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Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου

ΠΕΤΕΠ

05-04-06-00

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ 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) 1
Οι πινακίδες διαµορφώνονται µε επικόλληση µεµβρανών αντανακλαστικών και µη ή/και
αντιρρυπαντικών επί φύλλου αλουµινίου.
Οι Οδηγίες ΟΜΟΕ-ΚΣΑ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 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.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

2.1. 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.

1

ΦΕΚ 953 Β/24-10-97
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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
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

2.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ
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 ΥΠΕΧΩ∆Ε.
α. Έλασµα πινακίδων
Για την κατασκευή των πινακίδων θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά κράµατα
τύπου AlMg2 ή AlMgSI (alloy 6082), κατηγορίας «ανθεκτικά κράµατα στο θαλάσσιο
DIN 1725, Μέρος 1. Το όριο αντοχής σε εφελκυσµό θα είναι τουλάχιστον 155
πινακίδες µε διαµορφωµένα άκρα ή ενισχυµένο πλαίσιο και τουλάχιστον 200
επίπεδες πινακίδες.

αλουµινίου
νερό» κατά
Ν/mm2 για
N/mm2 για

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.
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Η Υπηρεσία 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
σχήµατα και τις ανοχές σχεδιασµού/υλοποίησης έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στις ΟΜΟΕΚΣΕ και το πρότυπο ΕΝ 12899.

3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
Οι πινακίδες, µέχρι την τοποθέτησή τους θα φέρουν τις αυτοκόλλητες προστατευτικές µεµβράνες ή
θα διατηρούνται στην εργοστασιακή συσκευασία τους.
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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 ΠΕΤΕΠ).
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.

4.

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.

5.

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 ΥΠΕΧΩ∆Ε για την
προστασία του προσωπικού τοποθέτησης των πινακίδων και την ελαχιστοποίηση των
οχλήσεων της διερχόµενης κυκλοφορίας.
− Υποχρεωτική χρήση από το προσωπικό ανακλαστικών γιλέκων.
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− 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.

6.

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

∆ιάµετρος

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.
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