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Δελτίο Τύπου για την αναγγελία του Προγράμματος 

«Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)» 

 

 

 

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), με παρουσία πλέον των σαράντα ετών 

στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας, εκδίδει με την υποστήριξη της επιστημονικής 

του «Επιτροπής Οδικών Μεταφορών», το παρόν Δελτίο Τύπου με αφορμή την 

υπογραφή της δανειακής σύμβασης των 450εκ. ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για την υλοποίηση του Προγράμματος 

Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ).   

 

Σημειώνεται ότι η υπογραφή της δανειακής σύμβασης (χρηματοδότησης) η οποία βάλτωνε 

στα συρτάρια των υπουργείων για περισσότερα από 5 χρόνια, αποτελεί σημαντικά θετική 

εξέλιξη για την αναβάθμιση μεγάλου τμήματος του οδικού δικτύου της χώρας και θα 

οδηγήσει στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, συνήθως μικρού κόστους και 

μεγάλης αποτελεσματικότητας, που προέκυψαν από την εκπόνηση εξήντα (60) Μελετών 

Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ), οι οποίες ολοκληρώθηκαν υπό την 

εποπτεία της "Εγνατία Οδός Α.Ε." και εγκρίθηκαν ήδη από το 2015.  Ωστόσο θα πρέπει 

να επισημανθούν τα παρακάτω: 

 

 Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν με βάση μελέτες (ΜΕΒΟΑ) που έχουν εκπονηθεί με 

στοιχεία που αποδελτιώθηκαν το 2012, συνεπώς σήμερα, 8 χρόνια μετά, θα 

πρέπει προφανώς να επικαιροποιηθούν προκειμένου να είναι σύμφωνες με την 

ισχύουσα πραγματικότητα. Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες θέσεις έχουν ήδη 

υλοποιηθεί βελτιωτικές επεμβάσεις με πρωτοβουλία των κατά τόπους Διευθύνσεων 

Τεχνικών Έργων των Περιφερειών, οι οποίες πρέπει να αποδελτιωθούν και να 

ληφθούν υπόψη. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι το εκτεταμένο δίκτυο 

αυτοκινητοδρόμων όπως διαμορφώθηκε μετά την παράδοση σε κυκλοφορία των 

πέντε έργων Παραχώρησης το 2017, αλλάζει το λειτουργικό χαρακτήρα πολλών 

οδικών αξόνων. Οι συγκεκριμένοι οδικοί άξονες θα πρέπει να επαναξιολογηθούν στο 

σύνολο τους. 

 Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των επεμβάσεων πραγματοποιήθηκε επί σχεδίων 

κλίμακας 1:5.000, που είναι ακατάλληλα για την υλοποίηση πολλών εξ αυτών, οι 

οποίες τελικά προβλέπεται να κατασκευαστούν με εφαρμογή τυπικών σχεδίων 

που περιλήφθηκαν στις ΜΕΒΟΑ. Συνεπώς, για να πραγματοποιηθεί με σωστό και 

αποτελεσματικό τρόπο η υλοποίηση/κατασκευή των προτεινόμενων επεμβάσεων, 

θα πρέπει να προβλεφθεί η εκπόνηση μελετών εφαρμογής επί τοπογραφικού 

υποβάθρου οι οποίες θα συμπεριλάβουν και θα εξειδικεύσουν κάθε απαιτούμενη 

εργασία που περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες ΜΕΒΟΑ, ενώ ταυτόχρονα θα 
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ενσωματώσουν και τις απαραίτητες τροποποιήσεις που προκύπτουν από την 

πάροδο των οκτώ ετών. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εφαρμογή 

συγκεκριμένων εργασιών, όπως είναι η κατάλληλη επιλογή και η σωστή χωροθέτηση 

των Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) και των ιστών οδοφωτισμού, η 

σωστή εφαρμογή των διαγραμμίσεων και των κρασπεδωμένων νησίδων στις 

περιοχές των ισόπεδων κόμβων κ.α., με σκοπό την εύρυθμη κυκλοφοριακή 

λειτουργία και την αναβάθμιση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας. Οι 

μελέτες εφαρμογής (για λόγους επίσπευσης των διαδικασιών) δύναται να 

υλοποιηθούν από τους αναδόχους-εργολάβους των έργων ΠΕΒΟΑ με την 

υποστήριξη εξειδικευμένων μελετητικών ομάδων, υπό την εποπτεία του υπουργείου 

ή/και ανεξάρτητου τεχνικού συμβούλου.   

