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3.

Αναγραφές προορισµών

3.1

Κανόνες

3.1.1

(1)

Οι αναγραφές των προορισµών εξυπηρετούν το γεωγραφικό προσανατολισµό στο
οδικό δίκτυο, καθώς και τον εντοπισµό του προορισµού. Ως προορισµοί επιλέγονται τοπωνύµια ή ο αριθµός του αυτοκινητοδρόµου.

(2)

Εκτενέστερες αναγραφές εξυπηρετούν το χαρακτηρισµό των κόµβων και των παρόδιων εγκαταστάσεων κατά µήκος ενός οδικού τµήµατος. Στην περίπτωση αυτή
ως προορισµοί χρησιµοποιούνται χαρακτηρισµοί που αναφέρονται σε τόπους.

(3)

Η αναγραφή των προορισµών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες που
ακολουθούν και στους οποίους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή.

Κανόνας συνέχειας
(1)

Ένας προορισµός, που αναφέρεται µια φορά πρέπει να επαναλαµβάνεται µέχρις
ότου προσεγγισθεί. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για την περίπτωση διαδοχικών αναγραφών προορισµών µέσα σε ένα κόµβο. Π.χ. στις διαδοχικές αναγραφές προορισµών στις πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων και στις πληροφοριακές
πινακίδες κατευθύνσεων καθώς επίσης και στις πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων σε περιοχές συνδετήριων κλάδων.

(2)

Η διάσπαση ενός προορισµού σε δύο επεκτεινόµενους προορισµούς δεν αντικρούει αυτόν τον κανόνα, εφόσον διατηρείται η βασική πληροφόρηση από την αρχική
ένδειξη του προορισµού π.χ.
Γλυφάδα
Γλυφάδα
Άνω Γλυφάδα

3.1.2

Κανόνες περιορισµού των αναγραφόµενων προορισµών
(1)

Το πλήθος των προορισµών που αναγράφονται σε µια πινακίδα πρέπει να περιορίζεται στο απόλυτα αναγκαίο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευχέρεια ανάγνωσης
στους οδηγούς και να περιορίζονται οι διαστάσεις της πινακίδας.

(2)

Με την αναγραφή του αριθµού του αυτοκινητοδρόµου παρέχεται στους χρήστες ένα
σαφές χαρακτηριστικό καθοδήγησης. Για τη σαφή περιγραφή µιας κατεύθυνσης
επαρκεί κατά κανόνα η συµπληρωµατική αναγραφή µόνο ενός προορισµού. Περισσότεροι του ενός προορισµοί εξυπηρετούν τη λεπτοµερέστερη περιγραφή ενός
οδικού τµήµατος.

(3)

Γενικά ισχύει:
Σε κάθε θέση πληροφόρησης µε µία ή περισσότερες πινακίδες δεν επιτρέπεται η
αναγραφή περισσότερων των πέντε περιορισµών συνολικά. Κατά κανόνα δεν πρέπει να αναγράφονται περισσότεροι από τρεις προορισµοί για την ευθεία κατεύθυνση και δύο προορισµοί για την εξερχόµενη κατεύθυνση. Το πλήθος των προορι-
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σµών ανά οµάδα προορισµών για την ευθεία ή την εξερχόµενη κατεύθυνση δεν
πρέπει να είναι µεγαλύτερο από τρεις.
(4)

Ειδικότερα ισχύει :
−

Οι πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης σε ανισόπεδο κόµβο περιλαµβάνουν
µόνο το όνοµα, τον αριθµό και το γραφικό σύµβολο του κόµβου (και όχι προορισµούς), το πολύ σε δύο γραµµές. ∆ιευκρινίζεται ότι το όνοµα του κόµβου
θα αναγράφεται σε ονοµαστική πτώση και ότι δε θα αναγράφεται η λέξη
«κόµβος», «interchange» κτλ.

−

Στις πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων και στις πληροφοριακές
πινακίδες κατευθύνσεων, σε δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους (διασταυρώσεις και συµβολές αυτοκινητοδρόµου µε δευτερεύουσα οδό), αναγράφονται οι προορισµοί εξόδου του συνδεόµενου οδικού δικτύου. Κατά κανόνα επιτρέπεται η αναγραφή µόνο των δύο πλησιέστερων προορισµών, ενός αριστερά και ενός δεξιά του αυτοκινητοδρόµου.
Αντίστοιχα, σε πρωτεύοντες ανισόπεδους κόµβους (διασταυρώσεις και συµβολές αυτοκινητοδρόµων) αναγράφονται οι µακρυνοί προορισµοί για κάθε εξερχόµενη κατεύθυνση. Κατά περίπτωση µπορεί να προστεθεί και από ένας
ενδιάµεσος ή κοντινός προορισµός. Για κάθε εξερχόµενη κατεύθυνση δεν
πρέπει να αναγράφονται, για µεν τις διασταυρώσεις αυτοκινητοδρόµων περισσότεροι από δύο προορισµοί, για δε τις συµβολές αυτοκινητοδρόµων περισσότεροι από τρεις προορισµοί.

