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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
  

«Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε 
τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής 

Ασφάλειας στους Άξονες  
Τρίπολη-Καλαμάτα, Τσακώνα-Καλό 

Νερό & Καλό Νερό-Μεθώνη» 

Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας  
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Ομιλητής: Αντώνης Καστής, 
            Ειδικός Συντονιστής ΠΟΑ-ΤΕΕ 
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Εισαγωγή 

 Τα τελευταία 15 χρόνια στις προηγμένες χώρες 
πραγματοποιείται ένα νέο είδος Μελετών και 
Έργων βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας με 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ. 

 
 Τα μέτρα αυτά ονομάστηκαν και LIFE από τα 

αρχικά (L)ow 
           (I)nvestment 
           (F)ast 
           (E)ffective 
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 Η χώρα μας από το 2003 υιοθέτησε αυτή την 
πρακτική με τον τίτλο “Βραχυπρόθεσμες 
παρεμβάσεις βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας 
στις Επικίνδυνες θέσεις (Black Spots) του οδικού 
δικτύου”. 

 Τμήματα μιας τέτοιας μελέτης θα παρουσιάσουμε 
σήμερα για τους Οδικούς Άξονες: 
• Τρίπολη - Καλαμάτα 
• Τσακώνα - Καλό Νερό  
• Καλό Νερό – Μεθώνη. 
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Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Συνολικό μήκος οδού 84 ΧΛΜ 
 ΔΕΥΤΕΡΕYΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΜΗΚ 2010  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΗΚ 2010 

Τρίπολη-Μεγαλόπολη 6.484 

Μεγαλόπολη-Τσακώνα 6.607 

Τσακώνα-Καλαμάτα 7.653 
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Κύρια Χαρακτηριστικά της οδού: 

 Στο συνολικό τμήμα των 85 ΧΛΜ εντοπίζονται 
3 περιοχές χαμηλής γεωμετρίας: 

 
• Περιοχή Καλογερικού 
• Στροφές Μεγαλόπολης 
• Στροφές Τσακώνας 

    



6 

 Οι δύο πρώτες περιοχές παρουσιάζουν ανάλογα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενώ η Τρίτη 
(Τσακώνα) λόγω μεταγενέστερων επεμβάσεων 
παρουσιάζει πιο βελτιωμένα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά. 

 
 Ενδιαμέσως των τμημάτων αυτών εντοπίζονται 

τμήματα  τεταμένη χάραξη συνεπώς και ανάπτυξη 
ταχυτήτων.  

 
 Για το τμήμα από Τσακώνα μέχρι Καλαμάτα πρέπει 

να πούμε ότι διασχίζει συνεχόμενα οικισμούς και 
χωριά. Τούτο σε συνδυασμό και με την ιδιαίτερα 
τεταμένη χάραξη, δημιουργεί συνθήκες μεγάλης 
επικινδυνότητας.       
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Διατομή της οδού 

Το επικρατούν πλάτος του οδοστρώματος είναι 
περί τα 8,00μ.ασφαλτοστρωμένου πλάτους με 
αύξηση κατά τμήματα που φτάνει τα 11,00μ. 
διαθέτοντας συνήθως 1+1 λωρίδες με πλάτος 

3,50 x 2 = 7,00μ.  
και Λωρίδα Πολλαπλής Χρήσης κυμαινόμενη από 

0,25 – 0,50μ. μέχρι 1,50μ.  
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Βασικοί Ισόπεδοι Κόμβοι            5  
Δευτερεύοντες Ισόπεδοι Κόμβοι    25 
                   Σύνολο     30 
 
Μέση κατανομή 1 Ισόπεδος Κόμβος ανά 2,7χλμ 
 
Βασική Παρατήρηση 
 Έχει καταγραφεί ότι περίπου το 30% των 
ατυχημάτων εντοπίζονται στους Ισόπεδους 
Κόμβους.  

 
 

ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
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• Κακή ή λανθασμένη γεωμετρική διαμόρφωση. 
 
• Απουσία λωρίδων αριστερών στροφών (χοάνες). 
 
• Χαμηλή ως ανύπαρκτη ορατότητα. 
 
• Έλλειψη η ανυπαρξία οδοφωτισμού. 
 
