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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών  (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται  υποχρεωτική σε όλα 

τα  Δημόσια  Τεχνικά  Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους του τροποποιητικού 

κειμένου τους (7024 σελίδες), στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση). Όπου δεν 

υπάρχει αντιστοίχιση με τις Ε.ΤΕ.Π. θα χρησιμοποιηθούν οι Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Π.Ε.ΤΕ.Π.). 

Στον παρακάτω πίνακα σημειώνονται οι Ε.ΤΕ.Π. που θα χρησιμοποιηθούν και ποιες από τις 

Π.Ε.ΤΕ.Π. αντικαθιστούν. 

 

Πίνακας Κατάργησης Προδιαγραφών και Αντικατάστασης με ΕΤΕΠ 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.ΤΕ.Π.) 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.ΤΕ.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Ε.ΤΕ.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

02-02 Εκσκαφές 02-02 
Εκσκαφές Συγκοινωνιακών 

και Υδραυλικών Έργων 

02-02-01-00 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και 

υδραυλικών έργων 
02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές  

02-06-00-00 
Ανάπτυξη – εκμετάλλευση 

λατομείων και δανειοθαλάμων 
02-06-00-00 

Ανάπτυξη – εκμετάλλευση 
λατομείων και δανειοθαλάμων 

02-07 Επιχώματα/ Επενδύσεις 02-07 Επιχώματα/ Επενδύσεις 

02-07-01-00 

Κατασκευή επιχωμάτων με 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 

ή δανειοθαλάμων 

02-07-01-00 

Κατασκευή επιχωμάτων με 
κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

05-03 Οδοστρώματα 05-03 Οδοστρώματα 

05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά 
05-03-03-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά 

05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 

05-03-11-04 
Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου 
05-03-11-04 

Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου 

05-04 Σήμανση 05-04 Σήμανση 

- - 05-04-02-00 Οριζόντια σήμανση 
καταστρωμάτων κυκλοφορίας  

05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης 

05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης 
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TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦH  1  (TΠ 1) 
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την υλοποίηση  

προσωρινής και μόνιμης οριζόντιας σήμανσης οδοστρωμάτων, με γραμμές συνεχείς ή διακεκομμένες, 

μηνύματα ή σύμβολα. 

Προσωρινή ορίζεται η σήμανση, η οποία υλοποιείται επί οδοστρωμάτων στα οποία προβλέπεται η 

διάστρωση πρόσθετων ασφαλτικών στρώσεων εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, καθώς και η 

σήμανση που αποσκοπεί σε πρόσκαιρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

Μόνιμη ορίζεται η σήμανση, η οποία υλοποιείται επί της τελικής στρώσης του οδοστρώματος 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Η οριζόντια σήμανση υλοποιείται με τα ακόλουθα υλικά: 

• Xρώμα σήμανσης ενός ή περισσοτέρων συστατικών. 

• Θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά. 

• Επικολλούμενες ανακλαστικές ταινίες (προδιαμορφωμένη σήμανση). 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλοι τύποι υλικών, εφ’ όσον τα τελικά προϊόντα φέρουν 

πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 1436:1997. 

Η προσωρινή σήμανση υλοποιείται ως εξής: 

• Με χρώμα σήμανσης ή προδιαμορφωμένα στοιχεία σήμανσης (μπορεί να είναι και μη 

αφαιρούμενου τύπου, όταν η επιφάνεια του οδοστρώματος πρόκειται να επικαλυφθεί ή να 

αποξεσθεί). 

• Αφαιρούμενα προδιαμορφωμένα στοιχεία σήμανσης, όταν επί της ίδιας επιφάνειας προβλέπεται 

αναδιάταξη της σήμανσης. 

Το χρώμα της σήμανσης θα είναι: 

• Λευκό για την συνήθη σήμανση (διαχωριστικές γραμμές, σύμβολα, μηνύματα). 

• Κίτρινο για την εργοταξιακή σήμανση και για ειδικές απαγορεύσεις σε αστικές οδούς. 

 

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Για τα υλικά της οριζόντιας σήμανσης έχουν υποχρεωτική εφαρμογή τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

(ΕΝ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και έχουν λάβει τη μορφή 

Εθνικού Προτύπου από τον ΕΛΟΤ. 

ΕΝ 1423 : 1997 Road marking materials - Wear simulators -- Υλικά οριζόντιας σήμανσης 

οδών - Προσομοιωτές φθοράς. 

