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Προτεραιότητά µας, η ασφάλεια
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Χρονοδιάγραµµα
Οφέλη
Συµβατικό Πλαίσιο

2. Άξονες δράσεων οδικής ασφάλειας 

Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας σε όλα τα στάδια
Άµεσα µέτρα οδικής ασφάλειας στη ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών
Κατασκευή σε εξέλιξη
Λειτουργία από την πρώτη ηµέρα
Έλεγχος µελετών σε θέµατα λειτουργίας

3. Συµπεράσµατα
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Το Έργο
Περιγραφή

ΠΑΤΡΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

• 48 Ανισόπεδοι κόµβοι
(31 νέοι, 17 υφιστάµενοι)

• Υφιστάµενες Σήραγγες ~9.600µ.
- Κακιά Σκάλα

- Περιφερειακή Πάτρας

• Νέες Σήραγγες ~18.300µ.

Σε πλήρη ανάπτυξη: 365 χλµ. αυτοκινητόδροµου:

– 82 χλµ Υφισταµένων Τµηµάτων (αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός, βαριά συντήρηση)
– Ελευσίνα-Κόρινθος

– Ευρεία Παράκαµψη Πατρών

− 283 χλµ Νέων Τµηµάτων Αυτοκινητοδρόµου
− Κόρινθος-Πάτρα

− Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΥΡΓΟΣ

ΤΣΑΚΩΝΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Α/Κ Θηβών

Α/Κ Μιντιλόγλι

Α/Κ Καλό Νερό

ΙΣΘΜΟΣ

• Νέες Σήραγγες ~18.300µ.
- ∆ερβένι

- Μαύρα Λιθάρια

- Ακράτα

- Πλάτανος

- Παναγοπούλα

- Αγ. Γεώργιος (Αρχ .Ολυµπία)

- Κολλύρι (Αρχ. Ολυµπία)

- Ελιά (Φιγαλεία)

• Συστήµατα ∆ιοδίων και
∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας

• 10 Σταθµοί Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών
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ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΧΩ∆Ε
(ΕΥ∆Ε/ΜΚ – ΕΥ∆Ε/ΛΣΕΠ)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ

Το Έργο
Συµβατικό πλαίσιο

Σύμβαση Παραχώρησης      (Ν. 3621 / 07)

Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Σύμβαση

Mελέτης

Kατασκευής

Σύμβαση

Λειτουργίας

Συντήρησης
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Άξονες δράσεων οδικής ασφάλειας στην ΟΟ 

• Εφαρµογή Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας (Safety Audit) σε όλα τα στάδια 

µελέτης και κατασκευής υφισταµένων και νέων τµηµάτων

• Άµεσα µέτρα οδικής ασφάλειας στη ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών 

εντός των πρώτων 12 µηνών (05.08.2008 - 04.08.2009)

• Κατασκευή σε εξέλιξη:

• Νέων τµηµάτων µε προδιαγραφές αυτοκινητοδρόµου

• Αναβάθµιση / εκσυγχρονισµός υφιστάµενων τµηµάτων αυτοκινητοδρόµου

• Ιδιαιτερότητες – ταυτόχρονη λειτουργία

• Ειδικές ρυθµίσεις µε 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση 

Slide

Slide

Slide

• Ειδικές ρυθµίσεις µε 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση 

• Λειτουργία από την πρώτη ηµέρα της Έναρξης της Παραχώρησης (06.08.08)

• Ολοκληρωµένες υπηρεσίες λειτουργίας 

• Σύγχρονα µέσα και εξοπλισµός

• Εγκεκριµένα Εγχειρίδια Λειτουργίας-Συντήρησης

• Συγκεκριµένες Προδιαγραφές Λειτουργίας-Συντήρησης

• Συµφωνίες Αστυνόµευσης και Πυρόσβεσης

• Κοινά Σχέδια ∆ράσης µε τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης

• Συστηµατική παρακολούθηση δεικτών απόδοσης

• Θεσµοθετηµένη εσωτερική διαδικασία ελέγχου µελετών σε θέµατα λειτουργίας

(Interface Construction-Operation) 6
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Άµεσα µέτρα οδικής ασφάλειας
στη ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών (05.08.2008 – 04.08.2009)

• Αντικατάσταση κατεστραµµένων 
και βελτίωση υφισταµένων 
στηθαίων ασφαλείας συνολικού 
µήκους 74 χλµ.

