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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

6.1 Εισαγωγή

Είναι κοινά παραδεκτό ότι η εκτέλεση έργων στην οδό είναι από τις
δυσµενέστερες καταστάσεις που µπορούν να συναντηθούν σε ένα οδικό δίκτυο. Οι
έντονοι περιορισµοί των γεωµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της οδού,
σε συνδυασµό µε την απαίτηση διαρκούς επαγρύπνησης και, πολλές φορές,
πραγµατοποίησης δύσκολων ελιγµών από τους οδηγούς, υποβαθµίζουν το επίπεδο
ασφάλειας και καθιστούν το περιβάλλον επικίνδυνο, τόσο για τους χρήστες της οδού,
όσο και για το προσωπικό που εργάζεται και κινείται εκεί. Για το λόγο αυτό είναι
απαραίτητο σε µία τέτοια περιοχή να λαµβάνονται πάντα ιδιαίτερα µέτρα προστασίας
και ελέγχου της κυκλοφορίας.

Ως περιοχή εκτέλεσης έργων θεωρείται ένα διάστηµα της οδού όπου
λαµβάνει χώρα οποιασδήποτε µορφής παρενόχληση της κυκλοφορίας ή µεταβολή
των γεωµετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της οδού, που οφείλονται σε
εργασίες κατασκευής ή συντήρησης πραγµατοποιούµενες επάνω ή δίπλα από το
οδόστρωµα. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να αποτελούν, για παράδειγµα, οι
περιορισµοί των διαστάσεων των λωρίδων κυκλοφορίας, των ερεισµάτων ή των
πεζοδροµίων, η µείωση του αριθµού των λωρίδων, η µετατόπιση των ρευµάτων
κυκλοφορίας, ο περιορισµός του µήκους ορατότητας ή των πλευρικών ελεύθερων
διαστηµάτων, ή και η απλή χρήση της οδού από τα εργοταξιακά οχήµατα.

Για την αποτελεσµατική διαχείριση των προβληµάτων ασφάλειας που
συνοδεύουν την πραγµατοποίηση εργασιών στην οδό, είναι απαραίτητη η κίνηση εν
γένει σε τρεις βασικούς άξονες, ήτοι στο σωστό γεωµετρικό σχεδιασµό της ζώνης
εργασιών, στην αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας, σε συνδυασµό µε την
εφαρµογή του κατάλληλου εξοπλισµού στην οδό, και στην κατάλληλη συµπεριφορά
του εργαζόµενου προσωπικού.

Το παρόν Κεφάλαιο πραγµατεύεται το ζήτηµα της εφαρµογής διατάξεων
προσωρινού εξοπλισµού στις περιοχές εκτέλεσης έργων. Σκοπός του προσωρινού
εξοπλισµού στις εν λόγω περιοχές είναι η πληροφόρηση, προειδοποίηση και
καθοδήγηση των οδηγών, η ρύθµιση της κυκλοφορίας, καθώς και η προστασία των
χρηστών και του περιβάλλοντος χώρου. Τονίζεται, πάντως, ότι στο πεδίο της
επιλογής και εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων δεν υπάρχουν πολλές συγκεκριµένες
συνταγές, παρά µόνο βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται, καθώς κάθε
περίπτωση έργου είναι ξεχωριστή. Ο σχεδιασµός και η διαχείριση µίας περιοχής
εκτέλεσης έργων αποτελεί µία κατεξοχήν διαδικασία κρίσης µηχανικού.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή των όσων παρατίθενται στο παρόν
Κεφάλαιο δεν περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών στην οδό,
αλλά µπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται εν γένει προσωρινός
κυκλοφοριακός έλεγχος σε µία οδό. Απλώς οι περιοχές εκτέλεσης έργων είναι οι
συνηθέστερες από αυτές τις περιπτώσεις.
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6.2 Γενικά χαρακτηριστικά περιοχών εκτέλεσης έργων

Σε αυτήν την Παράγραφο παρατίθενται ορισµένες βασικές έννοιες σχετικά µε
τα είδη, τη διάταξη και τα χαρακτηριστικά των περιοχών εκτέλεσης έργων σε οδούς.

6.2.1 ∆ιάκριση εργασιών ως προς χρονική διάρκεια και κίνηση

Η διάκριση των εργασιών σε µία οδό ως προς τη χρονική τους διάρκεια, αλλά
και ως προς το αν είναι κινητές ή όχι, επηρεάζει το είδος του απαιτούµενου
προσωρινού εξοπλισµού στην περιοχή.

Ειδικότερα, ως προς τη χρονική τους διάρκεια οι εργασίες διακρίνονται εν
γένει σε:

• Μεγάλης διάρκειας: Όταν διαρκούν περισσότερο από µία ηµέρα.
• Μικρής διάρκειας: Όταν διαρκούν λιγότερο από µία ηµέρα.

Αντίστοιχα, ως προς το αν κινούνται ή όχι, οι εργασίες διακρίνονται σε:
• Σταθερές: Όταν αφορούν την ίδια περιοχή, καθ’όλη τη διάρκειά τους.
• Κινητές: Όταν ολόκληρο το εργοτάξιο κινείται προοδευτικά επάνω στην οδό,

κατά την πρόοδο των εργασιών.

Η επιρροή του είδους της χρονικής διάρκειας των εργασιών γίνεται φανερή αν
αναλογιστεί κανείς ότι σε µία περιοχή έργων µεγάλης διάρκειας, και ιδιαίτερα
µερικών ηµερών ή εβδοµάδων, συνήθως υπάρχει αρκετός χρόνος για την εγκατά-
σταση του εξοπλισµού, ενώ είναι περισσότερο ορατά και τα πλεονεκτήµατα από την
εφαρµογή διατάξεων από ολόκληρο το διαθέσιµο εύρος, χωρίς περιορισµούς. Έτσι,
σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως χρησιµοποιούνται συσκευές µεγαλύτερου
µεγέθους, οι οποίες, µάλιστα, πολλές φορές είναι σταθερού, και όχι φορητού, τύπου.
Αντίθετα, σε µικρής διάρκειας εργασίες, όπου η ίδια η εγκατάσταση και αποµά-
κρυνση του εξοπλισµού διαρκεί σηµαντικό χρονικό διάστηµα, είναι ανάγκη οι
διαδικασίες να τελούνται απλούστερα και γρηγορότερα. Έτσι, είναι δυνατόν, για
παράδειγµα, να χρησιµοποιούνται φορητές πινακίδες για τη σήµανση και απλοί κώνοι
για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας, ή η προτεραιότητα, όπου απαιτείται, να
ρυθµίζεται από ειδικό προσωπικό, αντί προσωρινών φωτεινών σηµατοδοτών. Άλλα
χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ότι σε εργασίες µεγάλης διάρκειας, όπου η προσωρινή
εγκατάσταση παραµένει τουλάχιστον για µία νύχτα, οι πινακίδες θα πρέπει να είναι
αντανακλαστικές, ενώ θα πρέπει να διερευνάται και το ενδεχόµενο αφαίρεσης των
υφιστάµενων διαγραµµίσεων πριν από την εφαρµογή των προσωρινών, σε
περιπτώσεις πολύ µεγάλης διάρκειας.

Παρόµοια επιρροή στην επιλογή του εξοπλισµού ασκεί και η διάκριση ως
προς την κίνηση. Έτσι, σε περιπτώσεις κινητών εργοταξίων ο επιλεγµένος
εξοπλισµός θα πρέπει να είναι εύκολα µετακινήσιµος. Σχετικό παράδειγµα αποτελούν
οι εργασίες διαγράµµισης, όπου η προειδοποιητική σήµανση για το κινούµενο όχηµα
εφαρµογής µπορεί να υλοποιείται απλώς µε την κίνηση ενός δεύτερου ακολου-
θούντος οχήµατος, εφοδιασµένου µε περιστρεφόµενους φάρους ή προειδοποιητικά
σήµατα στο πίσω µέρος του.

