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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/3616
Έγκριση Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διαχείριση 

της ασφάλειας των οδικών υποδομών (Άρθρο 8 του 
Π.Δ. 104/2011). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π. Δ/τος 104/2011 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών» (ΦΕΚ 237 Α΄/7−11−2011).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/88 «Περί Οργανισμού της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.», όπως αυτό τροποποι−
ήθηκε με το Π.Δ. 293/21−06−1991 «Περί Συστάσεως Οργα−
νικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε.» και το Π.Δ. 167/5−5−1992 «Περί 
τροποποίησης του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε.» και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» 

4. Tις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141 Α’/21−06−2012).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α’).

6. Την υπ αριθ. Υ43/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ 
2094 Β΄), αφού είδαμε:

1. Τα παραδοτέα του έργου “Υπηρεσίες εμπειρογνώ−
μονα για υποβοήθηση της ΔΜΕΟ στη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών” (Δεκέμβριος, 2010), 
στο πλαίσιο υποστήριξης της Διεύθυνσης Μελετών 
Έργων Οδοποιίας (Δ.Μ.Ε.Ο.) στην ενσωμάτωση της Ευ−
ρωπαϊκής Οδηγίας 2008/96/ΕΚ για την διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών και την εφαρμογή του 
Π.Δ. 104/2011 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη 
διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών”.

2. Tα παραδοτέα των έργων “Μεθοδολογίες εντοπι−
σμού οδικών τμημάτων υψηλής συγκέντρωσης ατυχη−
μάτων και κριτήρια” (Ιούνιος, 2012) και “Σύνταξη Οδηγιών 
Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας” (Δεκέμβριος 2012) στο 
πλαίσιο υλοποίησης έργων οδηγιών οδικής ασφάλειας 
και προετοιμασίες των προδιαγραφών των Μελετών 
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) που υλοποιού−
νται από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3. Την υποχρέωση σύνταξης Κατευθυντήριων Γραμμών 
για την Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υπο−
δομών σύμφωνα με το Άρθρο 8 Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2008/96/ΕΚ και το Άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011 “Προσαρμο−
γή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας 
των οδικών υποδομών”, καθώς και την υιοθέτηση και στη 
συνέχεια ανακοίνωσή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των αρμόδιων Ελ−
ληνικών Αρχών και τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ αυτών 
και των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Το γεγονός ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 
Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων, ως Φορέα Ασφάλειας Οδικών Υπο−
δομών σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Π.Δ. 104/2011, τις 
σχετικές με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της οδικής 
ασφάλειας αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 
ίδιας Γενικής Γραμματείας ασκεί σύμφωνα με την κείμε−
νη νομοθεσία η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας. 

Και επειδή:
1. Η υιοθέτηση και ανακοίνωση κατευθυντηρίων γραμμών 

για την διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών 
(Άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011) προϋποθέτει την έγκρισή τους 
και αποτελεί υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας για 
την προσαρμογή της στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ.

2. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα τεύ−
χους Κατευθυντήριων Γραμμών για την διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών (Άρθρο 8 του Π.Δ. 
104/2011 και όμοιο της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ), όπως αυτές 
συντάχθηκαν από την Υπηρεσία (Διεύθυνση Μελετών 
Έργων Οδοποιίας – Δ.Μ.Ε.Ο.).

2. Η παρούσα μαζί με το συνημμένο εγκρινόμενο τεύ−
χος Κατευθυντήριων Γραμμών για την διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών να κοινοποιηθεί στην 
αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα 
με την Οδηγία του Συμβουλίου 2008/96/ΕΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συνημμένο στις Κατευθυντήριες Γραμμές

του Π.Δ. 104/11
(Εγκιτική Απόφαση ΔΜΕΟ/ο/3616/28−09−2012)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Εισαγωγή
Στη συνέχεια του Π.Δ. 104/2011 που ενσωματώνει την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/ΕΚ συντάσσεται η παρού−
σα Απόφαση που αφορά στις Κατευθυντήριες Γραμμές 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 8 της Ευρω−
παϊκής Οδηγίας.

Συντομογραφίες
ΕΟΑ: Έλεγχος οδικής ασφάλειας
ΕπΟΑ: Επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας
ΟΕ, ΟΕμ, ΟΕπ: Ομάδα Ελέγχου, Ομάδα εμπειρογνω−

μόνων, Ομάδα επιθεώρησης
ΜΕ: Μελετητής
ΚΕ: Κύριος του Έργου
ΦΑΟΥ: Φορέας Ασφάλειας Οδικών Υποδομών
ΤΣ: Τεχνικός Σύμβουλος/Εμπειρογνώμονας
ΜΟΑ: Μειωμένη Οδική Ασφάλεια
ΥΣ: Υπηρεσία Συντήρησης
Άρθρο 1: Αξιολόγηση Επιπτώσεων Οδικής Ασφάλειας
1. Η αξιολόγηση επιπτώσεων πραγματοποιείται για 

όλα τα έργα υποδομής κατά το στάδιο του αρχικού 
σχεδιασμού – μελέτη σκοπιμότητας (πριν την έγκριση 
του έργου υποδομής) αλλά και για έργα με σημαντικές 
τροποποιήσεις του υφιστάμενου δικτύου. Η αξιολόγηση 
προσδιορίζει θέματα ασφάλειας που επηρεάζουν την 
επιλογή της προτεινόμενης λύσης.

