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12.

Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων

12.1

Γενικά
(1)

12.2

Παρόδιες εγκαταστάσεις σε σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) σε
αυτοκινητόδροµους είναι:
−

πρατήρια βενζίνης αυτοκινητοδρόµων

−

σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών χωρίς δυνατότητα διανυκτέρευσης

−

σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών µε δυνατότητα διανυκτέρευσης

−

εµπορικά περίπτερα µε WC και

−

διάφορες άλλες παρόδιες εγκαταστάσεις, όπως εγκαταστάσεις παροχής πληροφοριών, οδικής βοήθειας κτλ.

(2)

H επισήµανση των εγκαταστάσεων γίνεται µε προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας και πινακίδες κατευθύνσεων.

(3)

Σε παρόδιες εγκαταστάσεις, που είναι εφοδιασµένες µε πρατήριο βενζίνης, κάτω
από τις προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας τοποθετείται µια πρόσθετη πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η θέση του επόµενου πρατηρίου βενζίνης επί του αυτοκινητοδρόµου. Εφόσον το επόµενο πρατήριο βενζίνης βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση, συνιστάται η τοποθέτηση και ειδικής πινακίδας σε απόσταση 2 km πριν από
την προειδοποιητική πινακίδα αναγγελίας της παρόδιας εγκατάστασης των 5 km.

(4)

Αν σε έναν κόµβο, που βρίσκεται µετά από ένα πρατήριο βενζίνης, η κύρια κατεύθυνση κυκλοφορίας αλλάζει προς έναν άλλο αυτοκινητόδροµο (αυτοκινητόδροµο µε
διαφορετικό Α-αριθµό), τότε υποδεικνύεται το επόµενο πρατήριο, που βρίσκεται
στην κατεύθυνση του κύριου ρεύµατος κυκλοφορίας.

Αναγγελία παρεχοµένων υπηρεσιών
(1)

Η σχετική πληροφόρηση για διάφορες παρεχόµενες υπηρεσίες στις παρόδιες εγκαταστάσεις (π.χ. πρατήριο βενζίνης, πληροφορίες, φαγητό, διανυκτέρευση κτλ.) επιτυγχάνεται µε τη χρήση µαύρων γραφικών συµβόλων που τοποθετούνται µέσα σε
λευκό τετράγωνο πλαίσιο.

(2)

Τα γραφικά σύµβολα που εµφανίζονται κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου πρέπει
να επαναλαµβάνονται µέχρι τη θέση του προορισµού (κανόνας συνέχειας).

(3)

Γραφικά σύµβολα που αναγγέλλουν υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνονται σε άλλα
υπάρχοντα γραφικά σύµβολα, είναι δυνατόν να µην συµπεριληφθούν στις πινακίδες
(π.χ. αν υπάρχει το γραφικό σύµβολο που αναφέρεται σε «εστιατόριο» µπορεί να
παραλειφθεί το γραφικό σύµβολο «περίπτερο»).

(4)

Τα γραφικά σύµβολα τοποθετούνται σε ορθογώνιες πινακίδες και διατάσσονται
συµµετρικά ως προς το κέντρο της πινακίδας (βλ. παράγραφο 12.4). Στις πινακίδες
αυτές µπορούν να τοποθετηθούν µέχρι τρία γραφικά σύµβολα το ένα δίπλα στο άλλο ή µέχρι δύο γραφικά σύµβολα το ένα πάνω από το άλλο. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων από έξι γραφικών συµβόλων σε µια πινακίδα.
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(5)
12.3

Στις περιπτώσεις πινακίδων µορφής βέλους, που έχουν και αναγραφές, το γραφικό
σύµβολο τοποθετείται πάντα στο ορθογώνιο άκρο της πινακίδας.

Θέση πινακίδων

Πινακίδα υπόδειξης πρόσβασης

Πινακίδα εξόδου

Πινακίδες γραµµικής ένδειξης αποστάσεων

Πινακίδες αναγγελίας

Πριν από την έξοδο, που οδηγεί στην παρόδια εγκατάσταση, τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας, ενώ στον άµεσο χώρο της παρόδιας εγκατάστασης τοποθετούνται πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων. Οι πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων διακρίνονται σε πινακίδες εξόδου, πινακίδες υπόδειξης πρόσβασης και πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων µέσα στο σταθµό εξυπηρέτησης.
Σε συχνά απαντώµενες παρόδιες εγκαταστάσεις, η ύπαρξή τους υποδεικνύεται και µε τη
χρήση πινακίδων γραµµικής ένδειξης αποστάσεων (Π-90α, β, γ του ΚΟΚ). Η αναγραφόµενη απόσταση είναι από το σηµείο αναφοράς Σ.Α.1 (όπου τοποθετείται η πινακίδα εξόδου).
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12.4

Τυπική σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων
Πρατήριο βενζίνης, σταθµός
εξυπηρέτησης
αυτοκινητιστών µε ή χωρίς δυνατότητα
διανυκτέρευσης