Πάντως, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε καµία απολύτως περίπτωση
δεν επιτρέπεται η υποβάθµιση της ασφάλειας ή λειτουργικότητας που απορρέει
από την επιλογή του εξοπλισµού. Η διαφοροποίηση, δηλαδή, της επιλογής του
έγκειται απλώς στο είδος, και όχι στην απαιτούµενη ποσότητα ή διάταξή του.
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6.2.2 Θέση εργασιών σε σχέση µε το οδόστρωµα

Ως προς τη σχετική τους θέση µε το οδόστρωµα και το εγκάρσιο διάστηµα
κατάληψης, οι εργασίες µπορούν να διακριθούν σε:

• Εργασίες έξω από το έρεισµα
• Εργασίες επάνω στο έρεισµα, χωρίς επιρροή στην παράπλευρη διερχόµενη

λωρίδα κυκλοφορίας
• Εργασίες επάνω στο έρεισµα, µε µικρή επιρροή και στην παράπλευρη

διερχόµενη λωρίδα κυκλοφορίας
• Εργασίες επάνω σε διερχόµενη λωρίδα κυκλοφορίας
• Εργασίες στον ενδιάµεσο χώρο διαιρεµένων οδών
• Εργασίες στο πεζοδρόµιο ή στον ποδηλατόδροµο

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω κατηγοριοποίηση, λαµβάνονται υπόψη
και περιπτώσεις εργασιών έξω από το κατάστρωµα της οδού. Αυτό οφείλεται στο ότι
αν και φαινοµενικά δεν υπάρχει µεταβολή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της
οδού, µπορεί αυτές οι περιπτώσεις εργασιών να περιορίσουν το περιτύπωµά της, να
µειώσουν το µήκος ορατότητας και να αποσπάσουν την προσοχή του οδηγού, ενώ
υφίσταται πάντοτε και η ανάγκη προστασίας του προσωπικού από τα πλησίον
διερχόµενα οχήµατα. Εν γένει, το όριο πέρα από το οποίο δεν απαιτείται η λήψη
µέτρων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα 4,5 m από την οριογραµµή του οδοστρώ-
µατος [8].

6.2.3 Επιπτώσεις προσωρινών εργασιών στην κυκλοφορία

Τα είδη των άµεσων επιπτώσεων στην κυκλοφορία σε περιπτώσεις εκτέλεσης
εργασιών επάνω στο οδόστρωµα µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

• Μείωση πλάτους λωρίδων ή ερεισµάτων
• Ελάττωση αριθµού λωρίδων
• Παράκαµψη: Μπορεί να είναι είτε παράκαµψη όλης της περιοχής εκτέλεσης

εργασιών µέσα από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο (detour), είτε κάποια τοπική
µετατόπιση της διαδροµής πλησίον της οδού, µέσα από γειτονικές οδούς
υπάρχουσες ή διανοιγµένες για αυτό το σκοπό (diversion).

• Κίνηση µέσα στο αντίθετο ρεύµα (contraflow ή crossover): Σε αυτές τις
περιπτώσεις η κίνηση του ενός από τα δύο ρεύµατα διοχετεύεται εν µέρει ή
εξολοκλήρου στο κατάστρωµα του αντίθετου, δεσµεύοντας ανάλογο αριθµό
λωρίδων.

• Εναλλασσόµενη κίνηση δύο κατευθύνσεων: Όταν διατίθεται µόνο µία
λωρίδα και για τα δύο ρεύµατα, οπότε η διέλευση γίνεται εναλλάξ.

• ∆έσµευση χώρου σε κόµβους

6.2.4 Επιµέρους ζώνες περιοχής εκτέλεσης έργων

Κάθε περιοχή εκτέλεσης έργων µπορεί εν γένει να θεωρηθεί ότι αποτελείται
από µία σειρά από επιµέρους ζώνες (βλ. και Εικόνα 6.1):
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• Ζώνη προειδοποίησης (advance warning area): Είναι το διάστηµα που
προηγείται της περιοχής εκτέλεσης έργων και στο οποίο οι οδηγοί προειδο-
ποιούνται µε µία σειρά από σχετικά σήµατα για τα επερχόµενα έργα, καθώς
και για την οδηγική συµπεριφορά που θα πρέπει να υιοθετήσουν. Για τις
συνήθεις περιπτώσεις µπορεί να θεωρηθεί ότι ξεκινάει από το πρώτο
προειδοποιητικό σήµα και τερµατίζεται στο σηµείο που λαµβάνει χώρα η
πρώτη µεταβολή στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού.

• Ζώνη µετάβασης (transition area): Είναι το διάστηµα στο οποίο συµβαίνει η
µεταβολή της διατοµής της οδού από τη φυσιολογική της µορφή στην
αντίστοιχη της περιοχής των εργασιών. Η µεταβολή αυτή µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα βήµατα.

• Ζώνη εργασιών (activity area): Είναι το διάστηµα παράλληλα στις εργασίες,
όπου η οδός έχει αποκτήσει και διατηρεί σταθερά τα νέα προσωρινά της
χαρακτηριστικά. Ο χώρος κυκλοφορίας διαχωρίζεται από το χώρο πραγµατο-
ποίησης των εργασιών µε τα διαστήµατα ασφαλείας (buffer areas), διαµήκη
και εγκάρσια. Στα διαστήµατα αυτά δεν λαµβάνει χώρα καµία εργασία, ούτε
αποθήκευση υλικών και εξοπλισµού του εργοταξίου.

• Ζώνη επαναφοράς (termination area): Είναι το διάστηµα όπου συµβαίνει η
επαναφορά της διατοµής της οδού στη φυσιολογική της µορφή. Θεωρείται ότι
ξεκινάει από το σηµείο που αντιστοιχεί στη λήξη των εργασιών και τελειώνει
στο σηµείο όπου η οδός αποκτάει και πάλι τα αρχικά της χαρακτηριστικά. Το
σηµείο αυτό αποτελεί την έναρξη της ζώνης αποµάκρυνσης (run-off area),
όπου τοποθετούνται σήµατα λήξης όλων των περιορισµών και η κυκλοφορία
οµαλοποιείται.

6.2.5 Γεωµετρικός σχεδιασµός περιοχών εκτέλεσης έργων-∆ιαµόρφωση λωρίδων
παράλληλης εκτροπής (tapers)

Ο γεωµετρικός σχεδιασµός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παρά-
γοντες στην ασφαλή και λειτουργική διαµόρφωση µίας περιοχής εκτέλεσης έργων,
καθώς ουσιαστικά καθορίζει την τροχιά και την άνεση του διαδρόµου που καλούνται
να ακολουθήσουν τα οχήµατα σε αυτό το αβέβαιο διάστηµα. Στο γεωµετρικό

Εικόνα 6.1: Επιµέρους ζώνες σε περιοχές εκτέλεσης έργων.
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σχεδιασµό υπεισέρχονται η διαµόρφωση των λωρίδων παράλληλων εκτροπών, τα
διαστήµατα ασφαλείας του χώρου εργασίας, ο αριθµός και τα πλάτη των λωρίδων
κυκλοφορίας, η εφαρµογή φυσικών µέτρων καθορισµού της οδηγικής συµπεριφοράς,
η εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης για τους ενδεχόµενους πεζούς και, γενικά, όλα
εκείνα τα στοιχεία που καθορίζουν τη µορφή της οδού σε όλο το µήκος επιρροής των
εργασιών. Η πρακτική δείχνει ότι ο γεωµετρικός σχεδιασµός και ο προσωρινός
εξοπλισµός είναι αλληλένδετοι µεταξύ τους στις εν λόγω περιοχές.

Στις περιοχές εκτέλεσης έργων ίσως η πιο συχνά απαντώµενη ενέργεια που
καλείται να πραγµατοποιήσει ένας οδηγός είναι η εγκάρσια εκτροπή, λόγω
παράλληλης µετατόπισης του οδοστρώµατος ή λόγω διακοπής και επανέναρξης µίας
λωρίδας ή ερείσµατος. Οι µετατοπίσεις αυτές (tapers) λαµβάνουν χώρα στις ζώνες
µετάβασης ή επαναφοράς, πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια είτε διαγραµµίσεων,
είτε κατάλληλων συσκευών καθοδήγησης, και η κλίση τους ως προς τον άξονα της
οδού είναι καθοριστικής σηµασίας στο γεωµετρικό σχεδιασµό της περιοχής.

