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Α. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
  
1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Η σήμανση είναι ο αναγκαίος εξοπλισμός της οδού, για να γίνουν στους χρήστες οδηγούς 
άμεσα αντιληπτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής, και ασφαλής η κυκλοφορία της.   
Αναλυτικότερα η σήμανση χρησιμεύει: 

• Για την αναγγελία κινδύνων. 
• Για την παροχή ελέγχου, προειδοποίησης, καθοδήγησης και πληροφοριών στους 

χρήστες οδηγούς. 
• Για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας. 
• Κατανομή της κυκλοφορίας μέσω της χωροθέτησης του οδοστρώματος. 
• Διευθέτηση της κυκλοφορίας. 
• Βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας. 
• Αύξηση της ασφάλειας της κυκλοφορίας. 

 
Έτσι η σήμανση είναι ο απλούστερος και ασφαλέστερος τρόπος για να κατανοεί άμεσα ένας 
οδηγός πως θα πρέπει να κινηθεί στην οδό, ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσει και 
ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει. 
Ακόμη και στις περιπτώσεις που η ύπαρξη κάποιας σημάνσεως δεν είναι άμεσα κατανοητή, 
ο οδηγός οφείλει να την ακολουθήσει, διότι αυτή έχει τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη θέση για 
λόγους ασφαλείας, που μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτοί. 
 
 Η σήμανση χωρίζεται σε δύο κύριες ομάδες: 
 
Στην κατακόρυφη σήμανση (δηλ. τις πινακίδες σημάνσεως οδών.) 
 
Στην οριζόντια σήμανση (δηλ. τις διαγραμμίσεις και τις λοιπές αναγραφές επί του 
οδοστρώματος) 
 
 
1.1 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ -  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
 
Η κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με τον Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες πινακίδων: 
 
Τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, οι οποίες έχουν σχεδόν όλες τριγωνική μορφή με 
κόκκινο πλαίσιο και εσωτερικό υπόβαθρο κίτρινο.  
 
Τις ρυθμιστικές πινακίδες,(υποχρεωτικές και απαγορευτικές) που είναι, συνήθως, κυκλικού 
σχήματος είτε με κόκκινο πλαίσιο και λευκό υπόβαθρο ή ολόκληρες χρώματος κυανού (μπλε) 
 
Τις πληροφοριακές πινακίδες και πινακίδες κατεύθυνσης, οι οποίες είτε ενημερώνουν 
τον οδηγό για οτιδήποτε πρόκειται να συναντήσει στη συνέχεια της πορείας του (οικισμό, 
πρατήριο καυσίμων, σήραγγα, νοσοκομείο, αστυνομικό σταθμό κ.λ.π.) ή του υποδεικνύουν 
την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει σε κάποια διασταύρωση ή συμβολή με δρόμο του 
οδικού δικτύου (οικισμό ή αρχαιολογικό τόπο). 
Τέλος υπάρχουν και ορισμένες πρόσθετες πινακίδες, οι οποίες συνοδεύουν, πολλές φορές, 
κάποιες από τις τρεις προηγούμενες κατηγορίες με σκοπό να εξειδικεύσουν ή να 
αποσαφηνίσουν περισσότερο τα μηνύματά τους. 
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1.1.1  Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) 
 
Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου χρησιμοποιούνται για να προειδοποιήσουν τους οδηγούς 
για κινδύνους ή πιθανούς κινδύνους που θα συναντήσουν(π.χ. επικίνδυνη καμπύλη, σχολείο, 
σιδηροδρομική διάβαση κ.λ.π.). 
 
Καταδεικνύουν την ανάγκη για επιπλέον προσοχή από μέρους των χρηστών της οδού και 
μπορεί να καθιστούν απαραίτητη τη μείωση ταχύτητας ή άλλους ελιγμούς. Η χρήση 
πινακίδων αναγγελίας κινδύνου μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια.  
 
Η συμμόρφωση του οδηγού προς τα μηνύματα των πινακίδων αυτών κάνοντας τους 
κατάλληλους χειρισμούς (π.χ. μείωση ταχύτητας) αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για ασφαλή 
πορεία. 
 
