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Επιβεβαιωτικές
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Χρώματα
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Στηθαία ασφαλείας
απο σκυρόδεμα
Πινακίδες
Δημοσιότητας Έργου

ΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Η τοποθέτηση επιβεβαιωτικών πινακίδων σήμανσης κυρίως στα
εθνικά και διαδημοτικά οδικά δίκτυα είναι επιβεβλημένη και εξ’
ίσου σημαντική με την κύρια κάθετη σήμανση.
Με τον όρο επιβεβαιωτικές πινακίδες σήμανσης εννοούμε κυρίως
τις πληροφοριακές εκείνες πινακίδες σήμανσης που τοποθετούνται
μετά από οδικούς κόμβους ή διασταυρώσεις οδών και επιβεβαιώνουν
στους οδηγούς την επιλεγείσα από αυτούς κατεύθυνση.

Τεύχος Πεντηκοστό Δεύτερο
Iούλιος - Δεκέμβριος 2019

Ενημερωτική εξαμηνιαία έκδοση της:

Οι επιβεβαιωτικές πληροφοριακές πινακίδες θα πρέπει να
αναγράφουν τους τρεις πλησιέστερους προορισμούς με την αναγραφή
και των χιλιομετρικών αποστάσεων.
Παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τον οδηγό ώστε
σε οδικούς κόμβους και διασταυρώσεις οδών να πάρει λανθασμένη
κατεύθυνση είναι η κούραση, η υπερβολική ταχύτητα αλλά πολλές
φορές και η πλημμελής ή λανθασμένη σήμανση.
Στις περιπτώσεις αυτές όπου οι οδηγοί, μετά από οδικούς
κόμβους ή διασταυρώσεις οδών, έχουν επιλέξει λανθασμένη
κατεύθυνση, αντιλαμβάνονται την λανθασμένη αυτή κατεύθυνση,
συνήθως εκνευρισμένοι και αγανακτισμένοι, αφού πρώτα διανύσουν
αρκετά χιλιόμετρα καταναλώνοντας άσκοπα καύσιμο και χάνοντας
ταυτόχρονα σημαντικό χρόνο.Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι
μετά την λανθασμένη αλλαγή πορείας δεν υπάρχουν οι απαραίτητες
επιβεβαιωτικές πληροφοριακές πινακίδες.
Αλλά και οι, υποχρεώσεις των οδηγών προς τους κανόνες του
Κ.Ο.Κ. πρέπει να υπενθυμίζονται με την επανάληψη τοποθέτησης
πινακίδων, όπως αυτές του ορίου ταχύτητας κ.α.
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Είναι γνωστό ότι η κάθετη οδική σήμανση τα τελευταία χρόνια έχει
εγκαταλειφθεί κυρίως στα οδικά δίκτυα των περιφερειών και των
Δήμων. Αυτό επιβεβαιώνεται και απο τα καθημερινά δημοσιεύματα
των ΜΜΕ σε όλη την χώρα τα οποία επικρίνουν την έλλειψη οδικής
σήμανσηςκαι τις επιπτώσεις απο αυτήν.
Φθαρμένες, δυσδιάκριτες, βανδαλισμένες πινακίδες οδικής
σήμανσης αποτελούν το 80% του συνόλου των υφιστάμενων σήμερα
πινακίδων σήμανσης και αν σε αυτές προσθέσουμε τις σημαντικές
ελλείψεις όπως οι επιβεβαιωτικές πληροφοριακές πινακίδες τότε
μπορούμε να αντιληφθούμε το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος
της καθέτου οδικής σήμανσης.
Γενική είναι η πεποίθηση ότι ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά
βιομηχανία της χώρας μας με σημαντική ανοδική πορεία κατ’έτος.
Οι ξένοι όμως επισκέπτες της χώρας μας ταλαιπωρούνται και
σχηματίζουν κακή εντύπωση από την πλημμελή σήμανση των οδικών
μας δικτύων.
Η ανάκαμψη της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να ενεργοποιήσει
άμεσα το ΥΠΟΜΕΔΙ, Περιφέρειες και Δήμους στην συμπλήρωση
και ανανέωση της κάθετης οδικής σήμανσης στα οδικά δίκτυα
της αρμοδιότητάς τους που σήμερα αποτελεί αναμφισβήτητα
προτεραιότητα κάθε κοινωνίας

Διαγραμμίσεις οδών.

Στηθαία ασφαλείας
απο σκυρόδεμα.

Ο εκδότης

Πινακίδες δημοσιότητας έργου.