• Βελτίωση αντιολισθητικής 
ικανότητας οδοστρωµάτων 
συνολικής επιφάνειας 66 χλµ.

• Τοπικές επισκευές οδοστρώµατος 
συνολικής επιφάνειας 50.000 

• Καθαρισµός και αντικατάσταση 
φθαρµένων πινακίδων (1000 
τµχ.)

• Καθαρισµός/Αλλαγή 
ανακλαστήρων στηθαίων 
ασφαλείας (17.700 τµχ.)

• Επιδιόρθωση οδοφωτισµού 
συνολικού µήκους 38 χλµ.
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Τοπικές επισκευές οδοστρώµατος 
συνολικής επιφάνειας 50.000 
τ.µ.

• Εργασίες διαγράµµισης 
συνολικού µήκους 240 χλµ.

• Βελτίωση ορατότητας και αύξηση 
ωφελίµου του πλάτους της οδού 
µε τον καθαρισµό/κλάδεµα 
θάµνων και δέντρων 
παραπλεύρως της οδού 
συνολικού µήκους 176 χλµ.

• Καθαρισµός των ερεισµάτων από 
φυτά, χώµατα και απορρίµµατα 
και διάνοιξη των ρείθρων 
απορροής υδάτων συνολικού 
µήκους 242 χλµ.

• Εγκατάσταση «µατιών γάτας» 
στις άκρες του δρόµου 
συνολικού µήκους 25 χλµ.

• Τακτοποίηση υφιστάµενων 
χώρων στάθµευσης µε 
διαγράµµιση, στηθαία και 
πινακίδες σήµανσης.



Κατασκευή, ιδιαιτερότητες – ταυτόχρονη λειτουργία

• Συνύπαρξη κυκλοφορίας µε κατασκευή σχεδόν σε όλο το µήκος 

της ΝΕΟ Κορίνθου – Πατρών (εξαίρεση οι σήραγγες).

• Κατασκευαστική δραστηριότητα σε ταυτόχρονη ανάπτυξη σε όλο το µήκος της ΝΕΟ Κορίνθου –
Πατρών.

• Βραχύ χρονοδιάγραµµα.

• Πλήθος υφιστάµενων τεχνικών έργων (γέφυρες, κάτω διαβάσεις, οχετοί, υδραυλικά έργα, κλπ.) 
που χρήζουν επέκτασης ή καθαίρεσης.

• Παράλληλη κατασκευή Σιδηροδροµικής Γραµµής (ΕΡΓΟΣΕ) σε µεγάλος µήκος σε όµορη περιοχή.

Κυκλοφοριακή

ροή

οδική

ασφάλεια

κατασκευή –
χρονοδιάγραµµα

∆υσκολία: βέλτιστη εξισορρόπηση

των 3 θεµελιωδών παραµέτρων :

Ρύθµιση µε 

1 λωρίδα ανά 
κατεύθυνση 

και ειδικά µέτρα 
σήµανσης ασφάλισηςΡεαλιστική προσέγγιση

Παράδειγµα:
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Κατασκευή, ειδικές ρυθµίσεις µε 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση 

• Ειδικός σχεδιασµός (εγκρίσεις από ΑΜ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Τροχαία)

• λωρίδα πλάτους 3,8µ. – 4,0µ.
• πλάτος ενδιάµεσης διαχωριστικής ζώνης 0,6µ. 
• εύκαµπτοι οριοδείκτες ύψους 0,75µ. στο µέσο της ενδιάµεσης ζώνης

• Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ΦΕΚ σήµανσης)

• Χρήση σύγχρονων και οµοιόµορφων µέσων σήµανσης, ασφάλισης:

• ∆ιαχωρισµός µε τον εργοταξιακό χώρο µε φορητά στηθαία από σκυρόδεµα 
τύπου NJ

• Τοποθέτηση αποσβεστήρων ενέργειας εργοταξιακού τύπου
• Εφαρµογή εργοταξιακής διαγράµµισης κίτρινου χρώµατος
• Τοποθέτηση πινακίδων για τις ανάγκες της λειτουργίας

(χιλιοµετρικές θέσεις, αναγγελία χώρων στάσης έκτακτης ανάγκης, κλπ.)
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(χιλιοµετρικές θέσεις, αναγγελία χώρων στάσης έκτακτης ανάγκης, κλπ.)

