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4.

Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4.1

Γενικά

4.2

4.2.1

(1)

Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης και
για τη σύντοµη και πλήρη πληροφόρηση του οδηγού. Πρέπει να εξασφαλίζεται η
µεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια των πινακίδων, τόσο κατά µήκος όσο και κατά πλάτος
της οδού.

(2)

Επιτρέπεται η απόκλιση από την τυποποίηση των κανόνων τοποθέτησης των πινακίδων που ακολουθεί, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει σχετική τεκµηρίωση.

Σηµεία αναφοράς
(1)

Ο προσδιορισµός της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων στις περιοχές των ανισόπεδων κόµβων αυτοκινητοδρόµων γίνεται µε βάση ένα σηµείο αναφοράς. Το
σηµείο αυτό ορίζεται µε βάση την κατασκευαστική διαµόρφωση του κόµβου.

(2)

Τα σηµεία αναφοράς διακρίνονται σε δύο είδη ανάλογα µε τη θέση τους, δηλαδή αν
βρίσκονται πριν από ή µετά τον κόµβο.

Σηµείο αναφοράς πριν από τον κόµβο (Σ.Α.1)
Περίπτωση 1 : Έξοδος µε λωρίδα επιβράδυνσης:
To σηµείο αναφοράς Σ.Α.1 βρίσκεται στην αρχή της λωρίδας επιβράδυνσης σε εκείνη τη
θέση στην οποία έχει αποκτήσει το πλήρες πλάτος της, και δεν απέχει περισσότερο από
180 m από την αιχµή της διαχωριστικής νησίδας. Ως αιχµή της διαχωριστικής νησίδας ορίζεται το πέρας της διακεκοµµένης γραµµής της οριζόντιας σήµανσης πριν από το διαχωρισµό των δύο κατευθύνσεων.

100 m ≤ L ≤ 180 m

Αιχµή της διαχωριστικής
νησίδας

Σ.Α.1

Για λόγους καλύτερης διάταξης των πληροφοριακών πινακίδων ως προς το άνοιγµα της
εξόδου, η ευνοϊκότερη θέση του Σ.Α.1 (όπου τοποθετείται η πινακίδα κατευθύνσεων) είναι σε µια σχετικά κοντινή θέση (π.χ. 100 m).
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Περίπτωση 2 : Έξοδος χωρίς λωρίδα επιβράδυνσης (διάκενο εξόδου) :
Το σηµείο αναφοράς Σ.Α.1 βρίσκεται, στην περίπτωση που η πινακίδα κατευθύνσεων είναι πλευρική πινακίδα ή πινακίδα σε πρόβολο, στο αρχικό σηµείο της εξερχόµενης λωρίδας και στην περίπτωση που είναι γέφυρα σήµανσης, στη θέση, στην οποία το πλάτος
της λωρίδας εξόδου ανέρχεται σε 3,75 m.

ή

Σ.Α.1

Σ.Α.1

Περίπτωση 3 : Έξοδος µε αφαίρεση λωρίδας κυκλοφορίας ή µε λωρίδα επιβράδυνσης
µεγάλου µήκους:
Το σηµείο αναφοράς Σ.Α.1 βρίσκεται σε απόσταση 190 m από την αιχµή της διαχωριστικής νησίδας (βλέπε σχετικό ορισµό στην περίπτωση 1).

190 m

Σ.Α.1

Για λόγους καλύτερης διάταξης των πληροφοριακών πινακίδων ως προς το άνοιγµα της
εξόδου, η ευνοϊκότερη θέση του Σ.Α.1 (όπου τοποθετείται η πινακίδα κατευθύνσεων) είναι σε µια σχετικά κοντινή θέση (π.χ. 100 m).
4.2.2

Σηµείο αναφοράς µετά τον κόµβο (Σ.Α.2)
(1)

Το σηµείο αναφοράς Σ.Α.2 βρίσκεται σε εκείνη τη θέση, στην οποία περατώνεται η
παράλληλη λωρίδα επιτάχυνσης και αρχίζει το ελεύθερο τµήµα της οδού.
Σ.Α.2

Σ.Α.2

Σ.Α.2
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4.3

(2)

Στην περίπτωση α (άµεση συµβολή) και στην περίπτωση β (συµβολή λωρίδας επιτάχυνσης), το σηµείο αναφοράς Σ.Α.2 είναι το σηµείο επαφής των δεξιών οριογραµµών που συµβάλλουν. Στην περίπτωση γ (πρόσθεση λωρίδας κυκλοφορίας),
το σηµείο αναφοράς Σ.Α.2 βρίσκεται στην αρχή της διακεκοµµένης γραµµής της οριζόντιας σήµανσης, µεταξύ των προστιθέµενων λωρίδων κυκλοφορίας.