2. Η αξιολόγηση επιπτώσεων οδικής ασφάλειας πραγ−
ματοποιείται από πιστοποιημένους ελεγκτές, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 3 παράγραφος 4, του 
Π.Δ. 104/2011. 

3. Η διαδικασία Αξιολόγησης των Επιπτώσεων Οδικής 
Ασφάλειας περιλαμβάνει: 

− Περιγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστα−
σης, ήτοι κυκλοφοριακοί φόρτοι (ΕΜΗΚ), αριθμοί θα−
νατηφόρων ατυχημάτων και λοιπών ατυχημάτων για 
περίοδο τριών χρόνων ανά κατηγορία οδού. Ανάλυση 
δεικτών ατυχημάτων ανά κατηγορία οδού για οδικά 
τμήματα και ισόπεδους κόμβους (δεκαπέντε). 

− Εκτίμηση της μελλοντικής κατάστασης για χρονικό 
ορίζοντα 15 ετών χωρίς παρεμβάσεις. Πρόβλεψη κυκλο−
φοριακών φόρτων και θανατηφόρων ατυχημάτων και 
ατυχημάτων με τραυματίες. 

− Αξιολόγηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών σε−
ναρίων ως προς την οδική ασφάλεια ανά κατηγορία 
οδού και χρήστη οδού. Αξιολόγηση των επιπτώσεων 
στο δίκτυο των εναλλακτικών σεναρίων της ευρύτερης 
περιοχής λόγω αλλαγών στην επιλογή μέσου μεταφο−
ράς και στον καταμερισμό της κυκλοφορίας στο δίκτυο. 

− Ανάλυση οφέλους/κόστους των εναλλακτικών σε−
ναρίων και οικονομική εκτίμηση των επιπτώσεων τους. 
Χρησιμοποιούνται τιμές που συνδέονται με την πρόληψη 
ατυχημάτων και θυμάτων. 

− Βελτιστοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων 
ώστε να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας, 
καλύτερη σχέση οφέλους/κόστους ή και τα δύο. 

4. Τα στοιχεία της αξιολόγησης και τα κριτήρια εκτί−
μησης των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας στη φάση 

της αναγνωριστικής μελέτης παρουσιάζονται στο ΠΔ. 
104/2011 Άρθρο 14, Παράρτημα Ι. Επίσης, η Ομάδα Ελέγ−
χου μπορεί να κάνει χρήση των καταλόγων αξιολό−
γησης επιπτώσεων οδικής ασφάλειας σύμφωνα με το 
Εγχειρίδιο Οδικής Ασφάλειας και τα διαθέσιμα από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά στοιχεία (Βλ. ενδεικτικά 
τα συνημμένα Παραρτήματα). 

Άρθρο 2: Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας για Έργα Υπο−
δομής

1. Ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ) έργων υποδο−
μής είναι υποχρεωτικός και πραγματοποιείται α) κατά 
το στάδιο της προμελέτης, β) κατά το στάδιο της ορι−
στικής μελέτης, γ) με την ολοκλήρωση της κατασκευής 
και πριν την παράδοση του έργου στην κυκλοφορία, και 
δ) στο αρχικό στάδιο λειτουργίας του.

2. Ο ΦΑΟΥ είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της δι−
αδικασίας ΕΟΑ σε σήραγγες μέχρι 500 μέτρα. Ο ΦΑΟΥ 
δεν είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της διαδικασίας 
ΕΟΑ σε σήραγγες μήκους μεγαλύτερου των 500 μέτρων. 
Για τις σήραγγες αυτές ισχύει η Οδηγία 2004/54/ΕΚ και 
το Π.Δ. 230/2007. 

3. Η σύνταξη και συστηματική επικαιροποίηση των 
Κατευθυντήριων Γραμμών εκπόνησης ΕΟΑ καθώς και η 
σύνταξη και συστηματική επικαιροποίηση των καταλό−
γων ΕΟΑ, πραγματοποιούνται από τον ΦΑΟΥ. 

4. Ο έλεγχος Οδικής Ασφάλειας σε έργα υποδομής 
πραγματοποιείται από Ομάδα Ελέγχου (ΟΕ) η οποία 
αποτελείται από τουλάχιστον 2 (δύο) μέλη, τα οποία 
πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 104/2011, 
και το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης. Τα στάδια 
που ακολουθούν οι αρμόδιοι φορείς κατά τον έλεγχο 
ασφάλειας των έργων υποδομής είναι τα εξής: 

− Ο ΦΑΟΥ αποστέλλει στις Δημόσιες Μελετητικές/
Κατασκευαστικές Υπηρεσίες (ΚΕ) τον κατάλογο με τους 
πιστοποιημένους Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας καθώς και 
τα βιογραφικά τους που περιγράφουν την εμπειρία τους 
στα στάδια που αναφέρονται στο Άρθρο 2 παράγραφο 
1 του παρόντος. 

− Ο ΚΕ ενημερώνει τον ΦΑΟΥ για την έναρξη Ελέγχου 
Οδικής Ασφάλειας στο στάδιο μελέτης ή κατασκευής 
και το υπό έλεγχο οδικό τμήμα. Στη συνέχεια ενημερώ−
νει τον ΦΑΟΥ για τη επιλογή του Επικεφαλής της ΟΕ 
καθώς και τη σύνθεσή της. Ο ΚΕ και ο ΜΕ παραδίδουν 
όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και σχέδια στην ΟΕ πριν από 
τη διενέργεια του ΕΟΑ. Σε περίπτωση μεγάλου έργου 
συνιστάται μια πρώτη συνάντηση μεταξύ ΟΕ, ΜΕ, ΚΕ.