Εµπορικό περίπτερο µε WC

5

5

4

4

3

3

2

2

1α

1β

Μέγεθος πρόσθετης πινακίδας 800 x 600 mm
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12.5

∆ιαστασιολόγηση των πληροφοριακών πινακίδων

12.5.1

Προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας

12.5.2

12.5.3

(1)

Σε πρατήρια βενζίνης αυτοκινητοδρόµων και σε σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών µε ή χωρίς δυνατότητα διανυκτέρευσης τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας 5 km, 1000 m και 500 m πριν από την πινακίδα εξόδου, στο δεξιό άκρο του οδοστρώµατος του αυτοκινητοδρόµου και έξω από το περιτύπωµα
του.

(2)

Σε εµπορικό περίπτερο µε τουαλέτα τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας 3 km, 1000 m και 500 m πριν από την πινακίδα εξόδου, στο δεξιό άκρο
του οδοστρώµατος του αυτοκινητοδρόµου και έξω από το περιτύπωµα του.

(3)

Η προειδοποιητική πινακίδα αναγγελίας περιλαµβάνει τα γραφικά σύµβολα «πρατήριο βενζίνης», «σταθµός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών χωρίς δυνατότητα διανυκτέρευσης» ή «σταθµός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών µε δυνατότητα διανυκτέρευσης», καθώς και την ονοµασία της παρόδιας εγκατάστασης. Στην περίπτωση εµπορικού περιπτέρου µε τουαλέτα δεν αναφέρεται κάποια χαρακτηριστική ονοµασία.

Πινακίδες εξόδου
(1)

Η πινακίδα εξόδου τοποθετείται σε εκείνη τη θέση, στην οποία η λωρίδα επιβράδυνσης έχει αποκτήσει το πλήρες πλάτος της (σηµείο αναφοράς Σ.Α.1), στο δεξιό άκρο της οδού και έξω από το περιτύπωµα της.

(2)

Η πινακίδα εξόδου περιλαµβάνει τα γραφικά σύµβολα «πρατήριο βενζίνης» και
«σταθµός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών µε ή χωρίς δυνατότητα διανυκτέρευσης»,
καθώς και την ονοµασία της παρόδιας εγκατάστασης. Τα εµπορικά περίπτερα µε
τουαλέτα δεν αναγγέλλονται µε όνοµα.

Πινακίδες υπόδειξης πρόσβασης
(1)

Η πινακίδα υπόδειξης πρόσβασης τοποθετείται µετά την αιχµή της διαχωριστικής
νησίδας και έξω από το περιτύπωµα των αποχωριζόµενων οδοστρωµάτων.

(2)

Η πινακίδα υπόδειξης πρόσβασης περιλαµβάνει τα γραφικά σύµβολα των παρεχοµένων υπηρεσιών και (ανάλογα µε τον υπάρχοντα διαθέσιµο χώρο) είναι πινακίδα
µορφής βέλους ή πινακίδα ορθογωνίου σχήµατος (Σχήµατα 40 και 41).

(3)

Συνήθως χρησιµοποιείται πινακίδα µορφής βέλους (Σχήµα 40). Όµως σε συνθήκες
περιορισµένου χώρου ή όταν πρέπει να χρησιµοποιηθούν περισσότερα από τρία
γραφικά σύµβολα, πρέπει να χρησιµοποιείται πινακίδα ορθογωνίου σχήµατος
µε οριζόντιο βέλος, σύµφωνα µε το Σχήµα 41.
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Σχήµα 38: Προειδοποιητική πινακίδα αναγγελίας
για παρόδιες εγκαταστάσεις

Σχήµα 39: Πινακίδα εξόδου

∆ιαστάσεις σε [mm]

Σχήµα 40: Πινακίδα υπόδειξης
πρόσβασης µορφής
βέλους

Σχήµα 41: Πινακίδα υπόδειξης
πρόσβασης ορθογωνίου
σχήµατος

∆ιαστάσεις σε [mm]
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12.6

Σήµανση στο εσωτερικό των παρόδιων εγκαταστάσεων
(1)

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες στην παρόδια εγκατάσταση, που αναγγέλθηκαν κατά
µήκος του αυτοκινητοδρόµου, είναι κατανεµηµένες σε διάφορους χώρους της παρόδιας εγκατάστασης. Για το λόγο αυτόν απαιτούνται σχετικές υποδείξεις κατευθύνσεων. Τα γραφικά σύµβολα, που εµφανίσθηκαν στις προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας και στις πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων (εξόδου και υπόδειξης πρόσβασης), πρέπει να επαναλαµβάνονται µέχρι τον τελικό προορισµό. Επιπλέον µπορεί να καταστεί αναγκαίο, να υποδειχθούν και υπηρεσίες, που δεν περιλαµβάνονταν στις πινακίδες που αναφέρονταν στην παρόδια εγκατάσταση. Σ'
αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατό γραφικά σύµβολα.

