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TITLE OF THE SLIDEΕκπαίδευςθ Τποψιφιων Ελεγκτϊν Οδικισ Αςφάλειασ

 Tο Ζργο "Ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και εκπαιδευτικοφ
υλικοφ για τθν εκπαίδευςθ των υποψιφιων Ελεγκτϊν Οδικισ Αςφάλειασ"
ανατζκθκε ςτο ΙΜΕΤ με επιβλζπουςα Υπθρεςία τθ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ
Οδικϊν Υποδομϊν (ΔΑΟΥ), με Επιςτ. Υπεφκυνο τον κ. Α. Μπεκιάρθ και
κφρια Ερευνιτρια τθν κα Σ. Βαρδάκθ.

 Τα τελικά αποτελζςματα του ζργου περιλαμβάνουν:

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό αρχικισ εκπαίδευςθσ των
υποψιφιων Ελεγκτϊν Οδικισ Αςφάλειασ,

• Πρόγραμμα περιοδικισ επιμόρφωςθσ των Ελεγκτϊν Οδικισ Αςφάλειασ,
και

• Πλαίςιο για τθν πιςτοποίθςθ των Ελεγκτϊν.



3

TITLE OF THE SLIDEΕκπαίδευςθ Τποψιφιων Ελεγκτϊν Οδικισ Αςφάλειασ

 Σκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ των υποψιφιων Ελεγκτϊν είναι θ παροχι
γνϊςεων και δεξιοτιτων για τθ διενζργεια Ελζγχου Οδικισ Αςφάλειασ.

 Βαςικοί πυλϊνεσ του προγράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ:
Προςζγγιςθ του αςφαλοφσ ςυςτιματοσ, Στρατθγικό Σχζδιο για τθ Βελτίωςθ
τθσ Οδικισ Αςφάλειασ ςτθν Ελλάδα, Αρχζσ του αςφαλοφσ ςχεδιαςμοφ των
οδϊν, ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςτον ςχεδιαςμό των οδϊν.

 Αφετθρία του αςφαλοφσ ςχεδιαςμοφ των οδϊν είναι θ αντοχι του
ανκρϊπινου ςϊματοσ ςτθν κινθτικι ενζργεια που αναπτφςςεται ςτισ
ςυγκροφςεισ και οι αςφαλείσ ταχφτθτεσ για τθν προςταςία των χρθςτϊν
ςτα οδικά ατυχιματα.
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TITLE OF THE SLIDEΖλεγχοσ Οδικισ Αςφάλειασ

 Ο Ζλεγχοσ Οδικισ Αςφάλειασ ορίηεται ωσ θ επίςθμθ διαδικαςία κατά τθν
οποία μια ανεξάρτθτθ και διακζτουςα τα απαραίτθτα προςόντα ομάδα,
διερευνά το ενδεχόμενο οδικϊν ατυχθμάτων και το επίπεδο οδικισ
αςφάλειασ για όλουσ τουσ χριςτεσ ςε ζνα μελλοντικό οδικό ζργο ι ςε μια
υφιςτάμενθ οδό.

 Ο ρόλοσ του Ελεγκτι Οδικισ Αςφάλειασ κατά τθν εξζταςθ μιασ μελζτθσ
οδοφ ι μιασ υφιςτάμενθσ οδοφ ςυνοψίηεται ςτθν εξζταςθ και
αντιμετϊπιςθ των εξισ ηθτθμάτων:

• Ποιοσ μπορεί να τραυματιςτεί ςε ζνα ατφχθμα ςτo ςυγκεκριμζνο τμιμα
τθσ οδοφ και με ποιον τρόπο μπορεί να ςυμβεί αυτό.

• Με ποιον τρόπο μπορεί να μειωκεί θ πικανότθτα ατυχιματοσ ι να
μετριαςκοφν οι ςυνζπειζσ του.
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TITLE OF THE SLIDEΕλεγκτισ Οδικισ Αςφάλειασ

 Ο Ελεγκτισ Οδικισ Αςφάλειασ εξετάηει τον ςχεδιαςμό τθσ οδοφ με βαςικό
κριτιριο τθν αςφάλεια όλων των χρθςτϊν τθσ οδοφ.

