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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Τεχνικής 
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών. 

 
ΣΧΕΤ: Η υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/1.7.2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
 
Η πληρότητα, η επιστημονική και τεχνική αρτιότητα και η σωστή τυποποίηση της 
σήμανσης των εκτελούμενων οδικών έργων αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για 
την ασφάλεια των πεζών, για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και για τη 
μείωση της όχλησης κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων. Η ισχύουσα 
Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Έργων σε Οδούς εκτός κατοικημένων 
περιοχών (ΦΕΚ 589/Β΄/30.6.1980) και η αντίστοιχη για οδούς κατοικημένων 
περιοχών (ΦΕΚ 121/Β΄/23.3.1982) έχει ξεπεραστεί πλέον από τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις που προκύπτουν από τα σύγχρονα δεδομένα. Η ραγδαία αύξηση των 
κυκλοφοριακών φόρτων, ο μεγάλος αριθμός των εργοταξίων στο αστικό, 
περιαστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο και οι εξελίξεις της επιστήμης, σε 
συνδυασμό με την πρόοδο της τεχνολογίας και των υλικών σήμανσης επιβάλλουν 
τη βελτίωση και αναβάθμιση των Π.Τ.Π. Σήμανσης. 
Για το σκοπό αυτό συνεστήθη Ομάδα Εργασίας που συνέταξε Σχέδιο 
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών. Η αρμόδια Υπηρεσία ΔΙΠΑΔ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία (98/34) γνωστοποίησε μέσω του ΕΛΟΤ το Σχέδιο αυτό στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Η προβλεπόμενη διαδικασία ολοκληρώθηκε και καθορίστηκε ότι μπορεί να 
θεσμοθετηθεί μετά τις 19 Ιουνίου 2003. 
Σας κοινοποιούμε την παραπάνω σχετική απόφαση με το εγκριθέν τεύχος της 
Τεχνικής Προδιαγραφής του θέματος όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
946/Β΄/9.7.2003 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 9-10-2003 δηλαδή ένα τρίμηνο από τη 
δημοσίευση της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι διατάξεις της θα 
εφαρμοσθούν τόσο στα εν εξελίξει Δημόσια Έργα όσο και σε όσα πρόκειται να 



δημοπρατηθούν. 
Από 9.10.2003 παύουν να ισχύουν οι αρ.ΒΜ5/30428/4.3.1980, αρ. 
ΒΜ5/30058/6.12.1982 Αποφάσεις του Υπουργού Δ. Ε. περί «Έγκρισης της Π.Τ. Π. 
Σημάνσεως Έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών» και «Έγκρισης της 
Π.Τ.Π. Σημάνσεως Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών» αντίστοιχα. 
Εφιστάται η προσοχή των Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας στα εξής : 
α) θα πρέπει να γίνει κατάλληλη προετοιμασία για την εφαρμογή της ανωτέρω 
Τεχνικής Προδιαγραφής. 
β) Στα συμβατικά τεύχη των έργων που θα δημοπρατηθούν από την λήψη της 
παρούσας εγκυκλίου και μετά θα περιλαμβάνεται η αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1.7.2003 
Υπουργική Απόφαση μαζί με το εγκριθέν τεύχος της Τεχνικής Προδιαγραφής. 
Για τυχόν διευκρινίσεις να απευθύνεστε στην Δ/νση ΔΙΠΑΔ. 


