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19.

Σήµανση Αστικών Αυτοκινητοδρόµων

19.1

Ορισµοί και γενικές απαιτήσεις
(1)

Στην αρχή ή στο τέλος, καθώς και κατά µήκος των αυτοκινητοδρόµων, µπορεί να
καταστεί αναγκαίο να τοποθετηθεί ειδική σήµανση σε κάποια τµήµατα τους, όταν:
−

οι αυτοκινητόδροµοι διέρχονται µέσα από κατοικηµένες περιοχές µιας µεγάλης αστικής περιοχής και

−

δύο ή περισσότεροι κόµβοι βρίσκονται τόσο κοντά ο ένας στον άλλο, ώστε να
µην είναι δυνατή η ανάπτυξη της συνήθους τυπικής σήµανσης αυτοκινητοδρόµων.

(2)

Η σήµανση ενός τέτοιου τµήµατος αυτοκινητοδρόµου χαρακτηρίζεται ως «σήµανση
αστικών αυτοκινητοδρόµων». Η σήµανση αστικών αυτοκινητοδρόµων πρέπει να είναι πλήρως κατανοητή ως αστική σήµανση και από τον οδηγό, για τον οποίο η περιοχή είναι εντελώς άγνωστη. ∆ηλαδή πρέπει να παρουσιάζει υψηλό βαθµό σαφήνειας.

(3)

Ειδικά στις περιπτώσεις πυκνής ακολουθίας κόµβων, η αρίθµηση των κόµβων αποτελεί ένα βοηθητικό, συµπληρωµατικό µέσο της πληροφοριακής σήµανσης και
κατά συνέπεια του προσανατολισµού. Για αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίζεται µε
συνέπεια η αναγραφή της αρίθµησης των κόµβων και στην περιοχή, όπου ισχύει η
«σήµανση αστικών αυτοκινητοδρόµων».

(4)

Εξαιτίας της µεγάλης πυκνότητας των κόµβων στις περιοχές που ισχύει η «σήµανση αστικών αυτοκινητοδρόµων» πρέπει να περιορίζεται ο αριθµός και το περιεχόµενο των πινακίδων της συνήθους σήµανσης (των αυτοκινητοδρόµων) στο απόλυτα αναγκαίο. Αυτός ο αναγκαίος περιορισµός της πληροφόρησης πρέπει να υλοποιείται για λόγους διατήρησης της ασφάλειας κυκλοφορίας, µόνο όταν ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες:

(5)

−

περιορισµός της ταχύτητας το πολύ στα 100 km/h,

−

τοποθέτηση των πινακίδων ενιαία πάνω από το οδόστρωµα σε γέφυρες σήµανσης και

−

σαφής διαµόρφωση της αρίθµησης των κόµβων και της πληροφοριακής σήµανσης.

Η αποδοχή της «σήµανσης αστικών αυτοκινητοδρόµων» πρέπει να υποστηρίζεται
µε την υιοθέτηση της αρίθµησης των κόµβων σε κατάλληλους χάρτες.
Παρατήρηση : Επειδή το πλήθος των αναγραφόµενων προορισµών στη σήµανση
των αστικών αυτοκινητοδρόµων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό, πρέπει
να λαµβάνονται ειδικά µέτρα για την έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση των οδηγών
σχετικά µε τον ασφαλή προσανατολισµό, µέσω της σήµανσης στην πυκνοδοµηµένη
περιοχή. Τέτοια µέτρα είναι ειδικό χαρτογραφικό υλικό, στο οποίο θα εµφανίζονται
οι προορισµοί που αναγράφονται στη σήµανση. Τέτοιου είδους πληροφοριακά στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται έγκαιρα και µε συστηµατικό τρόπο, πριν από την άφιξη στις µεγάλες αστικές πυκνοδοµηµένες περιοχές, στους µη γνωρίζοντες την περιο-
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χή, σε ειδικούς χώρους «σταθµούς πληροφόρησης». Συµπληρωµατικά στη σήµανση
των αστικών αυτοκινητοδρόµων θα πρέπει να µελετηθεί και ένας σωστός τρόπος
κατανοµής και υλοποίησης αυτών των σταθµών πληροφόρησης.
19.2

Συστηµατοποίηση της «σήµανσης αστικών αυτοκινητοδρόµων»
(1)

Η σήµανση των αστικών αυτοκινητοδρόµων στηρίζεται στο σύστηµα της πληροφοριακής σήµανσης και στις σχετικές προδιαγραφές, που αναφέρονται τόσο στους αυτοκινητοδρόµους όσο και στις υπόλοιπες οδούς.