Η τοποθέτηση των πινακίδων γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε συγκεκριμένες θέσεις 
από τα σημεία κινδύνου. Για ταχύτητα κυκλοφορίας 50-65 Km/h απαιτούνται αποστάσεις 
πινακίδας 45-100μ. από το σημείο κινδύνου. Το όριο ταχύτητας σε όλο το μήκος του δρόμου 
έχει καθορισθεί στα 50 Km/h και στην συμβολή με την οδό Αερ. Ροδοκανάκη  στα 40 Km/h, 
ώστε οι οδηγοί να έχουν τον χρόνο να επεξεργαστούν το προειδοποιητικό μήνυμα 
προκειμένου να αντιδράσουν κατάλληλα πριν φτάσουν στο σημείο κινδύνου. 
 
1.1.2  Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ) 
 
Οι ρυθμιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισμένων κανόνων 
κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κ.λ.π.). Η 
παραβίαση των μηνυμάτων τους αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και επισύρει ποινές. 
Κυρίως, όμως εκθέτει τον παραβάτη οδηγό αλλά και τους υπόλοιπους, που κινούνται στο 
ίδιο οδικό δίκτυο, σε σοβαρότατους κινδύνους. 
 
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν μας την διατομή μας , την γεωμετρία της οδού οριζόντια και κατά 
μήκος, τις συνθήκες ορατότητας (στη συνέχεια γίνεται πιο σαφής αναφορά)  και σε συνθήκες 
υγρού οδοστρώματος, θεωρούμε τον περιορισμό της ταχύτητας επιβεβλημένη όπως 
αναφέραμε στα 50 Km/h και σε κάποια σημεία δύσκολα 40 Km/h. 
 
Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις, το σχήμα και οι διαστάσεις 
καθορίζονται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Δημοσίων Έργων, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ 905Β, Μάιος 2011). 
 
Στην κατηγορία της μελετώμενης οδού οι διαστάσεις των πινακίδων θα είναι μεσαίου 
μεγέθους δηλαδή. 
 

• Πλευρά τριγώνου           0,90 m. 
• Διάμετρος κύκλου          0,65 m. 
• Πλευρά τετραγώνου       0,60m. 
• Πλευρά ρόμβου               0,65m. 
• Διάμετρος οκταγώνου     0,90m. 

 
1.1.3  Πληροφοριακές πινακίδες (Π) 
 
Οι πληροφοριακές πινακίδες θα αποτελούν ένα δίκτυο συστηματικής οργάνωσης 
γεωγραφικών πληροφοριών στο δρόμο, με κύρια αποστολή να βοηθούν: 
 

• Στην αναγνώριση ενός συγκεκριμένου τόπου. 
• Στην ανεύρεση της κατάλληλης πορείας προς ένα τόπο. 
• Στην αποτελεσματική κατανομή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο. 
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Για την εκπλήρωση της παραπάνω αποστολής οι πληροφοριακές πινακίδες πρέπει να 
γίνονται εύκολα ορατές και κατανοητές από τον Έλληνα και ξένο οδηγό, να είναι σαφείς, να 
είναι σε κατάλληλη απόσταση κατά μήκος της οδού και να περιορίζονται στις απαραίτητες 
πληροφορίες. 
  
Το μήνυμα που μεταφέρουν δεν είναι υποχρεωτικό και η μη συμμόρφωση προς αυτό ούτε 
επικίνδυνο είναι αλλά ούτε επισύρει ποινές. Είναι, όμως, εξαιρετικά υποβοηθητικές για τους 
οδηγούς, ειδικά όταν κινούνται σε οδικό δίκτυο που δεν γνωρίζουν καλά, για να καθορίζουν 
εύκολα την πορεία που θα ακολουθήσουν. 
 
Διαιρούνται σε δύο κατηγορίες: 
 
στους οδοδείκτες, που καθοδηγούν τους οδηγούς προς τις επιθυμητές από αυτούς 
κατευθύνσεις στις διασταυρώσεις των οδών ή προειδοποιούν πριν από αυτές, 
επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πορείας την οποία ακολουθούν και, τέλος, τους 
πληροφορούν για τις αποστάσεις προς κάποιο προορισμό (πόλη, τοποθεσία κ.λ.π.) και  
στις λοιπές πληροφοριακές πινακίδες, οι οποίες πληροφορούν τους οδηγούς για την 
ύπαρξη κάποιας συγκεκριμένης εγκαταστάσεως ή υπηρεσίας στη συνέχεια της πορείας του 
(π.χ. πρατήριο βενζίνης, νοσοκομείο κ.λ.π.). 
 