3.1.3

−

Στις πλευρικές πινακίδες αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων, αναγράφονται
το πολύ δύο προορισµοί για την ευθεία κατεύθυνση.

−

Στις επιβεβαιωτικές πινακίδες αναγράφονται το πολύ τρεις µακρυνοί ή ενδιάµεσοι προορισµοί µε χιλιοµετρικές αποστάσεις µετά τους κόµβους.

Επιλογή προορισµού - Τρόπος γραφής
(1)

Οι προορισµοί διακρίνονται σε µακρυνούς, ενδιάµεσους και κοντινούς προορισµούς
και επιλέγονται προσεκτικά ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών
της οδού. Οι ονοµασίες των κόµβων χρησιµεύουν µόνο για την πληροφόρηση σχετικά µε την κατεύθυνση της οδού και για τον προσανατολισµό στο οδικό δίκτυο.

(2)

Οι προορισµοί, που επιτρέπεται να αναγραφούν στις πινακίδες ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και καταχωρούνται σε ειδικό κατάλογο προορισµών.

(3)

Οι αναγραφές των προορισµών γίνονται µε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
Ο τρόπος αναγραφής των προορισµών, που βρίσκονται στο εσωτερικό της Ελλάδας καθορίζεται από την επίσηµη ονοµασία τους. Περισσότερα στοιχεία δίνονται
στην παράγραφο 7 (συντοµογραφίες κτλ.). Η αναγραφή των προορισµών που βρίσκονται εκτός συνόρων κατά κανόνα γίνεται µε βάση τον τρόπο αναγραφής τους
στην Ελλάδα. Όταν η γλωσσική απόκλιση είναι µεγάλη τότε πρέπει να αναγράφεται
και ο ξενόγλωσσος τρόπος αναγραφής του προορισµού σε παρένθεση, π.χ.
Konstantinoupolis (Istanbul).
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3.1.4

Ονοµασία κόµβων
(1)

Για τους πρωτεύοντες ανισόπεδους κόµβους ισχύει:
Στις προειδοποιητικές πινακίδες ο τύπος του ανισόπεδου κόµβου (διασταύρωση ή
συµβολή αυτοκινητοδρόµων) αναγγέλλεται µε το γραφικό σύµβολο µε κωδικό 23
(βλ. παρ.8.3.3). Οι διασταυρώσεις ή οι συµβολές αυτοκινητοδρόµων παίρνουν το
όνοµα τους κατά κανόνα από γειτονικές περιοχές. Αυτές οι περιοχές δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν και προορισµούς της πληροφοριακής σήµανσης των αυτοκινητοδρόµων. Είναι επίσης δυνατή η επιλογή ονοµασίας που αναφέρεται σε τοπίο
που δε δηµιουργεί σύγχυση µε τις ονοµασίες άλλων ανισόπεδων κόµβων.

(2)

(3)

3.2

Για τους δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους ισχύει:
–

Οι δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι παίρνουν την ονοµασία τους από έναν
προορισµό εξόδου. Για τον σκοπό αυτό επιλέγεται ο σπουδαιότερος από κυκλοφοριακή άποψη προορισµός εξόδου. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός
προορισµοί µε ίδια σπουδαιότητα, τότε επιλέγεται ο αµέσως επόµενος γειτονικός προορισµός. ∆εν επιτρέπεται η χρήση περισσότερων του ενός προορισµών ως ονοµασία του κόµβου. Ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παρ.7.6.
Ο προορισµός αυτός πρέπει να υποδειχθεί ως προορισµός εξόδου και για τις
δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Οι δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι, χαρακτηρίζονται από το γραφικό σύµβολο µε κωδικό 22 (βλ. παρ. 8.3.3).

–

Κατ' εξαίρεση, όπου υπάρχει συγκέντρωση ανισόπεδων κόµβων, είναι δυνατή η χρήση διπλών ονοµασιών.

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µια διασταυρώσεις ή συµβολές αυτοκινητοδρόµων ή δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι στην περίµετρο µιας
πόλης, από την οποία οι κόµβοι παίρνουν την ονοµασία τους, τότε προκειµένου να
µη δηµιουργηθεί σύγχυση, οι ονοµασίες των κόµβων µπορούν να λάβουν και το
πρόθεµα του γεωγραφικού προσανατολισµού (ανατολικά, δυτικά κτλ.).

