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Πληροφορίες       :  Μαν .Παπαδόπουλος 
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Θέµα : Εξορθολογισµός και τυποποίηση των δοµικών και λειτουργικών 
χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώρας   

 

ΣΚΟΠΟΣ 
 
 

Σκοπός της παρούσας είναι η οµοιοµορφία των λειτουργικών χαρακτηριστικών και η 
τυποποίηση των δοµικών χαρακτηριστικών των διατοµών του υπεραστικού οδικού δικτύου της 
χώρας, για τη σωστή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, 
αλλά και για την αποτροπή του υπερσχεδιασµού στα οδικά έργα. Γι αυτούς τους λόγους 
δίνονται οι συνηµµένες τυπικές διατοµές µε τα σχετικά µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για 
την ορθή εφαρµογή τους. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 

Η οµοιοµορφία της λειτουργίας του οδικού δικτύου επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή και 
τήρηση συγκεκριµένων κανόνων κατά την εκπόνηση µελετών για την κατασκευή νέων οδών 
και την αναβάθµιση ή βελτίωση υφιστάµενων οδών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες που προκύπτουν από 
τις εγκεκριµένες ‘’Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας’’ (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε και να 
εφαρµόζονται πάντα οι τυπικές διατοµές που δίνονται στα συνηµµένα σκαριφήµατα. 

Για κάθε οδικό έργο που πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραµµα υλοποίησης, θα πρέπει 
να ελέγχεται η τήρηση των προαναφεροµένων Οδηγιών πριν από την έγκριση της µελέτης, ή 
ακόµη και πριν από τη δηµοπράτηση του έργου, όταν δεν έχει συµβεί το πρώτο. Εφόσον µετά 
από τον έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα στις ΟΜΟΕ, τότε θα 
αναθεωρείται η µελέτη σε όσο βαθµό επιβάλλεται από την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω 
Οδηγιών. 

Στην περίπτωση που ένα οδικό έργο έχει δηµοπρατηθεί σε προηγούµενο διάστηµα 
από την ηµεροµηνία της παρούσας εγκυκλίου, ενώ η µελέτη του δεν έχει ελεγχθεί για 
συµµόρφωση µε τις ΟΜΟΕ τότε, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα φροντίζει να διεξάγεται ο 
απαιτούµενος έλεγχος και να προτείνει τρόπους συµµόρφωσης τουλάχιστον σύµφωνα µε τις 
συνηµµένες τυπικές διατοµές υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι πιθανόν απαιτούµενες 
διαφοροποιήσεις δεν επιφέρουν αλλαγές στο συµβατικό (οικονοµικό) και στο  φυσικό 
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αντικείµενο, όπως αυτό ορίζεται κατά την έννοια της Εγκ. 36 (α.π. ∆17α/08/158/ ΦΝ437/     
19-10-2005). 

Επισηµαίνεται ότι για την απόφαση επιλογής της τυπικής διατοµής θα ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπεται στο τεύχος ΟΜΟΕ-ΛΚΟ∆, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
σηµερινή διοικητική κατάταξη (εθνική, επαρχιακή, δηµοτική) στην οποία ανήκει η οδός. Η εν 
λόγω διαδικασία θα εφαρµόζεται µέχρις ότου γίνει και δηµοσιευθεί η νέα λειτουργική κατάταξη  
(µε διάκριση στο σκοπό λειτουργίας) των οδών από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Με την απόφαση επιλογής του λειτουργικού χαρακτήρα µιας οδού, θα πρέπει ταυτόχρονα 
αυτός να διασφαλίζεται και µε τα κατάλληλα επιπλέον µέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο η ζώνη 
απαλλοτρίωσης θα καθορίζεται σε σχέση µε τις εκάστοτε χρήσεις γης του περιβάλλοντος 
χώρου της οδού, ώστε να εξυπηρετείται, εφόσον  χρειάζεται, και η «λειτουργία της σύνδεσης», 
π.χ. κατασκευή (ή τουλάχιστον να προβλέπεται δυνατότητα κατασκευής) παράπλευρων οδών 
που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση των παρόδιων χρήσεων γης. Στην περίπτωση που µετά 
την κατασκευή µιας οδού θα εγκρίνεται αλλαγή των χρήσεων γης περί αυτήν, τότε η αρµοδία 
Υπηρεσία φέρει την ευθύνη για την πρόνοια και εφαρµογή τυχόν απαιτούµενων  ειδικών 
µέτρων µε τα οποία θα διασφαλίζεται η αρχική λειτουργία της οδού, για την οποία αυτή 
κατασκευάστηκε. 