Το χρώμα των γραμμάτων των οδοδεικτών είναι κίτρινο, όταν αυτά είναι στα ελληνικά και 
λευκό όταν είναι ξενόγλωσσα (λατινικά). Το χρώμα του υποβάθρου των πινακίδων αυτών 
υποδηλώνει και το είδος της κατευθύνσεως προς την οποία καθοδηγούν.  
Τα χρώματα των υποβάθρων είναι: 
 

• Πράσινα, για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από αυτοκινητόδρομο. 
 

• Κυανά (μπλε) για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από άλλες οδούς του 
υπεραστικού δικτύου εκτός αυτοκινητόδρομου. 

 
• Φαιά (καφέ) για κατευθύνσεις ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος (π.χ. παραλίες, 

αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) 
 

• Λευκά (οπότε και τα γράμματα είναι μαύρα τόσο στις ελληνικές όσο και στις λατινικές 
αναγραφές) για κατευθύνσεις τοπικής σημασίας μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή για 
εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των περιοχών αυτών (π.χ. κέντρο πόλεως, λιμάνι, 
σιδηροδρομικός σταθμός  κ.λ.π.). 

Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις, θα χρησιμοποιηθούν πεζά 
γράμματα το σχήμα και οι διαστάσεις καθορίζονται από την κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών , Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ 
905Β, Μάιος 2011). 
 
Το βασικό ύψος που επιλέγουμε είναι  Χ = 100 χλστ. που λόγω του περιορισμού ταχύτητας 
θα είναι αντιληπτές και αναγνώσιμες από τους χρήστες της οδού. 
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ΣΧΗΜΑ :  1.1.3 - 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΥΤ/ΜΟΥ  
   (Λ.Ε.Α. = ΛΩΡΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) 
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- Τα σώματα πάκτωσης (Α ή Β) δεν επιτρέπεται να εξέχουν πάνω από 5 cm από την επιφάνεια του 

πρανούς  
- Λ.Ε.Α. = ΛΩΡΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ   

  
ΣΧΗΜΑ  1.1.3 - 2 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΥΤ/ΜΟΥ 
 
 
 
 



 6

Προμέτρηση  Σήμανσης Οδού Ιωάννου Χρήστου 

Είδος Εργασίας 
Μον. 
Μετρ ΑΤ Τύπος υπολογισμού Ποσότητα 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας 
τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,  ικανότητας συγκράτησης 
Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α ΜΜ 27 

Δυτικό όριο οδού από Α΄2 έως Π28 
όπου κατασκευασθεί  ανοιχτή τάφρος 
ομβρίων 385,98 

Περίφραξη μέσου ύψους  τύπου Α (ΠΚΕ), 
ύψους 1,46 m ΜΜ 28 Δυτικό όριο οδού από Α΄2 έως Π28 385,98 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με 
αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 Μ2 29   10,00 
Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους Μ2 30 Από μελέτη σήμανσης οδού 20,00 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'') τεμ 31 Από μελέτη σήμανσης οδού  18,00 
Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας 
οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο 
ανακλαστικές επιφάνειες τεμ 32 

Από μελέτη σήμανσης οδού  διπλή 
σειρά ανακλαστήρων ανά δύο μέτρα 
και σειρά στις διαβάσεις πεζών 900,00 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 
βαφή  τμ 33 

Διπλή διαχωριστική μήκους 
2*(558,20+240)+50 = 1646,40μ 
Οριογραμμή δεξιά μήκους 
558,20+240+120 = 918,40μ 
Οριογραμμή αριστερά μήκους 
558,20+240+120 = 918,40μ 
Διαβάσεις   60,00 τμ 477,98 
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1.2  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  
 
Η οριζόντια σήμανση είναι είδος κυκλοφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με τον Κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Αποτελείται από διακεκομμένες γραμμές, συνεχείς γραμμές, 
αριθμούς, λέξεις και άλλα κατάλληλα σύμβολα που τοποθετούνται πάνω στο οδόστρωμα. 
Τα αναφερόμενα παρακάτω είναι σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς σήμανσης ( 
RMS – 1 ) και είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών , Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ 
905Β, Μάιος 2011). 
 