Τύποι προορισµών
Ανάλογα µε το λειτουργικό τους χαρακτήρα οι προορισµοί διακρίνονται σε µακρυνούς και
κοντινούς. Στον κατάλογο των προορισµών, οι µακρυνοί προορισµοί µπορούν να υποδιαιρεθούν σε πρωτεύοντες µακρυνούς προορισµούς και σε ενδιάµεσους προορισµούς.

3.2.1

Μακρυνοί προορισµοί
(1)

Οι µακρυνοί προορισµοί παρέχουν το γεωγραφικό προσανατολισµό στην εκτεταµένη περιοχή από την οποία διέρχεται ένας αυτοκινητόδροµος και για αυτόν το λόγο
χρησιµεύουν ως χαρακτηριστικό κατεύθυνσης του αυτοκινητοδρόµου.

(2)

Ως µακρυνοί προορισµοί χρησιµοποιούνται κατά κανόνα ονόµατα µεγάλων πόλεων, που συναντώνται κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου.

(3)

Σε ειδικές περιπτώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν και προορισµοί, στους οποίους µεταβαίνει κανείς µέσω άλλων αυτοκινητοδρόµων, αφού εξέλθει κανείς από τον
εν λόγω αυτοκινητόδροµο σε κάποιο τµήµα του.
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(4)

3.2.2

3.3

Η πυκνή ή η αραιά ακολουθία των µακρυνών προορισµών κατά µήκος ενός αυτοκινητοδρόµου εξαρτάται από το λειτουργικό χαρακτήρα του αυτοκινητοδρόµου και
από τη δοµή της κυκλοφορίας. Στους διαµπερείς αυτοκινητοδρόµους που καλύπτουν µεγάλες αποστάσεις πρέπει να επιλέγονται για αναγραφή στις πληροφοριακές πινακίδες προορισµοί, που απέχουν µεγάλη απόσταση µεταξύ τους (π.χ. Α1 :
Λαµία - Βόλος - Θεσσαλονίκη). Για µικρής έκτασης αυτοκινητοδρόµους, που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο την τοπική κυκλοφορία χρησιµοποιούνται προορισµοί σε
µεγαλύτερη πυκνότητα ανάλογα µε τα γεωγραφικά δεδοµένα και πάντα λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα του οδικού δικτύου (π.χ. Α34 : Χαλκίδα - Θήβα Λαµία).

Κοντινοί προορισµοί
(1)

Οι κοντινοί προορισµοί χρησιµεύουν στον προσανατολισµό στην εγγύς περιοχή,
εκείνης ιδιαίτερα της κυκλοφορίας, η οποία εγκαταλείπει τον αυτοκινητόδροµο ή µεταβαίνει σε έναν άλλο αυτοκινητόδροµο.

(2)

Ως κοντινοί προορισµοί χρησιµοποιούνται ονόµατα κυκλοφοριακά σηµαντικών προορισµών, που βρίσκονται στην περιοχή επιρροής ενός δευτερεύοντα κόµβου. Εδώ
συµπεριλαµβάνονται και ονόµατα συνοικιών και διαµερισµάτων µεγάλων δήµων ή
κοινοτήτων.

(3)

Κατά µήκος τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων, που διέρχονται σε µικρή σχετικά απόσταση από µεγάλες πόλεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εγγύς προορισµοί
ονόµατα οδών που συνδέονται µε τον αυτοκινητόδροµο.

(4)

Τα ονόµατα των δευτερευόντων ή των πρωτευόντων ανισόπεδων κόµβων εξυπηρετούν ως κοντινοί προορισµοί, όταν µέσω αυτών επιτυγχάνεται εύκολος προσανατολισµός της κυκλοφορίας στην εγγύς περιοχή.

(5)

Ως κοντινοί προορισµοί µπορούν να θεωρηθούν τα αεροδρόµια, τα λιµάνια, οι
σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων κτλ.

Τρόπος αναγραφής των προορισµών
Η πληροφοριακή σήµανση συνίσταται στη συστηµατική αναγραφή των αριθµών των αυτοκινητοδρόµων και των προορισµών. Οι προορισµοί διακρίνονται ανάλογα µε την κατεύθυνση των ρευµάτων κυκλοφορίας στους κόµβους σε προορισµούς ευθείας κατεύθυνσης, προορισµούς αλλαγής αυτοκινητοδρόµου (έξοδοι πρωτευόντων ανισόπεδων
κόµβων) και προορισµoύς εξόδου (έξοδοι δευτερευόντων ανισόπεδων κόµβων).
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3.3.1

Προορισµοί ευθείας κατεύθυνσης
(1)

Η κύρια κατεύθυνση σε έναν κόµβο, είναι η ευθεία. Η κατεύθυνση αυτή περιγράφεται από τους προορισµούς ευθείας και τον αριθµό του αυτοκινητοδρόµου για το
τµήµα της οδού, που συνεχίζει µετά τον κόµβο.