Χρώματα διαγράμμισης
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Οι πειραματισμοί για τη μορφή και κατασκευή των
στηθαίων από σκυρόδεμα ξεκίνησαν στη δεκαετία του
50 στο New Jersey των Η.Π.Α. από το Stevens Institute of Technology in Hoboken και υπό την εποπτεία
της Διεύθυνσης του τμήματος αυτοκινητοδρόμων της
πολιτείας New Jersey.
Τα πρώτα στηθαία New Jersey τοποθετήθηκαν το
1955 για την εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ για πρώτη
φορά χρησιμοποιήθηκαν επίσημα το 1959.
Η προσπάθεια των πειραματισμών αυτών ήταν να
σχεδιαστεί μία μορφή στηθαίου, ώστε να ελαχιστοποιεί
σε περίπτωση πρόσκρουσης αυτοκινήτων επ΄αυτού
τις υλικές ζημίες και να περιορίζει την πιθανότητα
υπερπήδησης του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας, πρόβλημα το οποίο είχε επισημανθεί
στις Η.Π.Α. αφότου μετά το 1940 άρχισε η χρήση των
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.
΄Εκτοτε καταβλήθηκαν προσπάθειες βελτίωσης
της διατομής των στηθαίων New Jersey αλλά και
αναπτύχθηκαν παραπλήσιες μορφές στηθαίων από
σκυρόδεμα, μερικές από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν
ευρέως στην Οδοποιϊα αλλά έτυχαν και διαφορετικών
εφαρμογών (οχυροματικά έργα στο ΙΡΑΚ, εμπόδια σε
τρομοκρατικές ενέργειες, χρήση σε πίστες για skateboard κλπ.).
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Οι βελτιωμένοι τύποι των στηθαίων από σκυρόδεμα
Νew Jersey εφαρμόζονται ευρέως τα τελευταία
χρόνια στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (σχ.1
και σχ.2). Η ανάγκη της χρήσης τους στη χώρα μας
προέκυψε κυρίως λόγω κατασκευής των μεγάλων
έργων οδοποιϊας (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ κλπ.).
Η κατασκευή των στηθαίων New Jersey εφαρμόζεται
με δύο μεθόδους.
1) με την κατασκευή προκατασκευασμένων στοιχείων
σε εργοτάξιο και τη μεταφορά και τοποθέτησή τους επί
τόπου του έργου
2) με την επί τόπου του έργου διάστρωση
σκυροδέματος, με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος το
οποίο είναι εφοδιασμένο με ολισθαίνοντα μεταλλότυπο
προκαθορισμένης διατομής.
Σε οποιαδήποτε μορφή τους, τα στηθαία από
σκυρόδεμα θα πρέπει να ικανοποιούν το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 1317.

Οι πληροφοριακές πινακίδες δημοσιότητας έργου
είναι πινακίδες που πληροφορούν το κοινό για τα βασικά
στοιχεία του έργου, δηλαδή τον φορέα υλοποίησης
(επίβλεψης), τον τίτλο (συνοπτική περιγραφή), τον
ανάδοχο, τον χρόνο ολοκλήρωσης, τον προϋπολογισμό
και την χρηματοδότηση αυτού.
Τα εμβλήματα και τα χρώματα των πληροφοριακών
πινακίδων δημοσιότητας έργου διαφέρουν ανάλογα
με τον φορέα υλοποίησης, την πηγή χρηματοδότησης
ή το πρόγραμμα ένταξής του (εθνικοί πόροι,
συγχρηματοδότηση με Ε.Ε., Θησέας, ΕΣΠΑ κλπ.).
Η τοποθέτησή τους είναι υποχρεωτική, γίνεται
οπωσδήποτε στην αρχή και το τέλος του εκτελούμενου
έργου αλλά και σε ενδιάμεσες θέσεις, αν υπάρχουν
περισσότερες προσβάσεις σε αυτό.
Οι πινακίδες αυτές κατασκευάζονται από επίπεδα
ή διαμορφωμένα φύλλα αλουμινίου με υπόβαθρο και
γράμματα αντανακλαστικά.
Ο τρόπος κατασκευής, οι ακριβείς αναγραφές και ο
τρόπος τοποθέτησης περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη
δημοπράτησης των έργων και γίνεται με αποκλειστική
ευθύνη του αναδόχου.

Η εταιρεία μας από εικοσαετίας και πλέον παράγει
στις εγκαταστάσεις της, χρώματα διαγράμμισης
υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, εξαιρετικής
ποιότητας.
Τα χρώματά μας όλων των ειδών ελέγχονται αυστηρά
από το ΚΕΔΕ και από διεθνή εργαστήρια.
Το Ελληνικό Δημόσιο, οι μεγαλύτεροι Δήμοι και
οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες εμπιστεύονται και
αποτελούν πελάτες των πιστοποιημένων χρωμάτων μας.
Παράγουμε χρώματα:
1) ενός συστατικού ακρυλικά και αλκεϋδικά ενός
συστατικού (ψεκαζόμενα και διαστρούμενα)
2) ψυχροπλαστικά δύο συστατικών (ψεκαζόμενα και
διαστρούμενα)
3) θερμοπλαστικά (διαστρούμενα)
4) μαύρο ενός συστατικού για την απάλειψη
διαγραμμίσεων
5) ενός συστατικού διαφόρων χρωμάτων (κίτρινου,
κυανού κ.λ.π.)
Όλα τα είδη χρωμάτων διατίθενται σε συσκευασία 5
kgr,25 kgr και 300 kgr. και διατίθενται σε εξαιρετικά
χαμηλές τιμές. Τα υλικά μας καλύπτονται από το
διεθνές πρότυπο ISO 2008 και πληρούν απόλυτα τις
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, που ισχύουν και στη χώρα
μας ΕΝ 13197:2012 (Δοκιμή σε προσομοιωτή φθοράς),
ΕΝ 1436:2007, και ΕΝ 1423:2012 (ιδιότητα φθοράς).

Πολύ σημαντικό είναι το κύριο άρθρο μας στο τεύχος μας (αρ.51) που αναφέρεται στην
αναγκαία χρήση πιστοποιημένων υλικών σήμανσης, δεδομένου ότι σε περίπτωση
ατυχημάτων, τα υλικά σήμανσης εξετάζονται από ασφαλιστικές κυρίως εταιρείες με
δυσάρεστες πολλές φορές συνέπειες για κατασκευαστές και επιβλέποντες δημοσίων
υπηρεσιών.
Χρήσιμα άρθρα όπως οι κανόνες τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης και τα συστήματα
αναχαίτισης οχημάτων περιλαμβάνονται στο ίδιο τεύχος. Επίσης νέα υλικά όπως οι
ανακλαστήρες με φωτοβολταϊκό πάνελ καθώς και οδηγίες εργοταξιακής σήμανσης
προβάλλονται στο ιδιο τέυχος.
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Το προσωπικό και η Διοίκηση της ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ
σας εύχεται
Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, Υγιές και Δημιουργικό το 2020
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