Η οριζόντια σήμανση τοποθετείται συμπληρωματικά και με απόλυτη συμβατότητα με την 
κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ειδικά στις δύσκολες συνθήκες 
οδηγήσεως (νύκτα, ομίχλη κλπ.). 
 
Σκοπός της οριζόντιας σήμανσης είναι: 

• Η παροχή ελέγχου, προειδοποίησης, καθοδήγησης και πληροφοριών στους 
χρήστες οδηγούς. 

• Η οπτική καθοδήγηση της κυκλοφορίας. 
• Η κατανομή της κυκλοφορίας μέσω χωροθέτησης του οδοστρώματος. 
• Διευθέτηση της κυκλοφορίας.  
• Τήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας. 
• Διευθέτηση της κυκλοφορίας. 
• Βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας. 
• Αύξηση της ασφάλειας της κυκλοφορίας. 

 
Με τον τρόπο αυτό η οριζόντια σήμανση συμβάλλει στην διευκόλυνση και την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας και επαυξάνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού. 
 
Χωρίζεται στις εξής βασικές κατηγορίες: 
 

• Τις διαγραμμίσεις κατά μήκος και πλάτος. 
• Τις επιφάνειες αποκλεισμού σε κόμβους 
• Τα βέλη κατεύθυνσης & προειδοποίησης. 
• Γράμματα και αριθμοί 

 
Οι διαγραμμίσεις είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή οριζόντιας σημάνσεως και ο 
ρόλος τους είναι, συνήθως, ρυθμιστικός (επιτρέπουν ή απαγορεύουν το προσπέρασμα, 
οριοθετούν τις λωρίδες κυκλοφορίας, καθορίζουν τις διαβάσεις πεζών κλπ). 
  
1.2.1  ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 
Οι διαγραμμίσεις σε οδούς και τμήματα οδών χωρίς κόμβους είναι: 
 
1.2.1.1.  Διαγραμμίσεις άκρου οδοστρώματος. 
 
Σε δρόμους μη αστικών περιοχών πρέπει κατά κανόνα να σημαίνονται τα άκρα του 
οδοστρώματος. 
Σε οδούς με πλάτος ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος τουλάχιστον 6,50 μ, το άκρο του 
οδοστρώματος σημαίνεται στο εσωτερικό άκρο της ακραίας λωρίδας. Όπου δεν υπάρχει 
πλευρική λωρίδα καθοδήγησης, η σήμανση τοποθετείται τουλάχιστον 0,13μ, από το άκρο 
του οδοστρώματος. 
Σε θέσεις οικοπέδων, εισόδου και εξόδου σε τμήματα παρακείμενων ιδιοκτησιών με διάφορες 
χρήσεις δεν επιτρέπεται κατά κανόνα να διακόπτεται η σήμανση του άκρου του 
οδοστρώματος. 
Η γραμμή ορίζει το άκρο του οδοστρώματος μέχρι του οποίου είναι ασφαλής η κίνηση του 
οχήματος. Το πέραν της οριογραμμής αυτής τμήμα είναι το έρεισμα της οδού. 
Σε δρόμους αστικών περιοχών επιτρέπεται να σημαίνονται τα όρια του οδοστρώματος. 
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1.2.1.2. Διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας. 
 
1.2.1.2.1.   Γραμμές διαχωρισμού λωρίδων. 
 
Σε δρόμους μη αστικών περιοχών με πλάτος οδοστρώματος τουλάχιστον 5,50 μ, επιβάλλεται 
ο διαχωρισμός σε λωρίδες κυκλοφορίας με χρήση γραμμών καθοδήγησης ή διαφορετικά 
όπως απαιτείται. 
 
Κατά κανόνα η γραμμή διαχωρισμού λωρίδων τοποθετείται στο μέσον μεταξύ των λωρίδων 
κυκλοφορίας. 
 
 
1.2.1.2.2.   Οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας. 
 