− Η ΟΕ εξετάζει τα διατιθέμενα στοιχεία, πραγμα−
τοποιεί αυτοψία στο έργο και συγκεντρώνει επιπλέον 
στοιχεία (π.χ. φωτογραφίες). Τα μέλη της ΟΕ συζητούν 
τα θέματα της μελέτης που σχετίζονται με την οδική 
ασφάλεια και εξετάζουν τα προβλήματα αναλυτικά. Στη 
φάση αυτή, εφόσον είναι αναγκαίο, πραγματοποιείται 
δεύτερη συνάντηση μεταξύ ΟΕ, ΜΕ, ΚΕ. 

Σε περίπτωση Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας πριν την 
παράδοση στην κυκλοφορία ή στο αρχικό στάδιο λει−
τουργίας η ΟΕ οφείλει να πραγματοποιήσει αυτοψία 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. 

− Στη συνέχεια η ΟΕ συντάσσει την Έκθεση Ελέγχου 
Οδικής Ασφάλειας, την οποία και αποστέλλει στους 
ΚΕ, ΜΕ και ΦΑΟΥ. Η Έκθεση Ελέγχου Οδικής Ασφάλει−
ας περιέχει σαφή και αιτιολογημένη περιγραφή των 
προβλημάτων οδικής ασφάλειας με τις αντίστοιχες 
προτάσεις. Κατά τη διατύπωση των προτάσεών της η 
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ΟΕ θα επιδιώκει να είναι πρακτικές, εφαρμόσιμες και 
ανάλογες με το συνολικό κόστος του έργου. Τα προ−
βλήματα οδικής ασφάλειας που δεν επιλύονται κατά 
τη διάρκεια του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας θα πρέπει 
να επανεξετάζονται σε επόμενα στάδια του Ελέγχου 
Οδικής Ασφάλειας.

− Ο ΚΕ κατά την εξέταση της Έκθεση Ελέγχου Οδικής 
Ασφάλειας ζητεί τις σχετικές απόψεις του ΜΕ. Εφόσον 
κρίνει σκόπιμο, ο ΚΕ ζητεί τη συμβολή ανεξάρτητου τε−
χνικού συμβούλου/εμπειρογνώμονα (ΤΣ). Στην Απάντησή 
του ο ΜΕ απαντά σε κάθε πρόταση που διατυπώνει η 
Έκθεση της ΟΕ. Η Απάντηση του Μελετητή προς τον 
ΚΕ περιέχει με σαφήνεια ποιές προτάσεις της Έκθε−
σης Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας θεωρούνται αποδεκτές 
από αυτόν ή όχι, καθώς και ποιές εναλλακτικές λύσεις 
ενδέχεται να αντιπροτείνονται. Η Απάντηση του ΜΕ 
κοινοποιείται στους ΚΕ, ΟΕ, ΦΑΟΥ. 

− Ο ΚΕ έχοντας υπόψη την Απάντηση του ΜΕ και τις 
συστάσεις τυχόν ανεξάρτητου τεχνικού συμβούλου / 
εμπειρογνώμονα (ΤΣ) συντάσσει την Απάντησή του προς 
την ΟΕ με κοινοποίηση στον ΜΕ, τυχόν ΤΣ και ΦΑΟΥ.

− Η ΟΕ εξετάζει την Απάντηση του ΚΕ και αποστέλλει 
σ’ αυτόν την αποδοχή ή απόρριψη κάθε πρότασης ή 
αντιπρότασής του, με την κατάλληλη αιτιολόγηση, μέσω 
σύνταξης Έκθεσης Παρατηρήσεων. Η Έκθεση Παρατηρή−
σεων κοινοποιείται στον ΜΕ. Οι δυνατές απαντήσεις της 
ΟΕ σε σχέση με τις προτάσεις του ΜΕ που υιοθέτησε 
καταρχήν ο ΚΕ είναι:

α) Αποδοχή της εναλλακτικής πρότασης του ΜΕ.
β) Αποδοχή παραλλαγής της εναλλακτικής πρότασης 

του ΜΕ έπειτα από συνεργασία με τον ΚΕ και ΜΕ.
γ) Αποδοχή της εναλλακτικής πρότασης του ΜΕ λόγω 

ύπαρξης νέων πληροφοριών.
δ) Απόρριψη της εναλλακτικής πρότασης του ΜΕ. 
− Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ 

ΟΕ και ΜΕ, ο ΚΕ δίνει εντολή στον ΜΕ για την εφαρ−
μογή των συμφωνημένων προτάσεων στο έργο. Αν ο 
ΚΕ επιλέξει να υλοποιήσει ένα μέρος των προτάσεων 
της ΟΕ, τότε συντάσσει Φόρμα Απαλλαγής για κάθε 
μια από τις προτάσεις που επιλέγει να μην υλοποιήσει 
με την απαραίτητη αιτιολόγηση της απόφασης του. 
Ο ΚΕ αποστέλλει στον ΦΑΟΥ την Έκθεση Εξαίρεσης. 
Όταν οι προτάσεις επιβάλλουν σημαντικές τροποποιή−
σεις, ενδέχεται να χρειάζεται εκ νέου Έλεγχος Οδικής 
Ασφάλειας για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου. Τούτο 
αποφασίζεται από τον ΚΕ σε συνεργασία με την ΟΕ.

