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2.

∆οµή πληροφοριακής σήµανσης

2.1

Συστατικά µέρη του συστήµατος

2.1.1

Γενικά
Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή
σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός του αυτοκινητοδρόµου και η αναγραφή
των προορισµών. Η καθοδήγηση της κυκλοφορίας επιτυγχάνεται άµεσα µε βέλη, µε τα
οποία υποδεικνύονται οι κατευθύνσεις ή οι λωρίδες κυκλοφορίας.

2.1.2

2.1.3

Αρίθµηση αυτοκινητοδρόµων
(1)

Η αρίθµηση των αυτοκινητοδρόµων καθορίζεται µε σχετική απόφαση της αρµόδιας
υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

(2)

Ο αριθµός του αυτοκινητοδρόµου αποτελεί ένα σαφές χαρακτηριστικό στοιχείο καθοδήγησης και προσδιορίζει τη γεωγραφική πορεία του. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ο ίδιος αριθµός αυτοκινητοδρόµου για την προσωρινή κατεύθυνση της κυκλοφορίας µέσω µιας άλλης οδού που γίνεται για µικρό χρονικό
διάστηµα (π.χ. στην περίπτωση παρακάµψεων). Πριν από τον αριθµό του αυτοκινητοδρόµου αναγράφεται πάντα το γράµµα Α (π.χ. Α1).

(3)

Με τη βοήθεια των αριθµών των αυτοκινητοδρόµων επιτυγχάνεται η απλοποίηση
και η σαφήνεια της πληροφοριακής σήµανσης. Μέσω της ειδικής καθοδηγητικής
λειτουργίας των αριθµών γίνεται δυνατός ο περιορισµός των αναγραφών στις πινακίδες.

(4)

Ιδιαίτεροι λόγοι, που αφορούν στην καθοδήγηση των υπεραστικών ρευµάτων κυκλοφορίας, που καλύπτουν µια ευρεία περιοχή της χώρας, δεν επιτρέπουν πάντοτε
την εναρµόνιση της αρίθµησης των αυτοκινητοδρόµων µε την κατασκευαστική διαµόρφωση του σε διασταυρώσεις ή συµβολές αυτοκινητοδρόµων. Στις περιπτώσεις
αυτές απαιτείται µια ιδιαίτερα σαφής και επιµεληµένη διαρρύθµιση της πληροφοριακής σήµανσης.

Αρίθµηση κύριων διεθνών οδικών αρτηριών (E-roads)
(1)

Το κύριο διεθνές οδικό δίκτυο, µε την αντίστοιχη αρίθµησή του, είναι αυτό που καθορίσθηκε µε την Ευρωπαϊκή Συµφωνία που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 15-111975 και κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο µε το Ν.1785/88.

(2)

Στη σήµανση των οδών αυτών χρησιµοποιείται πρόσθετη αρίθµηση. Πριν από τον
αριθµό αναγράφεται πάντα το γράµµα Ε (π.χ. Ε90).

(3)

Η αρίθµηση των αυτοκινητοδρόµων και η αρίθµηση των κύριων διεθνών οδικών
αρτηριών αποτελούν δύο ανεξάρτητα µεταξύ τους συστήµατα αρίθµησης. Για λόγους τεχνικής της σήµανσης αναγράφεται ο αριθµός των οδών αυτών (των Eroads) µόνο στις επιβεβαιωτικές πινακίδες.

(4)

Οι αριθµοί των κύριων διεθνών οδικών αρτηριών υποδεικνύουν τη γεωγραφική πορεία ενός τµήµατος αυτοκινητοδρόµου, όπως και οι αριθµοί των αυτοκινητοδρόµων.
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2.1.4

2.1.5

2.1.6

Αρίθµηση εθνικού οδικού δικτύου
(1)

Η χρήση της αρίθµησης αυτής γίνεται µε βάση τον ισχύοντα κατάλογο που έχει θεσµοθετηθεί.

(2)

Ο αριθµός της εθνικής οδού µπορεί να συµπεριληφθεί στις πληροφοριακές πινακίδες ενός ανισόπεδου κόµβου (δευτερεύοντα) για λόγους προσανατολισµού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εξόδου προς εθνική οδό.