Σε δρόμους μη αστικών περιοχών, η οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας μέσω του σήματος P 
_30 του Κ.Ο.Κ. ( απαγόρευση προσπεράσματος ) υποστηρίζει τη θεσμοθετημένη 
απαγόρευση προσπεράσματος, ή εμποδίζει την είσοδο στο αντίθετο ρεύμα στις παρακάτω 
θέσεις κινδύνου: 
 

• Οριζόντιες καμπύλες με περιορισμένη ορατότητα. 
• Κυρτές καμπύλες μηκοτομής με ανεπαρκές μήκος ορατότητας προσπέρασης. 
• Ισόπεδες διασταυρώσεις με σιδηροδρομικές γραμμές. 
• Ισόπεδοι κόμβοι με αριστερή στροφή ή μετατοπισμένη την αριστερή και δεξιά κίνηση 

και διαγραμμισμένες επιφάνειες αποκλεισμού. 
• Στις διασταυρώσεις οδών. 
• Μονός κλάδος διπλής κατεύθυνσης μέσω σηράγγων. 

 
Η μονόπλευρη οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας  πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η 
απαγόρευση ή ο κίνδυνος αφορά μόνο την κυκλοφορία στη μία από τις δύο λωρίδες. 
 
Στην περίπτωσή μας η οριοθέτηση των δύο αντιθέτων λωρίδων κυκλοφορίας γίνεται με 
συνεχή διπλή γραμμή απαγόρευσης της προσπέρασης, σε όλο το μήκος  
 
Η οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας γίνεται με συνεχή γραμμή πάχους 0,15μ. Η αντίστοιχη 
μονόπλευρη οριοθέτηση γίνεται με δύο στενές γραμμές, μία συνεχής και μία διακεκομμένη με 
σχέση χρωματισμένου προς αχρωμάτιστο μήκος 1 : 2. Οι δύο γραμμές πρέπει να είναι 
ισοπαχείς και να απέχουν απόσταση ίση προς το πάχος τους. 
Η οριοθέτηση γίνεται κατά κανόνα στο μέσον μεταξύ των λωρίδων.  
 
1.2.1.2.3.   Γραμμές προειδοποίησης. 
 
Οι γραμμές προειδοποίησης οριοθετούν τις λωρίδες κυκλοφορίας στην προσέγγιση και μέσω 
πιθανών επικινδύνων σημείων.  
Η γραμμή προειδοποίησης είναι μία στενή διακεκομμένη γραμμή με σχέση χρωματισμένου 
προς αχρωμάτιστο μήκος 2 : 1. 
 
1.2.1.2.4.   Συνεχής διπλή γραμμή. 
 
Σε οδούς με ένα οδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας με δύο ή περισσότερες 
λωρίδες κυκλοφορίας προς κάθε κατεύθυνση, ο διαχωρισμός γίνεται κατά κανόνα με συνεχή 
διπλή γραμμή.  
Η συνεχής γραμμή τοποθετείται έτσι ώστε το μέσον της να είναι στο όριο μεταξύ των 
λωρίδων κυκλοφορίας. 
Η συνεχής διπλή γραμμή αποτελείται από δύο συνεχείς γραμμές ίσου πάχους, σε απόσταση 
μεταξύ τους τουλάχιστον ίση με το πάχος τους και όχι μεγαλύτερη από 0,50 μ. 
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1.2.1.3. Επιφάνειες αποκλεισμού σε ισόπεδες διαβάσεις 
 
Οι επιφάνειες αποκλεισμού χρησιμοποιούνται σε ισόπεδες διαβάσεις. 

• Για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας 
• Για εξασφάλιση έναντι θέσεων επί του οδοστρώματος, στις οποίες παρατηρείται 

αναμονή και καθυστέρηση των οχημάτων ( όπως π.χ λωρίδες στροφής ). 
• Προ εμποδίων επί του οδοστρώματος ( π.χ νησίδες, στένωση κλπ.) 

 
Οι επιφάνειες αποκλεισμού έχουν σχήμα όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές Ο.Μ.Ο.Ε , 
όπως επίσης και τα πάχη των γραμμών. Η περιγραφή των επιφανειών θα γίνει και με 
προσθήκη ανάγλυφων ανακλαστικών στοιχείων ( μάτια γάτας ) για καλύτερο προσδιορισμό 
των επιφανειών αποκλεισμού ( νησίδων). 
Σύμφωνα με του κανονισμούς αυτό είναι επιτρεπτό με ταχύτητες στον κόμβο κάτω από 50 
km/h.  
Στην οριζοντιογραφία φαίνονται οι επιφάνειες αποκλεισμού και ο τρόπος διαγράμμισης. 
 
