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17.

Υπόδειξη αρχής και τέλους του αυτοκινητοδρόµου

17.1

Αρχή του αυτοκινητοδρόµου

17.2

(1)

Η κατασκευαστική ή η κυκλοφοριακή αρχή του αυτοκινητοδρόµου υποδεικνύεται µε την πινακίδα µε κωδικό Π-27 του ΚΟΚ µε το γραφικό σύµβολο «αυτοκινητόδροµος».

(2)

Στις προσβάσεις των δευτερευόντων ανισόπεδων κόµβων τοποθετείται κατά κανόνα η πινακίδα µε τον κωδικό Π-27 του ΚΟΚ στην αρχή του κλάδου πρόσβασης και
στο δεξιό άκρο της οδού. Αυτή πρέπει να τοποθετείται πάντοτε κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε όλοι οι οδηγοί να έχουν ελεύθερο πεδίο ορατότητας προς την πινακίδα κατά
την είσοδό τους στον κλάδο πρόσβασης.

(3)

Κατά την άµεση µετάβαση από µια δευτερεύουσα οδό ή έναν κόµβο προς τον αυτοκινητόδροµο (µετάβαση χωρίς συνδετήριο κλάδο), τοποθετείται στην αρχή του
αυτοκινητοδρόµου η πινακίδα µε κωδικό Π-27 του ΚΟΚ δεξιά και αριστερά, δίπλα
στο οδόστρωµα, και εκτός του περιτυπώµατος της οδού.

Τέλος του αυτοκινητοδρόµου
(1)

Το τέλος του αυτοκινητοδρόµου υποδεικνύεται µε την πινακίδα µε κωδικό Π-27α
του ΚΟΚ µε το γραφικό σύµβολο «τέλος αυτοκινητοδρόµου».

(2)

Οι αυτοκινητόδροµοι τερµατίζουν σε συνδετήριους κλάδους δευτερευόντων ανισόπεδων κόµβων ή στην άµεση µετάβαση προς το δευτερεύον οδικό δίκτυο (µετάβαση χωρίς συνδετήριους κλάδους).

(3)

Κατά την άµεση µετάβαση στο δευτερεύον οδικό δίκτυο, το τέλος του αυτοκινητοδρόµου επισηµαίνεται µε τοποθέτηση της πινακίδας µε κωδικό Π-27α του
ΚΟΚ σε απόσταση 800 m πριν από το τέλος του. Η απόσταση αυτή αναγράφεται
σε µέτρα, σε πρόσθετη πινακίδα µε κωδικό Πρ-1 του ΚΟΚ.

(4)

Στις εξόδους των δευτερευόντων ανισόπεδων κόµβων τοποθετείται η πινακίδα µε
κωδικό Π-27α του ΚΟΚ κατά κανόνα στο τέλος του κλάδου εξόδου. Η ορατότητα
όµως προς τις υπόλοιπες πινακίδες του κόµβου δεν θα πρέπει να παρεµποδίζεται
από αυτή την πινακίδα (βλ. Σχέδιο 22α).

(5)

Όταν για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατή η τήρηση των συνθηκών
αυτοκινητοδρόµου σ' όλο το µήκος της εξόδου, είναι δυνατή η τοποθέτηση της
πινακίδας Π-27α κατά µήκος του κλάδου εξόδου.
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(6)

∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση άλλων πινακίδων µαζί µε την πινακίδα µε το γραφικό σύµβολο «τέλος αυτοκινητοδρόµου». Εξαίρεση αυτού του κανόνα γίνεται µόνο
κατά την άµεση µετάβαση από έναν αυτοκινητόδροµο προς µια οδό για µηχανοκίνητα οχήµατα, όπου τότε η πινακίδα µε το γραφικό σύµβολο «οδός µόνο για µηχανοκίνητα οχήµατα» (πινακίδα µε κωδικό Π - 26 του ΚΟΚ) τοποθετείται µαζί µε την
πινακίδα «τέλος αυτοκινητοδρόµου». Η πινακίδα Π-26 (οδός µόνο για µηχανοκίνητα οχήµατα) τοποθετείται πάνω από την πινακίδα Π-27α (τέλος αυτοκινητοδρόµου).
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