(3)

Οι περιπτώσεις των λωρίδων επιτάχυνσης µήκους τουλάχιστον 500 m αντιµετωπίζονται όπως οι περιπτώσεις µε τις πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας (όπως η περίπτωση γ).

Τοποθέτηση πινακίδων κατά µήκος της οδού
Οι πινακίδες µε αναγραφή αποστάσεων τοποθετούνται σε συγκεκριµένες αποστάσεις
από το σηµείο αναφοράς. Στην περίπτωση, που στην τυπική θέση τοποθέτησης της πινακίδας, η ορατότητα προς την πινακίδα παρεµποδίζεται (π.χ. λόγω ύπαρξης κάποιας
γέφυρας), τότε πρέπει να µετατίθεται η πινακίδα έµπροσθεν ή όπισθεν. Οι αναγραφόµενες αποστάσεις στην πινακίδα δεν µεταβάλλονται εφόσον η µετάθεση της πινακίδας δεν
υπερβαίνει την τιµή των ±50m, ή την τιµή των ± 200m, όταν οι αποστάσεις αναγράφονται
σε µέτρα ή χιλιόµετρα αντίστοιχα.

4.3.1

Θέση πληροφοριακών πινακίδων πριν από τον κόµβο.
(1)

(2)

(3)

4.3.2

Η πινακίδα αναγγελίας προσέγγισης σε ανισόπεδο κόµβο τοποθετείται πριν από το
σηµείο αναφοράς Σ.Α.1 σε απόσταση :
−

στην περίπτωση δευτερευόντων ανισόπεδων κόµβων

1000 m

−

στην περίπτωση πρωτευόντων ανισόπεδων κόµβων ή
δευτερευόντων µε σηµαντικό κυκλοφοριακό φόρτο εξόδου

2000 m

Η πινακίδα µε αναγγελία των δυνατών κατευθύνσεων τοποθετείται πριν από το σηµείο αναφοράς Σ.Α.1 σε απόσταση:
−

στην περίπτωση δευτερευόντων ανισόπεδων κόµβων

−

στην περίπτωση πρωτευόντων ανισόπεδων κόµβων ή
1000 m και 500 m
δευτερευόντων µε σηµαντικό κυκλοφοριακό φόρτο εξόδου

500 m

Οι πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης στο Σ.Α.1 (πινακίδες γραµµικής ένδειξης αποστάσεων) τοποθετούνται σε απόσταση 300 m, 200 m και 100 m πριν από το
σηµείο αναφοράς Σ.Α.1.

Πληροφοριακή σήµανση µέσα στον κόµβο
(1)

Οι πληροφοριακές πινακίδες βρίσκονται στην περιοχή λήψης αποφάσεων και βασικά σε εκείνη τη θέση, στην οποία ο οδηγός θα εκτελέσει µια εσκεµµένη αλλαγή της
πορείας κατεύθυνσης του. Η θέση της πληροφοριακής πινακίδας κατεύθυνσης συµπίπτει µε τη θέση του σηµείου αναφοράς Σ.Α.1.

(2)

Η πινακίδα µορφής βέλους µε την ένδειξη «Έξοδος» σε περιοχές δευτερευόντων
ανισόπεδων κόµβων (περίπτωση α), καθώς και η πινακίδα διακλαδώσεων στους
συνδετήριους κλάδους αυτοκινητοδρόµων (περιπτώσεις β και γ), κατά κανόνα το-
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ποθετούνται στην αιχµή της διαχωριστικής νησίδας και έξω από το περιτύπωµα
των αποχωριζόµενων οδοστρωµάτων.

