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Εγκατάσταση των υλικών της οδικής σήµανσης
Γεγονός πολύ συνηθισμένο στη χώρα μας είναι οι περιπτώσεις της
κακής εγκατάστασης των υλικών σήμανσης τόσο σε αστικά όσο και
σε υπεραστικά οδικά δίκτυα που αντί να διευκολύνουν τους οδηγούς
οχημάτων σε επικίνδυνες θέσεις κάνουν ακόμη πιο επισφαλείς τις
θέσεις αυτές, πολλές δε φορές να γίνονται και λόγω αυτού και μόνο
του γεγονότος αιτίες οδυνηρών ατυχημάτων.

Τεύχος Πεντηκοστό Τέταρτο
Ιανουάριος - Ιούλιος 2021
Ενημερωτική εξαμηνιαία έκδοση της:

ΤΖΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

Πινακίδες σήμανσης κρυμμένες πίσω από φυλλώματα δέντρων
ή κατεστραμμένες από προσκρούσεις οχημάτων, στηθαία
ασφαλείας με απολήξεις άκρων υπερυψωμένες, διαγραμμίσεις
χωρίς αντανακλαστκότητα, αποτελούν σοβαρές απειλές ατυχημάτων
για τους οδηγούς.
Οι αιτίες των αστοχιών αυτών είναι τις περισσότερες φορές η κακή
εγκατάσταση των υλικών σήμανσης.
Η οδική σήμανση αποτελεί μέρος της κατασκευής ή συντήρησης
μιας οδού, χωρίς την οποία η οδός δεν παραδίδεται στην
κυκλοφορία.
Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές της οδικής σήμανσης είναι
εξαιρετικά αυστηροί τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών όσο και
ως προς την εγκατάστασή τους.
Οι θεμελιώσεις των υλικών αυτών, οι αποστάσεις από το “φρύδι” της
οδού, τα βάθη, τα ελάχιστα ύψη ,οι ακτίνες καμπυλότητας κ.λ.π.
πρέπει να τηρούνται αυστηρά.
Η εγκατάσταση των υλικών σήμανσης δεν αποτελεί εύκολη και
γρήγορη διαδικασία.
Απαιτείται πρωτίστως πλήρης και εμπεριστατωμένη μελέτη από
μηχανικό ασφαλείας με τεχνική περιγραφή και αναφορά στις
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θέσεις, τα απαιτούμενα υλικά, ισχύουσες προδιαγραφές και τις
στατικές μελέτες όπου απαιτούνται.
Η εγκατάσταση των υλικών σήμανσης πρέπει να γίνεται από
πιστοποιημένα συνεργεία σήμανσης, τα οποία διαθέτουν εμπειρία
αλλά και τα κατάλληλα μηχανήματα για τις εργασίες σήμανσης.
Καθ'όλη την διάρκεια των εργασιών σήμανσης ο μηχανικός
ασφαλείας επιβλέπει την τοποθέτηση των υλικών και η επιβλέπουσα
υπηρεσία ελέγχει την σωστή εφαρμογή της μελέτης.
Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε εδώ, ότι ο ανάδοχος ενός έργου
και η υπηρεσία είναι συνυπεύθυνοι για την σωστή σήμανση αυτού.
Πληθώρα δικαστικών αποφάσεων οι οποίες προκλήθηκαν από
ιδιώτες αλλά κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες για πρόκληση
ατυχημάτων λόγω κακής εγκατάστασης σήμανσης καταδίκασαν κατά
περίπτωση αμφότερους τους εμπλεκόμενους.

