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5.

Σήµανση σε ειδικές περιπτώσεις

5.1

Κόµβοι αυτοκινητοδρόµων µε µικρή απόσταση µεταξύ τους (βλ. και παραγρ. 10.4)

5.1.1

Γενικά
(1)

Στην περίπτωση που κόµβοι αυτοκινητοδρόµων (δευτερεύοντες και πρωτεύοντες
ανισόπεδοι κόµβοι) βρίσκονται σε µικρή απόσταση µεταξύ τους, πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη της πληροφοριακής σήµανσης των κόµβων.

(2)

Σαν απόσταση αναφοράς µεταξύ δύο κόµβων ορίζεται η απόσταση µεταξύ του σηµείου αναφοράς Σ.Α.2 του πρώτου κόµβου (αρχή ελεύθερου τµήµατος) και του σηµείου αναφοράς Σ.Α.1 του κόµβου, που ακολουθεί.
1. Κόµβος

2. Κόµβος

LE= µήκος λωρίδας επιτάχυνσης
LA=µήκος λωρίδας επιβράδυνσης

5.1.2

(3)

Μεταβολές στην τυπική διάταξη των πινακίδων θα απαιτηθούν, όταν η απόσταση
µεταξύ της επιβεβαιωτικής πινακίδας του πρώτου κόµβου και της προειδοποιητικής
πινακίδας αναγγελίας προσέγγισης του δεύτερου κόµβου γίνει µικρότερη των αποστάσεων που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους.

(4)

Στα επόµενα αναφέρονται περιπτώσεις διάταξης πινακίδων για διάφορες αποστάσεις µεταξύ κόµβων. Οι µεµονωµένες πινακίδες διατάσσονται κατά κανόνα, όπως
προβλέπεται από την τυπική περίπτωση. Οι ιδιαίτερες µορφές διάταξης και η αλλαγή του τρόπου τοποθέτησης θα υποδειχθούν συγκεκριµένα.

∆ευτερεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι µε µικρή απόσταση µεταξύ τους (βλ. και παραγρ.
10.4)
(1)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 4 km έως 2000 m :
Όταν η απόσταση µεταξύ δύο σηµαντικών δευτερευόντων κόµβων µε µεγάλα ρεύµατα κυκλοφορίας είναι µικρή, είναι δυνατή η επιπλέον υπόδειξη της ύπαρξης και
του δεύτερου κόµβου πριν από τον πρώτο κόµβο µε τη χρήση µιας διπλής προειδοποιητικής πινακίδας αναγγελίας προσέγγισης. Η δεύτερη προειδοποιητική σήµανση θα τοποθετηθεί όπως προβλέπεται από την τυπική περίπτωση. Μια σήµανση αυτού του είδους πρέπει να προβλέπεται π.χ.
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(2)

−

όταν υπάρχουν διαχωρισµένα οδοστρώµατα µε τρεις λωρίδες κυκλοφορίας,
υψηλούς φόρτους και µεγάλο ποσοστό βαρέων οχηµάτων,

−

όταν υπάρχουν διαχωρισµένα οδοστρώµατα µε περισσότερες από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και υψηλούς φόρτους.

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 2000 m έως 1100 m:
∆εν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόµβο.

(3)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 1100 m έως 600 m:
∆εν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόµβο. Η αναγγελία και για
τους δύο κόµβους εµφανίζεται ως διπλή προειδοποιητική σήµανση πριν από τον
πρώτο κόµβο.

(4)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 600 m:
∆εν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόµβο. Η αναγγελία και για
τους δύο κόµβους εµφανίζεται ως διπλή προειδοποιητική σήµανση πριν από τον
πρώτο κόµβο. Η πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων του δεύτερου κόµβου βρίσκεται µεταξύ της εξόδου και της εισόδου του πρώτου κόµβου.

5.1.3

∆ευτερεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι πριν από µια διασταύρωση ή συµβολή αυτοκινητοδρόµου (βλ. και παραγρ. 10.4)
(1)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 3000 m έως 600 m:
Η διάταξη των πινακίδων γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο
5.1.5. Οι διπλές προειδοποιητικές πινακίδες τίθενται κατά κανόνα πλευρικά.

(2)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 600 m:
∆εν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για το δευτερεύοντα ανισόπεδο κόµβο. Η
προειδοποιητική σήµανση και για τους δύο κόµβους εµφανίζεται ως διπλή προειδοποιητική σήµανση πριν από το δευτερεύοντα ανισόπεδο κόµβο. Η υπόδειξη της
ύπαρξης της διασταύρωσης ή της συµβολής αυτοκινητοδρόµων γίνεται µόνο µέσω
µιας πληροφοριακής πινακίδας αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων. Αυτή τοποθετείται 500 m πριν από την πληροφοριακή πινακίδα κατευθύνσεων, όχι όµως πριν
από τη λωρίδα επιτάχυνσης του δευτερεύοντα ανισόπεδου κόµβου.