• Κατεστραμμένη ή και λανθασμένη Κατακόρυφη και 
Οριζόντια Σήμανση. 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΣΤΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ 



10 

• Έντονη βλάστηση / αυτοφυία που μειώνει παραπέρα 
την ορατότητα και καλύπτει την Κατακόρυφη 
Σήμανση. 

 
•  Ημικατεστραμμένα ή ελλείποντα στηθαία 
Ασφαλείας. 

 
• Άκρως επικίνδυνα πλευρικά εμπόδια (Ιστοί 
Φωτισμού, Κολώνες ΔΕΗ, Διαφημιστικές Πινακίδες 
κ.λπ.). 

 
• Απουσία αποχέτευσης-αποστράγγισης οδού. 
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2ος Ισόπεδος Κόμβος Μεγαλόπολης: 
 Μελέτη και ανακατασκευή 
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Ισόπεδος κόμβος με μειωμένη ορατότητα - ισχυρή 
μηκοτομική κλήση της δευτερεύουσας οδού 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Η Κατάσταση του οδοστρώματος κυμαίνεται από 
μέτρια μέχρι κακή. Ειδικά σε περιοχές ημιορεινές-
ορεινές όπου η επίδραση χιονιού-πάγου είναι 
έντονη. Ιδιαίτερα λακκούβες, αλιγατορικές 
ρηγματώσεις ή τροχαυλακώσεις εμφανίζονται κατά 
τόπους έντονα. Επίσης ο βαθμός αντιολισθηρότητας 
τουλάχιστον οπτικά εμφανίζεται αρκετά μειωμένος. 
Είναι σαφές ότι η επέμβαση στα οδοστρώματα 
ανήκει στη βαριά ή προγραμματισμένη συντήρηση και 
αποτελεί δαπανηρή επένδυση.     
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ενώ υπάρχει αριθμός πινακίδων ιδιαίτερα 
Ρυθμιστικών και Επικίνδυνων θέσεων κατά ΚΟΚ 
εμφανίζουν έντονα μειωμένη ανακλαστικότητα. 
 Οι πληροφοριακές πινακίδες παρουσιάζουν 
σημαντικές αστοχίες και ελλείψεις και δεν 
υπακούουν σε συγκεκριμένες ενιαίες προδιαγραφές 
ενώ κάποιες είναι πλήρως καλυμμένες από 
αυτοκόλλητα.  
Εν προκειμένω η απουσία προδιαγραφών 
Σήμανσης Ισόπεδων Κόμβων είναι εμφανής. 
Σε ότι αφορά την οριζόντια διαγράμμιση σε πολλά 
τμήματα εμφανίζεται ιδιαίτερα αδύνατη 
δημιουργώντας προβλήματα στη νυχτερινή 
οδήγηση. 
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Ανυπαρξία αποκλεισμένης επιφάνειας (διαγράμμιση 
‘zebra’) λόγω έναρξης νησίδας 
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Έντονη βλάστηση καλύπτει τις πινακίδες 
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Έντονη βλάστηση με αποτέλεσμα την κάλυψη 
πινακίδων 
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Υπερπληροφόρηση στις πληροφοριακές πινακίδες 
(5 προορισμοί) 
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Υπερπληροφόρηση στις πληροφοριακές πινακίδες 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 

Αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για την 
οδική ασφάλεια. Κύρια Χαρακτηριστικά είναι: 