Περίπτωση εναλλάξ
κυκλοφορίας των δύο
κατευθύνσεων σε εργοτάξια
μακράς διάρκειας
(εντός αυτοκινητοδρόμων)

Εργοταξιακή σήμανση

Συμπερασματικά λοιπόν, η σωστή εγκατάσταση των υλικών σήμανσης
σε νέα έργα και συντηρήσεις οδών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με
την δέουσα σοβαρότητα τόσο από τους κυρίους των έργων όσο και από
τους κατασκευαστές αυτών.
Ο εκδότης
Μέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών

Επαναφερόμενα κολωνάκια

Προστατευτικό πλέγμα
πολυαιθυλενίου

Εργοταξιακή Σήµανση
Εργοταξιακή Σήµανση σε περίπτωση εναλλάξ κυκλοφορίας των
δύο κατευθύνσεων σε εργοτάξια µακράς διαρκείας (εντός αυτοκινητοδρόµων)

P-32

0,85χ0,85 m

K-20 1,00χ1,00 m

Π-75 0,85χ0,85 m

Σηµείωση: Η εργοταξιακή μορφή του παρόντος σχήματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ζώνη
άνω των 50m.

Εργοταξιακή Σήµανση
Προσωρινή διαγράµµιση οδοστρωµάτων
Η προσωρινή διαγράμμιση των εργοταξίων, μεγάλης
κυρίως διάρκειας, είναι απόλυτα αναγκαία και πρέπει να
γίνεται πάντοτε μετά από μελέτη των τοπικών συνθηκών
του εκτελούμενου έργου.
Με την εργοταξιακή διαγράμμιση ο οδηγός θα πρέπει να
αντιλαμβάνεται άμεσα ότι εισέρχεται σε περιοχή
εκτέλεσης έργου και να ακολουθεί με προσοχή την λωρίδα
κυκλοφορίας που επιλέγει, μειώνοντας την ταχύτητά του
διότι υπάρχουν λωρίδες στενώτερου πλάτους, απότομες
εκτροπές κ.λ.π.
Για τον λόγο αυτό οι προσωρινές διαγραμμίσεις
κατασκευάζονται με κίτρινο χρώμα ώστε να ξεχωρίζουν
από το λευκό χρώμα της μόνιμης διαγράμμισης.
Το πλάτος των προσωρινών διαγραμμίσεων είναι ανάλογο
με την κατηγορία του έργου όπου εφαρμόζεται.
Πριν την εφαρμογή της προσωρινής διαγράμμισης θα
πρέπει να αφαιρεθεί επιμελώς και ολοσχερώς η μόνιμη
διαγράμμιση.
Η προσωρινή διαγράμμιση εκτελείται με ακρυλικό κίτρινο
χρώμα και ισχύει η Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή του
Υπουργείου Υποδομών Χρ2.
Προ της αρχής του εργοταξίου τοποθετούνται πινακίδες Π66 έως Π-70α,
που υποδεικνύουν τα ρεύματα
κυκλοφορίας και την διάταξη των γραμμών.
Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να αφαιρεθεί η
προσωρινή διαγράμμιση και να εκτελεστεί μόνιμη λευκή
διαγράμμιση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
Επίτοιχες

Πρόβολοι

Αναρτηµένες

Επιτραπέζιες

Συγκεντρωτική
Επιδαπέδια

Totem

Εξωτερικού
χώρου

Θεσσαλονίκη: ΒΙ.ΠΕ.Θ. 570 22, Τηλ.: 2310 796 398, Fax: 2310 796 392, email: artads@artads.gr
Αθήνα: Ναυπλίου 21, 144 52 Μεταμόρφωση, Τηλ.: 210 28 46 904, Fax: 210 28 46 906

