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Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων
Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήµανση

1.

Γενικά
Οι οδηγίες περιλαµβάνουν τους κανόνες που αφορούν στη συστηµατοποίηση, στη διαµόρφωση και στην τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων σε αυτοκινητοδρόµους.
Οι αυτοκινητόδροµοι χαρακτηρίζονται από την πινακίδα µε κωδικό Π-27.

1.1

Γενικές απαιτήσεις
(1)

Η πληροφοριακή σήµανση αναφέρεται στη συστηµατική διάταξη των πινακίδων, µε
πληροφορίες που σχετίζονται µε το γεωγραφικό προσανατολισµό στο οδικό δίκτυο.
Κατά κύριο λόγο αυτή στοχεύει:
−

στον προσδιορισµό της καταλληλότερης πορείας προς ένα συγκεκριµένο
προορισµό, κατά το δυνατόν χωρίς περιττές κινήσεις ή παρακάµψεις,

−

στην επιθυµητή κατανοµή της κυκλοφορίας στον οδικό χώρο και στα επιµέρους οδικά δίκτυα,

−

στην αναγνώριση ενός συγκεκριµένου τόπου και των προσπελάσιµων περιοχών.

(2)

Λόγω του ιδιόµορφου κατασκευαστικού και κυκλοφοριακού χαρακτήρα του αυτοκινητοδρόµου απαιτείται και ειδικός τρόπος αντιµετώπισης της πληροφοριακής σήµανσης των αυτοκινητοδρόµων. Με την πληροφοριακή σήµανση επιδιώκεται αφενός µεν η καθοδήγηση της κυκλοφορίας προς προορισµούς εκτός του αυτοκινητοδρόµου, αφετέρου η υπόδειξη των θέσεων των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης στον
αυτοκινητόδροµο (χώροι στάθµευσης, παροχή υπηρεσιών).

(3)

Η πληροφοριακή σήµανση έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά την ασφάλεια της
κυκλοφορίας. Πρέπει να καθιστά δυνατή την ασφαλή κυκλοφοριακή καθοδήγηση
των οδηγών σε όλες εκείνες τις θέσεις, όπου εµφανίζονται εξερχόµενα ρεύµατα κυκλοφορίας και όπου λαµβάνει χώρα διαχωρισµός των κυκλοφοριακών ρευµάτων.
Επειδή στις θέσεις αυτές λαµβάνονται βασικές αποφάσεις σχετικές µε την εγκατάλειψη του αυτοκινητοδρόµου (δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι) ή τη µετάβαση σε
έναν άλλο αυτοκινητόδροµο (πρωτεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι: διασταύρωση ή συµβολή αυτοκινητοδρόµων) καθώς επίσης και µε τη διακοπή της κίνησης (στάθµευση,
αναζήτηση υπηρεσιών) πρέπει να ληφθεί υπόψη η λειτουργικά σωστή διαµόρφωση
της πληροφοριακής σήµανσης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους απαιτούµενους
ελιγµούς των οχηµάτων. Η πληροφοριακή σήµανση πρέπει πάνω απ' όλα να
πληρεί τις εξής απαιτήσεις:
−

Η σήµανση πρέπει να είναι αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κυκλοφορίας σε διεθνές επίπεδο.

−

Η σήµανση πρέπει να είναι σαφής και να εξασφαλίζει την ασφαλή και οµαλή
ροή της κυκλοφορίας.

−

Η σήµανση πρέπει να είναι επαρκώς αναγνωρίσιµη και αναγνώσιµη. Πρέπει
να γίνεται έγκαιρα αντιληπτή και κατανοητή κάτω από συνθήκες ρέουσας κυκλοφορίας και µε τις επικρατούσες ταχύτητες.

−

Οι πληροφορίες πρέπει να περιορίζονται στις απόλυτα αναγκαίες.
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1.2

1.3

Απαιτήσεις στη συστηµατοποίηση της σήµανσης
(1)

Η συστηµατοποίηση της σήµανσης πρέπει να παρουσιάζει ενιαία µορφή. Αυτό αναφέρεται τόσο στη διαµόρφωση όσο και στην κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων.

(2)

Η συστηµατοποίηση της σήµανσης, όσον αφορά την κυκλοφορία που κινείται σε
εκτεταµένες περιοχές, απαιτεί την εξεύρεση µιας συµβιβαστικής λύσης µεταξύ της
κατά το δυνατόν ευρείας πληροφόρησης του κάθε οδηγού και της κατά το δυνατόν
περιορισµένης αλλά όµως συστηµατικής πληροφόρησης για το σύνολο των οδηγών
που συµµετέχουν στην κυκλοφορία. Αυτός ο αναγκαίος αριθµός πληροφοριών δεν
πρέπει να υπερβαίνει κάποιο συγκεκριµένο όριο.

(3)

Το πλήθος των πληροφοριών που είναι απαραίτητο να περιλαµβάνεται στις πινακίδες, περιορίζεται σε έκταση και µορφή από το µέγεθος και τον επιµερισµό της επιφάνειας της πινακίδας για αναγραφή των πληροφοριών, καθώς επίσης και από τη
δυνατότητα αφοµοίωσης των πληροφοριών από τον οδηγό.

Απαιτήσεις στην αναγνωρισιµότητα και αναγνωσιµότητα των πινακίδων
(1)

Οι πινακίδες πρέπει να διαστασιολογούνται και να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αναγνώρισή τους µε την επικρατούσα ταχύτητα
κυκλοφορίας. Η οµαλή ροή της κυκλοφορίας κατά την αναγνώριση και ανάγνωση
των πινακίδων δεν πρέπει να επηρεάζεται ή να εµποδίζεται.

(2)

Εκτός από τον ενιαίο τρόπο διαµόρφωσης της πληροφοριακής σήµανσης, πρέπει
να ορισθεί και ενιαίος τρόπος διαµόρφωσης της υπόλοιπης σήµανσης των αυτοκινητοδρόµων, που αναφέρεται στη ρύθµιση και καθοδήγηση της κυκλοφορίας, όσον
αφορά τη µορφή, το µέγεθος και την τοποθέτηση των πινακίδων.
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