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Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Πρότυπες πινακίδες σήµανσης Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση µελέτης 
κατηγοριοποίησης και σχεδιασµού σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», 
του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο στο πλαίσιο του προγράµµατος «Στήριξη 
Φορέων Προστατευόµενων Περιοχών 2012».
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με σκοπό την ύπαρξη οµοιόµορφης σήµανσης που θα ακολουθεί συγκεκριµένες 
προδιαγραφές και θα ενισχύει την υπόσταση του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και του Φορέα 
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου, ο Φορέας ∆ιαχείρισης προκήρυξε στις 
23/8/2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αντικείµενο την «Εκπόνηση µελέτης 
κατηγοριοποίησης και σχεδιασµού σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου». Η µελέτη αυτή 
χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο στο πλαίσιο του προγράµµατος «Στήριξη Φορέων 
Προστατευόµενων Περιοχών 2012».

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) 
εκδήλωσε ενδιαφέρον στην εν λόγω πρόσκληση και επιλέχθηκε ως ανάδοχος για την εκπόνηση 
της µελέτης, η οποία ειδικότερα αφορά στον σχεδιασµό πρότυπων πινακίδων προσανατολισµού, 
κατεύθυνσης και ενηµέρωσης (αρχιτεκτονικό και γραφιστικό) για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας 
Πίνδου.

Σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έργο «Εκπόνηση µελέτης 
κατηγοριοποίησης και σχεδιασµού σήµανσης Εθνικού Πάρκου», αφορά στη σχεδίαση πρότυπων 
πινακίδων συνοδευόµενων από συγκεκριµένες προδιαγραφές (υλικά, διαστάσεις, σχεδίαση 
περιεχοµένου) για κάθε κατηγορία σήµανσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο Εθνικό Πάρκο 
Βόρειας Πίνδου, καθώς επίσης και µια εκτίµηση κόστους ανά τύπο πινακίδας (κατασκευή και 
εγκατάσταση).

Οι κατηγορίες σήµανσης, όπως αυτές ορίζονται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του Εθνικού 
Πάρκου και στη σχετική προκήρυξη, είναι οι ακόλουθες:
- Σήµανση κύριων εισόδων στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
- Σήµανση ζωνών προστασίας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
- Σήµανση µονοπατιών
- Σήµανση ενηµέρωσης και ερµηνείας περιβάλλοντος
- Σήµανση προσανατολισµού και κατεύθυνσης

Αναλυτικότερα:

Α. Σήµανση κύριων εισόδων στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Πρόκειται για τις πινακίδες υποδοχής, δηλαδή τις πρώτες πινακίδες που βλέπει ο επισκέπτης όταν 
εισέρχεται στο Εθνικό Πάρκο. Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν σε επιλεγµένες θέσεις – 
εισόδους του Εθνικού Πάρκου και έχουν εµβληµατικό χαρακτήρα. Σκοπός τους είναι να 
ενισχύσουν την υπόσταση του Εθνικού Πάρκου δηµιουργώντας άµεσα στον επισκέπτη, την 
αίσθηση ότι αφενός εισέρχεται σε µια προστατευόµενη περιοχή και αφετέρου ότι εισέρχεται στη 
συγκεκριµένη προστατευόµενη περιοχή.

Β. Σήµανση ζωνών προστασίας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
Πρόκειται για τις πινακίδες σήµανσης των ζωνών προστασίας που έχουν ορισθεί για το Εθνικό 
Πάρκο. Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετούνται στις τοµές των ζωνών προστασίας µε το κύριο και 
δευτερεύον οδικό δίκτυο, καθώς και στις τοµές µε τα κυριότερα µονοπάτια. Σκοπό έχουν να 
ενηµερώνουν τον επισκέπτη για το ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας της κάθε ζώνης προστασίας 
και για τις χρήσεις και δραστηριότητες που επιτρέπονται στην κάθε ζώνη.

Γ. Σήµανση µονοπατιών
Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετούνται στην αρχή, στο τέλος και κατά µήκος (κατεύθυνσης & 
ενηµερωτικές) των µονοπατιών του Εθνικού Πάρκου. Σκοπό έχουν να προσφέρουν εύκολη 
πρόσβαση και ασφάλεια στους επισκέπτες που θα περπατήσουν τα µονοπάτια, καθώς και 
ενηµέρωση των επισκεπτών σε θέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σε επιλεγµένα σηµεία των 
µονοπατιών. Η σήµανση των µονοπατιών θα ακολουθεί τα διεθνή ορειβατικά πρότυπα.

∆. Σήµανση ενηµέρωσης και ερµηνείας περιβάλλοντος
Αφορούν σε πινακίδες οι οποίες τοποθετούνται σε επιλεγµένες θέσεις (π.χ. θέσεις θέας, 
παρατηρητήρια, σηµεία ενδιαφέροντος). Σκοπό έχουν την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του 
επισκέπτη για αξιόλογα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ώστε να 
αντιληφθεί την αξία της περιοχής στην οποία βρίσκονται. Επίσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη των 
ιδιαίτερων γνωρισµάτων ενός µονοπατιού ή της προστατευόµενης περιοχής γενικότερα.

Ε. Σήµανση προσανατολισµού & κατεύθυνσης
Οι πινακίδες προσανατολισµού και κατεύθυνσης τοποθετούνται κυρίως σε διασταυρώσεις 
δρόµων, µονοπατιών, διαδροµών. Σκοπό έχουν να προσανατολίζουν και να καθοδηγούν εύκολα 
και απλά τον επισκέπτη στα επιµέρους στοιχεία της προστατευόµενης περιοχής, να διευκολύνουν 
την περιήγησή του σε αυτή.

Πρότυπες πινακίδες σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
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Σήµερα στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου παρατηρείται πληθώρα σηµάνσεων
για ποικίλα ζητήµατα, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από ποικίλους φορείς και παρουσιάζουν 
προβλήµατα όπως:

-  έλλειψη κοινής γλώσσας ως προς την πληροφορία που παρουσιάζουν (π.χ. σε κάποιες              
   πινακίδες µονοπατιών εµφανίζεται η απόσταση, σε κάποιες άλλες όχι, άλλες είναι δίγλωσσες,  
   άλλες όχι κ.λπ.),
-  έλλειψη κοινής αισθητικής και κοινών αρχών σχεδιασµού, µε αποτέλεσµα, αφενός για το ίδιο    
   αντικείµενο (π.χ. για ένα γεφύρι ή για ένα είδος) να υπάρχουν περισσότερες του ενός τύπου   
   πινακίδες, εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους), αφετέρου, όλη αυτή η πολυµορφία να αλλοιώνει  
   την αισθητική του τοπίου,
-  το ίδιο ισχύει και ως προς τη χρήση των υλικών κατασκευής των πινακίδων.

Απώτερος σκοπός της δηµιουργίας ενός προτύπου σηµάνσεων για το Εθνικό Πάρκο, είναι
ο επισκέπτης να αντιλαµβάνεται άµεσα ότι κινείται εντός µιας προστατευόµενης περιοχής και 
ειδικότερα εντός της συγκεκριµένης προστατευόµενης περιοχής. Επίσης, να παρουσιάζουν
µε εύληπτο και κωδικοποιηµένο τρόπο την απαραίτητη πληροφορία για την ασφαλή και σωστή 
κίνηση και περιήγηση του επισκέπτη στην περιοχή, να προβάλουν µια ενιαία εικόνα για το
Εθνικό Πάρκο, να µην αλλοιώνουν την αισθητική του τοπίου. Το σύνολο των πληροφοριών
που θα αναρτώνται στις πινακίδες θα είναι δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά).

Μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της µελέτης ο Φορέας ∆ιαχείρισης θα προωθήσει τα 
πρότυπα των πινακίδων στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, µε στόχο να γίνουν όλες εκείνες
οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι συγκεκριµένοι τύποι πινακίδων να αποτελέσουν υποχρεωτικά 
πρότυπα προς όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες και τους φορείς που δυνητικά επιθυµούν να 
εγκαταστήσουν πινακίδες εντός του Εθνικού Πάρκου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προτεινόµενα πρότυπα των πινακίδων, όπως αυτά 
διαµορφώθηκαν από την Οµάδα Μελέτης του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. Σηµειώνεται ότι όσον αφορά στην 
πινακίδα υποδοχής στο Εθνικό Πάρκο και τις πινακίδες σήµανσης των ζωνών προστασίας, 
δίνονται δύο αρχιτεκτονικές προτάσεις, ενώ για τις λοιπές πινακίδες δίνεται µία κατασκευαστική 
πρόταση. Για το σύνολο των πινακίδων δίνονται τρεις εικαστικές προτάσεις. Η κύρια εικαστική 
πρόταση (η οποία και επιλέχθηκε από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου
και Πίνδου) δίνεται στο σώµα της µελέτης, ενώ οι άλλες δύο στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
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Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ   
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Για τον σχεδιασµό των πρότυπων πινακίδων σήµανσης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 
Πίνδου, εκτός των παραµέτρων αισθητικής δηλαδή σύνθεση, χρώµα, συµβολισµός, βαρύτητα 
περιεχοµένου κ.λπ., λήφθησαν υπόψη παράγοντες:

(α) λειτουργικότητας (ευκολία ανάγνωσης, διακριτότητα στο ευρύτερο περιβάλλον),
(β) κατασκευής (ευκολία εύρεσης των υλικών στην τοπική αγορά) και τοποθέτησης,
(γ) αντοχής υλικών και συντήρησης (αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, την έντονη   
     –σχεδόν βίαιη συχνά- µεταχείριση τους, την αδυναµία συντήρησης µετά την τοποθέτησή τους),  
     καθώς και 
(δ) παράγοντες που σχετίζονται µε την ταυτότητα των πινακίδων δηλαδή την αναγνωρισιµότητά  
     τους ως πινακίδες του συγκεκριµένου Εθνικού Πάρκου.

Βασική αρχή του σχεδιασµού και των πέντε κατηγοριών πινακίδων είναι αυτές να συνθέτουν ένα 
σύνολο, να έχουν τη δική τους ενιαία συµβολική και λειτουργική ταυτότητα. Ειδικότερα, όµως οι 
πινακίδες χωρίσθηκαν σε δύο επιµέρους οµάδες, µε κριτήριο τη βαρύτητα του περιεχοµένου 
τους. Η πρώτη οµάδα αποτελείται από τις πινακίδες σήµανσης των κύριων εισόδων και αυτές της 
σήµανσης των ζωνών προστασίας (δηλαδή οι πινακίδες θεσµικού περιεχοµένου και οριοθέτησης), 
ενώ η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τις πινακίδες σήµανσης µονοπατιών, τις πινακίδες 
ενηµέρωσης και ερµηνείας περιβάλλοντος, καθώς και τις πινακίδες σήµανσης προσανατολισµού 
και κατεύθυνσης, οι οποίες έχουν ως κύριο γνώρισµα την παροχή εξειδικευµένης πληροφορίας 
και την ερµηνεία στοιχείων της προστατευόµενης περιοχής.

Όσον αφορά στην πρώτη οµάδα, επιλέχθηκαν υλικά µε ιδιαίτερο συµβολικό βάρος και 
µορφολογία. Για τη δηµιουργία των πινακίδων εισόδου επιλέχθηκαν βαριά υλικά µεγάλης 
αντοχής σε συµπαγή σύνθεση, µε µεγάλο φυσικό και συµβολικό βάρος, όπως η πέτρα και οι 
συµπαγείς µεταλλικές πλάκες µε σύνθεση λιτή ώστε να κυριαρχεί η σηµασία του τίτλου τους.
Η οριζόντια ανάπτυξή τους προσδίδει επιπλέον βαρύτητα. ∆εδοµένου ότι αυτές οι πινακίδες θα 
παίξουν ρόλο σηµείου αναφοράς, χάρη στη στρατηγική θέση των σηµείων τοποθέτησής τους 
αλλά και χάρη του περιεχοµένου τους, θα αποτελέσουν τόπο στάσης και συνάντησης των 
επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου. Για τον λόγο αυτόν, διαµορφώνεται ως βάση των πινακίδων, 
λίθινη τοιχοποιία από τοπική πέτρα που µπορεί να χρησιµεύσει ως καθιστικό, κατασκευασµένη 
σύµφωνα µε τον τοπικό τρόπο δόµησης. Επί της βάσης αναπτύσσεται η πινακίδα σήµανσης 
εισόδου σε οριζόντια διάταξη µε γράµµατα ορατά από µεγάλη απόσταση και τον λογότυπο του 
Εθνικού Πάρκου.
Για την πινακίδα σήµανσης εισόδου ερευνήθηκαν δύο εναλλακτικές προτάσεις υλικών 
κατασκευής µε το ίδιο περιεχόµενο.  

Στη δεύτερη εναλλακτική η πινακίδα κατασκευάζεται µε πιο συµβατικές µεθόδους και 
ελαφρύτερα υλικά. Η επιφάνεια της πινακίδας κατασκευάζεται από δύο χαλυβδοελάσµατα 
(λαµαρίνες) σε επαφή, εφαρµοσµένα επί µεταλλικού σκελετού. Το εξωτερικό χαλυβδοέλασµα 
βάφεται µε ειδική ρητίνη οξειδίου του σιδήρου (εποξειδική βαφή) και φέρει κενά γράµµατα
ενώ το εσωτερικό βάφεται µε βαφή «direct to metal» και κλείνει την επιφάνεια των κενών 
δηµιουργώντας το χρώµα των γραµµάτων της πινακίδας. Και στις δύο εναλλακτικές
περιπτώσεις, οι πινακίδες θεµελιώνονται σε σκυρόδεµα που επενδύεται µε τη λιθοδοµή.