Η εφαρµογή των ΟΜΟΕ θα γίνεται ακόµη και στις περιπτώσεις κατασκευής ή 
βελτίωσης τεχνικών έργων (οχετοί, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης κλπ παρόδια έργα) σε οδούς, 
όταν αυτές οι κατασκευές δεσµεύουν το πλάτος της οδού. Σκοπός είναι, οι επιλεγόµενες 
δοµικές παρεµβάσεις, να δίνουν τη δυνατότητα συµµόρφωσης µε τα προβλεπόµενα από τις 
ΟΜΟΕ, σε µελλοντική αναβάθµιση υφιστάµενης οδού. 

Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται σε ότι αφορά στις εφαρµοζόµενες τυπικές 
διατοµές και στις πλευρικές διαµορφώσεις (βλ. τεύχος ΟΜΟΕ-∆). Οι κύριες διαστάσεις που 
καθορίζουν το πλάτος του ασφαλτικού οδοστρώµατος των διατοµών, οι οποίες θα 
εφαρµόζονται, δίνονται στα συνηµµένα Σχήµατα Τυπικών ∆ιατοµών. Οι πλευρικές αποστάσεις 
(π), (π1) και (π2), που παρουσιάζονται στα εν λόγω σχήµατα, αφορούν στο πλάτος του µη 
σταθεροποιηµένου ερείσµατος και αυτές εξαρτώνται από παράγοντες όπως, η θέση του 
στηθαίου ασφαλείας, η ανάγκη διαµόρφωσης υδραυλικού έργου αποχέτευσης του 
καταστρώµατος κλπ. 

Οι λεπτοµέρειες που αφορούν στις πλευρικές διαµορφώσεις και στην κεντρική νησίδα 
των οδών θα σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ΟΜΟΕ-∆ (Παράρτηµα Ι). 

Σηµειώνεται ότι οι συνηµµένες τυπικές διατοµές (η2) και (η1), αφορούν σε 
αποκαταστάσεις αγροτικών οδών οι οποίες απαιτούνται κατά τη υλοποίηση 
αυτοκινητόδροµων ή άλλων κατηγοριών οδών που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της 
πρόσβασης στις παρόδιες χρήσεις γης. Η επιλογή αυτών των διατοµών εξαρτάται από τον 
προβλεπόµενο κυκλοφοριακό φόρτο στις αποκαθιστάµενες οδούς. Σε αυτές τις διατοµές θα 
εφαρµόζεται πλάτος (π), για το σταθεροποιηµένο έρεισµα, από 0 έως 1,0 m, ανάλογα µε τις 
χρήσεις του περιβάλλοντος χώρου (δάση, καλλιέργειες, οικισµοί κλπ.), σε συνάρτηση και µε 
τους παράγοντες που προκύπτουν από το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Οι εγκεκριµένες Οδηγίες Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, θα εφαρµόζονται υποχρεωτικά σε   όλες τις µελέτες 
οδικών έργων.   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ   ΟΜΟΕ 
 ΘΕΜΑ Απόφαση έγκρισης 
ΟΜΟΕ-1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ∆ικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟ∆) ∆ΜΕΟ/α/ο/987/11-5-01 
ΟΜΟΕ-2 ∆ιατοµές (ΟΜΟΕ-∆) " 
ΟΜΟΕ-3 Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ) " 
ΟΜΟΕ-4 Κύριες Αστικές Οδοί  (ΟΜΟΕ-ΚΑΟ) " 
ΟΜΟΕ-5 Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΟΜΟΕ-ΠΛΚ) " 
ΟΜΟΕ-8 Οδικές Σήραγγες –Έργα Πολ.Μηχ.  ∆ΜΕΟ/α/ο/285/19-2-03 
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ΟΜΟΕ-10 Τεχνικά Έργα ∆ΜΕΟ/γ/ο/66/17-2-03 
ΟΜΟΕ-11 Τεύχος Γεωλογικών και Γεωτεχνικών  ∆ΜΕΟ/δ/ο/212/27-2-03 
 

Οι ΟΜΟΕ είναι διαθέσιµες για ανάγνωση και εκτύπωση στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε:  www.ggde.gr. 