ΕΝ 1871 : 2000 Road markings materials - Physical properties for paint, thermoplastic 

and cold plastic -- Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών. Φυσικές ιδιότητες 

βαφών, θεμοπλαστικών και ψυχροπλαστικών υλικών. 
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ΕΝ 1790 : 1998 Road marking materials - Preformed road markings -- Υλικά οριζόντιας 

σήμανσης οδών - Προδιαμορφωμένα προϊόντα οριζόντιας σήμανσης 

EN 1436:1997 Road marking materials - Road marking performance for road users -- 

Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Επιδόσεις διαγράμμισης στο 

οδόστρωμα για τους χρήστες οδών. 

ΕΝ 1424 : 1997 Road marking materials - Premix glass beads -- Προϊόντα οριζόντιας 

σήμανσης οδών - Γυάλινα σφαιρίδια προανάμιξης (χάντρες). 

ΕΝ 1824 : 1998 Road Trials - Δοκιμές πεδίου εφαρμογής 

ΕΝ 13197 : 2001 Wear simulators – Προσομοιωτές φθοράς 

EN 12802 : 2000 Road marking materials –Laboratory methods and identification – Υλικά  

οριζόντιας σήμανσης οδών – Εργαστηριακές μέθοδοι για ταυτοποίηση. 

ΕΝV 13459 – 1:1999 Road marking materials – Quality control - Part 1 : Sampling  from 

storage and testing – Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Έλεγχος 

ποιότητας – Μέρος 1 : Δειγματοληψία από τις αποθήκες και δοκιμές. 

ΕΝV 13459 – 2:1999 Road marking materials  – Quality control – Part 2 : Guidelines for 

preparing quality plans for materials application – Υλικά οριζόντιας 

σήμανσης οδών – Έλεγχος ποιότητας – Μέρος 2 : Κατευθυντήριες 

γραμμές για την προετοιμασία προγραμμάτων ποιότητας για εφαρμογή 

υλικών. 

ΕΝV 13459 – 3:1999 Road marking materials – Quality control – Part 3 : Performance in use – 

Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – Έλεγχος ποιότητας – Μέρος 3: 

Απόδοση κατά την χρήση. 

 

2.3. ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για όλα τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει 

πιστοποιητικό δοκιμών κατά EN 1824:1998» ή κατά ΕΝ 13197. 

Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένα για την χορήγηση τέτοιων πιστοποιητικών 

εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και με τεχνική μετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Τα Πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν: 

• τον παραγωγό και την κωδική ονομασία του υλικού διαγράμμισης,  

• τα στοιχεία εφαρμογής (σύνθεση, πάχος, αναλογία υλικών επίπασης κλπ), 

• την κλάση κυκλοφορίας (P) (αριθμός διελεύσεων τροχών) για την οποία πραγματοποιήθηκαν οι 

δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ1824 ή ΕΝ13197, για δοκιμές πεδίου ή 

προσομοιωτή αντίστοιχα.  

• την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας Qd,  

• την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL (για στεγνή διαγράμμιση),  

• την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLW (για υγρή διαγράμμιση),  

• την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLR (για διαγράμμιση σε συνθήκες βροχής), 

• την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT,  

• την αντοχή του υλικού ,σε ποσοστό % εναπομένουσας επιφάνειας. 
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Ο παραγωγός και η κωδική ονομασία του υλικού διαγράμμισης που θα εφαρμοσθεί στο έργο θα πρέπει 

να ταυτίζoνται με τα αναφερόμενα στο υποβληθέν Πιστοποιητικό. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ανά κατηγορία οδού, οι οποίες πρέπει να 

πιστοποιούνται στα προσκομιζόμενα Πιστοποιητικά και να διατηρούνται καθ’ όλο τον χρόνο εγγύησης, 

εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη. 

Οι τιμές του Πίνακα 1 είναι σε συμφωνία με τα καθοριζόμενα στα EN 1436, EN 1790, EN 1824 και EN 

13197.  

Τα υλικά θα έχουν τα αντανακλαστικά και αντιολισθηρά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τα 

πρότυπα ΕΝ1423 και EN 1424. 