(2)

Λόγω της διαφορετικής θέσης των αντλιών για τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα πρέπει να τοποθετούνται στην αιχµή της νησίδας του πρατηρίου, πινακίδες µορφής βέλους, οι οποίες εκτός από το γραφικό σύµβολο θα περιλαµβάνουν και την ένδειξη «Βενζίνη» ή «Πετρέλαιο».

(3)

Ως πινακίδα υπόδειξης για τον σταθµό εξυπηρέτησης µε δυνατότητα φαγητού χρησιµεύει η πινακίδα µε κωδικό Π-37 του ΚΟΚ και εφόσον παρέχεται επιπλέον και η
δυνατότητα διανυκτέρευσης η πινακίδα µε κωδικό Π-36 του ΚΟΚ.

(4)

Η θέση της τουαλέτας υποδεικνύεται µε τη χρήση των εξής πινακίδων :
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(5)

Στα κτίρια όπου στεγάζονται οι τουαλέτες τοποθετούνται τα γραφικά σύµβολα, που
αναφέρονται στις τουαλέτες ανδρών και γυναικών. Για τις τουαλέτες των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες χρησιµοποιείται ειδική πινακίδα.

(6)

Η θέση του σταθµού πρώτων βοηθειών υποδεικνύεται µε την πινακίδα µε κωδικό
Π-32 του ΚΟΚ. Στον ίδιο το σταθµό πρώτων βοηθειών τοποθετείται η πινακίδα σε
κατάλληλο σηµείο, έτσι ώστε να είναι εµφανής.

(7)

Οι σχετικές πινακίδες, που αναφέρονται στους χώρους στάθµευσης τοποθετούνται
σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 11.2 (5)-(7).

(8)

Κατά την έξοδο από την παρόδια εγκατάσταση προς τον αυτοκινητόδροµο τοποθετείται στο δεξιό φυτικό έρεισµα µια ενδεικτική πινακίδα «αναχώρησης», όπου αναγράφεται ο κύριος µακρινός προορισµός και ο αριθµός του αυτοκινητοδρόµου.
Σχήµα 42: Πινακίδα «αναχώρησης»

∆ιαστάσεις σε [mm]
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(9)

Η θέση όπου γίνεται διαχωρισµός της πορείας των οχηµάτων ανάλογα µε τον προορισµό τους (π.χ. προς τις αντλίες πετρελαίου, βενζίνης ή άλλη εγκατάσταση) πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 150 m από το σηµείο πλήρους εξόδου
από το αυτοκινητόδροµο (θέση όπου λωρίδα επιβράδυνσης µετατρέπεται σε κλάδο
πλήρους πλάτους µονόιχνης διατοµής). Αυτό επιβάλλεται ώστε να δίνεται επαρκής
χρόνος αντίληψης και ανάγνωσης των πληροφοριακών πινακίδων που υποδεικνύουν την κατεύθυνση των διαφόρων εγκαταστάσεων, χωρίς να προκαλείται σύγχυση
στους οδηγούς. Για τη διασφάλιση της αποφυγής της σύγχυσης στη θέση των εν
λόγω πινακίδων δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση (για κανένα λόγο) άλλων ή
επιπλέον πινακίδων µε διαφηµιστική µορφή, παρά µόνο εκείνων που προβλέπονται από τις παρούσες οδηγίες. Ολα τα προαναφερόµενα υποδεικνύουν ότι
κατά το γεωµετρικό σχεδιασµό της εξόδου και του αυτοκινητοδρόµου και της πρόσβασης στο χώρο των εγκαταστάσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η προαναφερόµενη απαίτηση της ελάχιστης απόστασης των 150 m. Στην περίπτωση που αυτό
δεν έχει γίνει επιβάλλεται να γίνει η σχετική διόρθωση µε κατάλληλα µέτρα ακόµη
και πρόσθετη κατασκευή.
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η

Οι δυο πινακίδες Ρ-7 που τοποθετούνται στην είσοδο για να αποτρέψουν λανθασµένη πορεία από την εγκατάσταση προς την είσοδο είναι διαµέτρου Ø 750 mm.

Σχέδιο 25: Παράδειγµα σήµανσης σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών µε περίπτερο και WC
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ή ανάλογα µε το χώρο

Οι δυο πινακίδες Ρ-7 που τοποθετούνται στην είσοδο για να αποτρέψουν λανθασµένη πορεία από την εγκατάσταση προς την είσοδο είναι διαµέτρου Ø 750 mm.
Η βελοειδής πινακίδα µε τα 3 πικτογράµµατα των προσφεροµένων εξυπηρετήσεων µπορεί να αντικατασταθεί µε ορθογωνική λόγω έλλειψης χώρου.

Σχέδιο 26: Παράδειγµα σήµανσης σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών µε δυνατότητα διανυκτέρευσης
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