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Κεφάλαιο 6. 
ΣΗΜΑΝΣΗ   

 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
 
Ονοµάζεται σήµανση το σύνολο των συµβόλων και κειµένων που διευκολύνουν στον προσανατολισµό 
και στην κίνηση όλων των ατόµων στο δοµηµένο περιβάλλον.  
 
Ακόµη σήµανση θεωρείται και κάθε άλλο µέσο που διευκολύνει στην ασφαλή διακίνηση και 
πληροφόρηση, όπως φωτεινά και ηχητικά σήµατα, διαφοροποιήσεις υλικών µέσω χρώµατος και / ή 
υφής, σχέδια, προπλάσµατα κλπ.  
 
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
2.1. Κατά τη µελέτη κτιρίων που χρησιµοποιούνται από το κοινό, υπαίθριων χώρων ανοικτών στο 
κοινό, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΓΟΚ 85 Ν 1577/85 άρθρο 2) πρέπει να γίνεται µελέτη 
σήµανσης. Σε στρατηγικά σηµεία των παραπάνω χώρων πρέπει να υπάρχει απλοποιηµένο σχέδιο 
κάτοψης ή και πρόπλασµα µε επισήµανση των θέσεων στάθµευσης, των εισόδων, του γραφείου 
πληροφοριών, των θέσεων κατακόρυφης κυκλοφορίας, των χώρων υγιεινής, των χώρων και σηµείων 
ενδιαφέροντος κλπ. Η ύπαρξη σωστής σήµανσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε περιπτώσεις κινδύνου, 
για την εύκολη εύρεση των σηµείων διαφυγής και την γρήγορη εκκένωση των χώρων. 
 
2.2. Τα σύµβολα, πικτογράµµατα, σχέδια, κείµενα κλπ που αποτελούν την σήµανση πρέπει να είναι 
τυποποιηµένα, απλά, ευδιάκριτα, σε αντίθεση µε το υπόβαθρό τους, τοποθετηµένα σε θέσεις ανάλογα 
µε το µέγεθός τους και τη λειτουργία τους. Όταν βρίσκονται σε θέσεις προσεγγίσιµες από άτοµα µε 
προβλήµατα στην όραση, πρέπει να είναι ανάγλυφα και να συνοδεύονται από κείµενο σε γραφή 
Braille. Πρέπει να επαναλαµβάνονται όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης ή όπου µπορεί να 
προκληθεί αµφιβολία, όσον αφορά στην επιλογή της επιθυµητής διαδροµής ή εξόδου διαφυγής. 
 
2.3. Η µελέτη σήµανσης πρέπει να λαµβάνει υπ' όψιν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες όλων των ατόµων, 
ιδιαίτερα δε των εµποδιζόµενων ατόµων στα οποία περιλαµβάνονται και τα άτοµα µε αναπηρίες. Από 
την παραπάνω κατηγορία τα άτοµα που αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην 
ανεµπόδιστη, αυτόνοµη και ασφαλή διακίνηση είναι αυτά που έχουν κινητικές κι αισθητήριες 
αναπηρίες. Αν για τους υπόλοιπους πολίτες η ύπαρξη σήµανσης και παροχής πληροφοριών 
συµβάλλει στον καλύτερο προσανατολισµό και ασφάλειά τους, για τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα πρόσβασης, κίνησης και παραµονής τους στους 
δηµόσιους χώρους. Όταν υπάρχει σήµανση αναφερόµενη σε προσφερόµενες εξυπηρετήσεις σε άτοµα 
µε αναπηρίες πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης Αναπήρων 
(∆ΣΠ). Πάντως το πρόβληµα της πρόσβασης δεν είναι κάτι που σχετίζεται ιδιαίτερα µε τα άτοµα µε 
αναπηρίες. Η προσβασιµότητα πρέπει να θεωρείται µία βασική ποιότητα του δοµηµένου 
περιβάλλοντος. 
 
2.4. Η παροχή πληροφοριών µόνο µε χρωµατικό κώδικα πρέπει να αποφεύγεται. Άτοµα µε 
αχρωµατοψία µπορεί να αντιµετωπίσουν δυσκολία στην κατανόησή της.  
 