− Στις περιπτώσεις όπου ο ΚΕ και η ΟΕ δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν σε κοινά αποδεκτή εναλλακτική πρόταση 
για τη διευθέτηση ενός προβλήματος οδικής ασφάλειας 
ή ο ΚΕ δεν αποδέχεται το πρόβλημα που υποδεικνύει η 
ΟΕ, τότε συντάσσεται η Έκθεση Εξαίρεσης για κάθε ένα 
από τα αμφισβητούμενα θέματα. Η Έκθεση Εξαίρεσης 
συντάσσεται από τον ΚΕ και αποστέλλεται στον ΦΑΟΥ. 

Στις περιπτώσεις όπου ο ΚΕ αποδέχεται το πρόβλημα 
αλλά δεν μπορεί να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, 
τότε η Έκθεση Εξαίρεσης θα πρέπει να περιγράφει τους 
λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εφαρμοστεί η 
πρόταση της ΟΕ. 

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο ΚΕ δεν αποδέχεται 
ότι υφίσταται θέμα οδικής ασφάλειας, η Έκθεση Εξαίρε−
σης θα πρέπει να περιέχει στοιχεία που να αιτιολογούν 
με επάρκεια την άποψη του. 

− Ο ΦΑΟΥ λαμβάνει την τελική απόφαση αποδοχής ή 
απόρριψης των επίμαχων προτάσεων μέσω της Έκθεση 

Εξαίρεσης η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στον ΚΕ 
για την υλοποίησή της. 

5. Η Έκθεση ΕΟΑ περιλαμβάνει την παρουσίαση της 
Ομάδας Ελέγχου (ΟΕ) καθώς και σύντομη περιγραφή 
του έργου. Το κυρίως μέρος της Έκθεσης ΕΟΑ περιγρά−
φει όλα τα προβλήματα οδικής ασφάλειας του έργου 
με τις αντίστοιχες προτάσεις ή συστάσεις για την ολική 
ή μερική αντιμετώπιση τους. Οι προτάσεις ή συστάσεις 
συνήθως αφορούν στην περιγραφή της λύσης ως προς 
τη φύση της ή την κατεύθυνση που πρέπει να ακολου−
θηθεί. Η ΟΕ αποφασίζει εάν απαιτούνται σχέδια των 
θέσεων ΜΟΑ που θα συνοδεύουν την Έκθεση ΕΟΑ. Η 
Έκθεση ΕΟΑ θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τα 
προβλήματα οδικής ασφάλειας. Η Έκθεση ΕΟΑ απο−
στέλλεται στον ΚΕ, με κοινοποίηση στον ΜΕ και στον 
ΦΑΟΥ. Ο ΚΕ μπορεί να ζητήσει τις απόψεις του ΜΕ ή 
τυχόν ΤΣ για τα ζητήματα που τίθενται στην Έκθεση.

6. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον τρόπο διατύ−
πωσης των απαντήσεων στα ευρήματα και στις συστά−
σεις του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας, καθώς και αυτές 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια υπαιτιότητας 
του ΦΑΟΥ σε περίπτωση ατυχήματος. Ο ΦΑΟΥ διατηρεί 
τεκμηριωμένο αρχείο των διορθωτικών επεμβάσεων 
μετά τη διαδικασία Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ).

7. Ενδεικτικά κριτήρια ελέγχου ανά στάδιο μελέτης 
παρουσιάζονται στο Π.Δ. 104/2011 (Άρθρο 14, Παράρτημα 
ΙΙ). Επίσης, η Ομάδα Ελέγχου μπορεί να κάνει χρήση των 
καταλόγων ελέγχου οδικής ασφάλειας στα στάδια της 
προμελέτης, της οριστικής μελέτης, με την ολοκλήρωση 
της κατασκευής προ της έναρξης κυκλοφορίας καθώς 
και στο αρχικό στάδιο λειτουργίας, σύμφωνα με το Εγ−
χειρίδιο Οδικής Ασφάλειας καθώς και τα διαθέσιμα από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά στοιχεία (Βλ. ενδεικτικά 
τα συνημμένα Παραρτήματα). 

Άρθρο 3: Κατάταξη και Διαχείριση Ασφάλειας στο εν 
Λειτουργία Δίκτυο

1. Η κατάταξη ασφάλειας τμημάτων υψηλής συγκέ−
ντρωσης ατυχημάτων και η κατάταξη ασφάλειας του 
δικτύου πραγματοποιούνται βάσει επανεξετάσεων της 
λειτουργίας του οδικού δικτύου που διενεργούνται από 
τον ΦΑΟΥ ανά τριετία.

2. Για τον προσδιορισμό τμημάτων υψηλής συγκέ−
ντρωσης ατυχημάτων λαμβάνεται υπόψη τουλάχιστον 
ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων τα οποία 
σημειώθηκαν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ανά μονάδα 
μήκους οδού, και στην περίπτωση των Ισόπεδων Κόμ−
βων, ο αριθμός ίδιου τύπου ατυχημάτων ανά Ισόπεδο 
Κόμβο. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως 
είναι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο τμήμα της οδού ή 
στον Ισόπεδο Κόμβο (ΕΜΗΚ). 