Για τις πινακίδες σήµανσης των ζωνών προστασίας διατηρούνται τα υλικά και η συµπαγής 
σύνθεση της επιφάνειας, αλλά επιλέγεται η κατακόρυφη διάταξη αφαιρώντας έτσι από τη 
σύνθεση τη διάσταση της µνηµειακότητας και προσθέτοντας τη σηµειολογία της σήµανσης.
Η κατασκευή γίνεται είτε µε µεταλλικά ελάσµατα Corten είτε µε απλά χαλυβδοελάσµατα 
ανάλογης εφαρµογής µε αυτή της δεύτερης εναλλακτικής των πινακίδων εισόδου.
Και στις δύο περιπτώσεις το άνω τµήµα της πινακίδας έχει κενά γράµµατα και φέρει έκτυπη 
επιφάνεια σε φύλλο ανοδιωµένου ειδικά διαµορφωµένο για την προσαρµογή του επί της 
µεταλλικής επιφάνειας. Η τελική επιλογή µεταξύ των δύο εναλλακτικών προτάσεων θα
καθορισθεί από την επιλογή της πινακίδας εισόδου.

Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τις πινακίδες σήµανσης µονοπατιών, τις πινακίδες ενηµέρωσης 
και ερµηνείας περιβάλλοντος και τις πινακίδες σήµανσης προσανατολισµού και κατεύθυνσης. 
Από αυτές, οι δύο πρώτες κατηγορίες περιέχουν σύνθετη πληροφορία που απαιτεί µεγάλη 
επιφάνεια ανάπτυξης του εποπτικού υλικού, ενώ η τρίτη παρέχει πληροφορίας δοσµένη µε 
λακωνικό τρόπο ή µε εικονοστοιχεία (pictograms).

Οι πινακίδες αυτής της οµάδας αντιµετωπίζονται µε κοινά χαρακτηριστικά υλικών και τρόπου 
κατασκευής αλλά διαφέρουν ως προς τη σύνθεση και τα λειτουργικά τους γνωρίσµατα.
Η τρίτη κατηγορία πινακίδων (πινακίδες σήµανσης προσανατολισµού και κατεύθυνσης) 
διαφοροποιείται µερικώς. Η επιλογή των υλικών και του τρόπου κατασκευής προσαρµόζεται
στο γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τις πινακίδες της πρώτης κατηγορίας που η παραγωγή τους
είναι κυρίως ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, οι πινακίδες αυτές µπορούν
να κατασκευάζονται και από τρίτους (π.χ. ΟΤΑ, συλλόγους, υπηρεσίες).
Έτσι η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία και ο τρόπος κατασκευής επιλέγεται να είναι απλούστερος 
ώστε η κατασκευή των πινακίδων να ολοκληρώνεται µέσα από την τοπική αγορά.
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Κοινό γνώρισµα όλων είναι ότι έχουν διακριτή βάση και φορέα της έκτυπης επιφάνειας µε το 
πληροφοριακό υλικό. Στις δύο πρώτες οµάδες η βάση είναι µεταλλική βαµµένη µε «direct to 
metal», ο φορέας της έκτυπης επιφάνειας είναι από µασίφ ξύλο ιρόκο και η έκτυπη επιφάνεια 
είναι µε εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο εφαρµοσµένη µε ειδική κόλα στον ξύλινο φορέα.
Η εφαρµογή του ξύλινου φορέα στη µεταλλική βάση γίνεται πάντα µε µεταλλικούς αποστάτες
για αποφυγή εγκλωβισµού υγρασίας µεταξύ µέταλλου και ξύλου. Στην τρίτη κατηγορία η βάση 
κατασκευάζεται από µέταλλο και ξύλο και οι έκτυπες επιφάνειες από ανοδιωµένο αλουµίνιο 
εφαρµόζονται απευθείας επί του ξύλινου µέρους της βάσης διαφοροποιούµενη από τις δύο 
πρώτες κατηγορίες, διατηρώντας όµως την χρήση όλων των υλικών της οµάδας.

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή της κατασκευής των πινακίδων ανά είδος µε τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υλικών και παρατίθενται τα σχετικά σχέδια.

1. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΩΝ

Οι πινακίδες αυτής της κατηγορίας, λίγες σε αριθµό, θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν
σε επιλεγµένες θέσεις – εισόδους στο Εθνικό Πάρκο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο 
εναλλακτικές προτάσεις κατασκευής:

1η εναλλακτική πρόταση
Πινακίδα αποτελούµενη από: α) βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα επενδυµένη µε λιθοδοµή,
β) φορέα πινακίδας από µονολιθικό πέτρινο όγκο χρώµατος γκρι µε υψηλή σκληρότητα και 
οµοιογενή νερά (τύπου µαρµάρου Αλιβερίου), γ) πινακίδα από Corten µε κενά (κούφια)
γράµµατα και δ) έξεργο (επικαθήµενο) λογότυπο κατασκευασµένο από επισµαλτωµένη λάβα 
(Βλέπε Σχέδια 1 & 2).
Η πινακίδα τοποθετείται σε σχετικά οριζόντιο φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος.
Το θεµέλιο αποτελείται από πέλµα διαστάσεων 0,60 Χ 3,55 Χ 0,25 µέτρα (ύψος), σε βάθος 10 
εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους στο υψηλότερο σηµείο του και κορµό διαστάσεων
0,30 Χ 3,35 Χ 0,45 µέτρα (ύψος).
Ο πέτρινος όγκος της πινακίδας έχει διαστάσεις 2,35 Χ 1,45 µέτρα και πάχος 15 εκατοστά και 
φέρει εκβάθυνση 8 χιλιοστών σε µέρος της επιφάνειάς του, καθώς και περιµετρική απότµηση
10 χιλιοστών στο κάτω τµήµα, σε ύψος 10 εκατοστά. Στον όγκο πακτώνονται µε εποξειδική
κόλλα τρεις (3) ανοξείδωτες συµπαγείς µεταλλικές ράβδοι Φ25 που εξέχουν κατά 45 εκατοστά 
από τον όγκο και φέρουν ως πέλµα µεταλλικές πλάκες στήριξης 5 χιλιοστών διαστάσεων
20 Χ 20 εκατοστά.

Το οπλισµένο σκυρόδεµα του θεµελίου εκχύεται σε δύο στάδια. Πρώτα εκχύεται το πέλµα. Σε 
αυτό εδράζεται ο πέτρινος όγκος µε τις µεταλλικές πλάκες στήριξης, οριζοντιώνεται και κατόπιν 
εκχύεται ο κορµός του θεµελίου. Το θεµέλιο καλύπτεται µε λιθοδοµή σύµφωνα µε τα πρότυπα 
δόµησης τοιχοποιίας στην περιοχή της Βόρειας Πίνδου.
Στα Παραρτήµατα Ι και ΙV δίνονται στοιχεία για το Μάρµαρο Αλιβερίου, το υλικό Corten και την 
εκτύπωση σε λάβα.

2η εναλλακτική πρόταση
Πινακίδα αποτελούµενη από βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα επενδυµένη µε λιθοδοµή, φορέα 
πινακίδας από στραντζαρισµένο χαλυβδοέλασµα µε κενά γράµµατα επί του µεταλλικού σκελετού 
και έξεργο (επικαθήµενο) λογότυπο κατασκευασµένο από επισµαλτωµένη λάβα
(Βλέπε Σχέδια 1 & 3).
Η πινακίδα τοποθετείται σε σχετικά οριζόντιο φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος.
Ο µεταλλικός σκελετός της πινακίδας κατασκευάζεται από ορθογωνικές διατοµές 100 Χ 100Χ 2.5 
χιλιοστά και βάφεται µε αντιοξειδωτική βαφή. Η επιφάνεια της πινακίδας κατασκευάζεται από 
στραντζαρισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 2 χιλιοστών και υπόκειται σε επεξεργασία µε lazer ώστε 
να δηµιουργηθούν τα κενά (κούφια) γράµµατα. Η πρόσθια επιφάνεια βάφεται µε βαφή ρητίνης µε 
οξείδια σιδήρου χρώµατος γκρι-ανθρακί ενώ στην πίσω επιφάνειά του προσκολλώνται 
χαλυβδοέλασµατα µε κόλλα τύπου Sicaflex που καλύπτουν τα κενά γράµµατα βαµµένα µε χρώµα 
«direct to metal» σε απόχρωση σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται ακολούθως στον γραφιστικό 
σχεδιασµό της πινακίδας. Η πρόσθια επιφάνεια προσαρµόζεται επί του µεταλλικού σκελετού µε 
ηλεκτροκόλληση. Το πίσω µέρος της πινακίδας κλείνει µε αποσπώµενο στραντζαρισµένο 
χαλυβδοέλασµα, το οποίο βάφεται µε βαφή ρητίνης µε οξείδια σιδήρου χρώµατος γκρι-ανθρακί 
και προσαρµόζεται στο σώµα της πινακίδας µε κοχλίες.
Το οπλισµένο σκυρόδεµα του θεµελίου εκχύεται σε ένα ή δύο στάδια χωρίς ιδιαίτερους 
περιορισµούς. Κατόπιν το θεµέλιο καλύπτεται µε λιθοδοµή σύµφωνα µε τα πρότυπα δόµησης 
τοιχοποιίας στην περιοχή της Βόρειας Πίνδου.
Στο Παράρτηµα Ι δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για την κόλλα Sicaflex και τις βαφές 
ρητίνης µε οξείδια σιδήρου και «direct to metal».
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ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι πινακίδες σήµανσης αυτής της κατηγορίας αφενός θα κατασκευασθούν σε µεγάλο αριθµό, 
καθώς στο Εθνικό Πάρκο διακρίνονται περισσότερες της µίας ζώνης προστασίας και σε κάθε ζώνη 
υπάρχουν υποκατηγορίες. Αφετέρου, η διάκριση σε υποκατηγορίες, επιβάλλει την ύπαρξη κάποιων 
κοινών στοιχείων και ορισµένων τα οποία διαφοροποιούνται. Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκε η 
κατασκευή τους να αποτελείται από δύο µέρη: (α) µία βάση - φορέα κοινή για όλες τις επιµέρους 
υποκατηγορίες και (β) µία επιφάνεια που φέρει την επιµέρους πληροφορία για κάθε υποκατηγορία 
(Βλέπε Σχέδιο 4).

Η βάση - φορέας κατασκευάζεται εναλλακτικά είτε από στραντζαρισµένο Corten (στην περίπτωση 
που επιλέγεται η πρώτη εναλλακτική για τις πινακίδες εισόδου) είτε από στραντζαρισµένο 
χαλυβδοέλασµα βαµµένο µε βαφή ρητίνης µε οξείδια σιδήρου χρώµατος γκρι-ανθρακί (στην 
περίπτωση που επιλέγεται η δεύτερη εναλλακτική για τις πινακίδες εισόδου).

Και στις δύο περιπτώσεις η κατασκευή πραγµατοποιείται επί µεταλλικού σκελετού. Ο µεταλλικός 
σκελετός της πινακίδας κατασκευάζεται από ορθογωνικές διατοµές 60 Χ 60 Χ 2.5 χιλιοστά και 
βάφεται µε αντιοξειδωτική βαφή. Η επιφάνεια της πινακίδας κατασκευάζεται είτε από 
στραντζαρισµένο Corten πάχους 2 χιλιοστών είτε από στραντζαρισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 2 
χιλιοστών και υπόκειται σε επεξεργασία µε lazer ώστε να δηµιουργηθούν τα κενά (κούφια) 
γράµµατα. Η πρόσθια επιφάνεια βάφεται µε βαφή ρητίνης µε οξείδια σιδήρου χρώµατος 
γκρι-ανθρακί ενώ στην πίσω επιφάνειά του προσκολλώνται χαλυβδοέλασµατα µε κόλλα τύπου 
Sicaflex που καλύπτουν τα κενά γράµµατα βαµµένα µε χρώµα «direct to metal» στην απόχρωση που 
υποδεικνύεται στον γραφιστικό σχεδιασµό της συγκεκριµένης πινακίδας. Η πρόσθια επιφάνεια 
προσαρµόζεται επί του µεταλλικού σκελετού µε ηλεκτροκόλληση. Το πίσω µέρος της πινακίδας 
κλείνει είτε µε αποσπώµενο στραντζαρισµένο Corten πάχους 2 χιλιοστών είτε από αποσπώµενο 
στραντζαρισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 2 χιλιοστών που βάφεται µε βαφή ρητίνης µε οξείδια 
σιδήρου χρώµατος γκρι-ανθρακί. Και στις δύο περιπτώσεις το πίσω µέρος προσαρµόζεται στο 
σώµα της πινακίδας µε κοχλίες.

