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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 

ΓΔΝ.  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ    Απ. ππωη.: Γ14/γ/οικ.1817/Φ-ΟΓ.ΑΦ. 

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ                                               

Γ/ΝΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΑΘΔΡΗ ΣΡΟΥΙΑ,  

ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ (Γ14) 

ΣΜΗΜΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ (γ) 

Σαρ. δ/λζε : Λ. Κεθηζίαο 39     

     151 23  Μαξνύζη  

Πιεξνθνξίεο   : Αλ. Πεηξνπνύινπ  

Σειέθσλν       : 210 6417553  

Fax                  : 210 6417609     

e-mail   : daoy@ggde.gr 
 

ΘΔΜΑ: Ππόζκλεζε Δκδήλωζερ Δνδιαθέπονηορ για ηε σοπήγεζε Πιζηοποίεζερ Δλεγκηή 

Οδικήρ Αζθάλειαρ. 

 

Με ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε θαινύκε όζνπο έρνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 104/2011 θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 9 απηνύ, θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 6 ησλ 

Καηεπζπληεξίσλ Γξακκώλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ (ΦΔΚ 3134Β΄/27-

11-2012) θαη επηζπκνύλ λα απνθηήζνπλ Πηζηνπνηεηηθό Διεγθηή Οδηθήο Αζθάιεηαο λα ππνβάιινπλ, 

έσο ηηο 25-10-2018, αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά σο εμήο: 

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ηδηώηεο Γηπισκαηνύρνπο Πνιηηηθνύο 

Μεραληθνύο ή Αγξνλόκνπο Σνπνγξάθνπο Μεραληθνύο, εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξών Μειεηεηώλ 

πνπ ηεξείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ. 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ απόθηεζε ηεο Πηζηνπνίεζεο Διεγθηή Οδηθήο Αζθάιεηαο πεξηγξάθεηαη ζηηο 

θάησζη απνθάζεηο: 

α) Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ κε αξ. πξση.: ΓΑΟΤ/νηθ.667/Φ-

Απνθ./18-5-2016 (ΦΔΚ 1694Β΄/13-6-2016), όπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απόθαζε Τπνπξγνύ 

Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ κε αξ. πξση.: ΓΑΟΤ/νηθ.968/Φ-Απνθ./2-8-2017 (ΦΔΚ 2905Β΄/22-8-

2017). 

β) Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ κε αξ. πξση.: Γ14/γ/νηθ.1417/Φ-Απνθ./03-08-

2018 (ΑΓΑ:7ΘΓΟ465ΥΘΞ-4ΟΕ). 

Οη ππνςήθηνη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο Διεγθηή Οδηθήο 

Αζθάιεηαο απαηηείηαη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη πεληαεηία από ηελ απόθηεζε ηνπ δηπιώκαηνο θαη λα 

δηαζέηνπλ 5εηή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό ησλ νδώλ, ηελ ηερλνινγία νδηθήο αζθάιεηαο θαη 

ηελ αλάιπζε αηπρεκάησλ. 

Α. σεηικά με ηεν εμπειπία διεςκπινίδοςμε ηα παπακάηω: 

1. Δμπειπία ζηον ζσεδιαζμό οδών: 

Θα ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό κήθνο (Li) ηκεκάησλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, όπνπ ν 

ππνςήθηνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ νδνπνηίαο, ή θαη κειεηώλ δηαρείξηζεο 

ηεο θπθινθνξίαο (ράξαμε, ζήκαλζε, αζθάιηζε, θσηεηλή ζεκαηνδόηεζε, θιπ), αλεμαξηήησο 

ζηαδίνπ κειέηεο. ην κήθνο απηό ζα πξνζηίζεηαη ην κήθνο θιάδσλ θαη δηαζηαπξνύκελσλ 

νδώλ ησλ θόκβσλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ έρνπλ κειεηεζεί από ηνλ ππνςήθην, αλεμαξηήησο 
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ζηαδίνπ κειέηεο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Άξζξνπ ΟΓΟ.2 ηεο 

Απόθαζεο Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ κε αξ. πξση. ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16-5-

2017 (ΦΔΚ Β΄/2519/20-07-2017) «Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ 

κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο παξ.8δ ηνπ Άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4412/2016» 

 Καζνξηζηηθό κέγεζνο: πλνιηθό κήθνο ζηαδίσλ κειέηεο Li (ρικ) 

 ςνηελεζηήρ βαπύηεηαρ: Δi = 30% 

2. Δμπειπία ζηεν ηεσνολογία οδικήρ αζθάλειαρ: 

Θα ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό κήθνο (Lii) ηκεκάησλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ, όπνπ ν 

ππνςήθηνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ νδηθήο αζθάιεηαο ζε κειέηε ή ζε 

πθηζηάκελε νδό ή θαη ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ βειηίσζεο νδηθήο αζθάιεηαο. ε πεξίπησζε 

πνπ νη αλσηέξσ έιεγρνη ή κειέηεο αθνξνύλ θόκβνπο, ην κήθνο ζα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε 

ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Άξζξνπ ΟΓΟ.2 ηεο Απόθαζεο Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ 

θαη Μεηαθνξώλ κε αξ. πξση. ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (ΦΔΚ Β΄/2519/20-07-2017) 

«Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη 

ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξ.8δ ηνπ Άξζξνπ 53 

ηνπ Ν.4412/2016». 