Κατά τις αµερικανικές προδιαγραφές [8], το ελάχιστο µήκος έκτασης L των
διαγώνιων µετατοπίσεων προκύπτει από τους τύπους:

L=W⋅U²/150 για ταχύτητα κίνησης µικρότερη των 60 km/h και
L=W⋅U/1,6 για ταχύτητα κίνησης µεγαλύτερη των 70 km/h,
όπου W το πλάτος της µετατόπισης σε m και U η ταχύτητα κίνησης σε km/h

Το µήκος αυτό L χρησιµοποιείται σε διαγώνιους διακοπής λωρίδας κυκλοφορίας, που
αποτελούν τη δυσµενέστερη περίπτωση, λόγω συγχώνευσης. Σε διαγώνιους απλής
παράλληλης µετατόπισης χρησιµοποιείται το 0,5⋅L, σε περιπτώσεις διακοπής του
ερείσµατος το 0,33⋅L, ενώ για επανέναρξη λωρίδας λαµβάνεται L=30 m. Πάντως
τονίζεται ότι γενικά πιο επιµήκεις διαγώνιοι δεν είναι απαραίτητα και περισσότερο
αποτελεσµατικοί, και ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, καθώς σε αυτές οι οδηγοί
τείνουν να αλλάξουν λωρίδα καθυστερηµένα.

6.3 Προσωρινός εξοπλισµός περιοχών εκτέλεσης έργων

Οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα οδικό τµήµα όπου εκτελούνται
έργα επιβάλλουν αυξηµένες ανάγκες προειδοποίησης, καθοδήγησης και ασφάλειας
µέσα από την αβέβαιη διαδροµή της περιοχής. Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή,
µαζί µε το γεωµετρικό σχεδιασµό ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και η κατάλληλη
τοποθέτησή του είναι καθοριστικά στοιχεία στη διαχείριση µίας εν λόγω περιοχής.

Στο πεδίο του προσωρινού εξοπλισµού περιοχών εκτέλεσης έργων ανήκουν
τόσο συµβατικά συστήµατα που εφαρµόζονται και στα συνήθη οδικά τµήµατα, όσο
και διάφορες ειδικές διατάξεις, επιβαλλόµενες από τις ειδικές συνθήκες. Γενικά
µπορεί να αναφερθεί ότι ο προσωρινός εξοπλισµός έχει τους εξής στόχους:

• Πληροφόρηση για τις συνθήκες που θα συναντηθούν και για τις ενδεχόµενες
παρακάµψεις που µπορούν να ακολουθηθούν.

• Προειδοποίηση για τις επερχόµενες συνθήκες και εµπόδια, όπως στένωση ή
µείωση λωρίδων.

• Καθοδήγηση της κυκλοφορίας µέσα στην περιοχή επιρροής των εργασιών.
• Επιβολή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, όπως όρια ταχύτητας.
• Προστασία των χρηστών της οδού, των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος.

Οι πιο συνήθεις διατάξεις εξοπλισµού περιοχών εκτέλεσης έργων δίνονται
στον Πίνακα 6.1.
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Πίνακας 6.1: Συνήθεις διατάξεις εξοπλισµού περιοχής εκτέλεσης έργων.

ΕΙ∆ΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φορητοί
φωτεινοί

σηµατοδότες

Χρησιµοποιούνται για την εναλλάξ ρύθµιση
της διέλευσης σε περιπτώσεις που διατίθεται
µόνο µία λωρίδα για αµφότερα τα ρεύµατα

κυκλοφορίας.

Ανακλαστήρες
οδοστρώµατος

Χρησιµοποιούνται συνήθως σαν συνοδευτικό
των διαγραµµίσεων, αλλά µπορούν και να τις

υποκαταστήσουν πλήρως.

∆είκτες τροχιάς
Πινακίδες που υποδεικνύουν µε τη βοήθεια

βελών τις αλλαγές στον αριθµό και την τροχιά
των λωρίδων.

∆ιαγραµµίσεις
οδοστρωµάτων

Η εφαρµογή τους µπορεί να κριθεί σκόπιµη
όπου η διάρκεια των εργασιών είναι µεγάλη.

Συνήθως εφαρµόζονται διαγραµµίσεις
κίτρινου χρώµατος.

Πινακίδες
σήµανσης

Το πιο σύνηθες µέσο σήµανσης στις περιοχές
εκτέλεσης έργων. Όπου οι εργασίες διαρκούν
άνω του 24ώρου, θα πρέπει να είναι υψηλής
αντανακλαστικότητας, ενώ προτείνεται και να

περιβάλλονται από φθορίζον υπόβαθρο.

Πινακίδες
Μεταβλητών
Μηνυµάτων

∆ίνουν πληροφορίες στους οδηγούς σε
πραγµατικό χρόνο, χωρίς να υποκαθιστούν τη

συµβατική σήµανση. Συνήθως
χρησιµοποιούνται φορητού τύπου πινακίδες.

Φωτεινά
παλλόµενα βέλη

Χρησιµοποιούνται για προειδοποίηση
εµποδίων. Η εφαρµογή τους είναι εξαιρετικά

αποτελεσµατική κατά τη νύχτα ή υπό
δυσµενείς συνθήκες ορατότητας.

Φώτα

Φωτεινές πηγές κίτρινου χρώµατος, διαµέτρου
200 mm και άνω. Χρησιµοποιούνται είτε µόνα
τους, είτε σε συνδυασµό µε άλλες συσκευές,
για προειδοποίηση. Όταν τοποθετούνται σε
σειρά συσκευών καθοδήγησης συνιστάται να

είναι σταθερά και όχι αναλάµποντα.

Κινητές γέφυρες

Βασικός τους προορισµός είναι η υπόδειξη
του µέγιστου επιτρεπόµενου ύψους για κάθε
λωρίδα, αλλά εγκιβωτίζοντας την κυκλοφορία

βοηθούν και στη µείωση της ταχύτητας.

Μειωτές
ταχύτητας

Εγκάρσια εµπόδια επάνω στο οδόστρωµα,
που χρησιµοποιούνται κατά βάση σε αστικές
περιοχές µε σκοπό τον εξαναγκασµό σε

µείωση της ταχύτητας.

Ταινίες
Χρησιµοποιούνται για οπτική καθοδήγηση
και για υπόδειξη των ορίων του χώρου

εργασίας.

(συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα)
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(συνέχεια Πίνακα 6.1: Συνήθεις διατάξεις εξοπλισµού περιοχής εκτέλεσης έργων.)

ΕΙ∆ΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆είκτες
καθοδήγησης

Από τις βασικότερες διατάξεις καθοδήγησης,
τοποθετούνται ανά κατάλληλα διαστήµατα
στα όρια της διαθέσιµης τροχιάς για να

υποδείξουν την πορεία της κίνησης. Ενέχουν
και το ρόλο διαχωριστικών αντίθετων

ρευµάτων.

Σωλήνες
καθοδήγησης

Εφαρµόζονται κυρίως σε αυτοκινητοδρόµους,
για διαχωρισµό των ρευµάτων κυκλοφορίας.
Μπορούν να φέρουν επάνω τους και δείκτες

καθοδήγησης.

Πλαστικά
στηθαία

Χρησιµοποιούνται σε αυτοκινητοδρόµους και
σε άλλες οδούς µε υψηλούς φόρτους για το
διαχωρισµό των αντίθετων ρευµάτων και την
καθοδήγηση της κυκλοφορίας. Πλεονέκτηµά
τους η εύκολη µεταφορά και τοποθέτηση, ενώ
το βάρος τους αυξάνεται µε πλήρωση µε άµµο

ή νερό.

Κινητά εµπόδια
Τοποθετούνται εγκάρσια για να αποκλείσουν
τµήµατα της διατοµής, η χρήση τους, όµως,

δεν συνιστάται σε οδούς µε υψηλές ταχύτητες.