Μέτρα για την ασφαλή διέλευση πεζών (άρθρο 20)
Ασφάλιση εργοταξίου
Σε περίπτωση που ο διάδρομος κίνησης πεζών καταλαμβάνει μέρος
του οδοστρώματος , λόγω κατάληψης του πεζοδρομίου για την
εκτέλεση έργων επ' αυτού τοποθετείται περίφραξη ώστε να
διαχωρίζεται πλήρως ο διάδρομος κίνησης πεζών και οδικής
κυκλοφορίας.
Η περίφραξη αυτή επιβάλλεται να πληροί τις
ισχύουσες προδιαγραφές ¨Σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός και
εκτός κατοικημένων περιοχών¨ (απόφαση αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ.
502/1.7.2003 ΥΠΕΧΩΔΕ).
Η περίφραξη πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 1,20 μ. και τα
παρεμβαλλόμενα κενά (οριζόντια και κάθετα) μεταξύ των στοιχείων
της να μην είναι μεγαλύτερα από 0,15μ. Εφόσον η περίφραξη
τοποθετείται εκτός ρυμοτομικής γραμμής χρωματίζεται σε έντονο
ευδιάκριτο φωσφορίζον χρώμα σε αντίθεση με το περιβάλλον.
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Σκαρίφημα περίπτωσης κατάληψης
μέρους του οδοστρώματος
ως διαδρόμου κίνησης πεζών

Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η χρησιμοποίηση πλαστικών
δικτυωμάτων, εύκαμπτων ταινιών ή ελαφρών κινητών εμποδίων ως
στοιχείων περίφραξης, μπορούν όμως αυτά να χρησιμοποιηθούν
συμπληρωματικά ως στοιχεία σήμανσης.
Η περίφραξη πρέπει επίσης να διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση
προς και από τους χώρους εργασιών για τους εργαζομένους και
εφόσον απαιτείται και για τα εργοταξιακά οχήματα. Η πρόσβαση
αυτή διασφαλίζει τον αποκλεισμό της εμπλοκής των εργαζομένων
και πεζών με τη διερχόμενη κυκλοφορία και συγχρόνως
πραγματοποιείται σε θέση που δεν δημιουργεί σύγχυση με την
πορεία κίνησης των πεζών στον διάδρομο κυκλοφορίας των.

Σ Η Μ ΑΤ Ο Δ Ο Τ Ε Σ F U T U R I T
Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας πολυκαρβονικό (PC),
ιδιαίτερα ανθεκτικό στις εξωτερικές επιδράσεις και στην υπεριώδη
ακτινοβολία.
-Φέρουν ειδικές αντικραδασμικές βάσεις λυχνιών Ε27.
-Δυνατότητα τοποθέτησης λυχνιών Ε27 αλογόνου ή LED.
-Eφοδιασμένοι με ειδικά εξαρτήματα στήριξης για μεταλλικούς ιστούς.
-Κατασκευή απολύτως στεγανή, εφοδιασμένη με CE.
-Εγγύηση 2 χρόνια.
EΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΘΗΝA: Ναυπλίου 21, 144 52 Μεταµόρφωση, ΤΗΛ. 210-2846.904 , FAX:210-2846.906
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ 570 22 Σίνδος,
ΤΗΛ. 2310-797.802 , FAX:2310-797.880

ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Γνωρίστε τα προϊόντα µας
Επαναφερόµενα κολωνάκια
Το επαναφερόµενο κολωνάκι κατασκευάζεται από
ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη) ώστε να αποφεύγεται η
πιθανότητα πρόκλησης ζημίας στα οχήματα που θα
συγκρουστούν σε αυτό. Η ελαστικότητά του το κάνει πρακτικά
άθραυστο κατά τη σύγκρουση. Η όλη κατασκευή του είναι
ενιαία και αυτό αποτρέπει την θραύση του. Το ελαστικό υλικό
είναι ειδικά επεξεργασμένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλη
αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.
Χαρακτηριστικά: Πρόκειται για μία κατασκευή
μονοκόμματη κυλινδρική, ύψους 45 και 75 cm. To
επαναφερόμενο κολωνάκι ενσωματώνει ειδική, εύκαμπτη
μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας ώστε να
επιτυγχάνεται η αναγνωρισιμότητα της κατασκευής ήμερα
και νύχτα. Η βάση του έχει τρεις οπές για σταθερή στήριξη
επί του εδάφους.
Τοποθέτηση: Η τοποθέτηση της κατασκευής γίνεται με
χρήση κατάλληλων μεταλλικών βυσμάτων.