Σήµανση που αφορά µια συγκεκριµένη πληροφορία πρέπει να εµφανίζεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο, 
ώστε να είναι εύκολα αγνωρίσιµη. Η πολυσήµανση, τα εκτενή κείµενα, ο συνδυασµός ή η παράθεση 
διαφηµιστικών πινακίδων και πινακίδων σήµανσης πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλούν 
σύγχυση. Επίσης οι επιφάνειες των πινακίδων πρέπει να είναι µη ανακλαστικές (µατ) σε έντονη 
χρωµατική αντίθεση µε τον περιβάλλοντα χώρο. 
 
2.5. Προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο τοποθέτησης και στην επιλογή της θέσης των πινακίδων 
σήµανσης, ώστε αυτές να µην αποτελούν εµπόδιο ή κίνδυνο για ορισµένες κατηγορίες ατόµων. Π.χ. οι 
πινακίδες οδικής σήµανσης όταν βρίσκονται τοποθετηµένες µέσα στην πόλη συχνά αποτελούν 
εµπόδιο για τα άτοµα σε αµαξίδιο και κίνδυνο για τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. 
 
2.6. Η σωστή αρχιτεκτονική µελέτη παίζει σπουδαίο ρόλο στον προσανατολισµό των ατόµων. 
Σηµαντικός είναι ο απλός και καθαρός σχεδιασµός ο οποίος δίνει δυνατότητα καλής αντίληψης του 
περιβάλλοντος, περιλαµβάνοντας εύκολα αναγνωρίσιµα σηµεία προσανατολισµού, τοποθέτηση 
λειτουργιών που έχουν σχέση µεταξύ τους κοντά κλπ. Ανελκυστήρες, γραφεία πληροφοριών, δηµόσια 
τηλέφωνα ή τηλεφωνικοί θάλαµοι, κλιµακοστάσια, χώροι υγιεινής κλπ πρέπει να γίνονται εύκολα 
αντιληπτοί, ευρισκόµενοι σε προφανείς θέσεις, οι οποίες κατά προτίµηση πρέπει να γειτνιάζουν. Μία 
οργάνωση των χώρων που ακολουθεί τις παραπάνω αρχές διευκολύνει και στην καλύτερη σήµανσή 
τους. 
 
2.7. Ο φωτισµός δεν πρέπει να είναι εκτυφλωτικός, πρέπει όµως να είναι άπλετος ιδιαίτερα σε 
εισόδους, ανελκυστήρες, αίθουσες διαλέξεων κλπ. Πρέπει να αποφεύγεται η απότοµη µετάβαση από 
φωτεινούς σε σκοτεινούς χώρους. Η σήµανση πρέπει να φωτίζεται, πρέπει όµως να αποφεύγονται οι 
ανακλάσεις. Συνιστάται φωτισµός ο οποίος παρέχει καλή απόδοση των χρωµάτων. 
 
2.8. Η επιλογή των υλικών µπορεί να διαφοροποιήσει χώρους και λειτουργίες αλλά και να βελτιώσει 
την ηχητική τους κατάσταση. 
 
2.9. Η χρήση οπτικοακουστικής και ηλεκτρονικής σήµανσης πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες αρχές που 
έχει και η υπόλοιπη σήµανση. 
 
 
3. ΕΙ∆Η ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
Ανάλογα µε την θέση και την µορφή της, σε:  
 

• πινακίδες  
• επιδαπέδια  
• φωτεινή - ηχητική σήµανση  
• αστικό εξοπλισµό και οικοδοµικά στοιχεία των κτιρίων (µέσω χρώµατος και σχήµατος)  

 
Ανάλογα µε την λειτουργία της ( κυρίως σε πινακίδες) είναι:  
 

• διεύθυνσης: περιλαµβάνει βέλος που δείχνει προς συγκεκριµένη εξυπηρέτηση.  
• τοποθεσίας: τοποθετείται όπου προσφέρεται µια εξυπηρέτηση.  
• πληροφόρησης: ενηµερώνει για υπάρχουσα λειτουργία ή εξυπηρέτηση, π.χ. χώρος 

στάθµευσης, ανελκυστήρας, χώρος υγιεινής κλπ.  
• προσανατολισµού: σχέδιο ή σκαρίφηµα (σε κάτοψη) ή πρόπλασµα.  
• προειδοποίησης: ενηµερώνει για την προσέγγιση σε επικίνδυνα σηµεία ή λειτουργία. 