Κινητά
ρυµουλκούµενα

σήµανσης

Ρυµουλκούµενα οχήµατα µε σήµατα στο πίσω
µέρος τους. Πλεονέκτηµά τους το µέγεθος της
όλης διάταξης σήµανσης, που την καθιστά

ορατή από µεγάλη απόσταση.

Κώνοι

Οι πιο απλοϊκές συσκευές καθοδήγησης, που
όµως είναι και αναντικατάστατες σε εργασίες
µικρής διάρκειας. Η επανάληψή τους δίνει την

εντύπωση συνεχούς γραµµής.

Φράκτες

∆ιατάξεις για το διαχωρισµό του χώρου
εργασιών από το διάδροµο κίνησης των

πεζών. Τα οριζόντια στοιχεία βρίσκονται σε
κατάλληλο ύψος, ώστε το άνω να λειτουργεί
ως χειρολισθήρας και το κάτω να ανιχνεύεται

εύκολα από ραβδί τυφλού.

Μεταλλικά
µετακινητά
στηθαία

∆ιατάξεις ασφαλείας για οδούς µε µεγάλους
φόρτους. Μεταφέρονται και τοποθετούνται
εύκολα, χωρίς να στερεώνονται στο έδαφος,
ενώ η συµπεριφορά τους σε σύγκρουση είναι

αρκετά αποτελεσµατική.

Στο πεδίο του εξοπλισµού της οδού σε περιοχές εκτέλεσης έργων µπορούν να
συµπεριληφθούν κατά κρίση και άλλες διατάξεις, όπως, για παράδειγµα, οι απορρο-
φητές ενέργειας.

6.4 Συσκευές καθοδήγησης - ∆είκτες καθοδήγησης και κώνοι

Είναι πολύ σύνηθες φαινόµενο σε µία περιοχή εκτέλεσης έργων τα όρια των
λωρίδων και του οδοστρώµατος να είναι λιγότερο ή περισσότερο µετατοπισµένα σε
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σχέση µε την κανονική κατάσταση λειτουργίας. Οι υπάρχουσες διαγραµµίσεις
παύουν να ισχύουν και γεννάται η ανάγκη για εφαρµογή νέων, προσωρινών
διατάξεων καθοδήγησης για την οριοθέτηση της νέας χάραξης.

Για την εν λόγω υλοποίηση των ορίων του χώρου κυκλοφορίας, και ιδιαίτερα
των λωρίδων εγκάρσιας εκτροπής, µπορούν να εφαρµοστούν πολλές από τις
διατάξεις του Πίνακα 6.1, ωστόσο οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες είναι οι δείκτες
καθοδήγησης και οι κώνοι, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για γρήγορη και
εύκολη µεταφορά, τοποθέτηση, µετατόπιση και αποµάκρυνση. Ασφαλώς, όπου η
διάρκεια των εργασιών σε συνδυασµό µε την ταχύτητα και το φόρτο το επιβάλλουν,
µπορούν να εφαρµοστούν και µεγαλύτερης βαρύτητας διατάξεις, όπως διαγραµµίσεις
ή πλαστικά και µεταλλικά στηθαία. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των στοιχείων
είναι η κατά µήκος συνέχειά τους, οπότε προσφέρουν την καλύτερη καθοδήγηση
χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα τοποθέτησης. Αντιθέτως, οι κώνοι και οι δείκτες
καθοδήγησης είναι σηµειακές συσκευές, γεγονός που επιβάλλει µία ιδιαίτερη αντιµε-
τώπιση της επί τόπου εφαρµογής τους.

Οι δείκτες καθοδήγησης είναι κατακόρυφα στενόµακρα σήµατα µε
διαγώνιες λωρίδες, η κλίση των οποίων υποδεικνύει το όριο του χώρου κίνησης. Η
αποτελεσµατικότητα των δεικτών καθοδήγησης έγκειται στο ότι εκτείνονται σε

αρκετό ύψος επάνω από το οδόστρωµα (τουλάχιστον 0,9 m), οπότε η αλληλουχία
τους δηµιουργεί ένα είδος τείχους µέσα στο οπτικό πεδίο του οδηγού, που
υποδεικνύει την επερχόµενη τροχιά της οδού. Για να είναι, όµως, αποτελεσµατική
αυτή η καθοδήγηση, θα πρέπει να είναι κατάλληλο και το βήµα επανάληψης των
συσκευών, καθώς αν είναι αραιά τοποθετηµένες υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Κατά
τις αµερικανικές προδιαγραφές [8] η απόσταση αυτή επανάληψης (όπως και για όλες
τις σηµειακές συσκευές καθοδήγησης) σε (m) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον:

S=0,2⋅U σε διαγώνιες λωρίδες εγκάρσιας µετατόπισης (tapers) και
S=0,4⋅U σε κανονικά ευθύγραµµα τµήµατα,
όπου U η ταχύτητα κίνησης σε (km/h)
Για µεγαλύτερη έµφαση της σήµανσης, οι δείκτες καθοδήγησης µπορούν να

φέρουν στην κορυφή τους τις χαρακτηριστικές Ρυθµιστικές Πινακίδες αποφυγής
εµποδίου, ή φώτα, τα οποία θα πρέπει να είναι σταθερά αναµµένα, και όχι αναλά-
µποντα, για την αποφυγή σύγχυσης (Εικόνα 6.2).

Παρόµοια δυνατότητα καθοδήγησης προσφέρουν και οι κώνοι, Εικόνα 6.3, οι
οποίοι προτιµούνται σε µικρής διάρκειας ή κινητές εργασίες λόγω της απλότητας της
εφαρµογής τους. Οι κώνοι κατασκευάζονται από κατάλληλο πλαστικό υλικό, καθώς
αρκετά συχνά παρασύρονται από οχήµατα, το δε ύψος τους θα πρέπει να είναι

Εικόνα 6.2: ∆είκτες καθοδήγησης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 121

τουλάχιστον 450 mm για εφαρµογές ηµέρας σε οδούς χαµηλής ταχύτητας και
τουλάχιστον 700 mm για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που
απαιτηθεί η παραµονή τους και κατά τις νυχτερινές ώρες, θα πρέπει να προτιµούνται
κώνοι που φέρουν λωρίδες από αντανακλαστικό υλικό.

Σχετικά µε τις αποστάσεις τοποθέτησης των κώνων ισχύουν οι ίδιες συνθήκες
µε τους δείκτες καθοδήγησης, ενώ και στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να
διατίθενται φώτα στην κορυφή των κώνων, τα οποία, για να διατηρείται η απλότητα
της εγκατάστασης, είναι ενεργειακά αυτόνοµα.

6.5 Προσωρινές διαγραµµίσεις οδοστρωµάτων

Η εφαρµογή προσωρινών διαγραµµίσεων σε µία περιοχή εκτέλεσης έργων
συνήθως δικαιολογείται οικονοµικά και πρακτικά µόνο σε σταθερές εργασίες
µεγάλης διάρκειας, καθώς απαιτείται τόσο η τοποθέτηση, όσο και η, συνήθως
επίπονη, αφαίρεσή τους µετά το πέρας των εργασιών. ∆ιαγραµµίσεις µπορούν να
εφαρµοστούν για την υπόδειξη των οριογραµµών του χώρου κυκλοφορίας, για το
διαχωρισµό λωρίδων ίδιας ή αντίθετης κατεύθυνσης και για την προειδοποίηση
σύµπτυξης λωρίδων, υπό µορφή βελών. Σε συνδυασµό µε το ότι οι οδηγοί είναι
εξοικειωµένοι µε το µέσο αυτό σήµανσης, οι προσωρινές διαγραµµίσεις αποτελούν
µία αποτελεσµατική διάταξη καθοδήγησης, προειδοποίησης και ρύθµισης της
κυκλοφορίας.

Το πιο σύνηθες πρόβληµα στην εφαρµογή των προσωρινών διαγραµµίσεων
αποτελεί η ύπαρξη των αντίστοιχων από την κανονική λειτουργία της οδού, οπότε
συνιστάται οι νέες διαγραµµίσεις να είναι κίτρινου χρώµατος για να διακρίνονται,
Εικόνα 6.4. Ωστόσο, παρόλη αυτή τη χρωµατική διαφοροποίηση, η συνύπαρξη των

Εικόνα 6.3: Κώνοι καθοδήγησης.