3. Τα τμήματα υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων 
εντοπίζονται μέσω της Εμπειρικής Μεθόδου Bayes 
σύμφωνα με την οποία συγκρίνεται η προβλεπόμενη 
συχνότητα ατυχημάτων στο υπό μελέτη οδικό τμήμα 
με την εκτιμώμενη συχνότητα ατυχημάτων βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί στην 
δυναμική βελτίωσης του κάθε οδικού τμήματος. 

4. Για τον προσδιορισμό τμημάτων υψηλής συγκέ−
ντρωσης ατυχημάτων και την εφαρμογή της Εμπειρικής 
Μεθόδου Bayes τα οδικά τμήματα κατατάσσονται σε 
κατηγορίες. Τα οδικά τμήματα πρέπει να είναι ομοιο−
γενή ανά κατηγορία και να έχουν μήκος που κυμαίνεται 
από 2 ως 10 χιλιόμετρα και κατά προτίμηση 5−6 χιλιό−
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μετρα. Τα οδικά αυτά τμήματα πρέπει επίσης να έχουν 
παρεμφερή χαρακτηριστικά (π.χ. ΕΜΗΚ, γεωμετρία). 

5. Για την κατάταξη ασφάλειας του δικτύου χρησιμο−
ποιούνται οι υπολογισμένες τιμές της δυναμικής βελτί−
ωσης, όπως ορίζονται στην Παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου. Η κατάταξη αυτή καταλήγει σε κατάλογο προ−
τεραιότητας οδικών τμημάτων, η βελτίωση των οποίων 
εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά αποτελέσματα.

6. Ο κατάλογος προτεραιότητας οδικών τμημάτων 
παραδίδεται μέσω του ΦΑΟΥ στις αρμόδιες Υπηρεσί−
ες Συντήρησης, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απα−
ραίτητες επιτόπιες επισκέψεις των εμπειρογνωμόνων 
και να ολοκληρωθούν οι εργασίες Αξιολόγησης της 
Ασφάλειας.

7. Η αξιολόγηση της ασφάλειας των εν λειτουργία οδι−
κών τμημάτων πραγματοποιείται από την ομάδα εμπει−
ρογνωμόνων (ΟΕμ). Η ομάδα εμπειρογνωμόνων (ΟΕμ) 
αποτελείται από τουλάχιστον 2 μέλη, εκ των οποίων 
τουλάχιστον το ένα είναι πιστοποιημένος ελεγκτής και 
πληροί τις προϋποθέσεις διορισμού και εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 104/2011, και το άρθρο 
6 της παρούσας απόφασης. 

8. Τα στάδια που ακολουθούν οι αρμόδιοι φορείς κατά 
την αξιολόγηση της ασφάλειας των εν λειτουργία οδι−
κών τμημάτων είναι τα ακόλουθα:

− Ο ΦΑΟΥ αποστέλλει στην ΥΣ τον κατάλογο των 
πιστοποιημένων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας με τα 
βιογραφικά τους τα οποία περιγράφουν την εμπειρία 
τους στην αξιολόγηση της ασφάλειας των εν λειτουργία 
οδικών τμημάτων. 

− Η ΥΣ ενημερώνει τον ΦΑΟΥ για τη σύνθεση της ΟΕμ 
και για τον επικείμενο έλεγχο στο οδικό τμήμα ανάλογα 
με την κατάταξη της ασφάλειας του.

− Ο ΦΑΟΥ και η ΥΣ παραδίδουν όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία στην ΟΕμ (θέσεις ατυχημάτων, προηγούμενες 
εκθέσεις οδικής ασφάλειας, κ.λπ.). 

− Η ΟΕμ αναλύει τα δεδομένα και σε συνδυασμό με την 
επιτόπια επίσκεψη προσδιορίζει τις θέσεις Μειωμένης 
Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ). 

− Στη συνέχεια η ΟΕμ συντάσσει την Έκθεση Αξιολό−
γησης στην οποία προτείνει συγκεκριμένες επεμβάσεις 
για όλες τις θέσεις ΜΟΑ. Η Έκθεση αποστέλλεται στην 
ΥΣ και τον ΦΑΟΥ. 

− Η ΥΣ εξετάζει την Έκθεση Αξιολόγησης της ΟΕμ και 
προτείνει τις αλλαγές που υιοθετεί στο εν λόγω τμήμα. 
Συμπληρώνει την Έκθεση Αξιολόγησης με τις τελικές 
προτάσεις την οποία και αποστέλλει στον ΦΑΟΥ για 
έγκριση.

− Ο ΦΑΟΥ εξετάζει την προαναφερθείσα Έκθεση Αξι−
ολόγησης και εγκρίνει τις τελικές τροποποιήσεις. Απο−
στέλλει την εγκεκριμένη Έκθεση Αξιολόγησης στην ΥΣ.

9. Η διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας των εν 
λειτουργία οδικών τμημάτων από την ομάδα εμπειρο−
γνωμόνων (ΟΕμ), είναι η εξής:

− Η ΟΕμ συγκεντρώνει τα στοιχεία ατυχημάτων και 
προχωρά σε μεθοδική ανάλυση των δεδομένων των 
καταγεγραμμένων ατυχημάτων σε διάφορες θέσεις του 
οδικού δικτύου και προσδιορίζει τις θέσεις ΜΟΑ. 