(α)
4.3.3

(β)

(γ)

Πληροφοριακές πινακίδες µετά τον κόµβο
Οι επιβεβαιωτικές πινακίδες µε τις χιλιοµετρικές αναγραφές αποστάσεων συνήθως
τοποθετoύνται 500 m µετά το σηµείο αναφοράς Σ.Α.2.

4.4

Τοποθέτηση των πινακίδων κατά πλάτος της οδού
Οι πινακίδες τοποθετούνται κατά κανόνα εκτός του περιτυπώµατος της οδού, δίπλα ή
πάνω από τον κυκλοφοριακό χώρο.

4.4.1

Πλευρικές πινακίδες
(1)

Κατά κανόνα τοποθετούνται στο δεξιό άκρο της οδού κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας. Η σωστή διάταξη εξαρτάται από τα εκάστοτε δεδοµένα της γεωµετρικής
διαµόρφωσης της οδού στην περιοχή εγκατάστασης των πινακίδων. Έτσι είναι δυνατόν π.χ. να καταστεί σκόπιµη η τοποθέτηση της πινακίδας εξόδου στις δεξιόστροφες καµπύλες δίπλα από την αριστερή οριογραµµή (κεντρική νησίδα).

(2)

Το εξωτερικό άκρο της πινακίδας συνορεύει πλευρικά µε το περιτύπωµα, που κατά
κανόνα απέχει 1,50 m από τον κυκλοφοριακό χώρο. Σε συνθήκες περιορισµένου
χώρου επιτρέπεται η µείωση της ελάχιστης απόστασης σε 1,00 m.

(3)

Το κάτω άκρο της πινακίδας πρέπει να απέχει από την επιφάνεια του οδοστρώµατος τουλάχιστον 1,50 m. Οι προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας προσέγγισης σε
κόµβο τοποθετούνται πάντα σε ύψος 1,50 m πάνω από το έδαφος.
πλευρικές πινακίδες σε περιοχές ορυγµάτων

≥ 1,50 m

B = 1,50 m κατά κανόνα
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Β = 1,00 m σε συνθήκες περιορισµένου χώρου
(4)

Όταν προβλέπονται στηθαία ασφαλείας, το κάτω άκρο της πλευρικής πινακίδας
µπορεί να απέχει από το έδαφος 1,00 m.
τοποθέτηση στην κεντρική νησίδα

Β = 1,50 m συνήθως
Β = 1,00 m σε συνθήκες περιορισµένου χώρου
(5)

(6)

Οι πληροφοριακές πινακίδες µορφής βέλους και οι πληροφοριακές πινακίδες διακλαδώσεων πρέπει να τοποθετούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην αιχµή της
διαχωριστικής νησίδας. Επιτρέπεται να συνορεύουν άµεσα µε το περιτύπωµα των
αποχωριζόµενων οδοστρωµάτων. Οι κατευθυντήριες πινακίδες (πινακίδες µε κωδικό Π-92, «λοχίες») στις αιχµές των διαχωριστικών νησίδων τοποθετούνται έτσι ώστε το κάτω άκρο τους να απέχει 60 cm από το έδαφος. Αυτές δεν πρέπει να καλύπτουν τις πληροφοριακές πινακίδες, οι οποίες κατά κανόνα πρέπει να απέχουν
(το κάτω άκρο τους) 1,50 m από το έδαφος.
Οι πινακίδες γραµµικής ένδειξης αποστάσεων από το σηµείο Σ.Α.1 τοποθετούνται
στο δεξιό µη σταθεροποιηµένο έρεισµα. Επιτρέπεται η τοποθέτησή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο άξονας του ορθοστάτη να συµπίπτει µε το όριο του περιτυπώµατος.
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4.4.2

Πινακίδες σε πρόβολο πάνω από το οδόστρωµα
(1)

Το δεξιό άκρο της ψηλά τοποθετηµένης πινακίδας πρέπει να συµπίπτει µε το δεξιό
όριο του κυκλοφοριακού χώρου. Το κάτω άκρο της πινακίδας και ο ιστός του προβόλου δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο περιτύπωµα της οδού.
Το ελεύθερο ύψος τηρείται στα 5,50 m και
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται
5,00 m.
Η ελεύθερη απόσταση του ορθοστάτη από το
περιτύπωµα πρέπει να είναι Β ≥1,50 m και
µόνο σε εξαιρετικές συνθήκες Β=1,00 m