Η βάση - φορέας στηρίζεται σε θεµέλιο διαστάσεων 0,70 Χ 0,40 Χ 0,25 µέτρα (ύψος) σε βάθος 10 
εκατοστών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στο υψηλότερο σηµείο του.
Επί της βάσης προσαρµόζεται µε κοχλίες η πινακίδα µε την πληροφορία της κάθε υποκατηγορίας. 
Πρόκειται για φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου πάχους 1,5 χιλιοστών κατάλληλα στραντζαρισµένου 
ώστε να δηµιουργεί ωφέλιµη επιφάνεια διαστάσεων 45 Χ 120 εκατοστά που προσαρµόζεται µε 
κοχλίες επί της µεταλλικής βάσης και είναι ψηφιακά εκτυπωµένη.

Στο Παράρτηµα Ι δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για το υλικό Corten, την ψηφιακή εκτύπωση 
σε αλουµίνιο, την κόλλα Sicaflex και τις βαφές ρητίνης µε οξείδια σιδήρου και «direct to metal».
 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

Οι πινακίδες σήµανσης των µονοπατιών αφορούν: 
- στην πινακίδα αρχής – τέλους (Γ1), 
- στην πινακίδα κατεύθυνσης (Γ2) και
- στις πινακίδες ενηµέρωσης. 

Όσον αφορά στις πινακίδες τύπου Γ1 και Γ2, για τα σχεδίασή τους ακολουθήθηκαν τα πρότυπα 
της Ελληνική Οµοσπονδίας Ορειβασίας (Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ). Η πινακίδα Γ1 είναι διάστασης 75 Χ 
36 εκατοστά και η πινακίδα Γ2, 40 Χ 20 εκατοστά, αντίστοιχα. Και οι δύο πινακίδες αποτελούνται 
από µεταλλικό κορµό βαµµένο µε βαφή «direct to metal», ξύλινο φορέα επιγραφής και µεταλλική 
επιγραφή από ανοδιωµένο αλουµίνιο ψηφιακά εκτυπωµένη (Βλέπε Σχέδιο 5).

Όσον αφορά στις πινακίδες ενηµέρωσης των µονοπατιών, προτείνεται η ίδια σχεδίαση µε τις 
πινακίδες Τύπου ∆: Πινακίδες Ενηµέρωσης και Ερµηνείας, που παρουσιάζονται στο επόµενο 
κεφάλαιο.

Πινακίδα Τύπου Γ1: Πινακίδα αρχής – τέλους µονοπατιού

Μεταλλικός κορµός ύψους 2,55 µέτρων από διατοµή 120 Χ 60 Χ 2,5 χιλιοστών. Ο µεταλλικός 
κορµός φέρει πτερύγια από λάµες πάχους 4 χιλιοστών όπου στερεώνεται η ξύλινη βάση της 
επιγραφής µε µεταλλικούς αποστάτες µήκους 3 εκατοστών. Οι µεταλλικοί αποστάτες είναι 
ενσωµατωµένοι στα πτερύγια στήριξης. Το σύνολο του κορµού βάφεται µε βαφή «direct to metal» 
χρώµατος γκρι-ανθρακί. Ο κορµός θεµελιώνεται σε πέλµα από οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων 
50 Χ 30 Χ 25 εκατοστά (ύψος) σε βάθος 35 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Η ξύλινη βάση έχει µορφή βέλους και διαστάσεις 75 Χ 36 εκατοστά µε 4,5 εκατοστά πάχος. 
Κατασκευάζεται από µασίφ ξύλο ιρόκο πρεσαρισµένο σε τρεις στρώσεις για την αποφυγή 
σκεβρωµάτων.
Επί της ξύλινης βάσης προσκολλείται φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου πάχους 1 χιλιοστού µε 
ψηφιακή εκτύπωση. Η εφαρµογή επί της ξύλινης βάσης γίνεται µε κόλλα PUR-Prepolymer ενός 
συστατικού.
Στα Παραρτήµατα Ι και ΙV δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για την ψηφιακή εκτύπωση σε 
αλουµίνιο, τις βαφές ρητίνης µε οξείδια σιδήρου και «direct to metal» και την κόλλα PUR-
Prepolymer ενός συστατικού.
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Πινακίδα Τύπου ∆1: Μεγάλο αναλόγιο

Μεταλλικός κορµός αποτελούµενος από δύο ορθοστάτες ύψους 90 εκατοστών µε διατοµή
150 Χ 50 Χ 2,5 χιλιοστά. Ο µεταλλικός κορµός φέρει πτερύγια από λάµες πάχους 4 χιλιοστών, 
όπου στερεώνεται η ξύλινη βάση της πινακίδας µε µεταλλικούς αποστάτες µήκους 3 εκατοστών. 
Οι µεταλλικοί αποστάτες είναι ενσωµατωµένοι στα πτερύγια στήριξης. Το σύνολο του κορµού 
βάφεται µε βαφή «direct to metal» χρώµατος γκρι-ανθρακί. Ο κορµός εδράζεται µε µεταλλικές 
πλάκες πάχους 5 χιλιοστών διαστάσεων 25 Χ 20 εκατοστά και θεµελιώνεται σε πέλµα από 
οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων 95 Χ 40 Χ 20 εκατοστά (ύψος) σε βάθος 10 εκατοστά κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους (Βλέπε Σχέδιο 6).
Η ξύλινη βάση έχει διαστάσεις 128 Χ 75 εκατοστά µε 4,5 εκατοστά πάχος. Κατασκευάζεται από 
µασίφ ξύλο ιρόκο πρεσσαρισµένο σε τρεις στρώσεις για την αποφυγή σκεβρωµάτων.
Επί της ξύλινης βάσης προσκολλείται φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου διαστάσεων 120 Χ 60 
εκατοστά και πάχους 1 χιλιοστό µε ψηφιακή εκτύπωση. Η εφαρµογή επί της ξύλινης βάσης γίνεται 
πρεσσαριστά µε κόλλα PUR-Prepolymer ενός συστατικού.
Στο Παράρτηµα Ι δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για την ψηφιακή εκτύπωση σε αλουµίνιο
τις βαφές ρητίνης µε οξείδια σιδήρου και «direct to metal» και την κόλλα PUR-Prepolymer ενός 
συστατικού.

Πινακίδα Τύπου ∆2: Μικρό και ψηλό αναλόγιο

Μεταλλικός κορµός αποτελούµενος από έναν ορθοστάτη ύψους 110 εκατοστών µε διατοµή 80 Χ 
80 Χ 2,5 χιλιοστά. Ο µεταλλικός κορµός φέρει πτερύγια από λάµες πάχους 4 χιλιοστών, όπου 
στερεώνεται η ξύλινη βάση της επιγραφής µε µεταλλικούς αποστάτες µήκους 3 εκατοστά. Οι 
µεταλλικοί αποστάτες είναι ενσωµατωµένοι στα πτερύγια στήριξης. Το σύνολο του κορµού 
βάφεται µε βαφή «direct to metal» χρώµατος γκρι-ανθρακί. Ο κορµός θεµελιώνεται σε πέλµα από 
οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων 40 Χ 40 Χ 20 εκατοστά (ύψος) έκαστο, σε βάθος 10 εκατοστά 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (Βλέπε Σχέδιο 6).
Η ξύλινη βάση έχει διαστάσεις 66 Χ 36 εκατοστά µε 3 εκατοστά πάχος. Κατασκευάζεται από ξύλο 
µασίφ ιρόκο πρεσσαρισµένο σε τρεις στρώσεις για την αποφυγή σκεβρωµάτων.
Επί της ξύλινης βάσης προσκολλείται φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου διαστάσεων 55 Χ 30 
εκατοστά, πάχους 1 χιλιοστού, µε ψηφιακή εκτύπωση. Η εφαρµογή επί της ξύλινης βάσης γίνεται 
πρεσσαριστά µε κόλλα PUR-Prepolymer ενός συστατικού.
Στο Παράρτηµα Ι δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για την ψηφιακή εκτύπωση σε αλουµίνιο, τις 
βαφές ρητίνης µε οξείδια σιδήρου και «direct to metal» και την κόλλα PUR-Prepolymer ενός 
συστατικού.

Πινακίδα Τύπου Γ2: Πινακίδα κατεύθυνσης

Μεταλλικός κορµός ύψους 2,55 µέτρων από διατοµή 80 Χ 40Χ 2,5 χιλιοστών. Ο µεταλλικός 
κορµός φέρει πτερύγια από λάµες πάχους 4 χιλιοστών όπου στερεώνεται η ξύλινη βάση της 
επιγραφής µε µεταλλικούς αποστάτες µήκους 2 εκατοστών. Οι µεταλλικοί αποστάτες είναι 
ενσωµατωµένοι στα πτερύγια στήριξης. Το σύνολο του κορµού βάφεται µε βαφή «direct to
metal» χρώµατος γκρι-ανθρακί. Ο κορµός πακτώνετε κατά 50 εκατοστά απευθείας στο έδαφος.
Η ξύλινη βάση έχει µορφή βέλους και διαστάσεις 40 Χ 20 εκατοστά µε 3 εκατοστά πάχος. 
Κατασκευάζεται από µασίφ ξύλο ιρόκο. Επί της ξύλινης βάσης προσκολλείται φύλο ανοδιωµένου 
αλουµινίου πάχους 1 χιλιοστού µε ψηφιακή εκτύπωση. Η εφαρµογή επί της ξύλινης βάσης γίνεται 
µε κόλλα PUR-Prepolymer ενός συστατικού.
Στο Παράρτηµα Ι δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για την ψηφιακή εκτύπωση σε αλουµίνιο,
τις βαφές ρητίνης µε οξείδια σιδήρου και «direct to metal» και την κόλλα PUR-Prepolymer ενός 
συστατικού.

 
ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ ∆: ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι πινακίδες αυτής της κατηγορίας περιέχουν πληροφορίες µεγάλου θεµατικού εύρους και θα 
τοποθετούνται σε ποικίλες θέσεις µε διαφορετικά κάθε φορά ανάγκες (π.χ. θέσεις θέας, 
παρατηρητήρια, κατά µήκος µονοπατιών, εισόδους οικισµών κ.λπ.). Για την εξυπηρέτηση όλων 
των απαιτήσεων πληροφόρησης των επισκεπτών προτείνονται πέντε υποκατηγορίες πινακίδων 
ανάλογα µε το είδος της πληροφορίας: 
- Πινακίδα ∆1: µεγάλο αναλόγιο,
- Πινακίδα ∆2: µικρό και ψηλό αναλόγιο,
- Πινακίδα ∆3: µικρό και χαµηλό αναλόγιο
- Πινακίδα ∆4: κατακόρυφη πινακίδα µικρής κλίµακας και 
- Πινακίδα ∆5: κατακόρυφη πινακίδα µεγάλης κλίµακας.

Το σύνολο των πινακίδων αυτής της κατηγορίας κατασκευάζεται µε τα ίδια υλικά και την ίδια 
δοµή µε αυτές της κατηγορίας Γ. ∆ηλαδή, αποτελούνται από µεταλλική βάση βαµµένη µε βαφή 
«direct to metal», φορέα της έκτυπης επιφάνειας από µασίφ ξύλο ιρόκο και έκτυπη επιφάνεια
από ανοδιωµένο αλουµίνιο µε ψηφιακή εκτύπωση.
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Πινακίδα Τύπου ∆5: Κατακόρυφη πινακίδα µεγάλου µεγέθους

Μεταλλικός κορµός αποτελούµενος από δύο ορθοστάτες ύψους 235 εκατοστών µε διατοµή 120 Χ 
60 Χ 2,5 χιλιοστά. Ο µεταλλικός κορµός φέρει πτερύγια από λάµες πάχους 4 χιλιοστών, όπου 
στερεώνεται η ξύλινη βάση της επιγραφής µε µεταλλικούς αποστάτες µήκους 3 εκατοστών. Οι 
µεταλλικοί αποστάτες είναι ενσωµατωµένοι στα πτερύγια στήριξης. Το σύνολο του κορµού 
βάφεται µε βαφή «direct to metal» χρώµατος γκρι-ανθρακί. Οι ορθοστάτες  θεµελιώνονται σε 
πέλµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων 80 Χ 65 Χ 25 εκατοστά (ύψος) έκαστο, σε βάθος 
10 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (Βλέπε Σχέδιο 8).
Η ξύλινη βάση έχει διαστάσεις 180 Χ 144 εκατοστά µε 6 εκατοστά πάχος. Κατασκευάζεται από 
µασίφ ξύλο ιρόκο πρεσσαρισµένο σε τρεις στρώσεις για την αποφυγή σκεβρωµάτων.
Επί της ξύλινης βάσης προσκολλώνται δύο φύλλα ανοδιωµένου αλουµινίου πάχους 1 χιλιοστού 
διαστάσεων 135 Χ 123 εκατοστά και 35 Χ 123 εκατοστά αντίστοιχα µε ψηφιακή εκτύπωση. Η 
εφαρµογή τους επί της ξύλινης βάσης γίνεται πρεσσαριστά µε κόλλα PUR-Prepolymer ενός 
συστατικού.
Στο Παράρτηµα Ι δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για την ψηφιακή εκτύπωση σε αλουµίνιο, τις 
βαφές ρητίνης µε οξείδια σιδήρου και «direct to metal» και την κόλλα PUR-Prepolymer ενός 
συστατικού.