 

1.2.1.4. Βέλη κατεύθυνσης. 
 
Βέλη κατεύθυνσης για λωρίδες κυκλοφορίας τοποθετούνται σε περιοχές κόμβων, με σκοπό 
να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τις πληροφοριακές πινακίδες και να βοηθήσουν την 
κίνηση της κυκλοφορίας. 
Στην οριζοντιογραφία φαίνονται οι θέσεις των βελών κατεύθυνσης και ο τρόπος τοποθέτησής 
τους. Κάθε σειρά βελών τοποθετείται στην ιδανική περίπτωση σε απόσταση από την γραμμή 
διακοπής που αντιστοιχεί σε ένα, δύο, και τρία δευτερόλεπτα πορείας με την ταχύτητα 
μελέτης.  
Για Vκ= 40 Km /h  ( 11μ, 22μ, 33μ.) 
Η τοποθέτηση των βελών κατεύθυνσης στις ισόπεδες διαβάσεις θα τοποθετηθούν ανά 20μ. 
  
1.2.1.5. Κατά πλάτος (εγκάρσιες ) διαγραμμίσεις. 
 
Κατά πλάτος διαγραμμίσεις χρησιμοποιούνται μόνο σε θέσεις για υποχρεωτική διακοπή 
πορείας.  
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1.2.1.6.  Ενδείξεις διαγραμμίσεων 
 
Ονομασία Βασική μορφή (μ) Ένδειξη 

διαγράμμισης 
 
 
Συνεχής στενή γραμμή 
(Σ) 
 
 

 

         0.15-
0.201 

 
Οριοθέτηση 
λωρίδων 
κυκλοφορίας 
Οριοθέτηση πλάτους 
οδοστρώματος 

 
Διακεκομμένη στενή 
γραμμή (Σ) 1 : 2 (εκτός 
θέσεων κόμβων) 
 

 

         

 
 
Γραμμή 
διαχωρισμού 
λωρίδων 

 
Διακεκομμένη στενή 
γραμμή (Σ) 1 : 1 (σε 
περιοχές κόμβων) 
 

 

         

 
 
Γραμμή 
διαχωρισμού 
λωρίδων 

 
Διακεκομμένη στενή 
γραμμή (Σ) 2 : 1 
 
 

 

         

 
 
Γραμμή 
προειδοποίησης 

 
 
Συνεχής πλατειά 
γραμμή (Π) 
 

 
 

        

 
Οριοθέτηση πλάτους 
οδοστρώματος 
Οριοθέτηση ειδικών 
λωρίδων 

 
Διακεκομμένη πλατειά 
γραμμή  (Π) 1 : 1 
 
 

 

        0.30 

 
Διακεκομμένη 
οριοθέτηση λωρίδων 
επιτάχυνσης/ 
επιβράδυνσης 

 
Διακεκομμένη πλατειά 
γραμμή (Π) 2 : 1 
 
 

 

        0,24/0.30 

 
Διακεκομμένη 
οριοθέτηση ειδικών 
λωρίδων 

 
Διπλή γραμμή από μία 
συνεχή και μία 
διακεκομμένη στενή 
γραμμή (Σ) 1 : 2 

 

       

 
Μονόπλευρη 
οριοθέτηση λωρίδων 
κυκλοφορίας 
 
 

 
Διπλή γραμμή από δύο 
συνεχής στενές 
γραμμές (Σ) 
 
 

 

      

 
 
Συνεχής διπλή 
γραμμή 

                                            
1 Κατά περίπτωση και ανάλογα με το πλάτος της οδού και το διαθέσιμο χώρο για το έρεισμα, η διάσταση 

αυτή μπορεί να μειωθεί μέχρι και 0.10 m 
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Διπλή γραμμή από δύο 
διακεκομμένες στενές 
γραμμές (Σ) 2 : 1 

 

      

Διαγράμμιση 
λωρίδων 
κυκλοφορίας για λει-
τουργία εναλλασ. 
κατεύθυνσης 
(Λωρίδα εναλλασ. 
κατεύθ. 
κυκλοφορίας) 

 
Το πλάτος των γραμμών κατά μήκος διαγραμμίσεων ανέρχεται :A 
 
Είδος γραμμής Αυτοκινητόδρομοι Λοιπές οδοί 
Στενή γραμμή 0,15 m 0,12 m 
Πλατειά γραμμή 0,30 m 0,25 m 
 