Το εργοστάσιο παραγωγής των υλικών εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ  ISO 

9000:2000-12. 
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Πίνακας 1: Επιλογή υλικών και επιδόσεων αντανακλαστικότητας και αντιολισθηρότητας 

Κατηγορία οδού  
 

(σύμφωνα με ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, πιν. 2-4) 

Υλικά 
Πιστοποιητικά 

Καταλληλότητας 

Χρό-
νος 
εγγύ
ησης 

 
Ελάχιστοι συντελεστές 

[ mcd. Iux ˉ¹ . m ˉ ² ] 
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Σε 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Αστική                    

ΒΙ &ΒΙΙ 
Αστικός Αυτοκινητόδρομος &  
Οδός ταχείας κυκλοφορίας 

  (*) (*) 
Ρ5 

(T2) 
Ρ7 Q2 

R2 
(R3) 

RW2 RR2 S3 30 (6) 100 300 200 
100  

(150) 
35 35 55 

ΒΙΙΙ & ΓΙΙΙ 
Αστική Αρτηρία &  
Κύρια Συλλεκτήρια Οδός 

    
P5 

(T1) 
P6 Q2 

R2 
(R3) 

RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 
200- 
100 

100  
(150) 

35 35 45 

ΒΙV & ΓΙV Κύρια Συλλεκτήρια Οδός     
P5 

(T1) 
P5 Q2 

R2 
(R3) 

RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 
200-  
100 

100  
(150) 

35 35 45 

- Διαβάσεις Πεζών  (*) (*) (*) 
P5 

(T2) 
P7 Q2 

R2 
(R3) 

RW2 RR2 S3 30 (6) 100 300 200 
100  

(150) 
35 35 55 

Υπεραστική                    

AI 
Αυτοκινητόδρομος &  
Οδός ταχείας κυκλοφορίας 

  (*) (*) 
Ρ5 

(T2) 
Ρ7 Q2 

R2 
(R3) 

RW2 RR2 S3 30 (6) 100 300 200 
100  

(150) 
35 35 55 

AII Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών   (*) (*) 
P5 

(T1) 
P7 Q2 

R2 
(R3) 

RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 200 
100  

(150) 
35 35 45 

AIII 
Οδός μεταξύ 
επαρχιών/οικισμών 

    
P5 

(T1) 
P6 Q2 

R2 
(R3) 

RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 
200- 
100 

100  
(150) 

35 35 45 

AIV 
Οδός μεταξύ μικρών οικισμών 
& 
Συλλεκτήρια οδός 

    
P5 

(T1) 
P5 Q2 

R2 
(R3) 

RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 
200- 
100 

100  
(150) 

35 35 45 

Παρατηρήσεις: 1. Οι τιμές σε παρένθεση ισχύουν για προσωρινή σήμανση. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των έργων είναι μεγαλύτερος των 6 μηνών, τότε ο 

χρόνος εγγύησης αυξάνεται αναλόγως. 

2.(*): Όπου σημειώνεται (*), συνιστάται (για λόγους οικονομίας) αυτό το υλικό να εφαρμόζεται μόνο σε νέα οδοστρώματα ή όταν προβλέπεται να γίνει νέα επίστρωση κυκλοφορίας 
τουλάχιστον ένα έτος μετά από την εγκατάσταση της σήμανσης. 
3. Αναδιαγράμμιση: Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν και σε περίπτωση αναδιαγράμμισης. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α. Οι εργασίες υλοποίησης της οριζόντιας σήμανσης περιλαμβάνουν: 

- την διευθέτηση της κυκλοφορίας για την ανεμπόδιστη υλοποίηση της οριζόντιας σήμανσης και την 

λήψη μέτρων προστασίας του συνεργείου διαγράμμισης και της νωπής διαγράμμισης 

- τον καθαρισμό και την αφύγρανση του οδοστρώματος όπου πρόκειται να εφαρμοσθεί η σήμανση, με 

χρήση μηχανικών μέσων ή χειρωνακτικά 

- την προεργασία της σήμανσης (στίξη – πικετάρισμα) και την προετοιμασία των υλικών 

- την υλοποίηση της σήμανσης και την άρση των μέτρων προστασίας μετά την ολοκλήρωση της 

εργασίας και την πλήρη στερεοποίηση των υλικών διαγράμμισης. 

β. Έχουν εφαρμογή, εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν προς τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, και οι διατάξεις 

του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε συνδυασμό με τις Γερμανικές Οδηγίες RMS-11 για 

την διαγράμμιση οδών και RMS-22 για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διαγράμμισης, οι προδιαγραφές 

ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) για την οριζόντια σήμανση, καθώς και το τεύχος 7 των 

Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων : Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε 

οδούς (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), έκδοση 2002. 