Πινακίδα Τύπου ∆3: Μικρό και χαµηλό αναλόγιο

Μεταλλικός κορµός αποτελούµενος από έναν ορθοστάτη ύψους 45 εκατοστών µε διατοµή
80 Χ 80 Χ 2,5 χιλιοστά. Ο µεταλλικός κορµός φέρει πτερύγια από λάµες πάχους 4 χιλιοστών
όπου στερεώνεται η ξύλινη βάση της επιγραφής µε µεταλλικούς αποστάτες µήκους 3 εκατοστά. 
Οι µεταλλικοί αποστάτες είναι ενσωµατωµένοι στα πτερύγια στήριξης. Το σύνολο του κορµού 
βάφεται µε βαφή «direct to metal» χρώµατος γκρι-ανθρακί. Ο κορµός θεµελιώνεται σε πέλµα από 
οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων 40 Χ 40 Χ 20 εκατοστά (ύψος) έκαστο, σε βάθος 10 εκατοστά 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (Βλέπε Σχέδιο 7).
Η ξύλινη βάση έχει διαστάσεις 66 Χ 36 εκατοστά µε 3 εκατοστά πάχος. Κατασκευάζεται από 
µασίφ ξύλο ιρόκο πρεσσαρισµένο σε τρεις στρώσεις για την αποφυγή σκεβρωµάτων.
Επί της ξύλινης βάσης προσκολλείται φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου πάχους 1 χιλιοστού, µε 
ψηφιακή εκτύπωση. Η εφαρµογή επί της ξύλινης βάσης γίνεται πρεσσαριστά µε κόλλα PUR-
Prepolymer ενός συστατικού.
Στο Παράρτηµα Ι δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για την ψηφιακή εκτύπωση σε αλουµίνιο,
τις βαφές ρητίνης µε οξείδια σιδήρου και «direct to metal» και την κόλλα PUR-Prepolymer ενός 
συστατικού.

Πινακίδα Τύπου ∆4: Κατακόρυφη πινακίδα µικρού µεγέθους

Μεταλλικός κορµός αποτελούµενος από δύο ορθοστάτες ύψους 235 εκατοστών µε διατοµή
80 Χ 40 Χ 2,5 χιλιοστά. Ο µεταλλικός κορµός φέρει πτερύγια από λάµες πάχους 4 χιλιοστών,
όπου στερεώνεται η ξύλινη βάση της επιγραφής µε µεταλλικούς αποστάτες µήκους 3 εκατοστών. 
Οι µεταλλικοί αποστάτες είναι ενσωµατωµένοι στα πτερύγια στήριξης. Το σύνολο του κορµού 
βάφεται µε βαφή «direct to metal» χρώµατος γκρι-ανθρακί. Οι ορθοστάτες πακτώνονται κατά
50 εκατοστά απευθείας στο έδαφος (Βλέπε Σχέδιο 7).
Η ξύλινη βάση έχει διαστάσεις 58 Χ 94 εκατοστά µε 3 εκατοστά πάχος. Κατασκευάζεται από 
µασίφ ξύλο ιρόκο πρεσσαρισµένο σε τρεις στρώσεις για την αποφυγή σκεβρωµάτων.
Επί της ξύλινης βάσης προσκολλείται φύλο ανοδιωµένου αλουµινίου διαστάσεων 50 Χ 80 
εκατοστών, πάχους 1 χιλιοστού, µε ψηφιακή εκτύπωση. Η εφαρµογή επί της ξύλινης βάσης 
γίνεται πρεσσαριστά µε κόλλα PUR-Prepolymer ενός συστατικού.
Στο Παράρτηµα Ι δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για την ψηφιακή εκτύπωση σε αλουµίνιο,
τις βαφές ρητίνης µε οξείδια σιδήρου και «direct to metal» και την κόλλα PUR-Prepolymer ενός 
συστατικού.
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ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ E: ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αυτή η κατηγορία πινακίδων παρέχει στοιχειώδη πληροφορία µε σκοπό να καθοδηγείται εύκολα 
και άµεσα ο επισκέπτης στις διάφορες υποδοµές του Εθνικού Πάρκου (π.χ. Κέντρα 
Πληροφόρησης), σε επιλεγµένα µονοπάτια, θέσεις θέας, παρατηρητήρια, κ.ά. έργα ερµηνείας 
περιβάλλοντος, καθώς και σε επιλεγµένες τοποθεσίες (π.χ. γεφύρια, µοναστήρια, φαράγγι κ.λπ.). 
Η πληροφορία αποδίδεται µονολεκτικά (ονοµασίες) ή µε ανεξάρτητα για την κάθε πληροφορία 
εικονογραφήµατα (pictograms).

Στην κατηγορία αυτή διατηρούνται τα ίδια χρησιµοποιούµενα υλικά και η δοµή οµοίως µε τις 
προηγούµενες δύο κατηγορίες (Βλέπε Σχέδιο 9).

Ο κορµός της πινακίδας κατασκευάζεται από µασίφ ξύλο ιρόκο διατοµής 15 Χ 5 εκατοστών. Στο 
κάτω µέρος ο κορµός έχει περιµετρική απότµηση και «χωνεύει» σε µεταλλικό γαλβανιζέ φάτνωµα 
πάχους 2 χιλιοστών µε σφηνοειδή κάτω απόληξη που «καρφώνεται» στο έδαφος. Ο ξύλινος 
κορµός εξασφαλίζεται εντός του φατνώµατος µε διαµπερή ανοξείδωτα µπουλόνια. Στην άνω 
απόληξη του ξύλινου κορµού τοποθετείται µεταλλικό γαλβανιζέ «καπάκι».

Στον ξύλινο κορµό εφαρµόζονται, κατά βούληση, επιφάνειες διαστάσεων:
(α) 50 Χ 15 εκατοστά ορθογωνική,
(β) 20Χ15 εκατοστά ορθογωνική,
(γ) 20Χ15 εκατοστά σε σχήµα βέλους,
από ανοδιωµένο αλουµίνιο πάχους 2 χιλιοστών µε ψηφιακή εκτύπωση. Η εφαρµογή γίνεται µε  
ανοξείδωτους κοχλίες. Οι εκτυπωµένες επιφάνειες µπορούν να προσαρµοσθούν και στις δύο  
πλευρές του κορµού.

Στο Παράρτηµα Ι δίνονται στοιχεία και προδιαγραφές για την ψηφιακή εκτύπωση σε αλουµίνιο.
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Ο ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Η εικαστική προσέγγιση των πινακίδων σήµανσης, µε ύφος φρέσκο, προσαρµοσµένο 
στην εποχή του, βασίζεται σε απλές, καθαρές γραµµές και γεωµετρικά σχήµατα. Κύκλοι, 
µικροί ή µεγαλύτεροι, µε κείµενα και εποπτικό υλικό, (π.χ. φωτογραφία, σκίτσο) 
συνδέονται µε διακεκοµµένες γραµµές, υποδεικνύοντας «διαδροµές» στην ανάγνωση, 
αλλά και στη φύση.
 

Τα χρώµατα του λογοτύπου του Εθνικού Πάρκου (γκρι και γαλαζοπράσινο) 
κυριαρχούν. Στο φόντο των γραφιστικών επιφανειών κυριαρχεί το λευκό, κάνοντας της 
πινακίδες άµεσα αντιληπτές και ευδιάκριτες σε όποια θέση και αν τοποθετηθούν (π.χ. σε 
ξέφωτο, σε πυκνό δάσος) µέσα στο Εθνικό Πάρκο. Το κίτρινο και το κόκκινο χρώµα, ως 
συµπληρωµατικά, χρησιµοποιούνται σε µικρές επιφάνειες και έλκουν την προσοχή του 
αναγνώστη, χωρίς να διαταράσσουν την αρµονία των ουδέτερων χρωµάτων της 
πινακίδας.
 

Το σχήµα και το µέγεθος των φωτογραφιών στον γραφιστικό σχεδιασµό των 
πινακίδων σήµανσης είναι ενδεικτικό. Ως παράδειγµα, στην πινακίδα ∆1 η µεγάλη 
µακρόστενη φωτογραφία µπορεί α αντικατασταθεί από χάρτη ή από περισσότερες, 
µικρότερες σε µέγεθος, φωτογραφίες.
 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο γραφιστικός σχεδιασµός των πρότυπων πινακίδων του 
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Πρότυπες Πινακίδες Σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
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Eθνικό Πάρκο
Northern Pindos National Park

Γραµατοσειρά
PF Catalog - bold 470 pt.
Xρώµα: λευκό

Γραµατοσειρά
PF Catalog - bold 155 pt. 
Xρώµα: C=42 M=9 Y=27 Κ=31

Βόρεια Πίνδος

Βόρεια Πίνδος
Eθνικό Πάρκο

Northern Pindos National Park
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Habitats and Species
Conservation
wider Gorge area - Aoou
Koukouroutzou - Valia Calda"

Βόρεια
Πίνδος
Northern Pindos National Park

Eθνικό Πάρκο

Περιοχές
προστασίας
της φύσης

∆ιατήρησης οικοτόπων
και ειδών ευρύτερης
περιοχής “Βίκου - Αώου
- Κουκουρούτζου -
Βάλια Κάλντα"

Zώνη
Zone ΙΙA
Protected Areas

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου απαρτίζεται από
τέσσερις διακριτές ζώνες µε διαφορετικό βαθµό
προστασίας.Η πρώτη ζώνη.

The National Park of Northern Pindos composed of four; distinct 
zones with different degrees of protection.
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The National Park of Northern Pindos composed of four; distinct 
zones with different degrees of protection.
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The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή αρκούδας 
που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και 
εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 3-8 εκατοµµύρια 
χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων απολιθωµάτων 
αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη µορφή, την 
Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 
εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του 
γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη. µεταγενέστερων 
απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη 
µορφή, την Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 
2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του 
γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.v

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή 
αρκούδας που έµοιαζε εξωτερικά µε τις 
σηµερινές αρκούδες και εµφανίσθηκε στην 
Ευρώπη εδώ και 3-8 εκατοµµύρια χρόνια. 
Μελέτες µεταγενέστερων απολιθωµάτων 
αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη 
µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους 
των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη. 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους 
των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Φαράγγι Βίκου | Vikos Gorge 
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εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 
αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Αγριόγιδο | Chamois 
Βόρεια
Πίνδος
Eθνικό Πάρκο
Northern Pindos National Park

Φαράγγι του Βίκου | Vikos Canyon
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The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.
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των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.
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Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή 
αρκούδας που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές 
αρκούδες και εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 3-8 
εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων 
απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη 
νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 
αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.νεότερη 
µορφή, την Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» 
ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική 
αφετηρία του γένους των αρκούδων που σήµερα 
περιλαµβάνει 8 είδη.

Brown bear 
The bear Ursus minimus is the first form that resembled a bear outside with today's Bears 

and appeared in Europe for 3-8 million years. Subsequent studies fossils eventually 

recognize another newer form, Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 million years old, the 

actual origin of the animals that genus; currently comprises 8 species.Ursus etruscus 

(«Etruscan Bear" 2 million years old, the actual origin of the animals that genus; current

Καφέ αρκούδα

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Βόρεια
Πίνδος
Northern Pindos National Park

Eθνικό Πάρκο
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Γραµατοσειρά
PF Catalog - Regular 15 pt.
Xρώµα: C=42, M=9, Y=27, K=31

Γραµατοσειρά
PF Catalog - Regular 35 pt.

Xρώµα: C=71, M=0, Y=42, K=7

Γραµατοσειρά
PF Catalog - bold 94 pt.

Xρώµα: C=34, M=7, Y=21, K=25 

Xρώµα: C=47, M=16, Y=28, K=4

Xρώµα: C=71, M=23, Y=42, K=7

Xρώµα: C=42, M=9, Y=27, K=0

Xρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0
περίγραµα πάχους 9 εκ.