Όλες οι Εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα για θέµατα τα οποία καλύπτονται 
από τις παραπάνω ΟΜΟΕ, παύουν να έχουν ισχύ. 

Οι µέχρι σήµερα εγκεκριµένοι ΚΜΕ ισχύουν αποκλειστικά για τα έργα για τα οποία 
αρχικά συντάχθηκαν και δεν πρέπει να τυγχάνουν γενικότερης εφαρµογής. 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
 

Συνιστάται στις Τεχνικές Υπηρεσίες να ακολουθείται διαδικασία επιβεβαίωσης της 
ορθής επιλογής της τυπικής διατοµής, απευθύνοντας σχετικό ερώτηµα στη ∆ΜΕΟ της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε, παρέχοντας και τα αναγκαία δεδοµένα µε τα οποία έγινε η σχετική επιλογή. 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

 
 
              
 
 
Συνηµµένα:  
1) Πίνακας διατοµών υπεραστικού 
   δικτύου-πεδίο εφαρµογής    
2) Σκαριφήµατα τυπικών διατοµών                                   
 
Κοιν/σεις:                                                                                      
1) Γραφείο κ. Υπουργού, ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού,  Θ. Ξανθόπουλου       
3) Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε. 
4)  κ. Γεν. ∆/ντή  Συγκ. Έργων 
 

http://www.ggde.gr/
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Πίνακας : Τυπικές ∆ιατοµές Υπεραστικού Οδικού ∆ικτύου – Πεδίο Εφαρµογής 
 

Κατηγορία 
οδού 

Πεδίο 
Εφαρµογής 

α4νσ 
α4ν*σ 

(1) 
β4ν* 

β(2+1)ν* 
β2+1 
(2) 

β2 
γ2 ε2 η2 

η1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Α Ι • Αυτοκινητόδροµος 
• Οδός ταχείας κυκλοφορίας √  √    

Α ΙΙ • Οδός µεταξύ 
νοµών / επαρχιών  √ √ √   

Α ΙΙΙ • Οδός µεταξύ 
επαρχιών / οικισµών 

 √  √   

Α IV 
• Οδός µεταξύ µικρών 

οικισµών 
• Συλλεκτήρια οδός 

    √  

A V • ∆ευτερεύουσα οδός 
• Αγροτική οδός 

    √  

A VI • Τριτεύουσα οδός 
• ∆ασική οδός 

     √ 

 
 
 

1. Σε οδούς διατοµής α4νσ επιτρέπεται η εφαρµογή τοπικά στενής κεντρικής νησίδας όµοιας µε 
αυτή της διατοµής α4ν*σ (δηλ. πλάτος 3,15 αντί 4,40 m) για την αντιµετώπιση διαµορφωµένης 
κατάστασης περιορισµένου διαθέσιµου χώρου, όπως π.χ. διέλευση της οδού κάτω από γέφυρα 
που πρέπει να διατηρηθεί. Αντίστοιχα επιτρέπεται η τοπική διαπλάτυνση της κεντρικής νησίδας 
(σύµφωνα µε ΟΜΟΕ-Χ), εφόσον αυτή δεν επαρκεί για την τοποθέτηση µεσόβαθρου τεχνικού 
άνω διάβασης. 
Στη διατοµή α4ν*σ η θέση του πλευρικού στηθαίου ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζει ελεύθερη 
απόσταση τουλάχιστον 3,00 m (περιλαµβανοµένης της ΛΕΑ) από το άκρο της εξωτερικής 
λωρίδας κυκλοφορίας (εν προκειµένω 0,70 m από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώµατος). 
 
  

2. Η διατοµή β(2+1)ν* συνίσταται για την κατασκευή νέων οδών, ενώ η β2+1 για τη βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας σε υφιστάµενες οδούς χωρίς πρόσθετες χωµατουργικές  εργασίες, και κατά τα 
λοιπά σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-∆. 
Η εφαρµογή αυτών των διατοµών συνίσταται ιδιαίτερα σε ορισµένα τµήµατα µε µεγάλη κλίση ή 
περιορισµένη ορατότητα, ύστερα από πρόταση του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας. 
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ Ο∆ΩΝ 
 
 
 
 



 

 6

 
 

 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ Ο∆ΩΝ 
 

(παρατήρηση: οι διατοµές  η1  και  η2  αφορούν διατοµές παράπλευρου δικτύου) 
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