γ. Χρόνος στερεοποίησης 

Ως χρόνος στρεοποίησης του υλικού διαγράμμισης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του 

στο οδόστρωμα μέχρις ότου η διέλευση επιβατικού οχήματος δεν προκαλεί πλέον βλάβη στην 

διαγράμμιση και το υλικό δεν προσκολλάται στους τροχούς του οχήματος. 

Ο χρόνος στερεοποίησης προσδιορίζεται με βάση την Γερμανική Προδιαγραφή ZTV-M 02- παρ.4.4.2. 

(Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Strassen 2002) – 

Πρόσθετοι Τεχνικοί Συμβατικοί Όροι και κατευθυντήριες οδηγίες για την διαγράμμιση των οδοστρωμάτων 

(έκδοση 2002). 

Ο χρόνος στερεοποίησης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 20 min ( για σχετική υγρασία ατμόσφαιρας έως 

80% και θερμοκρασία άνω των 10ο C ). 

δ. Πάχος υμένα 

Για τα υλικά διαγράμμισης, το πάχος του υμένα (με ή χωρίς αντανακλαστικές χάνδρες και αντιολισθηρό 

αδρανές) προσδιορίζεται με την βοήθεια σχετικού εξοπλισμού αμέσως μετά την εφαρμογή της 

διαγράμμισης. 

Το πάχος του υμένα δεν επιτρέπεται να αποκλίνει περισσότερο από ± 0.05 mm απο το προβλεπόμενο 

από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού διαγράμμισης, οπωσδήποτε όμως δεν επιτρέπεται να είναι 

μικρότερο από 0,5 mm προκειμένου για αναδιαγραμμίσεις και 0,6 mm για διαγραμμίσεις νέων 

οδοστρωμάτων ακόμα και σε περίπτωση ανάγλυφης διαγράμμισης. 

Η διαγράμμιση κατά την εφαρμογή της πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος υμένα 1,0 – 1,2 mm για τα 

θερμοπλαστικά και ψυχροπλαστικά υλικά, 3 mm για τα ανάγλυφα υλικά και 0,6 – 0,8 mm για τα χρώματα. 

ε. Αντοχή διαγράμμισης 

Η αντοχή της διαγράμμισης καθορίζεται από το ποσοστό εναπομένουσας διαγραμμισμένης επιφάνειας σε 

σχέση με την αρχικά διαγραμμισμένη επιφάνεια. 

Το ποσοστό εναπομένουσας διαγράμμισης θα πρέπει να είναι σε όλο το διάστημα εγγύηση 90%. 

στ. Αναδιαγράμμιση 

Σε περιπτώσεις αναδιαγράμμισης οδοστρωμάτων η υπάρχουσα διαγράμμιση της οδού είναι καθοριστική 

και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ή να μεταβληθεί η σχεδίαση αυτής, εκτός εάν 

 
1  RMS-1:Richtlinien für díe Markierung von Strassen, Teil 1 : Abmessung und geometrische Anordnung  von 

Markierungszeichen 
2  RMS-2: Teil 2: Anwendung von Fahrbahnmarkierungen 
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προβλέπεται από τη μελέτη και δοθεί γραπτή εντολή της Υπηρεσίας για την αλλαγή μορφής ή/και 

διαστάσεων της υπάρχουσας διαγράμμισης. 

Η αναδιαγράμμιση (παλαιών διαγραμμίσεων) θα καλύπτει την υπάρχουσα διαγράμμιση κατά το μέγιστο 

δυνατό, έτσι ώστε να δημιουργείται καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα και να μην αλλοιώνεται (σύγχυση 

διαγραμμίσεων), ιδιαίτερα όταν καλύπτονται κενά τμήματα διακεκομμένων γραμμών. 

Οι αποδεκτές αποκλίσεις των διαστάσεων των γραμμών, γραμμάτων και συμβόλων που καθορίζονται 

από την γερμανική προδιαγραφή ΖΤV-M 02-παρ.3.2, ισχύουν και για τις αναδιαγραμμίσεις, ακόμα και αν 

οι απαιτήσεις αυτές δεν πληρούνται από τις υφιστάμενες διαγραμμίσεις. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

α. Έλεγχος των πιστοποιητικών καταλληλότητας των υλικών διαγράμμισης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 2.2 της παρούσας. 