Πρότυπες Πινακίδες Σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου / Ο ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ / Πινακίδα Tύπου ∆: Σήµανση Ενηµέρωσης και Ερµηνείας Περιβάλλοντος

 ∆2 & ∆3: Μικρό Αναλόγιο (χαµηλό και ψηλό)

Θέση Λογοτύπων

Χρώµα: C=16, M=100, Y=95, K=7
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Βίτσα
Vitsa

Είστε εδώ

Μονοδένδρι

Προιστορικός
οικισµός

∆ολίνες
Dolines

Πετροχελίδονα

Petroxelidona

Γεφύρι του Κόκορη

Gefyri tou Kokori

∆ρυοδάσος
Dryodasos

Prehistoric
Settlement

You are here

Monodendri

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Tymfi 
The bear Ursus minimus is the first form that resembled a 
bear outside with today's Bears and appeared in Europe 
for 3-8 million years. Subsequent studies fossils eventually 
recognize another newer form, Ursus etruscus («Etruscan 
Bear" 2 million years old, the actual origin of the animals 
that genus; currently comprises 8 species.for 3-8 million 
years. Subsequent studies fossils eventually recognize 
another newer form, Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 
million years old, the actual origin of the animals that 
genus; currently comprises 8 species.α other newer form, 
Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 million years old, the 
actual origin of the animals that genus; currently 
comprises 8 species.α

Η αρκούδα Ursus minimusείναι η πρώτη µορφή 
αρκούδας που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές 
αρκούδες και εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 
3-εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων 
απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη 
νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 
αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.νεότερη 
µορφή, την Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» 
ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική 
αφετηρία του γένους των αρκούδων που σήµερα 
περιλαµβάνει 8 είδη. αρκούδων που σήµερα 
περιλαµβάνει 8 είδη.νεότερη µορφή, την Ursus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 
αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Τύµφη

Βόρεια
Πίνδος
Northern Pindos National Park

Eθνικό Πάρκο

Βίτσα
Vitsa

Είστε εδώ

Μονοδένδρι

Προιστορικός
οικισµός

∆ολίνες
Dolines

Πετροχελίδονα

Petroxelidona

Γεφύρι του Κόκορη

Gefyri tou Kokori

∆ρυοδάσος
Dryodasos

Prehistoric
Settlement

You are here

Monodendri

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Tymfi 
The bear Ursus minimus is the first form that resembled a 
bear outside with today's Bears and appeared in Europe 
for 3-8 million years. Subsequent studies fossils eventually 
recognize another newer form, Ursus etruscus («Etruscan 
Bear" 2 million years old, the actual origin of the animals 
that genus; currently comprises 8 species.for 3-8 million 
years. Subsequent studies fossils eventually recognize 
another newer form, Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 
million years old, the actual origin of the animals that 
genus; currently comprises 8 species.α other newer form, 
Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 million years old, the 
actual origin of the animals that genus; currently 
comprises 8 species.α

Η αρκούδα Ursus minimusείναι η πρώτη µορφή αρκούδας 
που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και 
εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 3-εκατοµµύρια χρόνια. 
Μελέτες µεταγενέστερων απολιθωµάτων αναγνωρίζουν 
τελικά σε µία άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την 
πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που σήµερα 
περιλαµβάνει 8 είδη.νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την 
πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που σήµερα 
περιλαµβάνει 8 είδη. αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 
είδη.νεότερη µορφή, την Ursus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 
2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του 
γένους των αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Τύµφη

Βόρεια
Πίνδος
Northern Pindos National Park

Eθνικό Πάρκο

Γραµατοσειρά
PF Catalog - bold 90 pt.
χρώµα: C=71, M=23, Y=42, K=7

Γραµατοσειρά
PF Catalog - bold 26 pt.

Χρώµα: C=42, M=9, Y=27, K=31

Γραµατοσειρά
PF Catalog - bold 45 pt.

Xρώµα: C=34, M=7, Y=21, K=25 
Χρώµα: C=64, M=21, Y=37, K=0

Χρώµα: C=71, M=24, Y=42, K=7

Γραµατοσειρά Ελληνικού τίτλου
PF Catalog - bold 50 pt.
χρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0
Γραµατοσειρά κειµένου
PF Catalog - Regular 20 pt.
Χρώµα: λευκό

Γραµατοσειρά Ελληνικού ονόµατος
PF Catalog - bold 42 pt.

Χρώµα: C=0, M=100, Y=100, K=0
Γραµατοσειρά Αγγλικού ονόµατος

PF Catalog - Regular 23.5 pt.
Χρώµα: C=35, M=10, Y=20, K=30

Γραµατοσειρά Ελληνικού ονόµατος
PF Catalog - bold 42 pt.

χρώµα: C=71, M=24, Y=42, K=7
Γραµατοσειρά Αγγλικού ονόµατος

PF Catalog - Regular 23.5 pt.
Χρώµα: C=35, M=10, Y=20, K=30

Γραµατοσειρά Ελληνικού ονόµατος
PF Catalog - bold 23.5pt.

χρώµα: 35, M=10, Y=20, K=30
Γραµατοσειρά Αγγλικού ονόµατος

PF Catalog - Regular 23.5 pt.
Χρώµα: C=35, M=10, Y=20, K=30

Γραµατοσειρά Αγγλικού τίτλου
PF Catalog - bold 35 pt.
χρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0
Γραµατοσειρά κειµένου
PF Catalog - Regular 17 pt.
Χρώµα: λευκό

Χρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0
περίγραµµα πάχους 9 εκ.

Πρότυπες Πινακίδες Σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου / Ο ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ / Πινακίδα Tύπου ∆: Σήµανση Ενηµέρωσης και Ερµηνείας Περιβάλλοντος

 ∆4: Kατακόρυφη πινακίδα µικρού µεγέθους

Θέση Λογοτύπων

Xρώµα: C=16, M=100, Y=95, K=7
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Το Κεντρικό Ζαγόρι είναι περιοχή 
µεγάλης σπουδαιότητας για τη 
χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για 
το τοπίο του, τα παραδοσιακά 
χωριά, τα γεφύρια και τις 
εκκλησίες του.
Η περιοχή θεωρείται από τις πιο 
όµορφες στην Ελλάδα. Στις 
εκτεταµένες δασικές εκτάσεις της 
απαντούν τα περισσότερα είδη 
δένδρων της χώρας.
Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο 
υψηλότερο βουνό της Ελλάδας 
(2.637 µέτρα). Σηµατοδοτεί µια 
περιοχή µε µεγάλη 
βιοποικιλότητα, εξαιρετικής 

The protected area
Το Κεντρικό Ζαγόρι είναι περιοχή µεγάλης σπουδαιότητας 
για τη χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για το τοπίο του, τα 
παραδοσιακά χωριά, τα γεφύρια και τις εκκλησίες του. Η 
περιοχή θεωρείται από τις πιο όµορφες στην Ελλάδα. Στις 
εκτεταµένες δασικές εκτάσεις της απαντούν τα περισσότερα 
είδη δένδρων της χώρας.Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο 
υψηλότερο βουνό της Ελλάδας (2.637 µέτρα). 
Σηµατοδοτεί µια περιοχή µε µεγάλη βιοποικιλότητα, 
εξαιρετικής είδη δένδρων της χώρας.Ο Σµόλικας είναι το 
δεύτερο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας (2.637 µέτρα). 
Σηµατοδοτεί µια περιοχή µε µεγάλη βιοποικιλότητα, 
εξαιρετική

Η προστατευόµενη
περιοχή

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Βόρεια
Πίνδος
Eθνικό Πάρκο Northern Pindos National Park

Υπόµνηµα

Κλίµακα χάρτη: 1:50.000

Υδρογραφικό
δίκτυο

Οδικό δίκτυο

Πηγή

Ποταµός µόνιµης ροής

Ποταµός περιοδικής ροής

Αρδευτικό δίκτυο

Λίµνη

Εγνατία oδός

Κύριος ασφαλτόδροµος

∆ευτερεύων ασφαλτόδροµος

∆ρόµος υπό ασφαλτόστρωση

Χωµατόδροµος

Χωµατόδροµος κακής βατότητας

Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε6

Εθνικό µονοπάτι 0303

Προστατευόµενες
περιοχές

Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου

Εθνικός ∆ρυµός

Πυρήνας Εθνικoύ ∆ρυµoύ

Βιογενετικό Απόθεµα

Καταφύγιο Άγριας Ζωής (K.A.Z.)

∆ίκτυο NATURA 2000

Πέτρινο γεφύρι

Ιαµατικά λουτρά

Περιβαλλοντικό πάρκο

Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

Περίπτερο Ενηµέρωσης
Εθνικού Πάρκου

Πυροφυλάκιο - ∆ασικός
Σταθµός 

Ορεινό καταφύγιο

Οχύρωση

Μουσείο - Συλλογή

Ηρώο

Ιστορικός τόπος

Υπαίθριο θέατρο

Μονή

Tαφές

Ερείπια

Αλεξίπτωτο πλαγιάς

Θέση θέας

Χιονοδροµικό κέντρο

Θέσεις
ενδιαφέροντος

Υψοµετρικό σηµείο

Σύνορα

Όρια νοµών

Oικισµός

Αεροδρόµιο

Κέντρο Yγείας

Ζώνη Ειδικής Προστασίας
για την ορνιθοπανίδα

Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας

Πρότυπες Πινακίδες Σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου / Ο ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ / Πινακίδα Tύπου ∆: Σήµανση Ενηµέρωσης και Ερµηνείας Περιβάλλοντος

 ∆5: Kατακόρυφη πινακίδα µεγάλου µεγέθους
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Το Κεντρικό Ζαγόρι είναι περιοχή 
µεγάλης σπουδαιότητας για τη 
χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για 
το τοπίο του, τα παραδοσιακά 
χωριά, τα γεφύρια και τις 
εκκλησίες του.
Η περιοχή θεωρείται από τις πιο 
όµορφες στην Ελλάδα. Στις 
εκτεταµένες δασικές εκτάσεις της 
απαντούν τα περισσότερα είδη 
δένδρων της χώρας.
Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο 
υψηλότερο βουνό της Ελλάδας 
(2.637 µέτρα). Σηµατοδοτεί µια 
περιοχή µε µεγάλη 
βιοποικιλότητα, εξαιρετικής 

The protected area
Το Κεντρικό Ζαγόρι είναι περιοχή µεγάλης σπουδαιότητας 
για τη χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για το τοπίο του, τα 
παραδοσιακά χωριά, τα γεφύρια και τις εκκλησίες του. Η 
περιοχή θεωρείται από τις πιο όµορφες στην Ελλάδα. Στις 
εκτεταµένες δασικές εκτάσεις της απαντούν τα περισσότερα 
είδη δένδρων της χώρας.Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο 
υψηλότερο βουνό της Ελλάδας (2.637 µέτρα). 
Σηµατοδοτεί µια περιοχή µε µεγάλη βιοποικιλότητα, 
εξαιρετικής είδη δένδρων της χώρας.Ο Σµόλικας είναι το 
δεύτερο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας (2.637 µέτρα). 
Σηµατοδοτεί µια περιοχή µε µεγάλη βιοποικιλότητα, 
εξαιρετική

Η προστατευόµενη
περιοχή

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is financed by the 
Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Βόρεια
Πίνδος
Eθνικό Πάρκο Northern Pindos National Park

Υπόµνηµα

Κλίµακα χάρτη: 1:50.000

Υδρογραφικό
δίκτυο

Οδικό δίκτυο

Πηγή

Ποταµός µόνιµης ροής

Ποταµός περιοδικής ροής

Αρδευτικό δίκτυο

Λίµνη

Εγνατία oδός

Κύριος ασφαλτόδροµος

∆ευτερεύων ασφαλτόδροµος

∆ρόµος υπό ασφαλτόστρωση

Χωµατόδροµος

Χωµατόδροµος κακής βατότητας

Ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε6

Εθνικό µονοπάτι 0303

Προστατευόµενες
περιοχές

Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου

Εθνικός ∆ρυµός

Πυρήνας Εθνικoύ ∆ρυµoύ

Βιογενετικό Απόθεµα

Καταφύγιο Άγριας Ζωής (K.A.Z.)

∆ίκτυο NATURA 2000

Πέτρινο γεφύρι

Ιαµατικά λουτρά

Περιβαλλοντικό πάρκο

Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης

Περίπτερο Ενηµέρωσης
Εθνικού Πάρκου

Πυροφυλάκιο - ∆ασικός
Σταθµός 

Ορεινό καταφύγιο

Οχύρωση

Μουσείο - Συλλογή

Ηρώο

Ιστορικός τόπος

Υπαίθριο θέατρο

Μονή

Tαφές

Ερείπια

Αλεξίπτωτο πλαγιάς

Θέση θέας

Χιονοδροµικό κέντρο

Θέσεις
ενδιαφέροντος

Υψοµετρικό σηµείο

Σύνορα

Όρια νοµών

Oικισµός

Αεροδρόµιο

Κέντρο Yγείας

Ζώνη Ειδικής Προστασίας
για την ορνιθοπανίδα

Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας

Γραµατοσειρά
PF Catalog - bold 190 pt.
Χρώµα: C=71, M=24, Y=42, K=6

Γραµατοσειρά
PF Catalog - bold 93 pt.
Xρώµα: C=34, M=7, Y=21, K=25 

Γραµατοσειρά
PF Catalog - bold 70 pt.

Χρώµα: C=42, M=9, Y=27, K=31

Xρώµα: C=63, M=20, Y=37, K=7

Xρώµα: C=0, M=100, Y=100, K=0

Xρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0

Γραµατοσειρά Ελληνικού τίτλου
PF Catalog - bold 73 pt.

Xρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0
Γραµατοσειρά κειµένου

PF Catalog - Regular 57 pt.
χρώµα: λευκό

Γραµατοσειρά Αγγλικού τίτλου
PF Catalog - bold 55 pt.

Xρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0
Γραµατοσειρά κειµένου

PF Catalog - Regular 33 pt.
χρώµα: λευκό

∆ιακεκοµµένη γραµµή πάχους 17pt
Xρώµα: C=0, M=0, Y=0, K=45

Πρότυπες Πινακίδες Σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου / Ο ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ / Πινακίδα Tύπου ∆: Σήµανση Ενηµέρωσης και Ερµηνείας Περιβάλλοντος

 ∆5: Kατακόρυφη πινακίδα µεγάλου µεγέθους

Xρώµα: C=16, M=100, Y=95, K=7

Θέση Λογοτύπων
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Xρώµα: C=71, M=24, Y=42, K=7

Xρώµα: C=71, M=24, Y=42, K=7

Xρώµα: C=71, M=24, Y=42, K=7

Xρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0

χρώµα: C=71, M=24, Y=42, K=7

χρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0

Γραµατοσειρά Ελληνικού τίτλου
PF Catalog - bold 102 pt.
Χρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0
Γραµατοσειρά Aγγλικού τίτλου 
PF Catalog - Regular 70 pt.
Χρώµα: άσπρο

Γραµατοσειρά Ελληνικού τίτλου
PF Catalog - bold 102 pt.
Χρώµα: C=0, M=0, Y=100, K=0
Γραµατοσειρά Aγγλικού τίτλου 
PF Catalog - Regular 70 pt.
Χρώµα: άσπρο

Βάλια Κάλντα | Valia Kalda 

Zαγόρι | Zagori



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆εδοµένου του ειδικού και σύνθετου χαρακτήρα των κατασκευών, για τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού όσον αφορά στις συµβατικές εργασίες χρησιµοποιήθηκαν ως βάση τα άρθρα 
των οικοδοµικών εργασιών από τα ενιαία τιµολόγια ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα µε την πλέον 
επικαιροποιηµένη έκδοσή τους «Έγκριση αναπροσαρµογής και συµπλήρωσης Ενιαίων Τιµολογίων 
Οικοδοµικών Έργων ΦΕΚ Β' 513 19-3-2009», ενώ για τις ειδικές κατασκευές και υλικά 
χρησιµοποιήθηκαν τιµές αγοράς σύµφωνα µε κοστολόγηση κατασκευαστών.