• ∆ιαµόρφωση χώρων στάσης έκτακτης ανάγκης 
• Ανά 500µ. σε κάθε κατεύθυνση

• Προσβάσεις έκτακτης ανάγκης, µόνο για Λειτουργό και Υπηρεσίες 
Έκτακτης Ανάγκης (π.χ. σύνδεσης µε την ΠΕΟ ή / και παρακείµενη 
εργοταξιακή ζώνη),

• Αναλυτικές συσκέψεις συνεργασίας και 
αυτοψίες στο πεδίο µε τις ΥΕΑ

• Εκπόνηση Σχεδίων Επέµβασης, ως
αναπόσπαστο τµήµα των εκδοθέντων 
Αστυνοµικών Αποφάσεων.



∆ελτίο Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων (1/2)
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∆ελτίο Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων (2/2)
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Συνεχής, αδιάλειπτη οµαλή 
λειτουργία του Έργου

Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

∆ιαχείριση κυκλοφορίας & 
ασφάλεια χρηστών

Εντοπισµός / επέµβαση / 
αντιµετώπιση συµβάντων σε 
συνεργασία µε ΥΕΑ

24 ώρες / 24ωρο

365 ηµέρες / χρόνο

Λειτουργία, Ολοκληρωµένες υπηρεσίες από την 1η µέρα ΕΠ

Συντήρηση (προληπτική / 
διορθωτική)

Εξυπηρέτηση πελατών / 
Επικοινωνία

Είσπραξη διοδίων

Έλεγχος µελετών νέων 
έργων σε θέµατα 
λειτουργίας

Προσωπικό

400 άτοµα

& 150 άτοµα

εξωτερικοί συνεργάτες

και υπεργολάβοι
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34 Οχήµατα Περιπολίας και 
Επέµβασης, 
εξοπλισµένα µε:

- Κίτρινους φάρους

- ∆ιαρρύθµιση καµπίνας για εργαλεία

- Ασύρµατο σύστηµα επικοινωνίας

- Αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού 
θέσης (AVL)

∆ιάφορα Μηχανήµατα
- 2 Σάρωθρα
- 2 Καλάθια
- 2 Φορτωτές µεγάλοι
- 2 Φορτωτές µικροί
- 6 Φορτηγά

Λειτουργία, σύγχρονα µέσα και εξοπλισµός
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- 6 Φορτηγά
- 3 UNIMOGS

Εξοπλισµός 
Χειµερινής Συντήρησης
- Ιδιόκτητα: 6 Φορτηγά, 3 

UNIMOGs, 2 Φορτωτές
- Outsourced: 8 Φορτηγά, 

4 UNIMOGs, 4 Φορτωτές

Φορητός εξοπλισµός οδικής ασφάλειας
(κώνοι, πινακίδες, φορητές ηλεκτρονικές πινακίδες, κλπ.…)



Λειτουργία, πλαίσιο συνεργασίας εµπλεκόµενων

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Ελληνική
Αστυνοµία
Ελληνική
Αστυνοµία Σύµβαση Σύµβαση 

ΑστυνόµευσηςΑστυνόµευσης

Σχέδια ∆ράσηςΣχέδια ∆ράσης

Σύµβαση Σύµβαση 
ΠαραχώρησηςΠαραχώρησης

Πυροσβεστικό
Σώµα

Πυροσβεστικό
Σώµα

ΥΠΕΧΩ∆Ε

(ΕΥ∆Ε Μ-Κ, ΕΥ∆Ε ΛΣΕΠ)

Σύµβαση Σύµβαση 
ΠυρόσβεσηςΠυρόσβεσης

Σχέδια ∆ράσηςΣχέδια ∆ράσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Σύµβαση ΛΣύµβαση Λ--ΣΣ

ΕΚΑΒΕΚΑΒ

Πολιτική 
Προστασία,

ΜΜΕ, ΟΤΑ, κλπ.

Πολιτική 
Προστασία,

ΜΜΕ, ΟΤΑ, κλπ.