 
 
4. ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 
 
Μπορεί να διαχωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες πινακίδων:  
 

• πινακίδες οδικής σήµανσης  
• πινακίδες σήµανσης κτιρίων και υπαίθριων χώρων (εκτός της οδικής).  

 
 



4.1. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  
 
Η λειτουργία, η µορφή, το σχήµα κλπ των πινακίδων οδικής σήµανσης προδιαγράφεται από το Νέο 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Νόµος 2094 ΦΕΚ 182/Α/25.11.92). Οι πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72 είναι 
ρυθµιστικές και αναφέρονται στην στάθµευση αυτοκινήτων ατόµων µειωµένης κινητικότητας. Οι Ρ-60 
και Ρ-71 είναι πληροφοριακές ενώ οι Πρ-4δ και Πρ-4ε είναι πρόσθετες και τοποθετούνται σε 
συνδυασµό πάντοτε µε άλλες κύριες πινακίδες σήµανσης. Οι παραπάνω πινακίδες περιέχουν το 
∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης (∆ΣΠ), όµως το σχέδιό του ελαφρώς τροποποιηµένο, δεν ακολουθεί 
ακριβώς τις προδιαγραφές σχεδίασής του. Πρέπει λοιπόν στις παραπάνω πινακίδες να εµφανίζεται το 
σωστό ∆ΣΠ του οποίου ο τρόπος σχεδίασης φαίνεται στο σχετικό σχήµα που επισυνάπτεται στην 
Οδηγία αυτή. Ακόµη η Π-60 µόνη της δεν σηµαίνει τίποτα, για τον λόγο αυτό πρέπει να συνοδεύεται 
από κάποιο επεξηγηµατικό κείµενο ή άλλο σχέδιο σχετικά µε τον λόγο τοποθέτησής της. 
 
4.2. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 
Ακολουθούν τις γενικές αρχές σήµανσης. Κυρίως είναι πινακίδες πληροφόρησης, τοποθεσίας και 
διεύθυνσης. Όταν σηµαίνουν κτίριο πρέπει να ακολουθούν τον ίδιο χρωµατικό κώδικα. 
 
 
4.3. ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  
 
Οι πινακίδες σήµανσης πρέπει να ακολουθούν όσον αφορά στο σχήµα και στο χρώµα τις διεθνείς, 
ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές. 
 
Σχήµα:  

• Ορθογώνιο: πληροφόρηση  
• Τριγωνικό: προειδοποίηση  
• Κυκλικό: απαγόρευση  

 
Χρώµα:  

• Πράσινο: ασφαλές  
• Κίτρινο: κίνδυνος  
• Κόκκινο: επείγουσα κατάσταση  

 
Τα χρώµατα αυτά αναφέρονται σε χρωµατισµό υποβάθρου (φόντο). Το κίτρινο µερικές φορές είναι 
ένδειξη παρεχόµενων υπηρεσιών και εµφανίζεται και σε πινακίδες πληροφόρησης. 
 
Επίσης χρησιµοποιούνται και το άσπρο και µπλε. Παρακάτω παρουσιάζονται οι συνδυασµοί των 
χρωµάτων των χαρακτήρων – συµβόλων και του αντίστοιχου υπόβαθρου. 
 
 
 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ & ΣΥΜΒΟΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Μπλε Άσπρο Γενική πληροφόρηση / ρύθµιση 

Πράσινο Άσπρο Ασφαλής όδευση  

Κίτρινο Μαύρο Προειδοποίηση / ένδειξη παρεχόµενων υπηρεσιών 

Άσπρο Μαύρο Μετρικά στοιχεία / πληροφόρηση - παρεχόµενες υπηρεσίες 

Κόκκινο Άσπρο Κίνδυνος /απαγόρευση  

Μαύρο Άσπρο Πληροφόρηση - παρεχόµενες υπηρεσίες 

 
Το ∆ΣΠ ( § 2.3) συνήθως έχει υπόβαθρο άσπρο και σχέδιο µαύρο, υπόβαθρο µπλέ και σχέδιο άσπρο. 
 
Παρατήρηση: Τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση αντιλαµβάνονται καλύτερα τις µεγάλες 
χρωµατικές – τονικές αντιθέσεις. Εάν άλλως δεν προδιαγράφεται είναι καλύτερα να χρησιµοποιούνται 
µαύρα γράµµατα σε άσπρη επιφάνεια πινακίδας. 
 