Σηµειώνεται ότι:
- Το κάθε σύνολο αντιπροσωπεύει το κόστος ενός (1) τεµαχίου από τον κάθε τύπο πινακίδας.
- Στο κόστος δεν περιλαµβάνεται η συγγραφή των κειµένων στην ελληνική γλώσσα, η µετάφραση 
των κειµένων στην αγγλική γλώσσα, η δηµιουργία και επεξεργασία εποπτικού υλικού (χάρτες, 
φωτογραφίες, σκίτσα κ.ά.), η προσαρµογή του γραφιστικού σχεδιασµού στην κάθε πινακίδα, η 
µεταφορά των πινακίδων από τον τόπο κατασκευής και στον χώρο τοποθέτησης.
- Ο προϋπολογισµός του κόστους είναι χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικά το κόστος για τον κάθε τύπο πινακίδας δίνεται ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ Α. Σήµανση κύριων εισόδων    ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)

1η εναλλακτική 

Μονολιθικός πέτρινος όγκος, επεξεργασµένος
σύµφωνα µε τη µελέτη (δεν περιλαµβάνεται η µεταφορά)    2.500

Μεταλλική πλάκα Corten πάχους 8 χιλιοστών µε επεξεργασία
lazer για τα κενά γράµµατα (δεν περιλαµβάνει µεταφορά)    950

Έξεργο λογότυπο κατασκευασµένο από επισµαλτωµένη λάβα
πάχους 2,5 εκατοστών (περιλαµβάνονται έξοδα µεταφοράς και ασφάλιση)  970

Εργασίες εκθάµνωσης (5 µ2)        24

Εκσκαφή σε γαιώδες-ηµιβραχώδες έδαφος χωρίς µηχανικά µέσα
(0,75 µ3)          23

Ξυλότυποι σκυροδέτησης (3,00 µ2)       52

Σκυροδέτηση (1,00 µ3)         100

Ελαφρύς χαλύβδινος οπλισµός (80 kg)      144

Επένδυση µε λιθοδοµή ξεστών λίθων (3,3 µ2)      195

Επίστρωση µε ηµιλαξευτές χονδρόπλακες (2,00 µ2)     88

Περιµετρική διάστρωση γαιών (1,00 tn)      5

ΣΥΝΟΛΟ          5.051
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3 ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ Α. Σήµανση κύριων εισόδων    ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)

2η εναλλακτική 

Μεταλλικός σκελετός πινακίδας (109 kg)      524

Επιφάνειες χαλυβδοελασµάτων επεξεργασµένες
(κοπή, στραντζάρισµα, κόλληση) (105 kg)      609

Βαφή αντισκωριακή (18 µ2)        54

Βαφή ρητίνης µε οξείδια σιδήρου (6,5 µ2)      58

Βαφή «direct to metal» (1,00 µ2)       14

Έξεργο λογότυπο κατασκευασµένο από επισµαλτωµένη
λάβα πάχους 2,5 εκατοστών (περιλαµβάνονται έξοδα
µεταφοράς και ασφάλιση)        970

Εργασίες εκθάµνωσης (5 µ2)        24

Εκσκαφή σε γαιώδες-ηµιβραχώδες έδαφος χωρίς
µηχανικά µέσα (0,75 µ3)        23

Ξυλότυποι σκυροδέτησης (3,00 µ2)       52

Σκυροδέτηση (1,00 µ3)         100

Ελαφρύς χαλύβδινος οπλισµός (80 kg)      144

Επένδυση µε λιθοδοµή ξεστών λίθων (3,3 µ2)      195

Επίστρωση µε ηµιλαξευτές χονδρόπλακες (2,00 µ2)     88

Περιµετρική διάστρωση γαιών (1,00 tn)      5

ΣΥΝΟΛΟ          2.830



ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ Β. Σήµανση ζωνών προστασίας    ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)

1η εναλλακτική  (στραντζαρισµένο Corten)

Συνολική κατασκευή βάσης-φορέα µε σκελετό και
επένδυση Corten µε επεξεργασία lazer (τιµή κατασκευαστή
χωρίς µεταφορά στον χώρο τοποθέτησης)      750

∆ιαµορφωµένη πινακίδα από ανοδιωµένο αλουµίνιο πάχους
1,5 χιλιοστών (υπολογίζονται φύρες)       25

Ψηφιακή εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο (0,36 µ2)    25

Εργασίες εκθάµνωσης (1 µ2)        5

Εκσκαφή σε γαιώδες-ηµιβραχώδες έδαφος χωρίς
µηχανικά µέσα (0,1 µ3)         3

Σκυροδέτηση (0,07 µ3)         10

Ελαφρύς χαλύβδινος οπλισµός (5 kg)       9

ΣΥΝΟΛΟ          822
 
2η εναλλακτική (στραντζαρισµένο χαλυβδοέλασµα µε βαφή) 

Μεταλλικός σκελετός φορέα (22 kg)       106

Επιφάνειες χαλυβδοελασµάτων επεξεργασµένες
(κοπή, στραντζάρισµα, κόλληση) (44,5 kg)      258

Βαφή αντισκωριακή (6,5 µ2)        19

Βαφή ρητίνης µε οξείδια σιδήρου (2,8 µ2)      25
Βαφή «direct to metal» (0,2 µ2)       2

∆ιαµορφωµένη πινακίδα από ανοδιωµένο αλουµίνιο πάχους 
,5 χιλιοστών (υπολογίζονται φύρες)       25

Ψηφιακή εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο (0,36 µ2)    25

Εργασίες εκθάµνωσης (1 µ2)        5

Εκσκαφή σε γαιώδες-ηµιβραχώδες έδαφος χωρίς
µηχανικά µέσα (0,1 µ3)         3

Σκυροδέτηση (0,07 µ3)         10

Ελαφρύς χαλύβδινος οπλισµός (5 kgr)       10

ΣΥΝΟΛΟ          488
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ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ Γ. Σήµανση µονοπατιών     ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)

Γ1. Πινακίδα αρχής - τέλους

Μεταλλικός κορµός (22 kg)        106

Βαφή «direct to metal» (1,2 µ2)       9

Ξύλινος φορέας         85

Φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου (0,2 µ2)      5

Ψηφιακή εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο (0,2 µ2)     14

Εκσκαφή σε γαιώδες-ηµιβραχώδες έδαφος χωρίς µηχανικά µέσα (0,15 µ3)  5

Σκυροδέτηση (0,04 µ3)         4

Ελαφρύς χαλύβδινος οπλισµός (3,2 kg)      6

ΣΥΝΟΛΟ          234

 
Γ2. Πινακίδα κατεύθυνσης
 
Μεταλλικός κορµός (13,5 kg)        65

Βαφή «direct to metal» (0,7 µ2)       5

Ξύλινος φορέας         25

Φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου (0,05 µ2)      2

Ψηφιακή εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο (0,05 µ2)    5

Πάκτωση σε γαιώδες έδαφος µε µερική εκσκαφή     10

ΣΥΝΟΛΟ          112



ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ ∆. Σήµανση ενηµέρωσης
και ερµηνείας περιβάλλοντος       ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)

∆1. Μεγάλο αναλόγιο

Μεταλλικός κορµός (24,5 kg)        118

Βαφή «direct to metal» (1,2 µ2)       9

Ξύλινος φορέας          320

Φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου (0,72 µ2)      15

Ψηφιακή εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο (0,72 µ2)    51

Εκσκαφή σε γαιώδες-ηµιβραχώδες έδαφος
χωρίς µηχανικά µέσα (0,15 µ3)        4

Σκυροδέτηση (0,4 µ3)         40

Ελαφρύς χαλύβδινος οπλισµός (5 kg)       55

ΣΥΝΟΛΟ          612

 
∆2. Μικρό και ψηλό αναλόγιο  

Μεταλλικός κορµός (8,8 kg)        43

Βαφή «direct to metal» (0,4 µ2)       3

Ξύλινος φορέας          75

Φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου (0,16 µ2)      4

Ψηφιακή εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο (0,16 µ2)    12

Εκσκαφή σε γαιώδες-ηµιβραχώδες έδαφος
χωρίς µηχανικά µέσα (0,05 µ3)        2

Σκυροδέτηση (0,04 µ3)         4

Ελαφρύς χαλύβδινος οπλισµός (2,5 kgr)      5

ΣΥΝΟΛΟ          148
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∆3. Μικρό και χαµηλό αναλόγιο      ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)

Μεταλλικός κορµός (4,5 kg)        22

Βαφή «direct to metal» (0,2 µ2)       2

Ξύλινος φορέας          75

Φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου (0,16 µ2)      4

Ψηφιακή εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο (0,16 µ2)    12

Εκσκαφή σε γαιώδες-ηµιβραχώδες έδαφος χωρίς µηχανικά µέσα (0,05 µ3)  2

Σκυροδέτηση (0,04 µ3)         4

Ελαφρύς χαλύβδινος οπλισµός (2,5 kgr)      5

ΣΥΝΟΛΟ          126
 
∆4. Κατακόρυφη πινακίδα µικρού µεγέθους       

Μεταλλικός κορµός (28,2 kg)        135

Βαφή «direct to metal» (1,3 µ2)       10

Ξύλινος φορέας          150

Φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου (0,4 µ2)      10

Ψηφιακή εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο (0,4 µ2)     28

Πάκτωση σε γαιώδες έδαφος µε µερική εκσκαφή     20

ΣΥΝΟΛΟ          353
 
∆5. Κατακόρυφη πινακίδα µεγάλου µεγέθους       

Μεταλλικός κορµός (42,8 kg)        206

Βαφή «direct to metal» (2,00 µ2)       14

Ξύλινος φορέας          1.100

Φύλλο ανοδιωµένου αλουµινίου (2,00 µ2)      38

Ψηφιακή εκτύπωση σε ανοδιωµένο αλουµίνιο (2,00 µ2)    140

Εργασίες εκθάµνωσης (3 µ2)        15

Εκσκαφή σε γαιώδες-ηµιβραχώδες έδαφος χωρίς
µηχανικά µέσα (0,5 µ3)         15

Σκυροδέτηση (0,26 µ3)         26

Ελαφρύς χαλύβδινος οπλισµός (5 kg)       38

ΣΥΝΟΛΟ          1.592



ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ Ε. Σήµανση προσανατολισµού
και κατεύθυνσης         ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)

Μεταλλικά στοιχεία κορµού (4,6 kg)       22

Βαφή «direct to metal» (0,3 µ2)       2

Ξύλινο στοιχείο κορµού        105

Πινακίδα ανοδιωµένου αλουµινίου 50 Χ 15 εκατοστά
πάχους 2,5 χιλιοστών µε ψηφιακή εκτύπωση      10

Πινακίδα ανοδιωµένου αλουµινίου 20 Χ 15 εκατοστά
πάχους 2,5 χιλιοστών µε ψηφιακή εκτύπωση      4

Πάκτωση σε γαιώδες έδαφος µε κρούση      3

 
Το σύνολο του κόστους ανά πινακίδα εξαρτάται από τον αριθµό των στοιχείων που περιέχει 
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Πρότυπες Πινακίδες Σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ι.    Προδιαγραφές υλικών κατασκευής πινακίδων
ΙΙ.  Προδιαγραφές σήµανσης µονοπατιών της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ορειβασίας
ΙΙΙ.  Εναλλακτικές εικαστικές προτάσεις των πινακίδων σήµανσης
IV.  Ηλεκτρονικά αρχεία κατασκευής πινακίδων και γραφιστικού σχεδιασµού (CD)
 



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

Kόλλα Sicaflex

Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων, ενός συστατικού βάσεως 
πολυουρεθάνης , εύκαµπτο και ελαστικό. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές. 
Απορροφητικό δονήσεων και κρούσεων. Χωρίς διαλύτες και άοσµο. Προσφέρει συγκόλληση 
χωρίς σταθεροποίηση των συγκολούµενων τµηµάτων. Πυκνότητα: 1.30kg/l. Ελαστική επαναφορά 
>80% µετά από 28 ηµέρες(+23°C/50% Σ.Υ.). Χρόνος δηµιουργίας επιδερµίδας: 70 λεπτά 
(+23°C/50% Σ.Υ.). Προετοιµασία υποστρώµατος: στην περίπτωση µη πορώδους υποστρώµατος 
(µεταλλικές επιφάνειες) πρέπει αυτές να καθαρισθούν µε λεπτό λειαντικό πανάκι και µετά την 
εφαρµογή να τηρηθεί ελάχιστος χρόνος ξήρανσης 15 λεπτών.