 
• Κατεστραμμένα στηθαία 
 
• Ελλείψεις στηθαίων 
 
• Ακατάλληλα στηθαία 
 
• Απουσία Στηθαίων έναντι πλευρικών εμποδίων και 
ιδιαίτερα έμπροσθεν Ιστών Φωτισμού, Στύλων 
ΔΕΗ, Ιστών ΟΤΕ, κορμών δένδρων, 
διαφημιστικών πινακίδων. 
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Κόμβος Μελιγαλά - έλλειψη στηθαίων έμπροσθεν 
Ιστών Φωτισμού 
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Πλευρικό εμπόδιο σε κόμβο 
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Τα ακρόβαθρα είναι επικίνδυνα πλευρικά εμπόδια. 
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Τοίχος, κολόνες ως πλευρικά εμπόδια 
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Πλήθος πλευρικών εμποδίων πάνω σε καμπύλη που 
διασχίζεται με υψηλές ταχύτητες 
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Στροφές Μεγαλόπολης -Πετρόκτιστα 
Πλευρικά εμπόδια - στηθαία ασφαλείας 
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Στροφές Μεγαλόπολης -Πετρόκτιστα  
Πλευρικά εμπόδια - στηθαία ασφαλείας 
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Τοίχος και ακρόβαθρα - πλευρικά εμπόδια 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Υπάρχει εκτός οικισμού αριθμός κυκλοφοριακών 
συνδέσεων που κατά βάση διαθέτουν την 
προβλεπόμενη γεωμετρική διαμόρφωση. Όμως, οι 
εκτελούμενες αριστερές είσοδοι και έξοδοι, οι 
οποίες απαγορεύονται, αποτελούν βασική πηγή 
ατυχημάτων και, μάλιστα, με σφοδρότητα σε ότι 
αφορά στο αποτέλεσμα. 

 



30 

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Η εξεταζόμενη οδός λόγω και της παλαιότητάς της 
παρουσιάζει διέλευση μέσω μεγάλου αριθμού οικισμών 
ή χωριών. Η διέλευση αυτή αυξάνει τα προβλήματα 
Οδικής Ασφάλειας. Στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα: 

       α. Αφενός η χάραξη είναι τεταμένη και 
       β. Αφετέρου ορισμένοι οικισμοί είναι     
    συνεχόμενοι.  
Οι οδηγοί κινούνται με πολύ υψηλότερες ταχύτητες 
από το προβλεπόμενο αστικό Όριο Ταχύτητας των 
50km/h.  
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Οι προσβάσεις στα σπίτια εμποδίζουν την 
απρόσκοπτη ροή του νερού. 
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Προσβάσεις 
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Προσβάσεις – Ιστός Φωτισμού 
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Οι πηγές προσδιορισμού θέσεων ΜΟΑ (Μειωμένης 
Οδικής Ασφάλειας) είναι 3: 

•  κίτρινες: Αυτές που προέρχονται από τη βάση  
      ατυχημάτων της Τροχαίας. 

  Το σύνολό τους είναι:                              16 
•  πράσινες: Αυτές που προέρχονται από υποδείξεις                     
  των αρμόδιων υπηρεσιών ΔΕΣΕ –                   
  Τροχαίας – Τοπικών Φορέων. 

  Το σύνολό τους είναι:                               8 
•  κεραμιδί: Θέσεις που προέκυψαν από αυτοψίες. 
  Το σύνολό τους είναι:                               6 
                
Γενικό Σύνολο Άξονα 84 χλμ:                     30 
Μέση κατανομή 1 ΜΟΑ ανά 2,8 ΧΛΜ 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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ΜΟΑ 003-Α15 : Χ.Θ. 56+400

ΜΟΑ 003-Α14 : Χ.Θ.53+200

Ι.Κ. Αγ. Κων/νος Χ.Θ. 70+600

ΜΟΑ 003 - Γ1 04 : Χ.Θ. 49+400

ΜΟΑ 003 -Γ2 05 : Χ.Θ. 53+500 - Χ.Θ. 56+100
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Καθ’ υπέρβαση όλων των παραπάνω μελετήθηκε 
η Φωτεινή Σηματοδότηση του κόμβου αυτού 
λόγω σοβαρών ατυχημάτων.  
Όμως απαιτείται μια νέα μελέτη που αφορά σε: 
 
Διαμόρφωση μεγάλου Round about. 
                    ή 
Διαμόρφωση Ανισόπεδου Κόμβου. 

ΚΟΜΒΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ/ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
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Κόμβος Ζαφειρίου  
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Κόμβος Ζαφειρίου  
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1.Το τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα θα παραμείνει σε 
χρήση και μετά την κατασκευή του Α/Δ είτε ως 
Service Road είτε για την εξυπηρέτηση των 
οικισμών. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων εντός των οικιστικών ιστών 
απαιτείται ειδική μελέτη αστικού χαρακτήρα σε 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές αφού θα πρέπει 
να θιγούν αρκετά κακώς κείμενα. Τα πλευρικά 
εμπόδια επί των πεζοδρομίων είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμα. 