Επίσης πρέπει να υπάρχει αντίθεση της επιφάνειας της πινακίδας και του υποβάθρου της σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η / ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Τοίχος σκούρου χρώµατος ή υλικού (µαύρο, κόκκινο, σκούρο 
γκρι, πράσινο κλπ) Άσπρο Μαύρο ή σκούρο χρώµα 

Τοίχος ανοικτού χρώµατος ή υλικού (µπεζ, ή ανοικτό γκρι) Άσπρο Μαύρο ή σκούρο χρώµα 

Τοίχος άσπρος ή πολύ ανοιχτού (ξελυµένου) χρώµατος Μαύρο ή σκούρο χρώµα Άσπρο 

Πράσινο φύλλωµα Άσπρο Μαύρο ή σκούρο χρώµα 

 
4.4. ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
Όταν τοποθετούνται σε επαφή και παράλληλα µε τους τοίχους πρέπει να βρίσκονται σε ύψος 1.40µ - 
1.60µ. 
 
Όταν σηµαίνουν είσοδο σε κάποια εξυπηρέτηση (π.χ. WC, ιατρείο, χώρος αναµονής) πρέπει να 
τοποθετούνται δίπλα και όχι πάνω στην πόρτα από την πλευρά της χειρολαβής. Το ίδιο ισχύει και για 
την αρίθµηση των χώρων. 
 
Όταν τοποθετούνται µέσα στα κτίρια αναρτηµένες από την οροφή ή στερεωµένες κάθετα στους 
τοίχους πρέπει η κάτω ακµή τους να απέχει 2.20µ. από το δάπεδο. 
 
Όταν τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους εκτός διαδροµών κίνησης του κοινού, µπορούν να 
βρίσκονται σε ύψος 1.40µ – 3.50µ. πάνω από το έδαφος. 
 
Όταν τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους εντός διαδροµών κίνησης πρέπει η κάτω ακµή τους να 
απέχει 2.20µ. από το δάπεδο. Εφόσον βρίσκονται στερεωµένες σε στύλους, η θέση τους πρέπει να 
σηµαίνεται κατάλληλα στο δάπεδο ώστε να µην αποτελούν εµπόδιο στα άτοµα µε προβλήµατα στην 
όραση. 
 
Γενικά οι πινακίδες πρέπει να είναι τοποθετηµένες έτσι ώστε να µην εµποδίζουν την κυκλοφορία και 
να µην προκαλούν ατυχήµατα. 
 
4.5. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
Το κείµενο πρέπει να είναι σύντοµο και κατανοητό.  
 
Να αποφεύγονται περιττές λέξεις, όπως π.χ. "ανάπηρος" ενώ υπάρχει το ∆ΣΠ.  
 
Τα γράµµατα να είναι τα Helvetica Sans Serif, κανονικά και µεσαία, µικρά και / ή κεφαλαία (ανάλογα µε 
το µέγεθος του κειµένου και την απόσταση από την οποία διαβάζονται). 
 
Το ύψος των γραµµάτων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 15χλστ. Σε πινακίδες σε εξωτερικούς 
χώρους να µην είναι µικρότερο των 100χλστ (δυνατότητα ανάγνωσης από απόσταση 3µ.). Γενικώς το 
µέγεθος των γραµµάτων και συµβόλων καθορίζεται από την απόσταση που απαιτείται για να είναι 
αναγνώσιµα και κατανοητά. 
 
Τα σύµβολα και πικτογράµµατα που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι τυποποιηµένα και κατανοητά. 
 
Το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης είναι τυποποιηµένο (βλ. § 2.3.) και ο σχεδιασµός του πρέπει να 
ακολουθεί το σχετικό σχήµα που επισυνάπτεται. Πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηµατικό κείµενο ή 
άλλο σχέδιο ή σύµβολο. Το σχετικό σχήµα που επισυνάπτεται , όµως, συµβολίζει την παρουσία 
προσβάσιµου κεκλιµένου επιπέδου και δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύεται από κείµενο. Οι 
ελάχιστες διαστάσεις του πλαισίου του δεν πρέπει να είναι µικρότερες από 7.5x7.5εκ. Όταν 
εµφανίζεται σε σήµανση χαµηλά (1.40µ - 1.60µ.) είναι συνήθως 10x10εκ. 
 