Bαφές ρητίνης µε οξείδια σιδήρου

Βαφή γρήγορου στεγνώµατος οξειδίου του σιδήρου ενός συστατικού, χρώµατος γκρι-ανθρακί 
που βασίζεται σε φυσική ρητίνη και σε πιγµέντα σιδήρου µε πέρλα. Η βαφή πρέπει να προσφέρει 
καλή πρόσφυση σε γυµνή λαµαρίνα ακόµα και χωρίς αστάρι. Να είναι ανθεκτική στη διάβρωση 
και στις έντονες καιρικές συνθήκες. Προτείνεται το χρώµα 7-620 της εταιρείας Selemix ή 
παρεµφερές. Εφαρµόζεται σε δύο χέρια µε ενδιάµεση αναµονή 10 λεπτών σε συνθήκες +20°C. 
Έχει πολύ εύκολο στέγνωµα. Η εφαρµογή γίνεται µε πινέλο ή µε αεροσυµπιεστή («πιστόλι»).

Βαφές «direct to metal»

Η βαφή πρέπει να είναι υψηλών αντοχών στις εξωτερικές συνθήκες και να είναι εφαρµόσιµη µε 
αεροσυµπιεστή («πιστόλι»), ρολό ή πινέλο και να εφαρµόζεται απευθείας στις επιφάνειες προς 
βαφή χωρίς αστάρωµα.Η βαφή επίσης πρέπει να:
- είναι σύστηµα ενός σταδίου,
- επιτυγχάνει µεγάλο πάχος φιλµ (έως 300 µικρά υγρό φιλµ),
- µπορεί να εφαρµοσθεί µε τις µεθόδους ψεκασµού airless, air assisted airless,
  συµβατικά ή HVLP,
- έχει καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες, όπως γυµνή λαµαρίνα, αλουµίνιο,
  γαλβανισµένη λαµαρίνα, πολυεστέρας,
- έχει υψηλή καλυπτικότητα.
- έχει επιλογές χρωµατολογίου RAL,
- έχει περιεκτικότητα σε VOC του έτοιµου προς χρήση προϊόντος λιγότερη από 420 γ/λ.
  Η βαφή θα εφαρµοσθεί σε δύο χέρια.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ

Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αλουµίνιο

Οι ψηφιακές εκτυπώσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε εκτυπωτή τεχνολογίας UV κατάλληλο 
για επιφάνεια ανοδιωµένου αλουµινίου. Η εκτύπωση οφείλει να είναι πιστοποιηµένη για εξωτερική 
τοποθέτηση και αδιάβροχη χωρίς τη µετέπειτα πλαστικοποίηση ή βερνίκωµα (lamination). Για την 
εκτύπωση κειµένου σε ανοδιωµένο αλουµίνιο, η εκτύπωση πρέπει να έχει απόλυτη ακρίβεια και 
ευκρίνεια στις ακµές των γραµµάτων, ακόµα και στην εκτύπωση των µικρότερων δυνατών 
γραµµατοσειρών µέσω κατάλληλης τεχνολογίας (π.χ. τύπου Quadro Array (τετραχρωµία) και 
ελεγχόµενης droplet geometry (γεωµετρίας µε ταυτόχρονο ψεκασµό σταγονιδίων). Το ίδιο ισχύει 
και στην απαίτηση για µέγιστη ευκρίνεια σε εκτύπωση εκτύπωσης χαρτών. Στην εκτύπωση 
χρωµάτων απαιτείται ανάλυση έως και 400 - 600dpi (φωτογραφική ποιότητα µε ευρεία γκάµα 
χρωµάτων και διαβαθµίσεων). Τα χρησιµοποιούµενα µελάνια πρέπει να είναι µελάνια UV, άοσµα, 
χωρίς βαρέα µέταλλα, φιλικά προς το περιβάλλον. Να είναι τύπου «VOC-free» χωρίς την ένδειξη Ν 
της EEC (Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ένωσης) που αναφέρεται στους κινδύνους για το περιβάλλον, 
των χηµικών που συνθέτουν τα µελάνια. Πρέπει επίσης και ανθεκτικά στον χρόνο και την έκθεση 
στις καιρικές συνθήκες και την απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως. Επίσης να έχουν µεγάλη 
προσκόλληση στο υλικό, ανεξάρτητα αν αυτό είναι πορώδες ή όχι.

Κόλλα PUR-Prepolymer ενός συστατικού

Κόλλα χωρίς φορµαλδεΰδη ή διαλύτη µε υψηλό βαθµό σκληρότητας για υψηλής ποιότητας 
συγκόλληση σε πολλά υλικά, κατάλληλη για συγκόλληση αλουµινίου - ξύλου. Σκληραίνει µε την 
υγρασία. Τηρεί τις προδιαγραφές αντοχής D4 κατά DIN EN204/205. Τηρεί τις προδιαγραφές 
αντοχής σε θερµοκρασία κατά Watt 91>7 N/mm² και η HRT93 περίπου +120°C. Η εφαρµογή 
πραγµατοποιείται κατά κανόνα µονόπλευρα ως γραµµή απευθείας από το φυσίγγιο και απλώνεται 
αν χρειασθεί µε σπάτουλα. Χρώµα µετά την εφαρµογή : ελεφαντόδοντο. Θερµοκρασία 
εφαρµογής: >10°C. Ανοικτός χρόνος σε +20%/50% σχετική υγρασία (min): 14-16. Χρόνος 
πρεσαρίσµατος σε +20°C (min): 45-56. Σε υλικά µε κλειστούς πόρους και υγρασία ξύλου <8% 
πρέπει να ψεκαστεί ή η εφαρµοσµένη κόλλα ή το υλικό συγκόλλησης µε νερό. Προσοχή στο 
πρεσσάρισµα. Πυκνότητα +20°C (g/cm³): 1.2.

Μάρµαρο Αλιβερίου

Παρατίθενται οι φυσικοχηµικές ιδιότητες του µαρµάρου Αλιβερίου που κρίνονται κατάλληλες και 
ικανοποιητικές για τη συγκεκριµένη εφαρµογή στις πινακίδες σήµανσης εισόδου του Εθνικού 
Πάρκου βόρειας Πίνδου, σε συνδυασµό µε την απόχρωση του: 
- Φαινοµενική ειδική πυκνότητα, kg/m3 (ASTM C-97) 2714
- Αντοχή σε θλίψη – υγρή κατάσταση, MPa (ASTM C-170): 99
- Συντελεστής θραύσης υπό κάµψη, MPa (ASTM C-99): 19
- Συντελεστής υδατοαπορρόφησης, % wt (ASTM C-97): 0,12
- Φθορά µετά από τριβή, mm (DIN 52108 - 20 ΚΥΚΛΟΙ): 7,54
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Τα µονοπάτια του κάθε βουνού, εκτός από εκείνα των µεγάλων διαδροµών, χαρακτηρίζονται 
ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους (κύρια ή όχι) µε ένα χρώµα και ένα γεωµετρικό σχήµα, 
τετράγωνο τα κύριας σηµασίας και τρίγωνο τα δευτερεύοντα, ενώ αν είναι αρκετά τα 
δευτερεύοντα χρησιµοποιούνται ακόµα ο κύκλος και το ορθογώνιο. Κύριο χρώµα είναι το κόκκινο 
και µετά το κίτρινο, ενώ ακολουθούν, ανάλογα της σπουδαιότητας και του πλήθους των 
µονοπατιών, το πράσινο, το µπλε, το πορτοκαλί και το µωβ.

Τα χαρακτηριζόµενα µονοπάτια µεγάλων διαδροµών (εθνικά µονοπάτια) ή µεγάλων αποστάσεων 
(ευρωπαϊκά µονοπάτια) χρησιµοποιούν το σχήµα του ρόµβου και χρώµα το βαθύ κόκκινο σε 
άσπρη τετράγωνη βάση. Μέσα στον ρόµβο γράφεται ο αριθµός του µονοπατιού. Η αρίθµηση των 
µονοπατιών µεγάλων διαδροµών κυµαίνεται από 01 - 10 για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, 
11 - 19 για τη ∆υτική Ελλάδα και τη Φωκίδα, 21 - 29 για την Κεντρική Ελλάδα και την Εύβοια, 31 - 
39 για την Πελοπόννησο και 41 - 49 για την Κρήτη. Για τα ευρωπαϊκά µονοπάτια χρησιµοποιούνται 
τα σύµβολα Ε4, Ε6.

Όλες οι πινακίδες που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση των µονοπατιών βάφονται µε βαθύ 
κίτρινο ανακλαστικό χρώµα. Τα γράµµατα και τα διάφορα σύµβολα στις πινακίδες (σταθµοί, 
καταφύγια, ξενώνες, καταστήµατα, ερηµοκκλήσια, αξιοθέατα κ.ά.) βάφονται µε µαύρο χρώµα ή 
µε βαθύ λαδί. Εξαίρεση γίνεται στις πινακίδες που το χαρακτηρισµένο µονοπάτι έχει κίτρινο 
χρώµα. Τότε στην πινακίδα θα µπει γύρω από το σύµβολο µία άσπρη λωρίδα.

Το σηµάδεµα των µονοπατιών µε το χρώµα τους γίνεται στους κορµούς των δένδρων ή σε
βράχια αν δεν υπάρχουν δένδρα. Τα σήµατα είναι πολύ ευδιάκριτα αν γίνουν πάνω σε άσπρο 
φόντο (τετράγωνο σχήµα 15×15 εκατοστά). Ιδιαίτερα αυτό επιβάλλεται όταν το διακριτικό χρώµα 
του µονοπατιού είναι το κίτρινο. Για τον λόγο αυτό πρέπει όλα τα σηµεία που θα µπουν τα σήµατα, 
κορµοί δένδρων ή βράχια, να βαφτούν, όταν θα είναι στεγνά από υγρασία, µε άσπρο ανθεκτικό 
χρώµα και σε µεγαλύτερη διάσταση από το σήµα, µία εβδοµάδα πριν ή όταν το πρώτο χρώµα έχει 
στεγνώσει αρκετά.

Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται στη σήµανση των µονοπατιών πρέπει να αντέχουν στις 
σκληρές καιρικές συνθήκες των βουνών. Πιο κατάλληλα ως τώρα έχουν αποδειχθεί τα χρώµατα 
βαφής των αυτοκινήτων. Εάν χρησιµοποιηθούν ανακλαστικά χρώµατα, επειδή η βροχή βαθµιαία 
τα σβήνει, πρέπει όταν το χρώµα στεγνώσει καλά, να περαστεί από πάνω ένα στρώµα διαφανές 
ακρυλικό.
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Μεταλλικά σήµατα µιας όψης καρφώνονται σε δένδρα που βρίσκονται δίπλα στο µονοπάτι, το 
δασικό ή ηµιονικό δρόµο και κάθετα στον άξονα πορείας, ώστε να φαίνονται από µακριά. Εάν
δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των σηµάτων σε δέντρα, τότε τοποθετούνται σε βάσεις από 
τσιµέντο χαµηλούς στύλους 1 µέτρου ή 1,20 µέτρων µε σήµατα διπλής όψης. Η απόσταση των 
σηµάτων αυτών µπορεί να φθάσει και τα 250 – 300 µέτρα, ανάλογα µε τις συνθήκες. Πρέπει ο 
πεζοπόρος να έχει πάντα τη βεβαιότητα ότι βαδίζει στο σωστό µονοπάτι, ακόµα και εάν δεν 
υπάρχει κίνδυνος να χαθεί.

Στις διασταυρώσεις και διακλαδώσεις ιδιαίτερη προσοχή να µπουν τα σωστά σήµατα, ώστε
ο πεζοπόρος να είναι βέβαιος ότι ακολουθεί το σωστό δρόµο. Σε περιοχές όπου το µονοπάτι
είναι δυσδιάκριτο η σηµατοδότηση πρέπει να είναι πυκνή, ακόµα και κάθε 3 ή 5 µέτρα. Πάντοτε 
παρεµβάλλονται σήµατα µε χρώµα στα µεταλλικά σήµατα σε δένδρα. Μετά από δύο µεταλλικά 
σήµατα ακολουθεί σήµα µε χρώµα. Τα σήµατα που καταστρέφονται (π.χ. από τον άνθρωπο, την 
ανάπτυξη ς του δένδρου ή άλλη αιτία), αντικαθίστανται από σήµατα µε χρώµα.

Για να γίνει σήµανση µονοπατιών θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση στο ∆ασαρχείο της περιοχής, 
που θα συνοδεύεται από χάρτη κλίµακας 1:50.000, στον οποίο θα έχουν σηµειωθεί τα προς 
σηµατοδότηση µονοπάτια. Επίσης πρέπει να υπάρχει και ένα σχεδιάγραµµα, χωρίς υψοµετρικές 
καµπύλες, στο οποίο θα είναι αποτυπωµένα τα µονοπάτια µε το διακριτικό τους χρώµα. Η αίτηση 
θα συνοδεύεται και από µία περιγραφή της διαδροµής µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα 
διευκολύνουν όσους σκοπεύουν να περπατήσουν τη διαδροµή. Η αίτηση µε όλα τα σχετικά 
κοινοποιείται στην Ελληνική Ορειβατική Οµοσπονδία.
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Northern Pindos National Park

Eθνικό
Πάρκο
Βόρειας Πίνδου

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου απαρτίζεται
από τέσσερις διακριτές ζώνες µε διαφορετικό
βαθµό προστασίας.Η πρώτη ζώνη περιλαµβάνει
τους τρεις πυρήνες του Εθνικού Πάρκου
(Περιοχές Προστασίας της Φύσης) που είναι. 