Εικόνα 6.4: Προσωρινή διαγράµµιση σε περιοχή
εκτέλεσης έργων.
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δύο ειδών είναι και πάλι δυνατόν να επιφέρει σύγχυση, ιδιαίτερα σε δυσµενείς
συνθήκες ορατότητας και µε κακής ποιότητας υλικά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
εξετάζεται το ενδεχόµενο κάλυψης ή, ακόµη καλύτερα, αφαίρεσης των υπαρχουσών
διαγραµµίσεων, ενώ όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να εφαρµόζονται
οπωσδήποτε συνοδευτικές διατάξεις καθοδήγησης της κυκλοφορίας.

Για την υλοποίηση των προσωρινών διαγραµµίσεων συνιστάται η χρήση
βαφών ή κολλητών ταινιών, καθώς η χρήση των θερµοπλαστικών ή ψυχροπλαστικών
καθίσταται ασύµφορη λόγω της σχετικά αυξηµένης διάρκειας ζωής τους. Σε κάθε
περίπτωση, πάντως, τα υλικά θα πρέπει να είναι αντανακλαστικά και όσο το δυνατόν
καλύτερης ποιότητας.

Αναφέρεται ότι οι προσωρινές διαγραµµίσεις µπορούν να συνοδεύονται
αποτελεσµατικά και από ανακλαστήρες οδοστρώµατος, ή σε αρκετές περιπτώσεις και
να αντικαθίστανται από αυτούς.

Τέλος, η γεωµετρική διαµόρφωση των προσωρινών διαγραµµίσεων δεν
παρουσιάζει διαφορές σε σχέση µε τις συνήθεις εφαρµογές, οπότε ισχύουν τα όσα
παρατίθενται στο Κεφάλαιο 2.

6.6 Κάθετη σήµανση περιοχών εκτέλεσης έργων

Η κάθετη σήµανση, ως γνωστό, διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στην ασφά-
λεια και λειτουργικότητα ενός οποιουδήποτε οδικού τµήµατος. Στην περίπτωση των
περιοχών εκτέλεσης έργων η σηµασία της αυξάνεται ακόµη περισσότερο, δεδοµένων
των ειδικών απαιτήσεων των περιοχών αυτών, και δεδοµένου ότι αποτελεί το
βασικότερο κρίκο στην ενηµέρωση και καθοδήγηση του οδηγού. Η κάθετη σήµανση
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των περισσότερων περιοχών εκτέλεσης έργων, ενώ
δεν θα πρέπει να νοείται σε καµία περίπτωση η ελλιπής ή ελαττωµατική της
παρουσία.

Η λειτουργία της σήµανσης σε µία σχετική περιοχή έχει σκοπό την έγκαιρη,
έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, προειδοποίηση και καθοδήγηση, καθώς και
την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την εξασφάλιση της οµαλής και
ασφαλούς κίνησης των χρηστών της οδού.

6.6.1 Σήµανση και γεωµετρική διαµόρφωση περιοχής εργασιών

Συνήθως ο σχεδιασµός της σήµανσης σε µία οδό είναι µία διαδικασία που
ακολουθεί χρονικά και λειτουργικά το σχεδιασµό της χάραξης. Με δεδοµένη την
πλήρη γεωµετρική διαµόρφωση της οδού και του περιβάλλοντός της στο χώρο,
µπορεί να πραγµατοποιηθεί ο σχεδιασµός της σήµανσης, που προκύπτει από τα
στοιχεία της διαµόρφωσης αυτής. Ωστόσο, σε µία περιοχή εκτέλεσης έργων οι ειδικές
περιστάσεις µετατρέπουν τη σχέση αυτή µεταξύ σήµανσης και διαµόρφωσης από
µονόδροµη σε αµφίδροµη. Η σήµανση δεν έρχεται απλώς να συµπληρώσει τη
γεωµετρική διαµόρφωση, αλλά και ο ίδιος ο σχεδιασµός του οδικού περιβάλλοντος
µέσα στην εν λόγω περιοχή είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει κάποιους
περιορισµούς που επιβάλλονται από αυτήν. Με άλλα λόγια, η γεωµετρική
διαµόρφωση και η σήµανση της περιοχής εκτέλεσης έργων είναι αλληλένδετες
µεταξύ τους.

Αιτία για αυτήν την αµφίδροµη θεώρηση στέκεται η οδική συµπεριφορά του
χρήστη που κινείται µέσα στην περιοχή, που καθιστά εν µέρει αδύναµη τη σήµανση
να του επιβληθεί. Έχει αποδειχθεί ότι κατά τη διέλευσή τους µέσα από περιοχές
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εκτέλεσης έργων, οι οδηγοί κινούνται αυτόβουλα, δίνοντας µικρό βάρος σε κάποια
συγκεκριµένα στοιχεία σήµανσης, κάτι που, ωστόσο, τους θέτει σε αντικειµενικούς
κινδύνους. Έτσι, η αδυναµία αυτή της σήµανσης υποχρεώνει σε αναθεώρηση τον ίδιο
το γεωµετρικό σχεδιασµό της περιοχής. Ειδικότερα, σχετικές µελέτες σε διεθνές
επίπεδο [8], [35] καταδεικνύουν ότι, από τη σκοπιά τους, οι οδηγοί θεωρούν πως
κινούνται µε την απαραίτητη προσοχή, επιλέγουν την κατάλληλη ταχύτητα και
αντιδρούν σωστά. Πλην, όµως, στην πραγµατικότητα η πλειοψηφία προσεγγίζει την
περιοχή εκτέλεσης εργασιών πολύ πιο γρήγορα από ότι αντικειµενικά πρέπει, βάσει
των συνθηκών που θα αντιµετωπίσει, και συχνά πολύ ταχύτερα από το επιβαλλόµενο
όριο. Επιπλέον, δεν επιβραδύνει, παρά µόνο απότοµα σε κάποια άµεση µεταβολή των
συνθηκών. Επίσης, µεγάλες µειώσεις στο όριο ταχύτητας (της τάξης των 50 km/h),
προκαλούν µεγάλες διακυµάνσεις στις ταχύτητες των οχηµάτων, µε ορατό τον
κίνδυνο ατυχηµάτων. Ακόµη, οι οδηγοί είναι ευαίσθητοι και στο ζήτηµα της
απαγόρευσης προσπεράσµατος, που θα πρέπει να αποφεύγεται για µεγάλα
διαστήµατα, ενώ, τέλος, σε επιµήκη τµήµατα υπό καθεστώς εργασιών, µε περιοδικά
επαναλαµβανόµενες πινακίδες, τείνουν πλέον να παύουν να παρακολουθούν τη
σήµανση, µε κίνδυνο να αγνοήσουν ενδεχόµενες προειδοποιητικές πινακίδες που θα
χρειαστούν πραγµατικά.

Όλα αυτά τα στοιχεία επιβάλλεται να λαµβάνονται υπόψη κατά το στάδιο του
αρχικού σχεδιασµού της περιοχής εργασιών. Για παράδειγµα, θα πρέπει κατά το
δυνατόν να αποφεύγεται η διαµόρφωση της περιοχής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
χρειάζεται η ελάττωση της ταχύτητας κατά µεγάλα ποσά προκειµένου η διέλευση να
γίνεται αντικειµενικά µε ασφάλεια. Σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανό να
αντιµετωπίσουν πρόβληµα αρκετοί οδηγοί που µετά την πινακίδα ορίου συνεχίσουν
χωρίς επιβράδυνση, µη βλέποντας οι ίδιοι το λόγο να το κάνουν.

6.6.2 Βασικές αρχές σήµανσης

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, το πεδίο του εξοπλισµού µίας οδού
κατά µήκος µίας περιοχής εκτέλεσης έργων δεν επιδέχεται συνταγές ακριβούς
εφαρµογής, καθώς κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική. Κάτι παρόµοιο ισχύει
ειδικότερα και για τη σήµανση, η οποία, πέρα από τις συγκεκριµένες υποδείξεις
εφαρµογής που ισχύουν σε κάθε κράτος, στηρίζεται περισσότερο σε ορισµένες
βασικές αρχές που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό της. Η
προσωρινή σήµανση είναι µία σοβαρή διαδικασία, η οποία απαιτεί πρωτίστως κρίση
και εµπειρία.