− Η ΟΕμ πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη στο οδικό 
τμήμα. Επίσης συλλέγει απόψεις από Τοπικούς Φορείς, 
Αστυνομία (Τροχαία), Υπηρεσία Συντήρησης ή άλλες 
αρμόδιες Υπηρεσίες εφ’ όσον υπάρχουν. 

− Η ΟΕμ κάνει χρήση καταλόγων ελέγχων οδικής 
ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο. Οι κατάλο−
γοι αυτοί υπάρχουν διαθέσιμοι στο Εγχειρίδιο Οδικής 
Ασφάλειας καθώς και σε διαθέσιμα από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες σχετικά στοιχεία.

− Η ΟΕμ προχωρά στη διατύπωση συγκεκριμένων δι−
ορθωτικών μέτρων για όλες τις θέσεις ΜΟΑ. 

− Η τελική ιεράρχηση και επιλογή των προτεινόμενων 
διορθωτικών μέτρων στα εν λειτουργία οδικά τμήμα−
τα βασίζεται στη μεθοδολογία του λόγου οφέλους/
κόστους, σύμφωνα με δόκιμες και καθιερωμένες με−
θοδολογίες (Βλ. ενδεικτικά τα συνημμένα Παραρτήμα−
τα). Το κόστος των ατυχημάτων επικαιροποιείται ανά 
πενταετία.

10. Παραδείγματα διορθωτικών μέτρων παρουσιάζο−
νται στο Π.Δ. 104/2011 Άρθρο 14, Παράρτημα ΙΙΙ, Άρθρο 
3 (ε).

11. Η Έκθεση Αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων 
περιλαμβάνει παρουσίαση της ομάδας εμπειρογνωμό−
νων(ΟΕμ) καθώς και σύντομη περιγραφή του έργου. Το 
κυρίως μέρος της Έκθεσης περιγράφει όλα τα θέματα 
οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο δίκτυο και τις αντί−
στοιχες προτάσεις της ΟΕμ. Όπου κρίνεται απαραίτητο, 
επισυνάπτονται στην Έκθεση και φωτογραφίες των ση−
μείων μειωμένης οδικής ασφάλειας. Η Έκθεση Αξιολό−
γησης των εμπειρογνωμόνων πρέπει να περιγράφει με 
σαφήνεια τα θέματα οδικής ασφάλειας έτσι ώστε η ΥΣ 
να αξιολογήσει τις προτάσεις της ΟΕμ και να αποφασί−
σει ποιές προτάσεις θα υλοποιήσει. Η Έκθεση που πε−
ριλαμβάνει και τις απόψεις της Υπηρεσίας Συντήρησης 
(ΥΣ) αποστέλλεται στον ΦΑΟΥ για την τελική έγκριση. 

12. Η σύνταξη και συστηματική επικαιροποίηση των 
Κατευθυντήριων Γραμμών Κατάταξης της Ασφάλειας 
του Εν Λειτουργία Δικτύου καθώς και η σύνταξη και 
συστηματική επικαιροποίηση των καταλόγων ελέγχων 
οδικής ασφάλειας στο εν λειτουργία δίκτυο, πραγμα−
τοποιείται από τον ΦΑΟΥ. 

Άρθρο 4: Επιθεωρήσεις Ασφάλειας
1. Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό 

δίκτυο πραγματοποιούνται για τον περιοδικό έλεγχο 
των στοιχείων που απαιτούν εργασίες συντήρησης. Οι 
Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας πραγματοποιούνται 
με μέριμνα των Υπηρεσιών Συντήρησης (ΥΣ).

2. Η επιθεώρηση ασφάλειας πραγματοποιείται από 
ομάδα επιθεωρητών (ΟΕπ) που αποτελείται από του−
λάχιστον 2 (δύο) μέλη εκ των οποίων τουλάχιστον το 
ένα είναι πιστοποιημένος ελεγκτής ο οποίος πληροί 
τις προϋποθέσεις διορισμού και εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του Π.Δ. 104/2011, και το άρθρο 6 της 
παρούσας απόφασης, και διαθέτει επαρκή εμπειρία σε 
εργασίες συντήρησης και σε λήψη βελτιωτικών μέτρων 
χαμηλού κόστους. Η διαδικασία επιθεώρησης οδικής 
ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο είναι η εξής:

− Ο ΦΑΟΥ αποστέλλει στην ΥΣ τον κατάλογο με τους 
πιστοποιημένους Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας καθώς 
και τα βιογραφικά τους που περιγράφουν την εμπειρία 
τους σε επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας.

− Η ΥΣ συγκροτεί ομάδα επιθεωρητών (ΟΕπ) και ενη−
μερώνει τον ΦΑΟΥ για την έναρξη της επιθεώρησης.

− Η ομάδα επιθεωρητών (ΟΕπ) εκτελεί επιτόπια επί−
σκεψη και συντάσσει την Έκθεση Επιθεώρησης Οδικής 
Ασφάλειας με τα προτεινόμενα βελτιωτικά μέτρα στο 
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εν λειτουργία οδικό δίκτυο την οποία και υποβάλλει 
στη διοίκηση της ΥΣ. 