5,50 m

B

(2)

4.4.3

Οι πληροφοριακές πινακίδες διακλαδώσεων, που τοποθετούνται ψηλά, (δηλ. πινακίδες σε δίδυµο πρόβολο) διατάσσονται συµµετρικά ως προς τον άξονα του ιστού
του προβόλου. ∆εν είναι απαραίτητο οι πινακίδες να τοποθετούνται πάνω από τον
κυκλοφοριακό χώρο. Οφείλουν µόνο να είναι προσανατολισµένες κάθετα προς τον
οπτικό άξονα του οδηγού.

Πινακίδες σε γέφυρα πάνω από το οδόστρωµα
(1)

Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ του κάτω άκρου των πινακίδων σε γέφυρα σήµανσης
και της επιφάνειας του οδοστρώµατος πρέπει να είναι 5,50 m. Πλευρικά οι πινακίδες της συνεχίζουσας κατεύθυνσης (ευθεία κατεύθυνση) περιορίζονται στο πλάτος
του κυκλοφοριακού χώρου.

Η : συνήθως 5,50 m, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 5,00m
(2)

Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγµα των γεφυρών σήµανσης προκύπτει από το περιτύπωµα του κυκλοφοριακού χώρου του ενός κλάδου του αυτοκινητοδρόµου, εφόσον
δεν απαιτούνται µεγαλύτερα ανοίγµατα για λόγους ορατότητας ή άλλους λόγους.
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4.5

Κριτήρια επιλογής για το είδος της στήριξης των πληροφοριακών πινακίδων
(1)

Η τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων, πινακίδων σε πρόβολο ή σε γέφυρα σήµανσης εξαρτάται από τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες (συνθήκες ορατότητας), τα
κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά (φόρτος, ποσοστό συµµετοχής βαρέων οχηµάτων
στην κυκλοφορία), καθώς επίσης και από την κυκλοφοριακή σηµασία του κόµβου
στο συνολικό οδικό δίκτυο. Σηµασία έχει και η σχέση µεταξύ των αναφερθέντων
παραγόντων. Έτσι π.χ. δεν απαιτείται η τοποθέτηση των πινακίδων σε πρόβολο ή
σε γέφυρα σήµανσης στην περίπτωση ενός δευτερεύοντα ανισόπεδου κόµβου, εφόσον λόγω µικρού ποσοστού συµµετοχής βαρέων οχηµάτων στην κυκλοφορία και
εποµένως καλών συνθηκών ορατότητας εξασφαλίζεται η επαρκής ορατότητα των
πλευρικών πινακίδων ακόµη και αν απαιτείται να τοποθετηθούν ψηλότερα από το
συνηθισµένο.

(2)

Ο απλούστερος τρόπος τοποθέτησης είναι οι πλευρικές πινακίδες. Αποτελούν τις
τυπικές πινακίδες στους δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους. Σε ειδικές συνθήκες
όµως, όπως :
−

ανεπαρκείς συνθήκες ορατότητας,

−

υψηλοί φόρτοι,

−

µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων,

πρέπει να εξετάζεται, αν είναι δυνατή η βελτίωση της ευκρίνειας (έγκαιρη αναγνώριση και αναγνωσιµότητα) των πινακίδων λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, προτού καταστεί αναγκαία η τοποθέτηση των πινακίδων σε γέφυρες σήµανσης. Τέτοιου
είδους µέτρα µπορούν να είναι :
−

βελτίωση των συνθηκών ορατότητας µε τροποποίηση της παρόδιας βλάστησης ή µε αποµάκρυνση ή µετατόπιση πλευρικών εµποδίων,

−

τοποθέτηση της πλευρικής πινακίδας υψηλότερα,

−

τοποθέτηση της πινακίδας σε πρόβολο.