Στις διακεκομμένες κατά μήκος διαγραμμίσεις τα μήκη των γραμμών και των κενών σε 
περιοχές εκτός κόμβων (αλλά για αυτοκινητοδρόμους και σε περιοχές κόμβων) καθορίζονται 
από τον παρακάτω πίνακα: 
 
 Αυτοκινητόδρομοι Λοιπές οδοί 
Είδος γραμμής  Εκτός κατοικημένων 

περιοχών 
Σε κατοικημένες 
περιοχές 

Γραμμή/Κενό 
(Γραμμή καθοδήγησης) 1:2 

 
6 m / 12 m 

 
4 m / 8 m 

 
3 m / 6 m 

Γραμμή/Κενό 
(Γραμμή προειδοποίησης) 
2:1 

 
6 m / 3 m 

 
4 m / 2 m 

 
3 m / 1,5 m 

 
Σε περιοχές κόμβων η σχέση γραμμής προς κενό είναι 1 : 1, και τα μήκη έχουν ως εξής: 
 
  Αυτοκινητόδρομοι: Ράμπες σύνδεσης (κλάδοι κόμβων) 
      και πρόσθετες λωρίδες  6 m / 6 m 
  Λοιπές οδοί:  Ευρύτερη περιοχή κόμβων2  3 m / 3 m 
      Στενότερη περιοχή κόμβου2  1,5 m / 1,5 
m 

                                            
2 Στενότερη περιοχή του κόμβου είναι οι επιφάνειές του που διασχίζονται από την διερχόμενη ή 

εκτρεπόμενη κυκλοφορία.  Η ευρύτερη περιοχή του κόμβου εκτείνεται από το τέλος της στενότερης 
περιοχής μέχρι την αρχή της διαπλάτυνσης. 
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1.2.1.7.  Επιφάνειες Αποκλεισμού 
 
Οι επιφάνειες αποκλεισμού έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ονομασία Βασικές μορφές (μ) Ενδειξη 
διαγράμμισης 

 
 
 
 
Σχάρα λοξής 
διαγράμμισης 
 
 

 

 
 
 
 
Επιφάνεια 
αποκλεισμού 
(περιοχές υψηλής 
ταχύτητας) 

 
 
 
Σχάρα λοξής 
διαγράμμισης  
 
 
 

 

 

 
 
 
Επιφάνεια 
αποκλεισμού 
(περιοχές χαμηλής 
ταχύτητας) 
 
 

 
 
 
Σχάρα λοξής 
διαγράμμισης 
(σχήματος Λ) 

 

 
 

 
 
 
Επιφάνεια 
αποκλεισμού 
(περιοχές υψηλής 
ταχύτητας) 

 
 
 
Σχάρα λοξής 
διαγράμμισης 
(σχήματος Λ) 

 

 
 

 
 
 
Επιφάνεια 
αποκλεισμού 
(περιοχές χαμηλής 
ταχύτητας) 

 
Οι σχάρες κατευθύνονται λοξά μπροστά προς την παρακείμενη λωρίδα κυκλοφορίας με 
κλίση 1:2 έναντι της φοράς της κίνησης, ώστε να δημιουργήσουν εντύπωση οπτικού 
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αποκλεισμού.  Μπορούν να ενώνονται με τις γραμμές των άκρων ή να αρχίζουν αμέσως 
δίπλα απ' αυτές. 
 
Στις σχάρες λοξής διαγράμμισης πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 γραμμές. 
 
1.3.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΜΗΚΗ  ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 
Στη μελέτη σήμανσης που εκπονήσαμε και όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης 
βασιστήκαμε στις προδιαγραφές σήμανσης και στις οδηγίες σύνταξης μελετών έργων 
οδοποιίας ( Ο.Μ.Ο.Ε.) τεύχος 3 χαράξεις. 
 
Για να καθορίσουμε με την σήμανσή μας, τα τμήματα όπου απαγορεύεται η επιτρέπεται η 
προσπέραση των οχημάτων έπρεπε να ορίσουμε τα απαιτούμενα μήκη ορατότητας της 
συγκεκριμένης οδού. 
 