 Κατά τθ διενζργεια των ελζγχων, οι ελεγκτζσ εξετάηουν τθν οδό ςφμφωνα
με τισ αντιλιψεισ (“με τα μάτια”) των χρθςτϊν τθσ οδοφ, ζτςι ϊςτε να
εντοπίηουν τισ ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ που προςλαμβάνει ο χριςτθσ από
τθν οδό και να διακρίνουν, ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ τθσ οδοφ, τι είναι
παραπλανθτικό, ατελζσ και ανακριβζσ.

 Ο Ζλεγχοσ Οδικισ Αςφάλειασ δεν είναι ζλεγχοσ ςυμμόρφωςθσ του ζργου
με τισ ιςχφουςεσ Προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ και δεν αντικακιςτά τουσ
τεχνικοφσ ελζγχουσ που εφαρμόηονται ςτθ μελζτθ.
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TITLE OF THE SLIDEΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα υποψιφιων Ελεγκτϊν

 Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτφςςεται είναι
πρωτότυπο και κατάλλθλο για τισ ςυνκικεσ και τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ
κακϊσ επίςθσ και για το γνωςτικό υπόβακρο των υποψιφιων ελεγκτϊν
οδικισ αςφάλειασ.

 Οι αρχζσ αςφάλειασ για τθ διαμόρφωςθ των ςτοιχείων του ςχεδιαςμοφ,
προκφπτουν από τισ αρχζσ τθσ προςζγγιςθσ του αςφαλοφσ ςυςτιματοσ και
τθ ςφγχρονθ εμπειρία και πρακτικι διεκνϊσ ςτθν τεχνολογία οδικισ
αςφάλειασ.

 Η ανάπτυξθ του προγράμματοσ βαςίςτθκε ςτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ
ερωτθματολογίου, ςτθ διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραφία και πρακτικι και
ςτθν εμπειρία τθσ ομάδασ ζργου ςτθ διενζργεια Ελζγχων Οδικισ
Αςφάλειασ.
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TITLE OF THE SLIDEΖρευνα ερωτθματολογίου ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

Γερμανία Ολλανδία Ιταλία Πορτογαλία λοβενία Ουγγαρία Σςεχία ουθδία

Διαδικαςίεσ του ΕΟΑ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Διαχείριςθ τθσ 
αςφάλειασ τθσ οδικισ 
υποδομισ, Οδθγίεσ τθσ 

ΕΕ, Θεςμικό πλαίςιο

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Ανκρϊπινοσ παράγοντασ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Προςζγγιςθ αςφαλοφσ
ςυςτιματοσ

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

χεδιαςμόσ οδϊν,
προδιαγραφζσ

▪ ▪ ▪ ▪

Ανάλυςθ ατυχθμάτων
Μζτρα βελτίωςθσ

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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TITLE OF THE SLIDEΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα υποψιφιων Ελεγκτϊν

 Αντικείμενα του προγράμματοσ

• Πολιτικι οδικισ αςφάλειασ, Προςζγγιςθ Αςφαλοφσ Συςτιματοσ

• Θζματα διεξαγωγισ ΕΟΑ

• Τεχνολογία Οδικισ Αςφάλειασ

 Εξζταςθ:

• Δοκιμαςία Γνϊςεων

• Εξζταςθ ικανότθτασ διενζργειασ ΕΟΑ
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TITLE OF THE SLIDEΠρόγραμμα περιοδικισ επιμόρφωςθσ

 Λειτουργικότθτα οδϊν - Κλάςεισ ςχεδιαςμοφ

 Κυκλικοί κόμβοι

 Ζλεγχοσ οδικισ αςφάλειασ ςε αςτικό περιβάλλον

 Ζλεγχοσ οδικισ αςφάλειασ ςτθν οριςτικι μελζτθ αυτοκινθτοδρόμου

 Ζλεγχοσ οδικισ αςφάλειασ ςε περιοχζσ ζργων
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TITLE OF THE SLIDEΣεχνολογία οδικισ αςφάλειασ 

 Η τεχνολογία οδικισ αςφάλειασ αναφζρεται ςτα ακόλουκα:
- προςδιοριςμόσ και βελτίωςθ επικίνδυνων κζςεων
- αςφάλεια του ςχεδιαςμοφ και ανκρϊπινοσ παράγοντασ
- προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ
- οδικι αςφάλεια και ςτοιχεία ςιμανςθσ, ςυςτιματα αναχαίτιςθσ