Οδική Βοήθεια 
Βαρέων 

Οχηµάτων

Οδική Βοήθεια 
Βαρέων 

Οχηµάτων

Οδική Βοήθεια 
Ελαφρών 
Οχηµάτων

Οδική Βοήθεια 
Ελαφρών 
Οχηµάτων

ΣύµβασηΣύµβαση
∆ιαδικασίες, ∆ιαδικασίες, 
Εγχειρίδια ΛΕγχειρίδια Λ--ΣΣ

Άλλοι 

Υπεργολάβοι

Συντήρησης/

Λειτουργίας

Άλλοι 

Υπεργολάβοι

Συντήρησης/

Λειτουργίας
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Λειτουργία, επεµβάσεις σε συµβάντα 
(06.08.08 - 31.12.09)

Συµβάντα µεταξύ Αυγ08-Σεπ09: 28.086 περίπου 55/ηµέρα µε µέγιστο τα 119 τον Αύγουστο του 2008. Η

πλειοψηφία των επεµβάσεων (88%) αφορά σε ακινητοποιηµένα οχήµατα και εµπόδια στο οδόστρωµα.
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Σύγκριση Στοιχείων Ατυχηµάτων Τελευταίου Χρόνου Λειτουργίας 

του ∆ηµοσίου µε 1ο χρόνο της Εταιρείας Παραχώρησης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΜΕ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ

1ο ΕΤΟΣ ΜΕ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Ατυχήµατα µε νεκρούς 32 17 ↓ 47%

Ατυχήµατα µε βαριά τραυµατίες
12 9 ↓ 25%

Ατυχήµατα µε ελαφριά τραυµατίες
20 27 ↑ 35%

Μεταβολή του αριθµού τροχαίων ατυχηµάτων 
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Νεκροί 50 24 ↓ 52% 

Βαριά Τραυµατίες
24 25 ↑ 4%

Ελαφριά Τραυµατίες
72 64 ↓ 11%

Μεταβολή των θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων 

20 27 ↑ 35%

Ποτέ δεν εφησυχάζουµε …!



Λειτουργία,ενδεικτικά ειδικά προβλήµατα από την ανάληψη 
λειτουργίας υφισταµένων τµηµάτων 

• Υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές οδικό περιβάλλον µε 

πλήθος προϋφισταµένων ζηµιών και προβληµάτων (π.χ. οδόστρωµα, στηθαία, 

πινακίδες, ηλεκτροφωτισµός, περίφραξη, κλπ.) 

• Επεµβάσεις σε συµβάντα & εργασίες συντήρησης σε συνθήκες αυξηµένης 

επικινδυνότητας- Ασφάλεια προσωπικού 

• Λειτουργία ταυτόχρονα µε εκτεταµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

• Παράνοµες προσβάσεις και χρήσεις κατά µήκος της οδού• Παράνοµες προσβάσεις και χρήσεις κατά µήκος της οδού

• Στάσεις λεωφορείων ΚΤΕΛ κατά µήκος της οδού σε µη εξουσιοδοτηµένες 

θέσεις,

• Μεγάλο πλήθος διαφηµιστικών πινακίδων

• Ειδικές µεταφορές (υπερµεγέθη/ υπέρβαρα) χωρίς έλεγχο, σε ένα ασαφές 

νοµικό και θεσµικό πλαίσιο

• «Παραβατική»  οδική συµπεριφορά (ταχύτητα, ΛΕΑ, κλπ.)

• Νοοτροπία και συνήθειες Χρηστών συνυφασµένες µε το παλαιό πλαίσιο 

λειτουργίας (π.χ. καθαριότητα, στάση οχήµατος σε επικίνδυνες θέσεις, κλπ.)
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Συµπεράσµατα
Η συνεργασία ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα στη διαχείριση οδικών έργων 
υποδοµής συµβάλλει στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και ειδικότερα:

στο επίπεδο της κατασκευής µε:

• Εφαρµογή των Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας σε όλα τα στάδια
• Συστηµατική προσπάθεια βελτιστοποίησης των εργοταξιακών ρυθµίσεων
• Αξιοποίηση της εµπειρίας της λειτουργίας σε θέµατα µελέτης / κατασκευής

στο επίπεδο της λειτουργίας µε:

• Ενισχυµένη / συνεχή παρακολούθηση του οδικού δικτύου (24/24, 365 µέρες)
• Ταχύτερο εντοπισµό και ανταπόκριση σε συµβάντα και προβλήµατα
• Βελτίωση συντονισµού και στην κατανοµή των µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών

Άµεση αντιµετώπιση µεγάλου αριθµού συµβάντων «ρουτίνας», προκειµένου να µην • Άµεση αντιµετώπιση µεγάλου αριθµού συµβάντων «ρουτίνας», προκειµένου να µην 
εξελιχθούν σε σοβαρά ατυχήµατα – µείωση δευτερογενών ατυχηµάτων

• Εξασφάλιση µέσων και εξοικονόµηση δυνάµεων για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 
ώστε να επικεντρώνονται στα καθήκοντά τους (Αστυνόµευση και Πυρόσβεση)

• Παροχή νέων υπηρεσιών στους οδηγούς (οδική βοήθεια, πληροφόρηση κ.α.)
• Εκµετάλλευση και εκτεταµένη χρήση νέων τεχνολογιών και συστηµάτων
• Συµβολή στην παροχή ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος
• Εκσυγχρονισµό των προδιαγραφών και του θεσµικού πλαισίου

χρειάζεται συνέχιση της προσπάθειας για ωρίµανση σε πλήθος θεµάτων:
• Κατοχύρωση του ρόλου των Παραχωρησιούχων και των Λειτουργών και του προσωπικού τους
• Περαιτέρω ξεκαθάρισµα των ορίων αρµοδιοτήτων των εµπλεκοµένων φορέων
• Ευαισθητοποίηση / εκπαίδευση και αλλαγή νοοτροπίας των Χρηστών 
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Σχεδιασµός  σήµανσης 

στρατηγικού χαρακτήρα

Τοποθέτηση πινακίδων 

για παρακάµψεις

Παροχή πληροφοριών

στα ΜΜΕ

Υποστήριξη στους 
οδηγούς

∆ιαχείριση κυκλοφορίας

σε πραγµατικό χρόνο

Χρήση ΚΚΤ για την 

παρακολούθηση της 

κυκλοφορίας και την 

ανίχνευση συµβάντων

Χρήση ΚΚΤ για 

διαχείριση συµβάντων

Παρακολούθηση 
οδικού δικτύου

Συνεργασία µε 

άλλους 

εµπλεκόµενους 

φορείς

Τοποθέτηση 

σήµανσης σε 

συµβάν

Χειρισµός κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων 

& σοβαρών συµβάντων

Αντιµετώπιση 

συµβάντων ρουτίνας

∆ιαχείριση

συµβάντων

Λ
ε
ιτ
ο
υ
ρ
γ
ίε
ς
 κ
έ
ν
τρ
ο
υ

 δ
ια
χ
ε
ίρ
ισ
η
ς

Λειτουργία, αρµοδιότητες Τροχαίας – Λειτουργού (πριν και µετά)

Εκπαίδευση 

χρηστών του 

δρόµου (ενηµερωτικά 

φυλλάδια)

Ειδικά γεγονότα / 

Κρίσεις

Παρακολούθηση οδικών 

έργων

Συνοδεία ειδικών 

οχηµάτων
Άλλες υπηρεσίες

Επισκευή και 

βελτίωση της 

υποδοµής

Καθαρισµός από 

µπάζα, λάδια, ζώα

κλπ. 

Παροχή προσωρινής 

σήµανσης

Εγκαταλελειµµένα 

οχήµατα

Αποµάκρυνση οχηµάτων 

µε βλάβη

Έλεγχος

κυκλοφοριακής 
ροής

Περιπολίες
Επιβολή του νόµου σε 

οδικές παραβάσεις

∆ιαχείριση ατυχηµάτων & 

σοβαρών συµβάντων

∆ιαχείριση συµβάντων 

ρουτίνας

Γενικές 

δραστηριότητες

επί του δρόµου

Λ
ε
ιτ
ο
υ
ρ
γ
ίε
ς
ε
π
ί 
τη
ς
 ο
δ
ο
ύ

Προγραµµατισµός 

έργων επί της οδού

Προγραµµατισµός 

σταθερών µέσων 

διαχείρισης κυκλοφορίας

Ανάπτυξη πρωτοκόλλων 

και σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης

Σχεδιασµός

Κ
ε
ν
τρ
ικ
έ
ς
 

λ
ε
ιτ
ο
υ
ρ
γ
ίε
ς

Τροχαία Εταιρία Από κοινού
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Προτεραιότητά µας, η ασφάλεια

Ευχαριστούµε θερµά

για την προσοχή σας!
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