Εν γένει οι βασικές αρχές της σήµανσης των συνήθων οδών θα πρέπει να
ισχύουν και στο πεδίο της αντίστοιχης προσωρινής. Για παράδειγµα, µεταβάσεις σε
τµήµατα που απαιτούν χαµηλότερες ταχύτητες κίνησης θα πρέπει να είναι επαρκώς
σηµασµένα, ή όπου η απόσταση ορατότητας δεν είναι δυνατόν να συµβαδίζει µε την
ταχύτητα λειτουργίας, να υπάρχει κατάλληλη προειδοποιητική σήµανση. Από εκεί
και πέρα, µπορούν να αναφερθούν ορισµένες γενικές αρχές για την αποτελεσµα-
τικότητα της σήµανσης [35]:

• Ακρίβεια: Η σήµανση θα πρέπει να συµφωνεί επακριβώς µε ο,τι επακολουθεί
και να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών στο χώρο και στο χρόνο. Όλες
οι απαραίτητες και κρίσιµες πληροφορίες θα πρέπει να προβάλλονται καθαρά
και αξιόπιστα, χωρίς να προκαλείται σύγχυση ή αλληλοσυγκρούσεις µεταξύ
των µηνυµάτων, ενώ σήµατα που δεν έχουν πλέον εφαρµογή θα πρέπει να
αποµακρύνονται.
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• Κατάλληλη τοποθέτηση στο χώρο και στο χρόνο: Η αλληλουχία των
σηµάτων, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τα υπόλοιπα στοιχεία του
εξοπλισµού, θα πρέπει να δίνει στον οδηγό επαρκή χρόνο για να επεξεργαστεί
τα µηνύµατα, να αποφασίσει και να δράσει, ενώ οι αποφάσεις θα πρέπει να
λαµβάνονται από µία κάθε φορά. Οι απαιτούµενες αποστάσεις µεταξύ των
σηµείων αυτών εξαρτώνται από την ταχύτητα λειτουργίας και τον τύπο της
οδού, οπότε όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο αραιότερη η διάταξη των
σηµάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται πληροφόρηση στο χρήστη σε
επαρκή χρόνο πριν από τις εργασίες, δείχνοντάς του τι επακολουθεί και για
πόσο διάστηµα, πληροφόρηση που θα πρέπει και να επαναλαµβάνεται κατά
µήκος της περιοχής.

• Σήµανση αισθητή, αναγνώσιµη και κατανοήσιµη: Σε συνάρτηση και µε τη
διαµόρφωση της περιοχής, τα σήµατα θα πρέπει να είναι εύκολα ανιχνεύσιµα
και αναγνώσιµα, ενώ το περιεχόµενό τους θα πρέπει να γίνεται εύκολα
κατανοητό. Πινακίδες σήµανσης µε τους συνήθεις συµβολισµούς δεν προ-
καλούν προβλήµατα κατανόησης, σε αντίθεση µε το κείµενο, το οποίο χρειά-
ζεται προσοχή στη διαχείρισή του και το οποίο αποκλείει την ανάγνωσή του
από τους αλλοδαπούς. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στις
πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων.

• Εξασφάλιση επαγρύπνησης: ∆εδοµένου ότι η οδήγηση είναι µία κατά βάση
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, είναι σηµαντικό η προσέγγιση στην περιοχή
εργασιών να σχεδιαστεί κατάλληλα, ώστε οι οδηγοί να κατανοήσουν την
είσοδό τους σε µία περιοχή όπου απαιτείται πιο ενεργή οδήγηση εκ µέρους
τους. Κατά συνέπεια, η έναρξη και το πέρας της περιοχής εκτέλεσης έργων θα
πρέπει να σηµαίνονται κατάλληλα.

• Σωστή ποσότητα: Εκτός από την «ποιότητα» της σήµανσης, σηµαντικό ρόλο
διαδραµατίζει και η ποσότητα. Υπερβολικό πλήθος πινακίδων εξασφαλίζει ότι
κάποιες από αυτές δεν θα διαβαστούν και ότι η προσοχή του οδηγού θα είναι
αποσπασµατική ή θα εκλείψει εντελώς από κάποιο σηµείο και έπειτα. Βασική
αρχή είναι πως θα πρέπει να εφαρµόζονται όσο λιγότερα σήµατα είναι
δυνατόν, αλλά και όσα χρειάζονται.

Πέρα από αυτές τις γενικές απαιτήσεις της προσωρινής σήµανσης, µπορούν
να διατυπωθούν και ορισµένες ειδικές αρχές:

• Η διάκριση των τύπων των προσωρινών πινακίδων είναι, για λόγους συµβατό-
τητας, η ίδια µε τις αντίστοιχες συνήθεις, ήτοι Αναγγελίας Κινδύνου,
Ρυθµιστικές, Πληροφοριακές και Πρόσθετες.

• Όπως και για τις διαγραµµίσεις, προτείνεται πανευρωπαϊκά η χρήση του
κίτρινου χρώµατος ως υπόβαθρο για τις πινακίδες σήµανσης περιοχών
εκτέλεσης έργων. Ανάλογα µε την τοπική πρακτική κάθε κράτους µπορεί να
είναι κίτρινο είτε το εσωτερικό υπόβαθρο της πινακίδας, είτε το τετραγωνικό
περίβληµά της.

• Για τις αυξηµένες ανάγκες της προσωρινής σήµανσης απαιτούνται υλικά
υψηλότερης ποιότητας, και προπαντός σε δυσχερείς περιπτώσεις όπως
δυσµενείς καιρικές συνθήκες, διαβάσεις πεζών, σχολικές ζώνες. Εάν τα
σήµατα παραµείνουν και νύχτα, οι πινακίδες θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε
υψηλής αντανακλαστικότητας ή φθορίζουσες. Εκτός αυτού, θα πρέπει να
διασφαλίζεται και η επαρκής τους συντήρηση.

• Θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο σήµανσης σε κάθε περιοχή
εκτέλεσης έργων. Η ελάχιστη σήµανση αποτελείται από τα σήµατα που
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ενηµερώνουν για την ύπαρξη των έργων, από τα ενδεχόµενα όρια ταχύτητας
και από τα σήµατα που υποδεικνύουν το είδος της παραλλαγής στην τροχιά
που θα ακολουθήσει ο οδηγός.

• Η σήµανση θα πρέπει να είναι πάντα συµβατή µε την επιδιωκόµενη
καθοδήγηση και σύµφωνη µε τις τοπικές συνθήκες. Ανεπίκαιρα σήµατα θα
πρέπει να αποµακρύνονται, να καλύπτονται ή να µετακινούνται, εξασφαλί-
ζοντας την ακρίβεια των υποδείξεων.

• Όλα τα σήµατα θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά, χωρίς η λειτουργία τους να
παρεµποδίζεται από τοποθέτηση σε θέσεις όπως καµπύλες ή κόµβοι, ενώ το
περιεχόµενό τους δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση µε το αντίστοιχο
άλλων σηµάτων ή διατάξεων. Οι αρχές αυτές έχουν µεγάλη σηµασία,
ιδιαίτερα για το πρώτο σήµα προειδοποίησης.

• Εν γένει τα σήµατα τοποθετούνται στη δεξιά πλευρά της οδού. Σε
διαχωρισµένες οδούς είναι σκόπιµο να τοποθετούνται σε ζεύγη δεξιά και στη
νησίδα, τουλάχιστον σε περιπτώσεις εργασιών µεγάλης διάρκειας.

• Σε περιπτώσεις όπου η κυκλοφορία παρακάµπτει, ή προτείνεται να παρα-
κάµψει, την περιοχή εργασιών µέσω του λοιπού οδικού δικτύου, η παρακαµ-
πτήρια διαδροµή θα πρέπει να είναι σηµασµένη µε πληροφοριακές πινακίδες
σε όλο της το µήκος, για να µην έχει ο οδηγός αµφιβολίες σχετικά µε τη θέση
του και για να επιστρέψει εύκολα στην αρχική οδό.