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η υλοποίηση των (βραχυπρόθεσμων) επεμβάσεων που 

έχουν ήδη μελετηθεί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς είναι καίριο οι μελέτες να 

υλοποιούνται και όχι να παραμένουν ανεφάρμοστες, καθώς έτσι σπαταλούνται χρήματα. 

Επισημαίνουμε βέβαια ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα μεγάλα βήματα και 

εκτεταμένες ενέργειες στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, προκειμένου να περιοριστούν 

ακόμα περισσότερο τα οδικά ατυχήματα και οι συνέπειές τους σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο 

αυτό σημειώνεται ότι στο ΠΕΒΟΑ δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κρίσιμες επεμβάσεις 

που θα πρέπει να δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατό, καθώς αποτελούν ιδιαίτερα 

σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την περαιτέρω 

αναβάθμιση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας: 

 

 Καθορισμός αναβάθμισης συγκεκριμένων ισόπεδων κόμβων μέσα από τις 

προτάσεις των μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων που περιλαμβάνονται στις ΜΕΒΟΑ, 

οι οποίες δε χρήζουν απαίτησης πρόσθετων απαλλοτριώσεων και έτσι μπορούν να 

υλοποιηθούν/κατασκευαστούν άμεσα. Οι στοχευμένες μεσοπρόσθεσμες 

επεμβάσεις οι οποίες παρεμβαίνουν στην γεωμετρία της οδού και των κόμβων θα 

βελτιώσουν σημαντικά το παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας σε κρίσιμα σημεία 

που δε μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αναβάθμιση μέσω των προτεινόμενων 

βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων. Με την ωρίμανση των μελετών μεσοπρόθεσμων 

επεμβάσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων που θα προταθούν.  

 Εκπόνηση για το σύνολο του υπεραστικού δικτύου της Χώρας, κατά προτεραιότητα 

του Εθνικού Οδικού Δικτύου και σε δεύτερο χρόνο του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, 

μελετών καθορισμού του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας σε εφαρμογή της 

σχετικής μελέτης «Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης 

Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο» που πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το 

2006 υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με στόχο την εναρμόνιση των ορίων 

ταχύτητας με τη γεωμετρία του άξονα, τη διατομή της οδού και τις χρήσεις του 

ευρύτερου ειδικού χώρου σύμφωνα με τα διεθνώς εφαρμοζόμενα πρότυπα. 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εργασία δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
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ΜΕΒΟΑ και επομένως τα εφαρμοσμένα όρια ταχύτητας στις μελέτες αυτές χρήζουν 

επαναξιολόγησης. Οι μελέτες θα μπορούν να προτείνουν σε κρίσιμα σημεία τρόπους 

και μέσα επιτήρησης της ταχύτητας. 

 Καθορισμός των πληροφοριακών πινακίδων (σε συνεργασία με Δήμους και 

Περιφέρειες) που αφορούν στην αναγραφή προορισμών και στη σχετική έγκαιρη και 

έγκυρη καθοδήγηση των χρηστών, καθώς δεν περιλήφθηκαν στις ΜΕΒΟΑ.  

 Ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών που αφορούν στην τροποποίηση της 

γεωμετρίας κρίσιμων οδικών αξόνων που παρουσιάζουν σημαντικό κυκλοφοριακό 

φόρτο, προκειμένου να παρακάμψουν αστικές περιοχές (πόλεις, χωριά, οικισμούς). 

 Η εφαρμογή του ΠΕΒΟΑ δύναται να αξιοποιήσει τους Πιστοποιημένους Ελεγκτές 

Οδικής Ασφάλειας της χώρας,  οι οποίοι κατέχουν εκτεταμένη και εξειδικευμένη 

εμπειρία επί του συγκεκριμένου αντικειμένου, τόσο για τον έλεγχο των μελετών 

εφαρμογής, όσο και για τον έλεγχο των οδικών έργων πριν την παράδοση τους σε 

κυκλοφορία. 

