ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΓΓ∆Ε

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

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήµανση

18.

Λοιπή σήµανση

18.1

Σήµανση ποταµών/χειµάρρων

18.2

(1)

Γνωστοί ποταµοί ή χείµαρροι, που διασταυρώνονται από τον αυτοκινητόδροµο,
υποδεικνύονται µε ανεξάρτητες πινακίδες (κωδικός Π-19 του ΚΟΚ) µε ύψος χαρακτήρων 280 mm, σε καφέ υπόβαθρο.

(2)

Οι πινακίδες τοποθετούνται στο δεξιό άκρο του οδοστρώµατος, εκτός του περιτυπώµατος της οδού, πριν από τα τεχνικά έργα.

Σήµανση αεροδροµίων
(1)

Η ύπαρξη αεροδροµίων αναγγέλλεται µε το γραφικό σύµβολο «αεροδρόµιο» και
ταυτόχρονη αναγραφή του ονόµατος του αεροδροµίου.

(2)

Το γραφικό σύµβολο χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την ονοµασία του αεροδροµίου, σύµφωνα µε τους κανόνες των κοντινών προορισµών.

(3)

Η κορυφή του γραφικού συµβόλου δείχνει ανάλογα µε την κατεύθυνση κίνησης
προς τα πάνω, δεξιά ή αριστερά ή λοξά (αριστερά ή δεξιά).

(4)

Το γραφικό σύµβολο τοποθετείται στο αριστερό µέρος της πινακίδας, πριν από το
όνοµα του αεροδροµίου.

(5)

Τα χρώµατα των πρόσθετων πινακίδων για τη σήµανση των αεροδροµίων είναι :
−

λευκό, για το περίγραµµα των πινακίδων και το υπόβαθρο

−

µαύρο για την οριογραµµή, το γραφικό σύµβολο και τις αναγραφές

Οι πρόσθετες πινακίδες διαµορφώνονται όσον αφορά τις αποστάσεις και το πλαίσιο
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παραγρ. 9.2.3 στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ένθετο λευκό.
h=280 mm σε πλευρικές πινακίδες
h=350 mm σε πινακίδες σε πρόβολο
h=420 mm σε πινακίδες σε γέφυρες
σήµανσης
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18.3

Χιλιοµετρικές πινακίδες

18.3.1

Μορφή - διαστάσεις - γραφή

18.3.2

(1)

Κατά µήκος των αυτοκινητοδρόµων αναγράφεται η χιλιοµετρική θέση ανά 500 m µε
ειδικές χιλιοµετρικές πινακίδες στο δεξιό άκρο της οδού. Η αναγραφή έχει τη µορφή π.χ. 20,0 ή 20,5.

(2)

Το χρώµα των αριθµών, της υποδιαστολής και του περιγράµµατος είναι λευκό, ενώ
του υποβάθρου πράσινο.

(3)

Για την αναγραφή αριθµών µε διψήφιο ακέραιο µέρος χρησιµοποιείται η κανονική
γραφή (τύπος Β), ενώ για την αναγραφή αριθµών µε τριψήφιο ακέραιο µέρος χρησιµοποιείται η στενή γραφή (τύπος Α) σύµφωνα µε DIN 1451, Μέρος 2.

Τοποθέτηση
Οι πινακίδες χιλιοµέτρησης τοποθετούνται στο δεξιό άκρο της οδού και έξω από το περιτύπωµά της. Όταν η θέση µιας πινακίδας χιλιοµέτρησης συµπίπτει µε τη θέση ενός οριοδείκτη, τότε πρέπει να µετατίθεται η πινακίδα χιλιοµέτρησης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση όπου λόγω άλλων κατασκευών (π.χ. κυκλοφοριακών πινακίδων) δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή της ακριβώς στην προβλεπόµενη θέση.
Σχήµα 49: Χιλιοµετρική πινακίδα

∆ιαστάσεις σε [mm]
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