− Η ΥΣ εξετάζει την Έκθεση Επιθεώρησης Οδικής 
Ασφάλειας και την συμπληρώνει περιλαμβάνοντας τα 
βελτιωτικά μέτρα που προτίθεται να υλοποιήσει. Η ΥΣ 
κοινοποιεί την Έκθεση στον ΦΑΟΥ.

3. Περιεχόμενα Έκθεσης ΕπΟΑ 
Η Έκθεση ΕπΟΑ περιλαμβάνει παρουσίαση της ομάδας 

ΕπΟΑ και σύντομη περιγραφή του έργου. Το κυρίως 
μέρος της Έκθεσης περιγράφει όλα τα θέματα οδικής 
ασφάλειας στο τμήμα του εν λειτουργία δικτύου για το 
οποίο είναι αρμόδια η ΥΣ και τις αντίστοιχες προτάσεις 
της ΟΕπ. Όπου κρίνεται απαραίτητο επισυνάπτονται 
στην Έκθεση φωτογραφίες των σημείων ΜΟΑ. Η Έκθεση 
ΕπΟΑ περιγράφει με σαφήνεια τα προβλήματα οδικής 
ασφάλειας και τα προτεινόμενα βελτιωτικά μέτρα. Η ΥΣ 
αξιολογεί τις προτάσεις της ΟΕπ και αποφασίζει ποιές 
αλλαγές θα υλοποιήσει, δίνοντας προτεραιότητα στις 
δράσεις που παρουσιάζουν καλύτερη σχέση οφέλους/
κόστους, σύμφωνα με δόκιμες και καθιερωμένες μεθό−
δους (Βλ. ενδεικτικά τα συνημμένα Παραρτήματα). Η 
τελική Έκθεση που περιλαμβάνει και τις απόψεις της 
ΥΣ αποστέλλεται στον ΦΑΟΥ για έγκριση.

4. Η ΟΕπ κάνει και χρήση των Εγκεκριμένων Οδηγιών 
Στοιχειώδους Συντήρησης που εγκρίθηκαν με βάση την 
Υπουργική Απόφαση Δ3β/156/10−Ω/2003 του ΥπΥΜΕΔΙ.

Άρθρο 5: Έλεγχος εκτελούμενων έργων σε οδούς 
1. Ο Έλεγχος Ασφάλειας διεξάγεται κατά τη διάρκεια 

εκτελούμενων έργων σε οδούς εφόσον επηρεάζουν το 
εν λειτουργία δίκτυο.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης (ΚΕ) ενημερώνει τον ΦΑΟΥ 
για την πλήρη ανάπτυξη του εργοταξίου και για την 
πρόθεσή του να προχωρήσει σε Έλεγχο Ασφάλειας. 

3. Ο ΦΑΟΥ αποστέλλει στον Φορέα Υλοποίησης τον κα−
τάλογο με τους πιστοποιημένους Ελεγκτές Οδικής Ασφά−
λειας καθώς και τα βιογραφικά τους που περιγράφουν την 
εμπειρία τους στον έλεγχο εκτελούμενων έργων σε οδούς. 

4. Σε περίπτωση εκτελούμενων έργων σε οδούς υπό 
κατασκευή, η ΟΕ επιλέγεται από τον ΚΕ. Σε περίπτωση 
εκτελούμενων έργων σε υφιστάμενη οδό, η ΟΕ επιλέ−
γεται από την Υπηρεσία Συντήρησης.

5. Τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας ελέγχου πληροί 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 του Π.Δ. 
104/2011, και του άρθρου 6 του παρόντος.

6. Σε περίπτωση εκτελούμενων έργων σε οδούς υπό 
κατασκευή, η ΟΕ παραλαμβάνει όλα τα διατιθέμενα 
στοιχεία από τον Ανάδοχο και τον Μελετητή του. Σε 
περίπτωση εκτελούμενων έργων σε υφιστάμενη οδό η 
ΟΕ παραλαμβάνει όλα τα διατιθέμενα στοιχεία από την 
Υπηρεσία Συντήρησης. 

7. Η ΟΕ ελέγχει όλα τα θέματα ασφάλειας και δη 
σε σχέση με το εν λειτουργία δίκτυο. Η ΟΕ υποβάλλει 
την Έκθεσή της στην ΥΣ (ΚΕ), ή στον Ανάδοχο και τον 
Μελετητή του. 

8. Τα εξεταζόμενα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 
κατά τη διαδικασία ελέγχου εκτελούμενων έργων σε 
οδούς παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α του παρόντος.

9. Λαμβάνονται υπόψη οι εγκεκριμένες οδηγίες ΟΜΟΕ−
ΣΕΕΟ/2010 περί “Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε 
Οδούς” (ΦΕΚ 905/Β/20.05.2011).

Άρθρο 6: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Ελεγκτών Οδι−
κής Ασφάλειας

1. Το περιεχόμενο των μαθημάτων αρχικής εκπαίδευ−
σης και περιοδικής επιμόρφωσης των ελεγκτών συντάσ−
σεται με ευθύνη του ΦΑΟΥ. Τα μαθήματα εκπαίδευσης 
πραγματοποιούνται από άτομα με κατάλληλα προσόντα 
σε θέματα ελέγχων ή επιθεωρήσεων οδικής ασφάλειας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο ΦΑΟΥ. 