β. Έλεγχος της γεωμετρικής ακρίβειας και της συμμόρφωσης της υλοποιηθείσας οριζόντιας  σήμανσης με τα 

σχέδια της μελέτης και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας. 

γ. Έλεγχος των διαγραμμίσεων, των μηνυμάτων και των συμβόλων, ώστε να έχουν ομοιογενή και 

ομοιόμορφη επιφάνεια με διακεκριμένες απολήξεις και σαφές περίγραμμα. 

δ. Έλεγχος συμμόρφωσης των υλικών διαγράμμισης με τις απαιτήσεις του Πίνακα της παρούσας καθ’ όλο 

τον χρόνο εγγύησης. 

ε. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων, η διαγράμμιση χαρακτηρίζεται κακότεχνη και 

αφαιρείται με δαπάνες του Αναδόχου, με εφαρμογή της αντίστοιχης Προδιαγραφής ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 

(Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναδιαγραμμίσει το 

κακότεχνο τμήμα, έτσι ώστε η νέα διαγράμμιση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μέχρι το τέλος του 

χρόνου εγγύησης. 

 

5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εφιστάται η προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών υπό κυκλοφορία: 

- εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για την 

προστασία του προσωπικού του συνεργείου εκτέλεσης των διαγραμμίσεων και την ελαχιστοποίηση 

των οχλήσεων της διερχόμενης κυκλοφορίας.  

- προστασία της νωπής διαγράμμισης μέχρις ότου σκληρυνθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή 

για την παραλαβή καταπονημένων από την διέλευση των αυτοκινήτων. 

Τα υλικά διαγράμμισης (χρώματα, θερμο- και ψυχρο-πλαστικά, πρόσθετα επίπασης) απαιτούν χειρισμούς 

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Στην συσκευασία τους θα αναγράφεται ο βαθμός 

χημικής επικινδυνότητας, η μέθοδος ανάμειξης και οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες εφαρμογής (Γερμανικοί 

κανονισμοί Gef Stoff V για τον χειρισμό χημικών ουσιών). 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] πραγματικής επιφάνειας οριζόντιας σήμανσης με βάση το 

χρησιμοποιηθέν υλικό. Στην περίπτωση υλοποίησης διακεκομμένης γραμμής δεν επιμετρώνται τα κενά. 

Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνονται: 

• Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου (στον τόπο ενσωμάτωσης) όλων των 

απαιτουμένων υλικών και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης, 

συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων 

μεταφοράς, καθώς και της προσωρινής αποθήκευσης όλων των υλικών και μέσων επί τόπου του 

έργου. 
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• Κάθε είδους εργασία, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 της παρούσας,  για την 

πλήρη και ασφαλή ολοκλήρωση της υλοποίησης της οριζόντιας σήμανσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  2  (Τ.Π.2) 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
 

3.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αντικείμενο της παρούσας Τ.Π. είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τις Πινακίδες Σταθερού 
Περιεχομένου (ΠΣΠ). 
Ως προς το περιεχόμενό τους οι ΠΣΠ χαρακτηρίζονται ως εξής: 
α. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ). 
β. Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ). 
γ. Πληροφοριακές πινακίδες (Π). 
δ. Πρόσθετες πινακίδες (Πρ.) 
Ως προς το μέγεθός τους χαρακτηρίζονται ως μικρές/μεσαίες/μεγάλες. 
Βασικό χαρακτηριστικό των πινακίδων είναι η ανακλαστικότητα. 
Οι ελάχιστες φωτοτεχνικές απαιτήσεις στα ανακλαστικά υλικά για πινακίδες σήμανσης αυτοκινητοδρόμων 
καθορίζονται από την ελάχιστη τιμή του ειδικού συντελεστή οπισθοανάκλασης R (retroreflection) 3 
Οι πινακίδες διαμορφώνονται με επικόλληση μεμβρανών αντανακλαστικών και μη ή/και αντιρρυπαντικών επί 
φύλλου αλουμινίου. 
Οι Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, επί των οποίων βασίζεται η παρούσα αποσκοπούν στην 
ομοιομορφία της σήμανσης των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στην έκδοση του 2003 καθορίζουν συν τοις άλλοις τις απαιτήσεις με πεζά γράμματα, τα οποία είναι 
πιο φιλικά στον χρήστη και διαβάλλονται ευκολότερα. 