Αριθµοί για τις εξόδους, τις διασταυρώσεις και τις συµβολές αυτοκινητοδρόµων
(Αριθµοί κόµβων)
(1)

Η αναγγελία των κόµβων γίνεται µε ένα γραφικό σύµβολο, τον αριθµό τους και το
όνοµά τους. Ως αριθµός για τον κάθε κόµβο χρησιµοποιείται η αριθµητική τιµή του
εγγύτερου ακέραιου χιλιόµετρου από την ενιαία χιλιοµέτρηση του αυτο/δροµου και
για τις δυο κατευθύνσεις. Στην περίπτωση διασταύρωσης αυτο/δρόµων προφανώς
ο αριθµός του κόµβου στον κάθε αυτο/δροµο εκφράζει το εγγύτερο ακέραιο χιλιόµετρο του αντίστοιχου αυτο/δροµου, εποµένως οι δυο αριθµοί µπορεί να είναι διαφορετικοί.

(2)

Η αρίθµηση γίνεται χωριστά για κάθε αυτοκινητόδροµο. Στην πινακίδα αναγγελίας
προσέγγισης στον κόµβο, εκτός του αριθµού του κόµβου, πρέπει να υποδεικνύεται
και η µορφή του κόµβου µε το αντίστοιχο γραφικό σύµβολο (σύµβολο 22 ή 23, παρ.
8.3). Ο αριθµός του κόµβου επαναλαµβάνεται µόνο στις εξόδους στην πινακίδα
των 300 m (πινακίδα µε κωδικό Π-90α) µε την πρόσθετη πινακίδα µε κωδικό Π-91.

(3)

Οι δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι µε ένα µόνο όνοµα αλλά δύο διαδοχικές εξόδους (άµεσοι έξοδοι από το κύριο οδόστρωµα) αριθµούνται µε έναν µόνο αριθµό
κόµβου (βλ. παρ. 5.3 και παρ. 10.4.7).

Σύµβολα βελών
Στις πληροφοριακές πινακίδες το έργο της καθοδήγησης της κυκλοφορίας αναλαµβάνουν
τα βέλη. Αυτά συνδέουν τους αναγραφόµενους προορισµούς ή αριθµούς µε την κατεύθυνση της πορείας των κυκλοφοριακών ρευµάτων. Η καθοδήγηση της κυκλοφορίας πρέπει να εναρµονίζεται µε τη βοήθεια της πληροφοριακής σήµανσης µε την κατασκευαστική
διαµόρφωση του οδικού έργου. Έτσι τα βέλη διακρίνονται σε δύο είδη ανάλογα µε τη λειτουργία τους.

–

σε κατευθυντήρια βέλη : Ανεξάρτητα του πλήθους των λωρίδων κυκλοφορίας, οι
προορισµοί αντιστοιχούν σε µια κατεύθυνση. Σ' αυτή την περίπτωση οι αιχµές των
βελών δείχνουν προς την εκάστοτε πορεία κίνησης (π.χ. στην περίπτωση ευθείας
κίνησης προς τα επάνω). Με τη βοήθεια των κατευθυντηρίων βελών καθίσταται δυνατή η σχηµατική αναπαράσταση της γεωµετρίας των κυκλοφοριακών ρευµάτων,
εφαρµόζοντας όµως ορισµένους κανόνες.

–

σε βέλη αναφερόµενα στις λωρίδες κυκλοφορίας: Η πληροφορία που περιλαµβάνεται στην πληροφοριακή σήµανση, τοποθετείται πάνω από το οδόστρωµα ορισµένων λωρίδων κυκλοφορίας. Η αντιστοιχία γίνεται µε βέλη, που έχουν κατεύθυνση
προς τα επάνω (κατακόρυφα ή λοξά) και βρίσκονται πάνω από τις λωρίδες κυκλοφορίας (όπως αναλυτικά περιγράφεται στα επόµενα σχετικά κεφάλαια).
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Η τοποθέτηση των πινακίδων γίνεται έτσι
ώστε τα κέντρα των βελών να βρίσκονται επί
της κατακόρυφου στο µέσο των λωρίδων
κυκλοφορίας (πλάτους Β). Επιπλέον δυνατότητες παρουσιάζονται στα επόµενα.
Πληροφοριακή σήµανση αναφερόµενη στις λωρίδες κυκλοφορίας
2.1.7

Γραφικά σύµβολα
Ορισµένοι ενιαίοι χαρακτηρισµοί απεικονίζονται µε γραφικά σύµβολα, τα οποία είναι θεσµοθετηµένα.