οχθμάτων

 Η τεχνολογία οδικισ αςφάλειασ αποςκοπεί ςτθ διαμόρφωςθ οδικοφ και
κυκλοφοριακοφ περιβάλλοντοσ που κα πλθροφορεί, κακοδθγεί,
προειδοποιεί και ελζγχει τουσ χριςτεσ και κα είναι “ςυγχωρθτικό” για τα
λάκθ τουσ.
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TITLE OF THE SLIDEΑςφαλισ ςχεδιαςμόσ των οδϊν

 Στον παραδοςιακό ςχεδιαςμό των οδϊν, οι χριςτεσ ςυνικωσ
αντιμετωπίηονται από τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ και τουσ Μθχανικοφσ
Οδοποιίασ, ωσ άτομα με ςυμπεριφορά που μπορεί να περιγραφεί από
ςτακερζσ (π.χ. χρόνοσ αντίδραςθσ, ταχφτθτα) που δεν εξαρτϊνται από τον
ςχεδιαςμό.

 Οι χριςτεσ των οδϊν προςαρμόηουν τθν οδθγικι ςυμπεριφορά τουσ ςτο
οδικό περιβάλλον που βλζπουν και αναμζνουν και επομζνωσ θ
ςυμπεριφορά τουσ εξαρτάται από τον ςχεδιαςμό. Ο αςφαλισ ςχεδιαςμόσ
των οδϊν είναι προςαρμοςμζνοσ ςτουσ φυςικοφσ, αντιλθπτικοφσ και
γνωςτικοφσ περιοριςμοφσ και ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν.
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TITLE OF THE SLIDEΑςφαλισ ςχεδιαςμόσ των οδϊν

 Ο παραδοςιακόσ ςχεδιαςμόσ απλϊσ ακολουκεί τισ τυπικζσ προδιαγραφζσ
ςχεδιαςμοφ των οδϊν και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ καταλιγει ςτθν
εφαρμογι των ελάχιςτων προβλεπόμενων τιμϊν για τα ςτοιχεία τθσ
οδοφ.

 Υποςτθρίηεται διεκνϊσ ότι δεν αρκεί θ εφαρμογι των προδιαγραφϊν για
τθν επίτευξθ αςφαλοφσ ςχεδιαςμοφ. Για τον ςκοπό αυτό δεν υπάρχει
κανζνα υποκατάςτατο τθσ ζγκυρθσ κρίςθσ ζμπειρου Μθχανικοφ οδικισ
αςφάλειασ.
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TITLE OF THE SLIDEΠροδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ οδϊν ςτθν Ελλάδα

 Ανάγκθ για άμεςθ ανακεϊρθςθ των ελλθνικϊν προδιαγραφϊν ςχεδιαςμοφ
των οδϊν.

 φςταςθ Μόνιμθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ για τθ ςφνταξθ, τθν
επικαιροποίθςθ, τον εκςυγχρονιςμό και τθν αναμόρφωςθ των
προδιαγραφϊν ςχεδιαςμοφ οδϊν (Ο.Μ.Ο.Ε.), κατ’ αντιςτοιχία με τισ
Μόνιμεσ Επιςτθμονικζσ Επιτροπζσ για τον Αντιςειςμικό Κανονιςμό και
τον Κανονιςμό κυροδζματοσ.
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TITLE OF THE SLIDEΕλεγκτισ Οδικισ Αςφάλειασ

 Οι γνϊςεισ και θ εμπειρία ςτθν τεχνολογία οδικισ αςφάλειασ είναι
ουςιϊδεσ προςόν του Ελεγκτι και ςυνδζονται με γνϊςεισ και εμπειρία ςε
κζματα ανάλυςθσ και διερεφνθςθσ ατυχθμάτων, ςχεδιαςμοφ και
βελτιϊςεων τθσ οδοφ κακϊσ και ςε κζματα του ανκρϊπινου παράγοντα.

 Ο Ελεγκτισ μθχανικόσ κα πρζπει να ςυνειδθτοποιεί ότι οι βελτιωτικζσ
επεμβάςεισ για τθν αςφάλεια τθσ οδικισ υποδομισ λειτουργοφν μζςω τθσ
επιρροισ τουσ ςτθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά.