Από τους πίνακες το απαιτούμενο μήκος ορατότητας για στάση Sh με ταχύτητα          V85 = 
50 Km / h , και για κλίσεις κατά μήκος από -12% έως 12% είναι από 45m – 58m.  
Το απαιτούμενο μήκος ορατότητας για συνάντηση St σε οδούς με ενιαία επιφάνεια 
κυκλοφορίας είναι το άθροισμα των μηκών ορατότητας για στάση των αντίθετα κινούμενων 
οχημάτων (Sh1 + Sh2 σε m ). Στο συγκεκριμένο δρόμο μας το μήκος ορατότητας ανάλογα 
με την κλίση είναι από 90 m έως 120 m. 
 
Από το κρίσιμο μήκος ορατότητας για συνάντηση καθορίζεται το μήκος ορατότητας για 
προσπέραση Su που είναι το μήκος ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ακινητοποίηση των 
αντίθετα κινούμενων οχημάτων. 
 
Το μήκος ορατότητας για προσπέραση είναι συνάρτηση της απόστασης ορατότητας για 
απόφαση Sd που στον δρόμο μας είναι 190 m συν την απόσταση ασφαλείας στο τέλος της 
διαδικασίας προσπέρασης. 
 
Στο δρόμο μας το μήκος ορατότητας Su για προσπέραση είναι 400 m.  
 
Η τελικά επιτρεπόμενη ταχύτητα κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους καθορίζεται από 
συνδυασμό παραμέτρων που είναι:  

• Το πλάτος του ελεύθερου οπτικών εμποδίων χώρου μεταξύ της οριογραμμής 
κυκλοφορίας και της όψης του στηθαίου ασφαλείας που ορίζεται στην τυπική διατομή. 

• Η ακτίνα οριζόντιας καμπύλης της χάραξης. 
• Η κατά μήκος κλίση της χάραξης.  

 
Στο σύνολο του δρόμου μας επιβάλλεται η απαγόρευση της προσπέρασης. Αυτό αφορά και 
την κάθετη και την οριζόντια σήμανση, όπως επίσης και τον περιορισμό της ταχύτητας όπως 
προαναφέραμε, για να έχουμε απαιτούμενα μήκη ορατότητας για στάση των οχημάτων προς 
αποφυγή ατυχημάτων. 
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Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΟΥ 
 
Η ασφάλιση της οδού αποβλέπει σε δύο κατευθύνσεις: 
 

• Στην αποφυγή ατυχημάτων από πλευρικά εμπόδια, ( π.χ ανοιχτή τάφρος ομβρίων 
δενδροστοιχίες, στύλοι ή πυλώνες Δ.Ε.Η, βράχοι, ρέματα, κλπ.) σε περίπτωση που ο 
οδηγός παρεκκλίνει της πορείας του. 

 
• Στην αποφυγή ατυχημάτων και ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας του οδηγού όταν 

οδηγεί σε ένα ιδιαίτερα απόκρημνο έδαφος, με ισχυρές εγκάρσιες κλίσεις, σε σχετικά 
μεγάλο υψόμετρο, σε δρόμο με συνεχείς στροφές και ελιγμούς. 

 
Ειδικά το βράδυ η αίσθηση ασφάλειας παίζει σημαντικό ρόλο στην οδήγηση. Εάν δε οι 
καιρικές συνθήκες είναι άσχημες (βροχή, ομίχλη, πνέοντες άνεμοι κ.λ.π) τότε η αίσθηση 
ανασφάλειας του οδηγού επιτείνεται ακόμα περισσότερο, ειδικά σε διαδρομές όπως η 
συγκεκριμένη όπου και η κυκλοφορία των οχημάτων θα είναι αραιή. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας στα 
τμήματα της οδού όπου θα κατασκευασθεί ανοιχτή τάφρος ομβρίων και τοίχος αντιστήριξης 
στο άκρο του πεζοδρομίου. Στο ανατολικό όριο της οδού έχει τοποθετηθεί η περίφραξη του 
αεροδρομίου και δεν υπάρχει διαθέσιμο χώρος για τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.  
 
 
 
 
 
 
                       Χίος        / 02/2017 

Ο  
Συντάξας 

Ο 
Προϊστάμενος   

της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου 
 

 
 
 
 

Αποστολής Μιχάλης 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β βαθμό 

 
 
 
 

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α βαθμό 
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