 
4.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Εν 12899-1:2001 Fixed vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs. Σταθερές πινακίδες 

κατακόρυφης οδικής σήμανσης. Μέρος 1: Πινακίδες σταθερού 

περιεχομένου. 

Το μέρος αυτού του ΕΝ 12899 καθορίζει τις απαιτήσεις για τις νέες πινακίδες: μη 

ανακλαστικές και ανακλαστικές πινακίδες σταθερού περιεχομένου, πινακίδες 

φωτιζόμενες την νύκτα με εξωτερικά φωτιστικά σώματα, διαφωτιστές πινακίδες. 

Καθορίζει επίσης τα όρια επιδόσεων καθώς και κατηγορίες επιδόσεως της τελικής 

επίστρωσης και των υποκείμενων αυτής στρώσεων. 

prΕΝ 12899-4:2002 Fixed vertical road traffic signs. Part 14: Factory production control. 

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης. Μέρος 4: Έλεγχος 

εργοστασιακής παραγωγής. 

Προδιαγράφονται οι απαιτούμενες δοκιμές πριν από την έναρξη της βιομηχανικής 

παραγωγής για την διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του ΕΝ 

12899-1. 

prΕΝ 12899-5:2002 Fixed vertical road traffic signs. Part 5: Initial type testing. Σταθερές 

πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης. Μέρος 5: Αρχικές δοκιμές τύπου. 

DIN 67520-1 Retro-reflecting materials for traffic safety. Part 1.Photometric evaluation, 

measurement and characterization of retroflectors and retroflecting 

sheetings. 

Οπισθοανακλαστικά υλικά οδικής ασφάλειας. Μέρος 1: φωτομετρική 

αξιολόγηση, μέτρηση και κατηγοριοποίηση των οπισθανακλαστικών και 

οπισθανακλαστικών μεμβρανών. 

Part 2. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings for 

traffic signs. Μέρος 2:Ελάχιστες φωτομετρικές απαιτήσεις 

οπισθανακλαστικών μεμβρανών πινακίδων οδοσήμανσης. 

Part 4. Photometric minimum requirements for retroflective sheetings of 

 
3 ΦΕΚ 953 Β/24-10-97 
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microprismatic constructions. Μέρος 4:Ελάχιστες φωτομετρικές απαιτήσεις 

μικροπρισματικών οπισθανακλαστικών μεμβρανών. 

ΟΜΟΕ-ΚΣΑ:2003 Τεύχος 6: Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων. 

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ:2002 Τεύχος 7: Προδιαγραφές και οδηγίες σήμανσης εκτελούμενων έργων. 

Κ.Ο.Κ Κώδικας οδικής κυκλοφορίας : Ν 2696/1999 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Οι πινακίδες ως προς την κατασκευαστικής τους διαμόρφωση, το περιεχόμενο και την ανακλαστικότητα, 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12899-1:2001 και τις οδηγίες ΟΜΟΕ-
ΚΣΑ:2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
α. Έλασμα πινακίδων 

Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα αλουμινίου τύπου 
AlMg2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράματα στο θαλάσσιο νερό» κατά DIN 1725, 
Μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσμό θα είναι τουλάχιστον 155 Ν/mm2 για πινακίδες με 
διαμορφωμένα άκρα ή ενισχυμένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200 N/mm2 για επίπεδες πινακίδες. 
Το πάχος του ελάσματος θα είναι εν γένει 3,0 mm για τις επίπεδες πινακίδες. Οι διαστάσεις θα είναι 
οι καθοριζόμενες από την Μελέτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ 
(τυποποιημένες διαστάσεις). 

β. Οπισθοανακλαστικές μεμβράνες 
Οι προσκομιζόμενες πινακίδες προς τοποθέτηση στο έργο θα συνοδεύονται από πρόσφατα 
(τελευταίου 6 μήνου) πιστοποιητικά δοκιμής του ελάσματος και των ανακλαστικών μεμβρανών, 
εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα αξιολογεί τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά προκειμένου να εγκρίνει την 
τοποθέτηση των προτεινόμενων πινακίδων στο έργο. 
Η ανακλαστικότητα των πινακίδων θα είναι η προβλεπόμενη από την μελέτη σήμανση της οδού 
(ανά θέση κατακόρυφης σήμανσης). 
Ειδικώς για τις πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης καθορίζεται ότι πρέπει να είναι υπέρ υψηλής 
ανακλαστικότητας (τύπου II). 
Εάν προβλέπεται η εφαρμογή αντιρρυπαντικής μεμβράνης επί των πινακίδων (για προστασία 
έναντι graffiti ή/και εύκολη αφαίρεση αυτών) δεν θα πρέπει να μειώνεται η ονομαστική 
ανακλαστικότητά των. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό από το οποίο θα 
προκύπτουν τα χαρακτηριστικά της αντιρρυπαντικής μεμβράνης. 