 Καζνξηζηηθό κέγεζνο: πλνιηθό κήθνο νδώλ κειεηώλ Lii (ρικ) 

 ςνηελεζηήρ βαπύηεηαρ: Δii = 45% 

3. Δμπειπία ζηεν ανάλςζε αηςσεμάηων: 

Θα ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό κήθνο (Liii) ηκεκάησλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ όπνπ ν 

ππνςήθηνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε αηπρεκάησλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό θαη ηε βειηίσζε επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηεο Απόθαζεο ΓΑΟΤ/νηθ.667/ΦΔΚΒ΄/1694/13-6-2016 

 Καζνξηζηηθό κέγεζνο: πλνιηθό κήθνο νδώλ κειεηώλ Liii (ρικ) 

 ςνηελεζηήρ βαπύηεηαρ: Δiii = 25% 

 

Πνζνηηθνπνίεζε θξηηεξίσλ επηινγήο ππνςεθίσλ – πλνιηθή βαζκνινγία: 

L=Li*Ei + Lii*Eii + Liii*Eiii 

 

Ζ πεληαεηήο εκπεηξία αθνξά αζξνηζηηθά θαη ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη απνδεηθλύεηαη 

από θαηάινγν κειεηώλ κε αλαγξαθή ηνπ κήθνπο ησλ νδώλ ζηα νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

κειέηε, έιεγρνο ή αλάιπζε αηπρεκάησλ. Ο θαηάινγνο ζα  ζπλνδεύεηαη από Τπεύζπλε Γήισζε 

ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε εθπόλεζε θαη από βεβαηώζεηο / 

πηζηνπνηεηηθά ησλ Φνξέσλ Αλάζεζεο (δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ). 

Τπνςήθηνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ δεηνύκελε εκπεηξία ζε ηνπιάρηζηνλ δύν από ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο δελ ζα γίλνληαη δεθηνί. 

Ζ θαηνρή δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κε 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε Έιεγρν Οδηθήο Αζθάιεηαο ζε κειέηε θαη ζε πθηζηάκελε νδό ηνπ 

νδηθνύ δηθηύνπ ζα πξνζαπμάλεη  ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία (L) ησλ ππνςεθίσλ θαηά πνζνζηό 

10%. 

Β. Γιαδικαζία – ςποβολή απαιηούμενων δικαιολογεηικών 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ έληππε Αίηεζε, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα 

πξόζθιεζε, γηα πηζηνπνίεζε ειεγθηώλ νδηθήο αζθάιεηαο, ζπλνδεπόκελε από ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζε θιεηζηό θάθειν, ζην πξσηόθνιιν ηεο Γηεύζπλζεο Τπνδνκώλ ηαζεξήο 
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Σξνρηάο, πληεξήζεσλ θαη Αζθάιεηαο (Γ14), ζηελ δηεύζπλζε Κεθηζίαο 39, 151 23 Μαξνύζη, 4
νο

 

όξνθνο. 

Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα επηζπλαθζνύλ ζηελ Αίηεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν 

ελδηαθεξόκελνο ζα βεβαηώλεη ηελ γλεζηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ.  

Γ. Δξέηαζε ηων Αιηήζεων   

ύκθσλα κε ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό Πηζηνπνίεζεο Διεγθηώλ Οδηθήο Αζθάιεηαο έρεη νξηζζεί 

πεξηνξηζκόο πηζηνπνηνύκελσλ ειεγθηώλ θαη΄ έηνο ζε αξηζκό 30 (παξάγξαθνο 2.3.4., Φπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ππνςεθίνπ – Πξναπαηηνύκελα δηαδξνκήο πξνο πηζηνπνίεζε) σο εθ ηνύηνπ νη 

αηηήζεηο κε ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά ζα αμηνινγεζνύλ. Οη ηξηάληα (30) πξώηνη εθ ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ ζα πιεξνύλ ηηο πξναλαθεξόκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη ζα ζπγθεληξώλνπλ ηελ 

πςειόηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία (L) ζα εηδνπνηεζνύλ ειεθηξνληθά ή/θαη ηειεθσληθά 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Γ14 ην απαηηνύκελν ηέινο πηζηνπνίεζεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη εμέηαζεο ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξώ, κέζσ e-παξαβόινπ ην νπνίν εθδίδεηαη 

από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ. 

Γ. Σόπορ Γιεξαγωγήρ ηος ππογπάμμαηορ  εκπαίδεςζερ Δλεγκηή Οδικήρ Αζθάλειαρ 

Σν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο Διεγθηώλ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ακθηζέαηξν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε 101 91 Παπάγνπ, ζην 

δηάζηεκα από 10 έσο 14 Γεθεκβξίνπ 2018. 

Δ. Δπικοινωνία - Γιεςκπινίζειρ  

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ηεο δηαδηθαζίαο νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα 

επηθνηλσλνύλ ειεθηξνληθά απνζηέιινληαο e-mail ζηελ δηεύζπλζε daoy@ggde.gr ή ηειεθσληθά 

ζηα ηει. 2106417618, 2106417553 θαη 2106417557. 

 

   

ςνεμμένα:  Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΑΗΣΖΖ 

ΓΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΟΑ 

  

         ΑΛ. ΚΑΛΑΒΑΗ 

           Πνι. Μερ. κε Α΄ β 

                                                   

                                                                                                       ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
                                                                                    Ο ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

 

 

                                                                                                       

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΡΑΣΑΚΖ 

                                                                                                      ΓΔ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΜΔ Α΄β 