(2)

Σε δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους ως προορισµοί ευθείας χρησιµοποιούνται :
–

το όνοµα του επόµενου κόµβου (πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα) στην περίπτωση πληροφοριακής σήµανσης µε βάση την κατεύθυνση
∆ευτερεύων
Κόµβος

Πρωτεύων Κόµβος /
∆ιασταύρωση Αυτο/δρόµων

∆ευτερεύων
Κόµβος

∆ευτερεύων
Κόµβος

–

ο µακρυνός προορισµός και η ονοµασία του επόµενου κόµβου (που ενδεχοµένως να είναι ένας άλλος µακρυνός προορισµός) στην περίπτωση πληροφοριακής σήµανσης µε βάση τις λωρίδες κυκλοφορίας.

Μακρυνός
Προορισµός

Μακρυνός
Προορισµός

Πρωτεύων
Κόµβος

∆ευτερεύων
Κόµβος

∆ευτερεύων
Κόµβος

∆ευτερεύων
Κόµβος
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(3)

Σε πρωτεύοντες ανισόπεδους κόµβους, ως προορισµοί ευθείας κατεύθυνσης χρησιµοποιούνται :
–

ο µακρυνός προορισµός του αυτοκινητοδρόµου, ενδεχοµένως ένας µακρυνός
προορισµός µιας εξερχόµενης κατεύθυνσης ή η ονοµασία του επόµενου δευτερεύοντα ή πρωτεύοντα ανισόπεδου κόµβου εφόσον αυτοί έχουν σηµαντική
κυκλοφοριακή σηµασία.

Μακρυνός
Προορισµός

Μακρυνός
Προορισµός

Πρωτεύων
Κόµβος

Μακρυνός
Προορισµός

Πρωτεύων
Κόµβος

–

Πρωτεύων
Κόµβος

ο µακρυνός προορισµός του συνεχιζόµενου αυτοκινητόδροµου, στον οποίο
είτε ένας αυτοκινητόδροµος συµβάλλει, είτε αλλάζει πορεία από την κατασκευαστικά διαµορφωµένη ευθεία κατεύθυνση.
Μακρυνός
Προορισµός

Πρωτεύων
Κόµβος

Μακρυνός
Προορισµός

Πρωτεύων
Κόµβος
Μακρυνός
Προορισµός

Τέλος του
Αυτο/δρόµου

∆ευτερεύων Κόµβος ή
Πρωτεύων Κόµβος,
(Συµβολή Αυτο/δρόµων)
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Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων
Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήµανση

3.3.2

Προορισµοί σε διασταύρωση µε άλλον αυτοκινητόδροµο
(1)

Οι κατευθύνσεις σε ένα πρωτεύοντα κόµβο που δεν είναι κατασκευαστικά διαµορφωµένες ως συνεχίζουσες ευθείες κατευθύνσεις, είναι κατευθύνσεις αλλαγής αυτοκινητοδρόµου. Η ακολουθία αυτών των κατευθύνσεων συνεπάγεται εγκατάλειψη
του οδοστρώµατος, που διασχίζει τον κόµβο.

(2)

Κάτω από κανονικές συνθήκες αναγράφονται οι µακρυνοί προορισµοί της εξερχόµενης κατεύθυνσης και ενδεχοµένως ένας ακόµη µακρυνός προορισµός.

(3)

Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν ένας αυτοκινητόδροµος τελειώνει στον επόµενο κόµβο
αναγράφεται:
–

είτε ένας µακρυνός προορισµός του συνεχιζόµενου αυτοκινητοδρόµου (ανάλογα µε την κυκλοφοριακή σηµασία του), περίπτωση α

–

είτε η ονοµασία του επόµενου κόµβου, περίπτωση β
Μακρυνός
Προορισµός

Παρατηρούµενη
πληροφοριακή
σήµανση

περίπτωση α
∆ιασταύρωση
Αυτο/δρόµων

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

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήµανση

3.3.3

Προορισµοί σε διασταύρωση µε δευτερεύουσα οδό
(1)

Σε δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους µπορεί κανείς να εξέλθει από τον αυτοκινητόδροµο και να εισέλθει στο δευτερεύον οδικό δίκτυο. Οι προορισµοί, στους οποίους µπορεί να καταλήξει κανείς, χρησιµοποιούνται ως προορισµοί εξόδου.

(2)

Ένας προορισµός εξόδου πρέπει να συµφωνεί µε την ονοµασία του δευτερεύοντα
κόµβου.

(3)

∆εν επιτρέπεται η αναγραφή των προορισµών ευθείας κατεύθυνσης ταυτόχρονα
και ως προορισµών εξόδου στον ίδιο δευτερεύοντα ανισόπεδο κόµβο.
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