2.Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους Ισόπεδους 
Κόμβους, καθώς μία ορθή γεωμετρική 
διαμόρφωση θα απαιτήσει και μικρές 
απαλλοτριώσεις, δυνατότητα που εμείς δεν είχαμε. 

3.Τα στηθαία Ασφαλείας θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1317. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
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4. Τα προβλήματα αποχέτευσης - αποστράγγισης 
στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα θα πρέπει 
επίσης να αντιμετωπιστούν με μία πλήρη 
μελέτη δεδομένου ότι το πεδινό του εδάφους 
διαμορφώνει συνθήκες συχνών πλημμυρών. 

5.  Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα τμήματα είναι 
φανερό ότι η προαστιακή περιοχή της 
Τρίπολης, αλλά και η μικρή παράκαμψη 
Μεγαλόπολης, θα πρέπει να συνεχίσει να 
αποτελεί τμήμα ιδιαίτερης φροντίδας. 

6. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι η χαμηλή 
συντήρηση λόγω της συνακόλουθης έλλειψης 
πιστώσεων δημιουργεί και μεγάλο αριθμό 
ΜΟΑ, αλλά επιλέον ανάγκη παρεμβάσεων στα 
λοιπά τμήματα του Οδικού Άξονα.  
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ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  
ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - ΤΣΑΚΩΝΑ  
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 Γενικά 
Πρόκειται για οδικό άξονα μήκους 31χλμ κατασκευής 
της δεκαετίας του ’60 με γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
αρκετά καλά για την εποχή του. Η διατομή της οδού 
κυμαίνεται περί τα 8.00μ, ενώ για τμήμα 4χλμ 
διατηρείται το γνωστό “στερεό εγκιβωτισμού” που 
στην πράξη λειτούργησε πολύ αρνητικά για την Ο.Α. 
Η ολισθηρότητά του, ιδιαίτερα σε βροχόπτωση, 
χρεώνεται ως υπεύθυνη για αρκετά τροχαία 
ατυχήματα. 
Η διατομή του Άξονα στο συντριπτικό της τμήμα θα 
αποτελέσει τη βάση του Α/Δ της Β/Δ Πελοποννήσου 
που στο τμήμα αυτό θα είναι διαχωρισμένο 
οδόστρωμα πλάτους 17.50μ και εφόσον όλα πάνε 
κατ’ευχήν στις Αρχές Αυγούστου του 2014 θα 
παραδοθεί στην κυκλοφορία ως Α/Δ διαχωρισμένων 
οδοστρωμάτων. 
Σύμφωνα με τη μελέτη Δοξιάδη η πρόβλεψη για την 
ΕΜΗΚ του 2010 θα είναι στις 6.859 από 2.874 του 
2000. 
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ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

 Εντοπίζονται 2 βασικοί ισόπεδοι Κόμβοι Αρχής 
(Τσακώνα) και Τέλους (Πύλος) με σχετικά 
καλή Γεωμετρική Διαμόρφωση, ενώ υπάρχουν 
13 Δευτερεύοντες Ισόπεδοι Κόμβοι. Οι Κόμβοι 
αυτοί έχουν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες, 
κακή γεωμετρική διαμόρφωση, έλλειψη λωρίδων 
αριστερών στροφών και ελλιπή κατακόρυφη 
σήμανση. Αν εξετάσουμε την αναλογία θα 
δούμε ότι: 

• 31χλμ : 15 Ισόπεδους Κόμβους. 
• Μέση κατανομή :1 Κόμβος ανά 2 χλμ 
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Κακή συμβολή Ισόπεδου Κόμβου 
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ΚΟΚΛΑ 
Κακή γεωμετρική συμβολή υπό οξεία γωνία - έλλειψη 

ορατότητας 
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Απουσία διαμόρφωσης ισόπεδου κόμβου - ιδιαίτερα 
επικίνδυνη η ασφαλτική “αλάνα” 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 Γενικά θα τη χαρακτηρίζαμε μέτρια με εξαίρεση τα 
πρώτα 2,50χλμ όπου το οδόστρωμα είναι σε κακή 
κατάσταση με πολλές φθορές και πλήθος από 
λακκούβες. 