γ. Εγγυήσεις μεμβρανών 
Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες για την κατασκευή των πινακίδων θα συνοδεύονται από εγγύηση 
του κατασκευαστή για την εναπομένουσα ανακλαστικότητά τους έναντι της αρχικής (των 
καινούργιων μεμβρανών), η οποία (εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου), η οποία θα είναι κατ’ ελάχιστον: 

− Για μεμβράνες τύπου I:  ≥ 50% στα 7 χρόνια 

− Για μεμβράνες τύπου II:  ≥ 80% στα 7 χρόνια 
≥ 60% στα 10 χρόνια 

− Για μεμβράνες τύπου III:  ≥ 80% στα 7 χρόνια 
≥ 60% στα 12 χρόνια 

δ. Εξαρτήματα στερέωσης 

Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα 

εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 1461. 
ε. Αναγραφές 

Στην οπίσθια όψη των πινακίδων, η οποία θα είναι βαμμένη με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις 

καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας (επισήμανση των προβλεπομένων κυρώσεων για πρόκληση βλάβης 

κ.λ.π.). 

Θα αναγράφεται επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το τρίμηνο και 

έτος της προμήθειας. 

 
στ. Λοιπές αποστάσεις 

Ως προς τις γραμματοσειρές, τα χρώματα υποβάθρου και οπισθοανακλαστικών επιφανειών, τα 
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σχήματα και τις ανοχές σχεδιασμού/υλοποίησης έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ-

ΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ 12899. 

 
5.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

Οι πινακίδες, μέχρι την τοποθέτησή τους θα φέρουν τις αυτοκόλλητες προστατευτικές μεμβράνες ή θα 
διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους. 
Κατά τον χειρισμό τους προς τοποθέτηση θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή εκδορών της 
ανακλαστικής μεμβράνης ή/και ρύπανση της πινακίδας. 
Οι πάσης φύσεως πινακίδες θα τοποθετούνται στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις επί των 
διατάξεων στήριξης που προβλέπονται κατά περίπτωση (η κατασκευή/διαμόρφωση αυτών αποτελεί 
αντικείμενο άλλων Τ.Π.). 
Η στήριξη θα γίνεται με τα προβλεπόμενα κατά τύπο πινακίδες γαλβανισμένα ή από κράμα αλουμινίου 
εξαρτήματα με κοχλίωση. 
Απαγορεύεται η διάτρηση των πινακίδων επί τόπου του έργου για την διέλευση κοχλιών στερέωσης. Σε κάθε 
περίπτωση θα χρησιμοποιούνται μόνον τα τυποποιημένα εξαρτήματα στήριξης που παραδίδει το 
εργοστάσιο κατασκευής. 
Η σύσφιξη των περικοχλίων θα γίνεται με δυναμόκλειδο, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής, για την εξασφάλιση αφ’ ενός μεν σταθερότητας και αφετέρου ευχερούς αποσυναρμολόγησης 
(όταν απαιτηθεί). 
Όταν συντρέχουν λόγοι απόκρυψης του περιεχομένου της πινακίδας, θα χρησιμοποιείται φύλλο 
πολυαιθυλενίου μαύρου χρώματος, πάχους τουλάχιστον 0,1mm (100μm), το οποίο θα στερεώνεται με 
κολλητική ταινία στην πίσω πλευρά της πινακίδας. Η κολλητική ταινία θα πρέπει να αφαιρείται ευχερής χωρίς 
να αφήνει ίχνη στην επιφάνεια της πινακίδας. 
 

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

• Έλεγχος των πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τις 

παραληφθείσες στο εργοτάξιο πινακίδας/ανακλαστικότητα, χαρακτηριστικά μεμβρανών, υλικό 

κατασκευής, ποιότητα γαλβανίσματος εξαρτημάτων κ.λ.π.). 

• Έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι πινακίδες δεν έχουν υποστεί κακώσεις κατά την 

μεταφορά ή φορτοεκφόρτωση (στρέβλωση, αποκόλληση, κ.λ.π.). 