Στην Υποπαράγραφο 6.6.1 έγινε αναφορά και σχετικά µε τα επιβαλλόµενα
όρια ταχύτητας και το πώς συµπεριφέρεται ο οδηγός κινούµενος µέσα σε µία
περιοχή εκτέλεσης εργασιών. Όπως αναπτύχθηκε, οι οδηγοί συνηθίζουν να κινούνται
ενδεχοµένως γρηγορότερα από ο,τι πρέπει και επιβραδύνουν µόνο όταν διακρίνουν
µία σαφή αιτία για αυτό. Από την άλλη, υπάρχουν επαρκείς λόγοι που επιβάλλουν
ούτως ή άλλως επιβολή χαµηλότερων ορίων ταχύτητας, που έχουν να κάνουν µε τα
γεωµετρικά χαρακτηριστικά του χώρου κυκλοφορίας, την προστασία των εργαζο-
µένων και την αποφυγή νωτοµετωπικών συγκρούσεων σε περίπτωση δηµιουργίας
ουράς. Κατά συνέπεια, αν και τα διάφορα κράτη έχουν θεσπίσει προκαθορισµένα
όρια ταχύτητας για τις περιοχές εργασιών, τα όρια αυτά που επιβάλλονται θα πρέπει
να είναι ρεαλιστικά και δικαιολογηµένα, για την αποφυγή ή περιορισµό των
αρνητικών προεκτάσεων. Κατά τις αµερικανικές προδιαγραφές [8] θα πρέπει να
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η µείωση του ορίου παραπάνω από 20 km/h, ενώ µία
διεθνώς παραδεκτή πρακτική σε περίπτωση που απαιτούνται µειώσεις µεγαλύτερες
από το ποσό αυτό είναι η σταδιακή µείωση σε βήµατα των 20 km/h.

6.6.3 ∆ιαγράµµατα εφαρµογής προσωρινής σήµανσης

Η εµπειρία από τη διαχείριση περιοχών εκτέλεσης έργων, σε συνδυασµό µε
τις βασικές αρχές της προηγούµενης Υποπαραγράφου, έχουν οδηγήσει πολλά κράτη
στη σύνταξη αναλυτικότερων οδηγιών σήµανσης και διαµόρφωσης των περιοχών
εκτέλεσης έργων, προς την πλευρά της τυποποίησης. Οι οδηγίες αυτές δίνονται υπό
µορφή διαγραµµάτων και υποδεικνύουν τη διάταξη των βασικών στοιχείων σήµανσης
και καθοδήγησης. Μία προτεινόµενη σειρά σχετικών διαγραµµάτων παρατίθεται στο
Παράρτηµα Β΄ του παρόντος.

Τονίζεται ότι τα εν λόγω διαγράµµατα καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις των
συνήθων περιπτώσεων, ωστόσο δεν θα πρέπει να εφαρµόζονται τυφλά. Επαναλαµ-
βάνεται ότι η σήµανση µίας περιοχής εκτέλεσης έργων είναι µία σοβαρή, ευαίσθητη
και πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί πρωτίστως κρίση και εµπειρία.
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6.6.4 Είδη, υλικά και εγκάρσια τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης

Οι πινακίδες προσωρινής σήµανσης µπορεί να είναι είτε σταθερής τοπο-
θέτησης, είτε φορητές. Η επιλογή µεταξύ των δύο τύπων εξαρτάται από το είδος, τη
διάρκεια και την πρόοδο των εργασιών. Πάντως, σε περίπτωση εφαρµογής φορητών
πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια έναντι ανέµου, καθώς ενδεχόµενη
πτώση επάνω σε διερχόµενο όχηµα ή στο οδόστρωµα µπορεί να έχει δυσάρεστες
συνέπειες.

Γενικά, για λόγους τυποποίησης οι πινακίδες προσωρινής σήµανσης διακρίνο-
νται στις ίδιες κατηγορίες µε τις συνήθεις, δηλαδή σε πινακίδες Αναγγελίας
Κινδύνου, Ρυθµιστικές, Πληροφοριακές και Πρόσθετες, ενώ στην πλειοψηφία τους
έχουν και την ίδια µορφή. Πάντως, οι αυξηµένες απαιτήσεις της εργοταξιακής
σήµανσης επιβάλλουν αρκετές φορές και τη χρήση ειδικών σηµάτων.

Όσον αφορά στα µεγέθη των πινακίδων, αυτά εν γένει δεν διαφέρουν από τις
συνήθεις κατηγορίες που παρατίθενται στην Παράγραφο 3.3, αλλά προτείνεται η
χρήση κατά το δυνατόν µεγαλύτερου µεγέθους, για προσέλκυση της προσοχής του
οδηγού, ορατότητα από µεγαλύτερη απόσταση και σαφήνεια του µηνύµατος.

Τα υλικά των πινακίδων θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, καθώς η
σήµανση των περιοχών εκτέλεσης έργων είναι πολλές φορές κρίσιµης σηµασίας για
την ασφάλεια των χρηστών και των εργαζοµένων. Πινακίδες ξεθωριασµένες ή
κατεστραµµένες θα πρέπει να µην τοποθετούνται ή να αντικαθίστανται. Όποτε
προβλέπεται η παραµονή της σήµανσης για τουλάχιστον µία νύχτα, οι πινακίδες θα
πρέπει να είναι υψηλής αντανακλαστικότητας, ή και φθορίζουσες. Προτείνεται η
εφαρµογή Τύπου αντανακλαστικότητας µίας κλάσης ανώτερης από ότι οι λοιπές
πινακίδες της οδού, για σαφή διαφοροποίηση.

Τέλος, όσον αφορά στην εγκάρσια τοποθέτηση ως προς το οδόστρωµα, κατά
τις αµερικανικές προδιαγραφές [8] ισχύουν τα εξής:

• Σε υπεραστικές οδούς το άκρο της πινακίδας θα πρέπει να απέχει 1,8-3,7 m
από την οριογραµµή του οδοστρώµατος, ενώ το ελεύθερο ύψος της θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 1,5 m από το επίπεδο του οδοστρώµατος, µε προτεινό-
µενο τουλάχιστον 2,1 m.

• Σε αστικές οδούς το άκρο της πινακίδας θα πρέπει να απέχει από την ακµή
του πεζοδροµίου τουλάχιστον 0,6 m, µε ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,1 m
από αυτό, ενώ θα πρέπει και να µην παρεµποδίζεται η κίνηση των πεζών ή
ποδηλατών.

Βέβαια, λόγω των χωρικών περιορισµών που επιβάλλουν πολλές φορές οι
εργασίες, είναι δυνατόν να µην µπορούν να τηρηθούν τα ως άνω όρια. Σε αυτές τις
περιπτώσεις οι πινακίδες µπορούν να τοποθετηθούν και πλησιέστερα στο οδόστρωµα,
οι δε φορητές ακόµη και επάνω σε αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές
προειδοποιήσεις λόγω των γεωµετρικών περιορισµών στο χώρο κυκλοφορίας.

6.6.5 Κατακόρυφη σήµανση µε φορητές πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων

Οι πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (VMS) παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα
της ικανότητας απεικόνισης µίας ευρείας ποικιλίας µηνυµάτων. Στις περιπτώσεις
περιοχών εκτέλεσης έργων συνήθως εφαρµόζονται φορητές διατάξεις των εν λόγω
συσκευών (PVMS), λόγω της ικανότητας µεταφοράς και εύκολης τοποθέτησης. Οι
φορητές αυτές πινακίδες µπορεί να είναι είτε λυόµενες διατάξεις που
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συναρµολογούνται επιτόπου, είτε πινακίδες απευθείας επάνω σε ρυµουλκούµενα,
Εικόνα 6.5.