2.1.8

Χρήση χρωµάτων
(1)

Τα χρώµατα στις πληροφοριακές πινακίδες αποσκοπούν στην υποστήριξη της καθοδήγησης της κυκλοφορίας και στον ευκολότερο εντοπισµό και κατανόηση των
πληροφοριών, που περιλαµβάνονται στις πινακίδες.

(2)

Το βασικό χρώµα µιας πινακίδας αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό «χρώµα» της οδού, κατά µήκος της οποίας τοποθετείται. Ως χαρακτηριστικό χρώµα των αυτοκινητοδρόµων έχει καθορισθεί το πράσινο. Εποµένως οι πινακίδες των αυτοκινητοδρόµων έχουν πράσινο υπόβαθρο και φέρουν κίτρινες και λευκές αναγραφές. Για
το χρώµα του υποβάθρου των εµβληµάτων βλ. παρ. 8.2, Σχήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

(3)

Οι ελληνικοί χαρακτήρες είναι κίτρινου χρώµατος

(4)

Οι λατινικοί χαρακτήρες, τα περιθώρια (περιγράµµατα) των πινακίδων, τα βέλη, τα
εµβλήµατα (το πλαίσιο και τα στοιχεία τους), οι αριθµοί των κόµβων (και το περίγραµµά τους) και οι αναγραφές αριθµών (π.χ. αποστάσεων) και των µονάδων τους
είναι λευκά.

(5)

Τα γραφικά σύµβολα εµφανίζονται σε λευκά ένθετα υπόβαθρα, εφόσον µε βάση
τον ΚΟΚ ή κάποια δηµοσιευµένη στην ΕΚ απόφαση δεν προβλέπεται διαφορετικά.

Οι κανόνες και λεπτοµέρειες εφαρµογής των χρωµάτων στις πινακίδες παρουσιάζονται
παραστατικά και στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος.
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2.2

∆οµή της πληροφοριακής σήµανσης

2.2.1

Αλληλουχία πινακίδων

2.2.2

(1)

Οι συνθήκες κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόµους (υψηλές ταχύτητες κλπ) απαιτούν οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις πινακίδες να παρουσιάζονται έγκαιρα και να ακολουθούν ορισµένους κανόνες, έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν
αντιληπτές και να επεξεργασθούν από τους οδηγούς στο διατιθέµενο σ' αυτούς
χρόνο ανάγνωσης. Τα προβλήµατα που θέτει σε έναν οδηγό η πληροφοριακή σήµανση (ελιγµοί και προσανατολισµός) διαχωρίζονται έτσι ώστε να µπορούν να επεξεργασθούν διαδοχικά. Οι µεµονωµένες πληροφορίες περιλαµβάνονται σε µεµονωµένες πινακίδες, που γνωστοποιούνται µε ορισµένη σειρά.

(2)

Οι πινακίδες διακρίνονται σε οµάδες µε διαφορετική λειτουργία η κάθε µια. Οι οµάδες αυτές είναι :
−

Προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης

−

Πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων

−

Πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων

−

Επιβεβαιωτικές πινακίδες

(3)

Μια ακολουθία πινακίδων µε βάση την προηγούµενη οµαδοποίηση συνήθως λαµβάνει χώρα µόνο κατά την έξοδο από τον αυτοκινητόδροµο. Σε περιπτώσεις εξόδων που βρίσκονται η µια πολύ κοντά στην άλλη πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία επικαλύψεων των διαφόρων πινακίδων. Το κεφάλαιο 5 περιλαµβάνει λύσεις για την τοποθέτηση πινακίδων σε κόµβους, που απέχουν µικρή απόσταση µεταξύ τους.

(4)

Όταν σε περιοχή εξόδου υπάρχουν προσβάσεις σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ή
σε χώρο στάθµευσης, τότε διακρίνονται δύο περιπτώσεις:
−

Οι αναγγελίες προς εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι προσπελάσιµες µέσω εξόδων ή συνδετήριων κλάδων κόµβων, πρέπει να συµπεριληφθούν στις πινακίδες των κόµβων.

−

Κατά κανόνα πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή σήµανση σε περίπτωση χωριστών εξόδων. Στην προκειµένη περίπτωση η τυπική σήµανση του αυτοκινητοδρόµου έχει προτεραιότητα σε σχέση µε τις ενδεικτικές πινακίδες προς εγκαταστάσεις, που βρίσκονται δίπλα στον αυτοκινητόδροµο. Η ακολουθία αυτών των πινακίδων πρέπει να επιλέγεται κατά περίπτωση και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην παρεµποδίζεται η πληροφοριακή σήµανση των κόµβων των
αυτοκινητοδρόµων.