The National Park of Northern Pindos composed
of four; distinct zones with different degrees of
protection.;The first  zone includes three cores 
National; Park

Zώνη ΙΙα
∆ιατήρησης Οικοτόπων
και Ειδών ευρύτερης
περιοχής Βίκου - Αώου
- Κουκουρούτζου -
Βάλια Κάλντα

ZONE ΙΙα
Habitats and Species Conservation
wider Gorge area - Aoou
Koukouroutzou - Valia Calda

Περιοχές
προστασίας
της φύσης
Protected Areas

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή αρκούδας 
που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και 
εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 3-8 εκατοµµύρια χρόνια. 
Μελέτες µεταγενέστερων απολιθωµάτων αναγνωρίζουν 
τελικά σε µία άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την 
πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη. µεταγενέστερων 
απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη 
µορφή, την Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας
2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του 
γένους των αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή αρκούδας που έµοιαζε 
εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και
3-8 εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων απολιθωµάτων αναγνωρίζουν 
τελικά σε µία άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» 
ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 
αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη. («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας
2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων 
που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Φαράγγι Βίκου | Vikos Gorge 
Northern Pindos National Park

Eθνικό
Πάρκο
Βόρειας Πίνδου

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή αρκούδας που 
έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και εµφανίσθηκε 
στην Ευρώπη εδώ και 3-8 εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες 
µεταγενέστερων απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία 
άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την 
πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων 
απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη 
µορφή, την Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 
εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους 
των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.v

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή αρκούδας που έµοιαζε 
εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 
3-8 εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων απολιθωµάτων 
αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική 
αφετηρία του γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Αγριόγιδο | Chamois 
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Brown bear 
The bear Ursus minimus is the first form that resembled a bear outside with 

today's Bears and appeared in Europe for 3-8 million years. Subsequent 

studies fossils eventually recognize another newer form, Ursus etruscus 

(«Etruscan Bear" 2 million years old, the actual origin of the animals that 

genus; currently comprises 8 species.Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 

million years old, the actual origin of the animals that genus; current

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Northern Pindos National Park

Eθνικό
Πάρκο
Βόρειας Πίνδου

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή 
αρκούδας που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές 
αρκούδες και εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 3-8 
εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων 
απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη 
µορφή, την Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» 
ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική 
αφετηρία του γένους των αρκούδων που σήµερα 
περιλαµβάνει 8 είδη.νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, 
την πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που 
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Καφέ αρκούδα

 
Το Κεντρικό Ζαγόρι είναι περιοχή 
µεγάλης σπουδαιότητας για τη 
χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για 
το τοπίο του, τα παραδοσιακά 
χωριά, τα γεφύρια και τις 
εκκλησίες του.
Η περιοχή θεωρείται από τις πιο 
όµορφες στην Ελλάδα. Στις 
εκτεταµένες δασικές εκτάσεις της 
απαντούν τα περισσότερα είδη 
δένδρων της χώρας.
Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο 
υψηλότερο βουνό της Ελλάδας 
(2.637 µέτρα). Σηµατοδοτεί µια 
περιοχή µε µεγάλη βιοποικιλότητα, 
εξαιρετικής 

The protected area

Το Κεντρικό Ζαγόρι είναι περιοχή µεγάλης σπουδαιότητας 
για τη χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για το τοπίο του, τα 
παραδοσιακά χωριά, τα γεφύρια και τις εκκλησίες του. Η 
περιοχή θεωρείται από τις πιο όµορφες στην Ελλάδα. Στις 
εκτεταµένες δασικές εκτάσεις της απαντούν τα περισσότερα 
είδη δένδρων της χώρας.Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο 
υψηλότερο βουνό της Ελλάδας (2.637 µέτρα). Σηµατοδοτεί 
µια περιοχή µε µεγάλη βιοποικιλότητα, εξαιρετικής είδη 
δένδρων της χώρας.Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο υψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας (2.637 µέτρα). Σηµατοδοτεί µια περιοχή 
µε µεγάλη βιοποικιλότητα, εξαιρετική

Η προστατευόµενη
περιοχή

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.
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Βίτσα
Vitsa

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Northern Pindos National Park

Eθνικό
Πάρκο
Βόρειας Πίνδου

The bear Ursus minimus is the first form that resembled a bear 
outside with today's Bears and appeared in Europe for 3-8 
million years. Subsequent studies fossils eventually recognize 
another newer form, Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 million 
years old, the actual origin of the animals that genus; currently 
comprises 8 species.for 3-8 million years. Subsequent studies 
fossils eventually recognize another newer form, Ursus 
etruscus («Etruscan Bear" 2 million years old, the actual origin 
of the animals that genus; currently comprises 8 species.α 
other newer form, Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 million 
years old, the actual origin of the animals that genus; currently 
comprises 8 species.α

Tymfi 

Η αρκούδα Ursus minimusείναι η πρώτη µορφή αρκούδας 

που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και 

εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 3-εκατοµµύρια χρόνια. 

Μελέτες µεταγενέστερων απολιθωµάτων αναγνωρίζουν 

τελικά σε µία άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 

(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 

χρόνωνπραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων 

που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.νεότερη µορφή, την cus 

(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων 

πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που 

σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη. αρκούδων που σήµερα 

περιλαµβάνει 8 είδη.νεότερη µορφή, την Ursus 

(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων 

πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που 

σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Τύµφη

Προιστορικός
οικισµός

∆ολίνες
Dolines

Πετροχελίδονα

Petroxelidona

Γεφύρι του Κόκορη

Gefyri tou Kokori

∆ρυοδάσος

Dryodasos

Prehistoric
Settlement

Είστε εδώ
You are here

Μονοδένδρι
Monodendri

Βάλια Κάλντα | Valia Kalda 

Zαγόρι | Zagori

Πρότυπες Πινακίδες Σήµανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III / 1η Εναλλακτική Πρόταση / Πινακίδες ∆4 & Ε



44

Northern Pindos National Park

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου απαρτίζεται
από τέσσερις διακριτές ζώνες µε διαφορετικό
βαθµό προστασίας.Η πρώτη ζώνη περιλαµβάνει
τους τρεις πυρήνες του Εθνικού Πάρκου
(Περιοχές Προστασίας της Φύσης) που είναι. 

Zώνη ΙΙα
∆ιατήρησης Οικοτόπων
και Ειδών ευρύτερης
περιοχής Βίκου - Αώου
- Κουκουρούτζου -
Βάλια Κάλντα

ZONE ΙΙα
Habitats and Species Conservation
wider Gorge area - Aoou
Koukouroutzou - Valia Calda

Eθνικό
Πάρκο
Βόρειας Πίνδου

Περιοχές
προστασίας
της φύσης
Protected Areas

The National Park of Northern Pindos composed of four;
distinct zones with different degrees of protection.;The
first  zone includes three cores National; Park

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή αρκούδας που 
έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και εµφανίσθηκε 
στην Ευρώπη εδώ και 3-8 εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες 
µεταγενέστερων απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία 
άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την 
πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη. µεταγενέστερων απολιθωµάτων 
αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη µορφή, την Ursus 
etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων 
που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.v

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή 
αρκούδας που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές 
αρκούδες και εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 
3-8 εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων 
απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη 
νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 
αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη. 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 
αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 

Φαράγγι Βίκου | Vikos Gorge 

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή αρκούδας που 
έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και εµφανίσθηκε 
στην Ευρώπη εδώ και 3-8 εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες 
µεταγενέστερων απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία 
άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την 
πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων 
απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη 
µορφή, την Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 
εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους 
των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.v

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή αρκούδας που έµοιαζε 
εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 
3-8 εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες µεταγενέστερων απολιθωµάτων 
αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 
(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική 
αφετηρία του γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 
χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που
σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Αγριόγιδο | Chamois 

Φαράγγι του Βίκου | Vikos Canyon

Φαράγγι του Βίκου | Vikos Canyon

Northern Pindos National Park

Eθνικό
Πάρκο
Βόρειας Πίνδου
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Φαράγγι του Βίκου | Vikos Canyon

Φαράγγι του Βίκου | Vikos Canyon

Φαράγγι του Βίκου | Vikos Canyon
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The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.
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Το Κεντρικό Ζαγόρι είναι περιοχή 
µεγάλης σπουδαιότητας για τη 
χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για 
το τοπίο του, τα παραδοσιακά 
χωριά, τα γεφύρια και τις 
εκκλησίες του.
Η περιοχή θεωρείται από τις πιο 
όµορφες στην Ελλάδα. Στις 
εκτεταµένες δασικές εκτάσεις της 
απαντούν τα περισσότερα είδη 
δένδρων της χώρας.
Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο 
υψηλότερο βουνό της Ελλάδας 
(2.637 µέτρα). Σηµατοδοτεί µια 
περιοχή µε µεγάλη βιοποικιλότητα, 
εξαιρετικής 

The protected area

Το Κεντρικό Ζαγόρι είναι περιοχή µεγάλης σπουδαιότητας 
για τη χλωρίδα και πανίδα, αλλά και για το τοπίο του, τα 
παραδοσιακά χωριά, τα γεφύρια και τις εκκλησίες του. Η 
περιοχή θεωρείται από τις πιο όµορφες στην Ελλάδα. Στις 
εκτεταµένες δασικές εκτάσεις της απαντούν τα περισσότερα 
είδη δένδρων της χώρας.Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο 
υψηλότερο βουνό της Ελλάδας (2.637 µέτρα). Σηµατοδοτεί 
µια περιοχή µε µεγάλη βιοποικιλότητα, εξαιρετικής είδη 
δένδρων της χώρας.Ο Σµόλικας είναι το δεύτερο υψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας (2.637 µέτρα). Σηµατοδοτεί µια περιοχή 
µε µεγάλη βιοποικιλότητα, εξαιρετική

Η προστατευόµενη
περιοχή

Brown bear 
The bear Ursus minimus is the first form that resembled a bear outside with today's 

Bears and appeared in Europe for 3-8 million years. Subsequent studies fossils 

eventually recognize another newer form, Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 million 

years old, the actual origin of the animals that genus; currently comprises 8 

species.Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 million years old, the actual origin of the 

animals that genus; current

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Northern Pindos National Park

Eθνικό
Πάρκο
Βόρειας Πίνδου

Η αρκούδα Ursus minimus είναι η πρώτη µορφή

αρκούδας που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και 

εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 3-8 εκατοµµύρια χρόνια. Μελέτες 

µεταγενέστερων απολιθωµάτων αναγνωρίζουν τελικά σε µία άλλη 

νεότερη µορφή την Ursus etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 

εκατοµµυρίων χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 

αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.µορφή, την Ursus 

etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, την 

πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που σήµερα 

περιλαµβάνει 8 είδη.

Καφέ αρκούδα
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The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

The project frame is the International Development 
Cooperation Programme that is �nanced by the 
Hellenic Ministry of Foreign A�airs-Hellenic International 
Development Cooperation Department (Hellenic 
Aid). Its duration is from December 2004 till November 
2007.

Tymfi 
The bear Ursus minimus is the first form that resembled a bear 
outside with today's Bears and appeared in Europe for 3-8 
million years. Subsequent studies fossils eventually recognize 
another newer form, Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 million 
years old, the actual origin of the animals that genus; currently 
comprises 8 species.for 3-8 million years. Subsequent studies 
fossils eventually recognize another newer form, Ursus 
etruscus («Etruscan Bear" 2 million years old, the actual origin 
of the animals that genus; currently comprises 8 species.α 
other newer form, Ursus etruscus («Etruscan Bear" 2 million 
years old, the actual origin of the animals that genus; currently 
comprises 8 species.α

Northern Pindos National Park

Eθνικό
Πάρκο
Βόρειας Πίνδου

Η αρκούδα Ursus minimusείναι η πρώτη µορφή αρκούδας 

που έµοιαζε εξωτερικά µε τις σηµερινές αρκούδες και 

εµφανίσθηκε στην Ευρώπη εδώ και 3-εκατοµµύρια χρόνια. 

Μελέτες µεταγενέστερων απολιθωµάτων αναγνωρίζουν 

τελικά σε µία άλλη νεότερη µορφή, την Ursus etruscus 

(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων,  

πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που 

σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.νεότερη µορφή, την Ursus 

etruscus («ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων 

χρόνων, την πραγµατική αφετηρία του γένους των 

αρκούδων που σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη. αρκούδωνv

σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.νεότερη µορφή, την Ursus 

(«ετρουσκικήαρκούδα» ηλικίας 2 εκατοµµυρίων χρόνων, va

πραγµατική αφετηρία του γένους των αρκούδων που 

σήµερα περιλαµβάνει 8 είδη.

Τύµφη

Βάλια Κάλντα | Valia Kalda 

Zαγόρι | Zagori
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