 Αν και οι δυνατότητες απεικόνισης των φορητών πινακίδων µεταβλητών
µηνυµάτων περιορίζονται συνήθως µόνο σε κείµενο, η εφαρµογή τους µπορεί να
αποδειχθεί αρκετά λειτουργική, καθώς µπορούν να µεταδώσουν στους οδηγούς
πληροφορίες σχετικά µε το είδος των εµποδίων που πρόκειται να συναντήσουν,
προειδοποιήσεις σχετικά µε ατυχήµατα ή έκτακτες καταστάσεις µέσα στην περιοχή
εργασιών, ενηµέρωση για την ύπαρξη εναλλακτικών παρακαµπτηρίων διαδροµών,
πληροφόρηση για τον προγραµµατισµό των εργασιών. Επίσης, µε οθόνες κατάλληλης
µορφής µπορούν να επιβληθούν µεταβλητά όρια ταχύτητας, ενώ πινακίδες µετα-
βλητών µηνυµάτων µπορούν να φέρονται και από υπηρεσιακά οχήµατα, Εικόνα 6.6.

Πάντως, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε καµία απολύτως περίπτωση δεν
επιτρέπεται η αντικατάσταση στοιχείων σταθερής σήµανσης από ενδείξεις
πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων. Η µεταβλητή σήµανση λειτουργεί απλώς
συµπληρωµατικά.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την εφαρµογή και διαχείριση των φορητών
πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων είναι οι ίδιες µε τις αντίστοιχες των σταθερών, και

Εικόνα 6.5: Φορητή πινακίδα µεταβλητών
µηνυµάτων σε ρυµουλκούµενο όχηµα.

Εικόνα 6.6: Πινακίδα µεταβλητών
µηνυµάτων σε υπηρεσιακό όχηµα.
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παρουσιάστηκαν εκτενώς στο Κεφάλαιο 4. Αναφέρεται συνοπτικά ότι οι φορητές
πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων θα πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 300 m
πριν από το σηµείο έναρξης των εργασιών, θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα αντιληπτές
και αναγνώσιµες, η θέση τους να λαµβάνει υπόψη τη χάραξη της οδού, και να µην
έρχονται σε διένεξη µε τη λοιπή σήµανση. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να
δίνεται στο σχεδιασµό των απεικονιζόµενων µηνυµάτων. Για περισσότερα στοιχεία ο
αναγνώστης παραπέµπεται στο σχετικό Κεφάλαιο του παρόντος.

Τέλος, δεδοµένου ότι στις φορητές πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων
ενδιαφέρει πρωτίστως η ευελιξία της εγκατάστασης, τα συστήµατα είναι ενεργειακά
αυτόνοµα. Η τροφοδοσία πραγµατοποιείται µε γεννήτριες και συσσωρευτές, ενώ
συναντώνται και ηλιακοί συλλέκτες, όπως στην περίπτωση της Εικόνας 6.5.
Παρόµοια απεξάρτηση από τις καλωδιώσεις απαιτείται και στο πεδίο της επικοι-
νωνίας, οπότε για τον ενδεχόµενο χειρισµό του σήµατος από απόσταση αξιοποιούνται
ασύρµατες ή κυψελικές γραµµές.

6.7 Προσωρινή σηµατοδότηση περιοχών εκτέλεσης έργων

∆εν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου σε κάποια περιοχή εκτέλεσης έργων
συµβαίνει να διατίθεται µία µόνο λωρίδα για την κίνηση αµφότερων των ρευµάτων
κυκλοφορίας, µε απλό παράδειγµα την ασφαλτόστρωση σε µία συνήθη οδό, η οποία
πραγµατοποιείται κατά λωρίδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η κατάλληλη
ρύθµιση της προτεραιότητας, ώστε η εναλλασσόµενη διέλευση να διεξάγεται µε
ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα.

Σε περιπτώσεις που οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, το µήκος του τµήµατος
στένωσης και η διάρκεια εργασιών το επιτρέπουν, συνηθισµένες πρακτικές
αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι η χρήση της σήµανσης σταθερής προτεραι-
ότητας του ενός ρεύµατος ή η σηµατοδότηση από κατάλληλο προσωπικό. Σε
περιπτώσεις, όµως, που δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν οι τεχνικές αυτές, τη µόνη
λύση αποτελεί η χρήση φορητών φωτεινών σηµατοδοτών.

Μία φορητή εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης αποτελείται από τους δύο
φωτεινούς σηµατοδότες µε τις διατάξεις στήριξής τους, και τη µονάδα τροφοδοσίας
και ελέγχου, επάνω σε ρυµουλκούµενο όχηµα, Εικόνα 6.7. Η εγκατάσταση είναι
συνήθως ενεργειακά αυτόνοµη, διαθέτοντας επαναφορτιζόµενους συσσωρευτές και
γεννήτρια. Οι κεφαλές σηµατοδότησης συνδέονται µε την κεντρική µονάδα µε τη
βοήθεια καλωδίωσης.

Εικόνα 6.7: Φορητή εγκατάσταση
φωτεινής σηµατοδότησης.
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Η σηµατορρύθµιση των φορητών σηµατοδοτών σε τµήµατα µε µία διαθέσιµη
λωρίδα είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται µε τρεις διαφορετικές µεθόδους:

• Χειροκίνητα: Κατά τη µέθοδο αυτή, όπως είναι εύκολα κατανοητό, την ανά
πάσα στιγµή ρύθµιση των ενδείξεων πραγµατοποιεί χειριστής. Η µέθοδος
αυτή χρησιµοποιείται µόνο περιστασιακά, για την ανακούφιση από καθυστε-
ρήσεις και σχηµατισµό ουρών, ιδιαίτερα όταν στην εγγύς περιοχή υπάρχουν
κόµβοι ή σιδηροδροµικές διαβάσεις.

• Με προγράµµατα σταθερού χρόνου (fixed time): Στη µέθοδο αυτή
εφαρµόζονται, όπως είναι γνωστό, έτοιµα προγράµµατα σηµατοδότησης
σταθερού χρόνου. Καθώς η εν λόγω µέθοδος είναι τελείως ανελαστική στο
χρονισµό της, αρκετά συχνά συνοδεύεται και από συµφορήσεις.

• Με επενέργεια από την κυκλοφορία: Η µέθοδος αυτή, που απαιτεί και τους
κατάλληλους ανιχνευτές, είναι η πιο αποτελεσµατική στη διαχείριση της
σηµατορρύθµισης βάσει των φόρτων που προσεγγίζουν την περιοχή από τις
δύο κατευθύνσεις, και σαφώς προτείνεται η εφαρµογή της σε κάθε περίπτωση.

Το βασικό χαρακτηριστικό της σηµατοδότησης σε µία περιοχή µε µία
διαθέσιµη λωρίδα είναι το γεγονός ότι µετά από κάθε διακοπή κάποιας από τις δύο
κινήσεις είναι απαραίτητο ένα χρονικό διάστηµα καθολικής κόκκινης ένδειξης, ώστε
να προλαβαίνει να εκκενώνεται ο χώρος κίνησης πριν από την πράσινη ένδειξη του
αντίθετου ρεύµατος. Έτσι, αν το τµήµα της στένωσης έχει µεγάλο µήκος, υπάρχει
κίνδυνος να απαιτούνται εκτεταµένοι απολυµένοι χρόνοι καθολικής κόκκινης
ένδειξης, που µειώνουν τη χρηστικότητα της σηµατοδότησης. Για το λόγο αυτό,
προτείνεται το µήκος του τµήµατος στένωσης να περιορίζεται κατά µέγιστο στα
300 m, κάτι που θα πρέπει ασφαλώς να λαµβάνεται υπόψη και στο στάδιο
γεωµετρικού σχεδιασµού της ίδιας της περιοχής εκτέλεσης έργων. Στον Πίνακα 6.2
παρατίθενται προτεινόµενοι χρόνοι της καθολικής κόκκινης ένδειξης, συναρτήσει της
απόστασης µεταξύ των δύο σηµατοδοτών.
Πίνακας 6.2: Προτεινόµενοι χρόνοι καθολικής κόκκινης ένδειξης, συναρτήσει της απόστασης µεταξύ

των δύο σηµατοδοτών.

Απόσταση µεταξύ
σηµατοδοτών

(m)
0-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300

Καθολική
κόκκινη ένδειξη

(sec)
5 10 15 20 25 30
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