Λειτουργίες
Προειδοποίηση – Αναγγελία προσέγγισης
(1)

Με τις προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης αρχίζει η πληροφοριακή σήµανση στις περιοχές των κόµβων. Οι πινακίδες αυτές αναγγέλλουν την ύπαρξη του κόµβου, που ακολουθεί. ∆ευτερεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι, διασταυρώσεις ή
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συµβολές αυτοκινητοδρόµων γνωστοποιούνται µε το όνοµα των κόµβων, τον αριθµό τους και το γραφικό σύµβολο (παρ. 2.1.5 (1)).
(2)

Όλες οι προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης περιλαµβάνουν για
κάθε αυτοκινητόδροµο έναν αύξοντα αριθµό κόµβου. Για τη διάκριση και το χαρακτηρισµό των κόµβων συνδυάζεται το όνοµα και ο αύξων αριθµός του κάθε ενός
κόµβου µε ένα αντίστοιχο γραφικό σύµβολο: ένα γραφικό σύµβολο για «έξοδος
από αυτοκινητόδροµο» ή ένα γραφικό σύµβολο για «διασταύρωση αυτοκινητοδρόµων ή συµβολή αυτοκινητοδρόµων» (σύµβολα 22 και 23, παρ. 8.3.3).

Αναγγελία δυνατών κατευθύνσεων
Η αναγγελία δυνατών κατευθύνσεων αποσκοπεί στην γνωστοποίηση της κατεύθυνσης
των διαφόρων ρευµάτων στην επερχόµενη περιοχή του κόµβου, µε την υπόδειξη των εξερχόµενων και των συνεχιζόµενων κατευθύνσεων. Ανάλογα µε την περίπτωση οι πινακίδες αυτές περιλαµβάνουν υποδείξεις για την καθοδήγηση των ρευµάτων κυκλοφορίας.
Η χρησιµότητά τους έγκειται στην έγκαιρη επιλογή της σωστής θέσης από την εξερχόµενη κυκλοφορία και στον προσανατολισµό στο δίκτυο της συνεχίζουσας κυκλοφορίας.
Αναγγελία κατευθύνσεων
Οι πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης επισηµαίνουν τη θέση εκείνη, από όπου οι
οδηγοί πρέπει να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδροµο ή να αλλάξουν κλάδο. Οι πινακίδες
αυτές υποδεικνύουν επακριβώς την κατεύθυνση του ρεύµατος κυκλοφορίας που εξέρχεται ή αλλάζει κλάδο. Εµφανίζονται µε τη µορφή πινακίδας εξόδου ή µε τη µορφή βέλους ή
µε τη µορφή πινακίδων διακλαδώσεων.
Επιβεβαίωση
(1)

(2)

Η πινακίδα αποστάσεων µετά τον κόµβο αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της επιλεγείσας κατεύθυνσης και στον προσανατολισµό στο οδικό δίκτυο. Σ' αυτήν αναγράφεται :
−

ο αριθµός του αυτοκινητοδρόµου και ο «διεθνής» αριθµός του, εφόσον ο αυτοκινητόδροµος ανήκει στο διεθνές οδικό δίκτυο.

−

οι διαρκώς υποδεικνυόµενοι προορισµοί µε αναγραφή αποστάσεων.

Ως επιβεβαίωση αναγράφονται τρεις το πολύ µακρυνοί προορισµοί µετά τον κόµβο.
Αν κάποιος αναγραφόµενος προορισµός δεν προσεγγίζεται από τον εν λόγω αυτοκινητόδροµο, τότε ο προορισµός αυτός αναγράφεται κάτω από µια διαχωριστική
γραµµή µαζί µε τον αριθµό του αυτοκινητοδρόµου, από τον οποίο είναι προσπελάσιµος. Και σε αυτή την περίπτωση το πλήθος των προορισµών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις.
Στην περίπτωση που η αναγραφή ενός προορισµού οδηγείται µέσω περισσότερων
του ενός αυτοκινητοδρόµων, τότε τίθεται προ της αναγραφής του προορισµού µόνο
ο αριθµός του επόµενου αυτοκινητοδρόµου.
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