 Οι Ελεγκτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν πωσ, που και γιατί ςυμβαίνουν τα
ατυχιματα και να κατανοοφν τθ διαφορά μεταξφ αντιλθπτισ και
αντικειμενικισ επικινδυνότθτασ.
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TITLE OF THE SLIDEΕΟΑ και αςφαλισ ςχεδιαςμόσ των οδϊν

 Ο Ζλεγχοσ Οδικισ Αςφάλειασ διαςφαλίηει τον ςχεδιαςμό ενόσ
αςφαλζςτερου οδικοφ περιβάλλοντοσ, ςυγχωρθτικοφ, χωρίσ εκπλιξεισ για
τουσ χριςτεσ, με κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ ιδιαίτερα για τθν επιςιμανςθ
των κινδφνων.

 Ο Ζλεγχοσ Οδικισ Αςφάλειασ μπορεί να αποτελζςει καταλφτθ για τθ
βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ των οδϊν, κακϊσ θ εμπειρία από τθν εφαρμογι
των αρχϊν του αςφαλοφσ ςχεδιαςμοφ ςε υπό μελζτθ ι υφιςτάμενθ οδό
μπορεί να αξιοποιθκεί ςτθ βελτίωςθ μελλοντικϊν μελετϊν. Μζςω τθσ
διαδικαςίασ αυτισ, αναπτφςςεται θ Παιδεία οδικισ αςφάλειασ ςτουσ
υπεφκυνουσ Μθχανικοφσ για τον ςχεδιαςμό των οδϊν.
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TITLE OF THE SLIDEΕΟΑ και προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ των οδϊν

 Οι εκκζςεισ των Ελζγχων Οδικισ Αςφάλειασ και των διορκωτικϊν
επεμβάςεων πρζπει να είναι διακζςιμεσ και να αποτελοφν αντικείμενο
ςυηιτθςθσ μεταξφ των μελετθτϊν και των αρμόδιων μθχανικϊν ςτισ
υπθρεςίεσ για τον ςχεδιαςμό των οδϊν.

 Οι επικεφαλισ των ομάδων ελζγχου οδικισ αςφάλειασ ζχουν υποχρζωςθ
να ενθμερϊνουν τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τισ περιπτϊςεισ μελζτθσ
οδϊν, που προζκυψε από τον ΕΟΑ ότι θ αςφάλεια είναι υποβακμιςμζνθ,
αν και τα ςτοιχεία τουσ ςχεδιάςτθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
προδιαγραφζσ. Πρζπει να γίνονται οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ και
ανακεωριςεισ ςτισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ.
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TITLE OF THE SLIDEΕΟΑ και Παιδεία Οδικισ Αςφάλειασ

 Ανάπτυξθ τθσ Παιδείασ Οδικισ Αςφάλειασ ςτουσ υπεφκυνουσ για τον
χεδιαςμό, τθ Λειτουργία των οδϊν και τον Ζλεγχο Οδικισ Αςφάλειασ:
ςτα μζλθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ των Μθχανικϊν που αςχολοφνται
με τα οδικά ζργα είτε ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ είτε ωσ προςωπικό των
αρμόδιων υπθρεςιϊν του Δθμοςίου ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.

 Ο Ελεγκτισ οδικισ αςφάλειασ χαρακτθρίηεται από κετικζσ για τθν οδικι
αςφάλεια ςτάςεισ που κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά και τθν ικανότθτά του
να εξετάηει το ζργο ενδελεχϊσ, με αυτοκριτικι διάκεςθ και εξαιρετικι
προςοχι ςε κάκε λεπτομζρεια.
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TITLE OF THE SLIDEΑνάγκθ ριηικοφ μεταςχθματιςμοφ

Ριηικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ παραδοςιακισ προςζγγιςθσ

 Υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ του Αςφαλοφσ Συςτιματοσ.

 Στρατθγικόσ ςκοπόσ θ ανάπτυξθ τθσ Παιδείασ Οδικισ Αςφάλειασ.

 Κδρυςθ Οργανιςμοφ Οδικισ Αςφάλειασ (Ο.ΟΔ.Α.).

 Προαγωγι τθσ ςυμμετοχισ του κοινοφ.

Παραδοσιακή προσέγγιση

Προσέγγιση 

Ασυαλούς 

Σσστήματος


