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13.

Σήµανση υποχρεωτικών παρακάµψεων

13.1

Γενικά

13.2

(1)

Οι υποχρεωτικές παρακάµψεις σε αυτοκινητοδρόµους διαµορφώνονται µε χρήση
των προβλεπόµενων ενδεικτικών πινακίδων του ΚΟΚ και οδηγούν την κυκλοφορία
ή µέρος αυτής µέσω του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, από ένα δευτερεύοντα ανισόπεδο κόµβο σε έναν άλλο, παρακάµπτοντας την οχλούσα θέση. Κατά κανόνα ο
«άλλος» δευτερεύων ανισόπεδος κόµβος είναι η πλησιέστερη είσοδος στον ίδιο αυτοκινητόδροµο κατά την κατεύθυνση της κίνησης.

(2)

Για τη σχετική σήµανση στον αυτοκινητόδροµο χρησιµοποιούνται είτε πινακίδες
σταθερού µηνύµατος, είτε πινακίδες ειδικής κατασκευής (πτυσσόµενες, µεταβλητού
µηνύµατος κτλ.) όταν τα µηνύµατα πρέπει να µεταδίδονται κατά χρονικά διαστήµατα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αυτά να εµφανίζονται µόνο και όταν χρειάζεται.

(3)

Οι πινακίδες των υποχρεωτικών παρακάµψεων αποτελούν ανεξάρτητο σύστηµα
καθοδήγησης της κυκλοφορίας. Αποκλείεται η ενσωµάτωσή τους στην υφιστάµενη
πληροφοριακή σήµανση του αυτοκινητοδρόµου για λόγους «υπερφόρτωσης» των
επιφανειών των πληροφοριακών πινακίδων. Ωστόσο, σε ιδιαίτερα αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας για
µεταφορές επικίνδυνων ουσιών, µπορεί να εξετασθεί η δυνατότητα ενσωµάτωσης.

(4)

Οι πινακίδες των υποχρεωτικών παρακάµψεων έχουν πράσινο υπόβαθρο. ∆ιακρίνονται σε προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας και σε πινακίδες υπόδειξης εξόδου, οι οποίες συνδυάζονται µε την υφιστάµενη πληροφοριακή σήµανση του αυτοκινητοδρόµου, σύµφωνα µε την παρακάτω τυπική σήµανση (παράγρ.13.3).

Αρίθµηση
Οι αριθµοί πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να αυξάνονται κατά την κατεύθυνση κίνησης.
Γι΄ αυτό διατίθενται κάθε φορά οι αριθµοί από 1 µέχρι 99.
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13.3

Τυπική σήµανση υποχρεωτικών παρακάµψεων
Πινακίδα υπόδειξης εξόδου
υποχρεωτικής παράκαµψης

Πινακίδα µορφής βέλους «Eξοδος»
(Πληροφοριακή, υφιστάµενη σήµανση αυτοκινητοδρόµου)

Πινακίδα εξόδου (κατευθύνσεων)
(Πληροφοριακή, υφιστάµενη σήµανση αυτοκινητοδρόµου)

Πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων
(Πληροφοριακή, υφιστάµενη σήµανση αυτοκινητοδρόµου)

Πινακίδα αναγγελίας
υποχρεωτικής παράκαµψης

Πινακίδα αναγγελίας προσέγγισης σε κόµβο
(Πληροφοριακή, υφιστάµενη σήµανση αυτοκινητοδρόµων)
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13.4

Θέση πινακίδων

13.4.1

Πινακίδες αναγγελίας παράκαµψης
(1)

Αν πρόκειται να γίνει σήµανση µιας µόνο παράκαµψης, τότε η σχετική προειδοποίηση (αναγγελία) γίνεται µε την πινακίδα µε κωδικό Π-100.4 του ΚΟΚ.

(2)

Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή
περισσότερες παρακάµψεις τότε γίνεται
χρήση των πινακίδων µε κωδικό Π100.4 του ΚΟΚ, σε µια ενιαία πινακίδα
µε λευκό υπόβαθρο. Οι αναγραφές επί
του λευκού υποβάθρου γίνονται και για
τις δυο γλώσσες µε µελανούς χαρακτήρες.
Η ενιαία πινακίδα διαχωρίζεται σε πεδία
ίσου πλάτους µε κατακόρυφες µαύρες
γραµµές. Σε κάθε πεδίο, και πάνω από
την κάθε επιµέρους πινακίδα παράκαµψης, µπορεί να αναγράφει ο αντίστοιχος
µακρινός προορισµός.

(3)

13.4.2

Η προειδοποιητική πινακίδα αναγγελίας της υποχρεωτικής παράκαµψης τοποθετείται στο δεξιό άκρο του οδοστρώµατος, εκτός του περιτυπώµατος της οδού, και στο
µέσον µεταξύ της προειδοποιητικής πινακίδας αναγγελίας προσέγγισης σε κόµβο
και της πινακίδας αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων.

Πινακίδες υπόδειξης εξόδου
Σαν πινακίδα υπόδειξης εξόδου µιας ή περισσοτέρων υποχρεωτικών παρακάµψεων
χρησιµοποιείται η πινακίδα µε κωδικό Π-100.2 του ΚΟΚ. Η µια ή οι περισσότερες πινακίδες τοποθετούνται η µια δίπλα στην άλλη, µε αφετηρία το αριστερό άκρο και πάνω από
την πινακίδα µορφής βέλους µε την ένδειξη «Εξοδος» της υφιστάµενης σήµανσης του
αυτοκινητοδρόµου. Όλες πρέπει να έχουν το ίδιο µέγεθος.
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