 
 Το τμήμα των 4χλμ με “στερεό εγκιβωτισμού” 

καθώς και τα τμήματα όπου ο νέος 
ασφαλτοτάπητας παρουσιάζει διαφορική καθίζηση 
εκατέρωθεν του “στερεού εγκιβωτισμού” με 
θραύση του οδοστρώματος αποτελούν ιδιαίτερα 
προβληματικές περιπτώσεις.    
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Νέα ασφαλτόστρωση με πολλές ρηγματώσεις - 
πρόβλημα στο ‘στερεό εγκιβωτισμού’  
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Υφιστάμενο ‘στερεό εγκιβωτισμού’ 
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

 Ελλιπή, χαμηλή και κατά σημεία άστοχη θα 
χαρακτηρίζαμε την κατακόρυφη σήμανση στα 
σκέλη: 

• Ρυθμιστικές πινακίδες 
• Πινακίδες Επικίνδυνων θέσεων 
• Πληροφοριακές πινακίδες 
Τούτο γίνεται ιδιαίτερα έντονο στις θέσεις των 
ισόπεδων κόμβων όπου οι παραπάνω αδυναμίες 
γίνονται καθοριστικές. Η οριζόντια διαγράμμιση 
θα μπορούσε εν γένει να χαρακτηρισθεί ως 
φθαρμένη και αδύνατη, με εξαίρεση τα τμήματα 
νέων οδοστρωμάτων. 
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Ανυπαρξία αποκλεισμένης επιφάνειας (διαγράμμιση 
‘zebra’) λόγω έναρξης νησίδας 
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Συνέχεια λωρίδας πολλαπλής χρήσης - πρόσκρουση 
στο πεζοδρόμιο της γέφυρας 
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Μικρό parking, απουσία λωρίδων επιτάχυνσης και 
επιβράδυνσης 
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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 

 
 Στηθαία ασφαλείας εντοπίζονται κυρίως στις 
ημιορεινές περιοχές και εν μέρει στους 
ισόπεδους κόμβους.  

 
Ωστόσο μπροστά από σημαντικά πλευρικά 
εμπόδια και ιδίως Ιστούς Φωτισμού δεν 
υπάρχουν στηθαία ασφαλείας.  
 
Τα υπάρχοντα στηθαία είναι κατά βάση παλαιά 
χωρίς λειτουργία των ανακλαστήρων, ενώ σε 
μεγάλα μήκη καλύπτονται από βλάστηση. 
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 Ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι τα στηθαία των 
γεφυρών που είναι ενισχυμένα κιγκλιδώματα 
και απέχουν κατά πολύ  από κάθε σύγχρονη 
προδιαγραφή. 

  
 Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι ότι η όποια 

υπάρχουσα Λ.Π.Χ. ‘προσκρούει’ σε πεζοδρόμιο 
επί των γεφυρών με συνέπεια την πρόκληση 
ατυχημάτων. 

 
  Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι και οι δύο 

παραπάνω επισημάνσεις χαρακτηρίζονται 
μείζονες για την Οδική Ασφάλεια. 
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Τοίχος αντιστήριξης σε αριστερή στροφή 
Πλευρικό εμπόδιο σε περίπτωση εκτροπής 

αυτοκινήτου 
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Άκρως επικίνδυνο πλευρικό εμπόδιο - κίνδυνος για 
τους πεζούς 
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Ανυπαρξία απόληξης στηθαίου γέφυρας 
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Ανάγκη για προστασία μεταξύ δρόμου και 
σιδηροδρομικής γραμμής 
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Καμπύλη - συχνές εκτροπές - ανάγκη τυπικού 
στηθαίου ασφαλείας – Χ.Θ.25+000 
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Ανυπαρξία στηθαίων έμπροσθεν ιστών φωτισμού και 
κορμών δέντρων 
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Τρεις είναι οι βασικοί οικισμοί που διασχίζει 
η όδος: 

•Καλλιρόη περί τη Χ.Θ. 8+000 
•Βασιλικό περί τη Χ.Θ. 11+600 
•Κοπανάκι περί τη Χ.Θ. 20+000 
 
Είναι αρκετά μικρός ο αριθμός τους σε σχέση 
με άλλους Ελληνικούς οδικούς άξονες. 

 
Παρόλα αυτά μέσα σε αυτούς τους οικισμούς 
είναι τυπικά τα ατυχήματα με πεζούς, αφού 
δε διαθέτουν ασφαλείς πεζοδιαβάσεις και 
πεζοδρόμια με στηθαία, κλπ. 