 

Επίσης, με αφορμή το παρόν Δελτίο Τύπου επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξεταστούν και 

να δρομολογηθούν άμεσα τα ακόλουθα: 

 Αξιοποίηση επιτέλους των 38 ήδη Πιστοποιημένων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας 

(καθώς και πιστοποίηση επιπλέον συναδέλφων κατόπιν της προβλεπόμενης 

διαδικασίας) στον έλεγχο οδικής ασφάλειας μελετών και στην επιθεώρηση 

υφιστάμενων οδικών υποδομών.  

 Να δρομολογηθεί άμεσα η εκπόνηση νέων Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής 

Ασφάλειας σε κρίσιμους υφιστάμενους οδικούς άξονες που δεν περιλήφθηκαν 

στις ΜΕΒΟΑ που πραγματοποιήθηκαν από την Εγνατία Οδό, όπως π.χ. η Εθνική 

Οδός 5 – Αντιρρίου – Ιωαννίνων.  

 Να δρομολογηθεί άμεσα η εκπόνηση μελετών αναβάθμισης υφιστάμενων 

συμβατικών ισόπεδων κόμβων (τρισκελών ή τετρασκελών), σύμφωνα με τις 

σύγχρονες ισχύουσες προδιαγραφές ή ακόμα και η αναβάθμισή τους σε ισόπεδους 

κυκλικούς κόμβους, στις περιπτώσεις που οι απαιτούμενες εργασίες επέμβασης 

μπορούν να περιοριστούν εντός του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου χώρου χωρίς 

να απαιτείται καμία έκταση προς απαλλοτρίωση. Οι θέσεις αυτές εκτιμάται ότι είναι 

εκατοντάδες σε όλη τη χώρα και η υλοποίησή τους μπορεί να γίνει σε πάρα πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα, ενώ το εκτιμώμενο κόστος είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και 

μπορεί να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση. Στόχος είναι η υλοποίηση/κατασκευή 

τέτοιου είδους σημαντικών βελτιωτικών παρεμβάσεων να έχει ολοκληρωθεί σε 

χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τον ένα χρόνο. 

 

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας πρωτοστατεί στη μείωση των οδικών ατυχημάτων και των 

συνεπειών τους, κυρίως λόγω της κατασκευής εκατοντάδων χιλιομέτρων σύγχρονων 

αυτοκινητοδρόμων που δόθηκαν σε κυκλοφορία το 2017. Ο αριθμός των νεκρών από οδικά 

ατυχήματα το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη, γεγονός όμως που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή 
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απαγόρευσης κυκλοφορίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του Covid-19 και κατ΄ επέκταση 

στον σημαντικό περιορισμό της κυκλοφορίας στους δρόμους της χώρας. 

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, είναι εφικτό να επιτευχθεί 

πολύ σημαντική και διαρκής βελτίωση στο παρεχόμενο επίπεδο Οδικής Ασφάλειας του 

υφιστάμενου υπεραστικού οδικού δικτύου, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση προς την 

κατεύθυνση αυτή, συντονισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων στους εμπλεκόμενους 

φορείς, ανάθεση και εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, δημοπράτηση και άμεση 

κατασκευή των απαιτούμενων έργων. Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση των 

βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων των ΜΕΒΟΑ είναι σαφώς στη σωστή κατεύθυνση, 

όμως πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα τα επόμενα βήματα για να μη χρειαστεί να 

περιμένουμε άλλα 8 χρόνια για την εφαρμογή και υλοποίηση αντίστοιχων μέτρων.  

 

Ο ΣΕΣ και τα μέλη του, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, παραμένουν 

στη διάθεση όλων των φορέων, έτσι ώστε να συνδράμουν τόσο συμβουλευτικά όσο και 

σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής των ΠΕΒΟΑ. 

 

 

 

Με τιμή, 

 

 

                                               
 

Παναγιώτης Παπαντωνίου                                                                   Θανάσης Τσιάνος  

Πρόεδρος ΣΕΣ                                                                                       Γενικός Γραμματέας  

 

 

 

 

 

 