• Έλεγχος εάν τα περιεχόμενα και οι διαστάσεις των πινακίδων συμμορφώνονται με τα 

προβλεπόμενα στη μελέτη. 

• Έλεγχος του πάχους του φύλλου αλουμινίου των πινακίδων με παχύμετρο. 

• Έλεγχος της αναγραφής του κωδικού αριθμού της πινακίδας, του ονόματος του κατασκευαστή και 

του έτους κατασκευής στην πίσω πλευρά της πινακίδας. 

• Έλεγχος της θέσης τοποθέτησης των πινακίδων σύμφωνα με τα σχέδια και τις προβλεπόμενες 

οριζοντιογραφικές ανοχές από την εγκεκριμένη μελέτη. 

• Έλεγχος εξασφάλισης του κατά περίπτωση ελαχίστου περιτυπώματος οδικής κυκλοφορίας και 

πεζών στις θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων. 

 
7. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εφιστάται η προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των πινακίδων υπό κυκλοφορία: 

− Εφαρμογή εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για την 

προστασία του προσωπικού τοποθέτησης των πινακίδων και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων 

της διερχόμενης κυκλοφορίας. 

− Υποχρεωτική χρήση από το προσωπικό ανακλαστικών γιλέκων. 

− Υποχρεωτική κάλυψη των πινακίδων με αδιαφανή μεμβράνη (π.χ. φύλλο πολυαιθυλενίου) μέχρι 

την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πινακίδων (ή/και της οριζόντιας σήμανσης αν υλοποιείται 

εκ παραλλήλου) ανά αυτοτελές τμήμα του έργου. Η μεμβράνη θα αφαιρείται συγχρόνως από όλες 

τις πινακίδες ανά τμήμα της οδού. Η απαίτηση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία στις περιπτώσεις 

αλλαγής υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης. 
Εφιστάται επίσης η προσοχή στον χειρισμό ευμεγέθων πληροφοριακών πινακίδων υπό συνθήκες 
κυκλοφορίας. Η διέλευση μεγάλων οχημάτων μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ταλαντώσεις της πινακίδας 
που δεν έχει ακόμη στερεωθεί που συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους ατυχήματος. 
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8. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

− Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π και Πρ) επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) και διακρίνονται 

ως προς την ανακλαστικότητα της μεμβράνης και την θέση τοποθέτησης (σε γέφυρες σήμανσης ή 

πλευρικώς στην οδό). 

− Οι ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ) και οι πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων (Κ) επιμετρώνται σε 

τεμάχια και διακρίνονται ως προς το μέγεθος, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 
 

Σχήμα Πινακίδας 
Μεγέθη [mm] 

Μικρό Μεσαίο Μεγάλο 

 

 
Μήκος πλευράς 600 900 1200 

 

 
Διάμετρος 450 650 900 

 

 
Μήκος πλευράς 450 650 900 

 

 
Μήκος πλευράς 400 600 800 

 

 
Μήκος πλευράς 247 370 494 

 
Στις μονάδες επιμέτρησης (m2 ή τεμ) περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια των πινακίδων και των εξαρτημάτων στήριξης αυτών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην παρούσα και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης. 
Οι φορείς στήριξης/ανάρτησης (ιστοί, δικτυώματα, γέφυρες σήμανσης) επιμετρώνται κατά 
περίπτωση ως ιδιαίτερα κατασκευαστικά αντικείμενα. 

β. Η μεταφορά και φύλαξη στο εργοτάξιο και στην συνέχεια η προώθησή τους στις προβλεπόμενες 
θέσεις τοποθέτησης. 

γ. Οι εργασίες ανύψωσης, σύνδεσης και στερέωσης των πινακίδων στις διατάξεις στήριξης. 
δ. Η λήψη μέτρων ασφαλούς διευθέτησης της κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των 

απαιτουμένων μέσων εργοταξιακής σήμανσης) κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης. 
ε.   Η κάλυψη των πινακίδων με αδιαφανή πλαστικά φύλλα (εφόσον προβλέπεται από την μελέτη) και 

η αφαίρεση αυτών όταν η νέα σήμανση τεθεί σε εφαρμογή. 
 
 

ΣΕΡΒΙΑ, 11/2020  ΣΕΡΒΙΑ, 11/2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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