63 

Απουσία πεζοδιαβάσεων εντός οικισμού 
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Ανάγκη για κιγκλίδωμα προστασίας στα πεζοδρόμια 
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 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Με βάση τα προεκτεθέντα: 
 - Κίτρινες θέσεις: Στατιστική ανάλυση βάση δεδομένων                                           

   Αριθμός θέσεων:                      9 
 - Πράσινες θέσεις: Αρμόδιες Υπηρεσίες   
                       Αριθμός θέσεων:                      1 
  - Κεραμιδί θέσεις: Αυτοψία 
                       Αριθμός θέσεων:                      1 
  Σύνολο:                                                    11  
Κατά Μέσο όρο υπάρχει ένα ΜΟΑ ανά 2.8χλμ. 
Το πλέον ‘θρυλικό’ ΜΟΑ είναι στη Χ.Θ. 26+000 ή 
γνωστή και ως στροφή «Αρκουδέα». Δυστυχώς, η 
κακή γεωμετρία τόσο σε οριζοντιογραφία όσο και σε 
μηκοτομή κάνουν τα περιθώρια παρεμβάσεων 
εξαιρετικά περιορισμένα. Απαιτείται αλλαγή χάραξης 
στοιχείο που είναι έξω από τέτοιου είδους μελέτη. 
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Στροφή “Αρκουδέα” – Το πιο επικίνδυνο σημείο 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

– Σε γενικές γραμμές η γεωμετρία της οδού 
είναι σχετικά ικανοποιητική με εξαίρεση 
τις περιοχές από τη Χ.Θ. 20 έως τη Χ.Θ. 
26 (στροφή «Αρκουδέα») όπου η 
γεωμετρία της οδού μειώνεται ουσιωδώς. 

  
– Ως μείζονα θέματα της οδού μπορούν να 

χαρακτηριστούν: 
 Η γεωμετρική διαμόρφωση των 

δευτερευόντων Ισόπεδων Κόμβων η οποία 
θα συνοδεύεται με πλήρη Σήμανση, 
Ηλεκτροφωτισμό, Αποχέτευση ομβρίων, 
βελτίωση ορατότητας, κ.λπ.  
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 Η αντιμετώπιση των στηθαίων ασφαλείας στις 

γέφυρες με τα προβλεπόμενα σύγχρονα στηθαία 
αποτελεί μείζον πρόβλημα.  

 Ταυτόχρονα οι απολήξεις Στηθαίων και οι 
μεταβάσεις από άκαμπτα σε εύκαμπτα στηθαία 
είναι από τα σοβαρά θέματα Οδικής Ασφάλειας. 

 Τα πλευρικά εμπόδια και ιδιαίτερα οι ιστοί 
Φωτισμού στους Κόμβους αποτελούν κρίσιμα 
σημεία. 

 
– Τέλος, οι πλευρικές τάφροι κατασκευάζονται 

συνεχόμενες σε τοίχους αντιστήριξης και 
αποτελούν σοβαρή αιτία τροχαίων ατυχημάτων. 
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ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: 
 ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – 

ΜΕΘΩΝΗ 
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Τμήμα Φιλιατρά - Πύλος: Περιοχή Λαγγούβαρδου  
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Κορυφάσιο: Κακός ισόπεδος κόμβος 
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Περιορισμένο οδόστρωμα - αδυναμία συνάντησης 
οχημάτων 

Γαργαλιάνοι-Πύλος 
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Απουσία ερείσματος αριστερά - επικίνδυνη κλίση της 
τάφρου στο χείλος της ασφάλτου 
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Πλευρικό εμπόδιο (Σπίτι) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ. 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝ1317. 
ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ.  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ. 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

/ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ. 
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/0/769/ε/107 /30.01.2008. 

ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ-ΒΛΑΣΤΗΣΗ-ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ-
ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
  

«Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε 
τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής 

Ασφάλειας στους Άξονες  
Τρίπολη-Καλαμάτα, Τσακώνα-Καλό 

Νερό & Καλό Νερό-Μεθώνη» 

Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας  
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Ομιλητής: Αντώνης Καστής, 
            Ειδικός Συντονιστής ΠΟΑ-ΤΕΕ 
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