2. Για την παρακολούθηση του προγράμματος αρχι−
κής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι ελεγκτές θα πρέπει να 
διαθέτουν πενταετή εμπειρία σχετικά με τον σχεδιασμό 
των οδών, την τεχνολογία οδικής ασφάλειας και την 
ανάλυση ατυχημάτων. 

3. Απαιτείται επίσης πενταετία από την απόκτηση 
του διπλώματος. Διπλωματούχοι Μηχανικοί όπως αυ−
τοί προσδιορίζονται με βάση το άρθρο 9, παράγραφος 
2 του ΠΔ. 104/2011 μπορούν να συμμετέχουν για την 
απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας αρχικής εκπαί−
δευσης. Ο ΦΑΟΥ αποφασίζει ποιες άλλες επιστημονικές 
ειδικότητες που διαθέτουν την εμπειρία ή κατάρτιση 
στα στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό επάρκειας.

4. Στο τέλος του προγράμματος για την απόκτηση του 
πιστοποιητικού επάρκειας, οι εκπαιδευόμενοι θα υφίστα−
νται εξετάσεις περιλαμβανομένων και γραπτών. Μετά 
την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος αρχικής 
εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν πιστο−
ποιητικό επάρκειας, η ισχύς του οποίου είναι τρία χρόνια.

5. Οι πιστοποιημένοι ελεγκτές προκειμένου να ανανε−
ώσουν το πιστοποιητικό τους παρακολουθούν περιοδικά 
προγράμματα επιμόρφωσης ανά τρία χρόνια. Εάν το 
πιστοποιητικό επάρκειας δεν είναι σε ισχύ πάνω από 
δύο χρόνια ο ελεγκτής δεν μπορεί να παρακολουθήσει 
πρόγραμμα επιμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή οφείλει 
να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευ−
σης. Για την ανανέωση του πιστοποιητικού επάρκειας 
ο ελεγκτής πρέπει επιπλέον να έχει εκπονήσει τουλά−
χιστον ένα ΕΟΑ.

6. Επικεφαλής ομάδας ελέγχου μπορεί να είναι πι−
στοποιημένος ελεγκτής που διαθέτει τα παρακάτω 
προσόντα:

− να έχει επάρκεια από παρακολούθηση τουλάχιστον 
ενός προγράμματος επιμόρφωσης, 

− να έχει εκπονήσει τουλάχιστον δύο ΕΟΑ κατά τη 
διάρκεια της τριετούς ισχύος του τελευταίου πιστοποι−
ητικού επάρκειας,

− να έχει συνολικά οκτώ έτη εμπειρίας ή κατάρτισης 
στον σχεδιασμό οδών, την τεχνολογία οδικής ασφάλει−
ας και την ανάλυση ατυχημάτων, και

− να διαθέτει οκτώ έτη από την απόκτηση του διπλώ−
ματός του.

7. Τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό αποτελούν βα−
σικές κατευθύνσεις για την σύνταξη της εγκυκλίου την 
οποία εκδίδει ο ΦΑΟΥ και περιγράφονται λεπτομερώς 
όλα τα θέματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και πιστο−
ποίησης ελεγκτών. 

8. Ο ΦΑΟΥ είναι υποχρεωμένος να προβλέπει με εγκύ−
κλιο τις μεταβατικές διατάξεις για τα πρώτα έτη εφαρ−
μογής της οδηγίας για τη διαχείριση της ασφάλειας 
των οδικών υποδομών.

9. Ο ΦΑΟΥ διατηρεί Μητρώο των πιστοποιημένων ελε−
γκτών οδικής ασφάλειας που διαθέτουν πιστοποιητικά 
επάρκειας σε ισχύ. 



47192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ

Εξεταζόμενα Στοιχεία
1. Οριζοντιογραφία και μηκοτομή της χάραξης·
2. ακτίνες στρεφουσών κινήσεων και λωρίδες μετα−

βλητού πλάτους·
3. επάρκεια λωρίδας κυκλοφορίας (πλάτος) και ορα−

τότητα / αντίληψη του εκτελούμενου έργου·
4. έλεγχος τη νύχτα·
5. συντήρηση·
6. εξασφάλιση προσβάσεων σε ιδιοκτησίες·
7. στηθαία ασφαλείας (συστήματα συγκράτησης)·
8. επιθεώρηση την ημέρα και τη νύχτα·
9. διαχείριση ορίων ταχύτητας·
10. ασφαλής πρόσβαση εργοταξιακών χώρων·

11. σήμανση·
12. απαιτήσεις σήμανσης την ημέρα και τη νύχτα·
13. έλεγχος κυκλοφορίας·
14. οριοδειξία και αντανακλαστικότητα·
15. διαγράμμιση·
16. παρακάμψεις·
17.προσωρινή φωτεινή σηματοδότηση·
18. θέση φωτεινών σηματοδοτών·
19. ορατότητα·
20. ευκρίνεια φωτεινών σηματοδοτών·
21. πεζοί·
22. πρόσβαση ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ·
23. ποδηλάτες·
24. κατάσταση οδοστρώματος·
25. αντιολισθηρότητα·
26. λιμνάζοντα ύδατα.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47193

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Συνημμένο στις Κατευθυντήριες Γραμμές
του Π.Δ. 104/11

(Εγκριτική Απόφαση ΔΜΕΟ/ο/3616/28−09−2012)  
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47197
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47212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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47214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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47216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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47218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47219



47220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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