Προστατευτικό πλέγµα
πολυαιθυλενίου
΄Ένα εργοταξιακό υλικό άμεσης και εύκολης εφαρμογής,
αποκλεισμού του εργοταξιακού χώρου.
Κατάλληλο για χρήση σε έργα εντός αστικών περιοχών και
σε έργα οδοποιΐαςκαι αποχέτευσης, μικρής και μεγάλης
διάρκειας. Προστατεύει αποτελεσματικά τους
εργαζόμενους και απαγορεύει την διέλευση οχημάτων και
την είσοδο μη εργαζομένων στο εργοτάξιο. Ιδανικό υλικό
για βραχυπρόθεσμη περίφραξη υπαίθριων και
εσωτερικών χώρων.
Απαραίτητο υλικό κάθε εργοταξίου το οποίο λόγω των
ποιοτικών ιδιοτήτων του μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί
πολλές φορές.
Χαρακτηριστικά: Το προστατευτικό πλέγμα είναι
κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής,
ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και διατίθεται σε
χρώματα πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε, καφέ και πράσινο. Το
ειδικό του βάρος είναι 140gr/m2.

Εφαρµογές: Χώροι στάθμευσης, σχολεία, νοσοκομεία,
αστικοί δρόμοι, ξενοδοχεία, οριοθέτηση χώρων,
διαχωρισμός κυκλοφορίας.

Πλαστικά
Στηθαία Ασφαλείας

Αναλάμπον βέλος
με LED

Κινητή μονάδα
σήμανσης εργοταξίου

Τα νέα µας
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα άρθρα πραγματεύεται το προηγούμενο τεύχος των
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (αρ.53). Το κύριο άρθρο μας πραγματεύεται το πολύ σημαντικό
θέμα των διαβάσεων πεζών. Αναλύεται η πολυπλοκότητα των διαφόρων περιπτώσεων
και η αντιμετώπισή τους κατά περίπτωση με δόκιμα υλικά και χρώματα.
Άλλα σημαντικά άρθρα που περιέχονται στο ίδιο τεύχος είναι οι προκαταρτικές
εργασίες στην εγκατάσταση των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και τα
προστατευτικά μέτρα διέλευσης πεζών σε έργα εντός αστικών περιοχών.

Νέο πλαστικό εµπόδιο
Νέο πλαστικό εμπόδιο διατίθεται από την ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ
Α.Β.Ε.Ε. Το πλαστικό εμπόδιο, κατασκευασμένο από πολυεθυλαίνιο
υψηλής αντοχής HPPE, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε μηχανικές
κρούσεις και σε καιρικές επιδράσεις. Υπάρχει η δυνατότητα
διαδοχικής συναρμολόγησης για προσωρινό κλείσιμο διαβάσεων
οχημάτων, ασφαλούς περίφραξης ανοικτών φρεατίων κ.λ.π.

Εργοταξιακός Εργάτης
Είναι ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται στην εργοταξιακή
σήμανση για να προειδοποιεί, με αυτόματη κίνηση της σημαίας και παλλόμενη
φωτεινή προειδοποίηση του φανού, τα διερχόμενα οχήματα ώστε να ελαττώσουν
ταχύτητα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τους εργαζομένους στο έργο. Μειώνει
σημαντικά το εργατικό κόστος και απαλείφει το ανθρώπινο λάθος.

Κατευθύντρια µονάδα µε φανούς LED
Εξασφαλίζει από όλους τους κινδύνους μιας εκτροπής κυκλοφορίας και
αποτελεί από μόνη της μια ολοκληρωμένη, αυτοτελή σήμανση σε περιοχές
εκτέλεσης έργων. Το φως που «τρέχει» κυματιστά από φανό σε φανό, σε
χρόνο απόλυτα προγραμματισμένο, δίνει μια σαφή προειδοποίηση στους
διερχόμενους οδηγούς, εξασφαλίζοντας έτσι την αποφυγή ατυχημάτων.

Το προσωπικό και η Διοίκηση της ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ
σας εύχεται

Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, Υγιές και Δημιουργικό το 2021
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