(2)

Η πληροφοριακή σήµανση ενός κόµβου περιορίζεται κατά κανόνα στη συνήθη «σήµανση εκτός αυτοκινητοδρόµου» µε πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων
και πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων-εξόδου. ∆εν γίνεται διάκριση µεταξύ
πρωτευόντων (διασταυρώσεις και συµβολές αυτοκινητοδρόµων) και δευτερευόντων
ανισόπεδων κόµβων.

(3)

Η πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων περιλαµβάνει για την εξερχόµενη
κατεύθυνση µια συστηµατική πληροφόρηση σχετικά µε :
−

την αρίθµηση του κόµβου

−

την ονοµασία και το είδος του κόµβου

−

τους προορισµούς που εξυπηρετούνται άµεσα ή έµµεσα από τους κλάδους
εξόδου

Η διαµόρφωση της πινακίδας αυτής ακολουθεί τους εξής κανόνες (βλ. Σχέδια 27
έως και 32):

(4)

−

Στην υψηλότερη γραµµή τοποθετούνται (το ένα δίπλα στο άλλο) το σύµβολο
του είδους του κόµβου, το σήµα µε τον αριθµό του κόµβου και το όνοµα του
κόµβου.

−

Οι προορισµοί άµεσοι ή έµµεσοι, στους οποίους οδηγεί η έξοδος από τον
κόµβο, καθώς ενδεχοµένως και το έµβληµα µε τον αριθµό της εθνικής οδού,
βρίσκονται στη δεύτερη και αν απαιτείται και στην τρίτη γραµµή.

−

Στους πρωτεύοντες ανισόπεδους κόµβους (διασταυρώσεις και συµβολές αυτοκινητοδρόµων) το έµβληµα µε τον αριθµό του αυτοκινητοδρόµου βρίσκεται
δεξιά και στο µέσο της οµάδας των προορισµών εξόδου.

Στους δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους η ονοµασία του κόµβου συµπίπτει µε
την ονοµασία του σηµαντικότερου προορισµού εξόδου και αναγράφεται πάντα στο
επάνω δεξιό ήµισυ της πινακίδας αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων. Ένας δεύτερος προορισµός (και ενδεχοµένως σε πρωτεύοντες ανισόπεδους κόµβους και ένας
τρίτος) διατάσσονται αµέσως από κάτω. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται το πλήθος των αναγραφών των προορισµών το πολύ σε τρεις.
Παρατήρηση: Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε προορισµούς δεν επιτρέπεται να παρέχονται µέσω της σήµανσης, λόγω περιορισµού της πληροφόρησης, αλλά
παρέχονται µέσω ειδικών µέτρων και ενεργειών, όπως ειδικοί χάρτες, πληροφοριακά
έντυπα, ειδικοί «σταθµοί πληροφόρησης», κέντρα πληροφόρησης σε παρόδιες ε-
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γκαταστάσεις αυτοκινητοδρόµων, πληροφορίες για τη διαδροµή προς τις βιοτεχνικές
και βιοµηχανικές περιοχές.

19.3

(5)

Στην ευθεία κατεύθυνση αναγράφεται µόνο η ονοµασία του επόµενου κόµβου
(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, που αφορούν την «πινακίδα αναγγελίας δυνατών
κατευθύνσεων σε αυτοκινητοδρόµους»).

(6)

Αν η απόσταση µεταξύ των κόµβων είναι αρκετά µεγάλη, τότε θα πρέπει να τοποθετείται και η προβλεπόµενη επιβεβαιωτική πινακίδα αποστάσεων.

(7)

Το ύψος των χαρακτήρων ανέρχεται σε 210 mm για όλες τις πινακίδες.

(8)

Προκειµένου για λόγους οικονοµίας να περιορίζεται το εµβαδόν της επιφάνειας της
πινακίδας και να είναι ορατές οι πληροφορίες των πινακίδων (ιδίως για την έξοδο)
από κατά το δυνατόν µεγαλύτερη απόσταση, επιτρέπεται η τοποθέτηση των πινακίδων σε γέφυρες σήµανσης (βλ. παράγρ. 2.1.6):

∆ιάταξη πινακίδων
Η διάταξη των πινακίδων ανάλογα µε τις λωρίδες και το είδος του κόµβου παρουσιάζεται
στα Σχέδια 27 έως και 32.
Σηµείωση:
Στα Σχέδια 27 και 28 εφόσον η δευτερεύουσα οδός είναι αστική οδός και όχι εθν. οδός
τότε στις πινακίδες δεν απεικονίζεται αριθµός εθν. οδού και η απόσταση 500 m σχεδιάζεται στην ίδια κατακόρυφη της αρχής των αναγραφών των προορισµών της εξόδου.
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