(3)

Οι πινακίδες που τοποθετούνται σε προβόλους ή σε γέφυρες σήµανσης, επειδή
ακριβώς βρίσκονται πάνω από το οδόστρωµα, παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ευκρίνεια και σαφήνεια, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πλέον πολυδάπανη λύση. Οι πινακίδες σε πρόβολο, πρέπει να επιλέγονται σαν µια ενδιάµεση οικονοµική λύση, εφόσον δεν είναι απόλυτα αναγκαία η χρησιµοποίηση γεφυρών σήµανσης. Μια τέτοια
περίπτωση παρουσιάζεται π.χ., όταν εµπόδια ή υψηλό ποσοστό βαρέων οχηµάτων
παρεµποδίζουν την ορατότητα προς τις πλευρικές πινακίδες.

(4)

Στις περιοχές των αιχµών των διαχωριστικών νησίδων πρέπει να εξασφαλίζεται µια
ιδιαίτερα σαφής πληροφοριακή σήµανση, δίνοντας προτεραιότητα σε πληροφοριακές πινακίδες του «διοχετευτικού» τύπου.

(5)

Οι γέφυρες σήµανσης τοποθετούνται κατά κύριο λόγο σε περιοχές, στις οποίες η
πληροφοριακή σήµανση µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας αναλαµβάνει την
πρωταρχική λειτουργία της καθοδήγησης της κυκλοφορίας και της επιβεβαίωσης
σχετικά µε την επιλεγείσα λωρίδα κυκλοφορίας. Οι γέφυρες σήµανσης αποτελούν
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την τυπική περίπτωση τοποθέτησης πινακίδων στα κύρια ρεύµατα των πρωτευόντων ανισόπεδων κόµβων. Η τοποθέτησή τους µπορεί να καταστεί επίσης αναγκαία σε συνδετήριους κλάδους µε πολλές λωρίδες κυκλοφορίας ή στις περιπτώσεις µείωσης των λωρίδων κυκλοφορίας σε διαχωρισµένα οδοστρώµατα µε τρεις ή
περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Σε δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους, οι πινακίδες σε γέφυρα σήµανσης εφαρµόζονται κατά µήκος οδών
µε διαχωρισµένα οδοστρώµατα και µε τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας
ανά κατεύθυνση, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις πληροφοριακής σήµανσης
συνδετήριων κλάδων. Οι γέφυρες σήµανσης προστατεύονται πάντοτε µε στηθαία
ασφαλείας.
4.6

Σήµανση σε συνδετήριους κλάδους (βλ. και 10.3)

4.6.1

Γενικά
(1)

Οι συνδετήριοι κλάδοι αποτελούν κατασκευαστικές συνδέσεις µεταξύ αυτοκινητοδρόµων ή συνδέσεις του δευτερεύοντος οδικού δικτύου µε τον αυτοκινητόδροµο.
Έτσι η σήµανση στους συνδετήριους κλάδους προσαρµόζεται στην πληροφοριακή
σήµανση του αυτοκινητοδρόµου και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.

(2)

Στις διασταυρώσεις αυτοκινητοδρόµων απαιτείται πάντοτε η τοποθέτηση πινακίδων
στους συνδετήριους κλάδους, ενώ στις συµβολές αυτοκινητοδρόµων δεν είναι κατά
κανόνα αναγκαία ιδιαίτερη πληροφοριακή σήµανση στους συνδετήριους κλάδους.

(3)

Στους δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους απαιτείται η τοποθέτηση πινακίδων
στους συνδετήριους κλάδους, µόνο όταν υφίστανται σηµεία διακλάδωσης των εισερχόµενων ή εξερχόµενων κλάδων στην περιοχή του αυτοκινητοδρόµου (περιοχή
ισχύος συµβόλου µε κωδικό Π-27 του ΚΟΚ και την ένδειξη «Αυτοκινητόδροµος»).
Αυτό µπορεί να εφαρµοστεί π.χ. στις επόµενες περιπτώσεις:
Παράδειγµα 1 στο (3):

Παράδειγµα 2 στο (3):
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4.6.2

Επιλογή πινακίδων
(1)

Ακριβώς στο σηµείο διακλάδωσης των λωρίδων κυκλοφορίας τοποθετείται µια
πληροφοριακή πινακίδα διακλάδωσης. Μέσα στους συνδετήριους κλάδους µπορεί
να τοποθετηθεί σε ειδικές περιπτώσεις συµπληρωµατικά και µια πληροφοριακή πινακίδα κατευθύνσεων.