Η σήµανση που βρίσκεται σε ύψος 1.40µ - 1.60µ. πρέπει να έχει χαρακτήρες και σύµβολα ανάγλυφα, 
έξαρσης 1.00 - 1.50χλστ ώστε να γίνεται αντιληπτή από τα άτοµα µε µειωµένη όραση. Πρέπει δε να 
συνοδεύεται από γραφή Braille. 
 
4.6. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
 
Οι πινακίδες σήµανσης πρέπει να φωτίζονται ικανοποιητικά. 
 
Οι επιφάνειές τους να είναι µατ και να µην προκαλούν αντανακλάσεις. Επίσης να µην τοποθετούνται 
πίσω από γυαλί ή παραπλήσιο υλικό. 
 
Πρέπει να είναι κατασκευασµένες από υλικά αντοχής και να µπορούν εύκολα να αλλαχθούν, 
καθαρισθούν και επιδιορθωθούν. 
 
 
5. ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Είναι απαραίτητη για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης επιτυγχάνεται µε την αλλαγή της υφής του 
δαπέδου και µε την έντονη χρωµατική αντίθεση. 
 
 
6. ΦΩΤΕΙΝΗ - ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
6.1. Στην οδική σήµανση φωτεινοί και ηχητικοί σηµατοδότες τοποθετούνται στις διαβάσεις των πεζών. 
Πρέπει να παρέχουν ικανό χρόνο για την διέλευση ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα.  
 
Όταν εκπέµπουν ηχητικό σήµα να είναι διακριτό από τους ήχους της οδικής κυκλοφορίας και 
τυποποιηµένο, τριών συχνοτήτων (στάσης, κίνησης, προειδοποίησης) για την ασφαλή διέλευση των 
τυφλών. 
 
Ακόµη πρέπει να τοποθετούνται φωτεινές και ηχητικές σηµάνσεις για µόνιµα ή προσωρινά εµπόδια 
(π.χ. έργα στο οδόστρωµα ή πεζοδρόµιο). 
 
6.2. Στα κτίρια η οπτική πληροφόρηση πρέπει να συνδυάζεται µε ακουστική (π.χ. σταθµοί τρένων, 
λεωφορείων, αεροδρόµια κλπ). 
 
6.3. Πρέπει να υπάρχει ηχητική και φωτεινή αναγγελία άφιξης του ανελκυστήρα στον θάλαµο και στον 
όροφο του κτιρίου. 
 
7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Τα στοιχεία του αστικού εξοπλισµού πρέπει να εµφανίζονται πάντοτε µε το ίδιο χρώµα και σχήµα (δηλ. 
να είναι τυποποιηµένα) και να έχουν τον ίδιο τρόπο χωροθέτησης (π.χ. γραµµατοκιβώτια, καλάθια 
απορριµµάτων, παγκάκια κλπ). 
 
Χρωµατικές ενδείξεις στο ύψος των µατιών βοηθούν τα άτοµα µε µειωµένη όραση να κινούνται µε 
ασφάλεια στο δοµηµένο περιβάλλον και να χρησιµοποιούν σωστά τον αστικό εξοπλισµό. Στα κτίρια η 
αναγνώριση των ανοιγµάτων γίνεται µε την χρήση έντονης χρωµατικής – τονικής αντίθεσης τοίχου 
(κατά προτίµηση ανοιχτό χρώµα) και κάσσας (κατά προτίµηση σκούρο χρώµα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σχ. 70, Το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης (Μαύρο σε άσπρο ή κίτρινο υπόβαθρο) 

 

Σχ. 71, Το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης ('Ασπρο σε µαύρο ή µπλε υπόβαθρο) 

 



 

Σχ. 72, Τρόπος σχεδιασµού ∆.Σ.Π. 

 

Σχ. 73, Ράµπα προσβάσιµη από ΑµεΑ 



 

 

Σχ. 74, Πινακίδες οδικής σήµανσης 

 

Σχ. 75 

 



 

Σχ. 76 

 

Σχ. 77, Θέση πινακίδων 

 

Σχ. 78, Μέγεθος γραµµάτων - Απόσταση ανάγνωσης 



 

Σχ. 79, ∆ιεθνή σύµβολα 

 

 

Σχ. 80, Παράδειγµα συνδυασµού συµβόλων 



 

 
Σχ. 81 

 

Σχ. 82 

 
Σχ. 83, Παραδείγµατα σήµανσης 