(2)

Ως στοιχεία της πληροφοριακής σήµανσης χρησιµοποιούνται : πληροφοριακή σήµανση µε τη µορφή πλευρικής πινακίδας, πληροφοριακή σήµανση µε τη µορφή πινακίδας σε πρόβολο ή πληροφοριακή σήµανση µε τη µορφή πινακίδας σε γέφυρα
σήµανσης. Η χρήση γεφυρών σήµανσης µπορεί να καταστεί αναγκαία :

(3)

4.6.3

4.6.4

−

για λόγους παθητικής ασφάλειας,

−

όταν τα µήκη ορατότητας στο σηµείο διακλάδωσης δεν επαρκούν,

−

όταν οι διακλαδώσεις βρίσκονται σε καµπύλα τµήµατα κατά τρόπο, που να µη
διακρίνονται έγκαιρα και µε σαφήνεια,

−

όταν σε περιπτώσεις διακλαδώσεων µε µικρή οξεία γωνία, η σήµανση διακλαδώσεων µε τη µορφή πλευρικής πινακίδας εδάφους θα έπρεπε να τεθεί
σε πολύ µεγάλη απόσταση από την αιχµή της διαχωριστικής νησίδας,

−

σε συνδετήριους κλάδους µεγάλου µήκους και µε πολλές λωρίδες κυκλοφορίας, στους οποίους επιβάλλεται µια πληροφοριακή σήµανση µε αναφορά στις
λωρίδες κυκλοφορίας.

Η πληροφοριακή σήµανση στους συνδετήριους κλάδους δεν επιτρέπεται να επηρεάζει αρνητικά την κίνηση των ρευµάτων στο κυρίως οδόστρωµα. Στις περιπτώσεις,
στις οποίες οι γέφυρες σήµανσης σε ισόπεδα παράλληλα οδοστρώµατα µπορούν
να προκαλέσουν παρανόηση στο κύριο ρεύµα κυκλοφορίας (ευθεία κατεύθυνση)
τότε είτε τοποθετείται στο συνδετήριο κλάδο αντί µιας γέφυρας σήµανσης µια πινακίδα διακλαδώσεων σε πρόβολο είτε επαναλαµβάνεται η γέφυρα σήµανσης πάνω
από το κύριο οδόστρωµα. Αυτό ισχύει ειδικότερα σε διασταυρώσεις αυτοκινητοδρόµων µορφής τριφυλλιού. Κατά κανόνα πρέπει να προτιµάται η λύση της πινακίδας διακλαδώσεων τοποθετηµένης ψηλά.

Πληροφοριακή σήµανση διακλαδώσεων
(1)

Οι πινακίδες τοποθετούνται στην άµεση περιοχή του σηµείου διακλάδωσης.

(2)

Οι πινακίδες διακλαδώσεων τοποθετούνται ανάλογα µε τις συνθήκες ορατότητας είτε πίσω από µια κάτω διάβαση σε χαµηλό σηµείο είτε πίσω από µια άνω διάβαση
σε υψηλό σηµείο.

Πληροφοριακή σήµανση κατανοµής ρευµάτων
(1)

Σε περιπτώσεις συνδετήριων κλάδων µεγάλου µήκους χωρίς επαρκή ορατότητα
προς το σηµείο διακλάδωσης (αλλαγής κατεύθυνσης) καθώς επίσης και σε περιπτώσεις συνδετήριων κλάδων µε πολλές λωρίδες κυκλοφορίας, στους οποίους απαιτείται πληροφοριακή σήµανση µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας, τοποθε-
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τείται εκτός της σήµανσης διακλαδώσεων µια γέφυρα σήµανσης µε την κατανοµή
των ρευµάτων κυκλοφορίας µέσα στο συνδετήριο κλάδο.
(2)

Η σήµανση κατανοµής των ρευµάτων διαµορφώνεται όπως η σήµανση διακλαδώσεων τοποθετηµένη σε γέφυρα σήµανσης.
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