5.1.4

∆ιασταύρωση ή συµβολή αυτοκινητοδρόµων πριν από ένα δευτερεύοντα ανισόπεδο κόµβο (βλ. και παραγρ. 10.4)
Η διάταξη των πινακίδων γίνεται όπως και στην περίπτωση των δευτερευόντων ανισόπεδων κόµβων (παρ. 5.1.2). Η διπλή προειδοποίηση διαµορφώνεται πάντα µε τοποθέτηση
των πινακίδων πάνω από το οδόστρωµα, όταν οι αποστάσεις αναφοράς είναι µικρότερες
των 1100 m.

5.1.5

∆ιασταυρώσεις και συµβολές αυτοκινητοδρόµων µε µικρή απόσταση µεταξύ τους
(βλ. και παραγρ. 10.4)
(1)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 3000 m έως 2100 m:
∆εν τοποθετείται η επιβεβαιωτική πινακίδα του πρώτου κόµβου.
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(2)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 2100 m έως 1600 m:
Η επιβεβαιωτική πινακίδα του πρώτου κόµβου δεν τοποθετείται. Η προειδοποιητική
πινακίδα αναγγελίας προσέγγισης για το δεύτερο κόµβο τοποθετείται 1500 m πριν
από την πινακίδα κατευθύνσεων.

(3)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 1600 m έως 1100 m:
∆εν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόµβο. Η αναγγελία και για
τους δύο κόµβους γίνεται µέσω διπλής προειδοποιητικής πινακίδας, που τοποθετείται πριν από τον πρώτο κόµβο.

(4)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 1100 m έως 900 m:
∆εν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόµβο. Η αναγγελία και για
τους δύο κόµβους γίνεται µέσω διπλής προειδοποιητικής πινακίδας, που τοποθετείται πριν από τον πρώτο κόµβο. Η πρώτη πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων τοποθετείται 800m και η δεύτερη 400 m πριν από την πινακίδα αναγγελίας κατεύθυνσης του δεύτερου κόµβου.

(5)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 900 m έως 600 m :
∆εν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόµβο. Η αναγγελία και για
τους δύο κόµβους γίνεται µέσω διπλής προειδοποιητικής πινακίδας, που τοποθετείται πριν από τον πρώτο κόµβο. Η πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων
του δεύτερου κόµβου τοποθετείται µεταξύ της εξόδου και της εισόδου του πρώτου
κόµβου.

(6)

Απόσταση αναφοράς µικρότερη από 600 m :
∆εν τοποθετείται επιβεβαιωτική πινακίδα για τον πρώτο κόµβο. Η αναγγελία και για
τους δύο κόµβους γίνεται µέσω διπλής προειδοποιητικής πινακίδας που τοποθετείται πριν από τον πρώτο κόµβο και πάνω από το οδόστρωµα. Η ύπαρξη της δεύτερης διασταύρωσης ή συµβολής αυτοκινητοδρόµων υποδεικνύεται µέσω της πινακίδας αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται µεταξύ της εξόδου
και της εισόδου του πρώτου κόµβου.

5.2

∆ύο κόµβοι µε κοινές λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης (βλ. και παραγρ. 10.4)
Είσοδος

Έξοδος



1. κόµβος

2. κόµβος

(1)

∆εν τοποθετείται πινακίδα επιβεβαίωσης για τον πρώτο κόµβο.

(2)

Η προειδοποίηση και για τους δύο κόµβους γίνεται µέσω διπλής προειδοποιητικής
πινακίδας, που τοποθετείται πριν από τον πρώτο κόµβο.
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(3)

5.3

Η πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων τοποθετείται 500 m πριν από την
πληροφοριακή πινακίδα κατευθύνσεων αλλά τουλάχιστον 100 m µετά από την αιχµή της διαχωριστικής νησίδας της εισόδου του πρώτου κόµβου. Αν αυτή η διάταξη
των πινακίδων δεν είναι δυνατή, τότε τοποθετείται η πινακίδα αναγγελίας δυνατών
κατευθύνσεων µεταξύ της εισόδου και της εξόδου του πρώτου κόµβου.

Είσοδοι και έξοδοι
(βλ. και παραγρ. 10.4)

σε

περιοχές

1. κόµβος

5.3.1



µε

κοινά

διανεµητήρια

οδοστρώµατα

2. κόµβος

Σήµανση στο κύριο οδόστρωµα
(1)

Αν οι έξοδοι δύο διαδοχικών κόµβων είναι προσπελάσιµες µέσω ενός κοινού διανεµητήριου οδοστρώµατος, η πληροφοριακή σήµανση κατανοµής των ρευµάτων
για τις εξόδους αυτές γίνεται στο κύριο οδόστρωµα και για τις δύο εξόδους.

(2)

Και οι δύο κόµβοι διατηρούν ένα κοινό αριθµό κόµβου. Ανάλογα µε τις ανάγκες
προσανατολισµού των οδηγών
−

αναγράφονται και τα δύο ονόµατα των κόµβων. Η αναγγελία και για τους δύο
κόµβους γίνεται µέσω µιας διπλής προειδοποιητικής πινακίδας ή

−

η αναγγελία και για τους δύο κόµβους γίνεται µε αναγραφή του ονόµατος της
διασταύρωσης ή της συµβολής των αυτοκινητοδρόµων (δηλαδή του πρωτεύοντος ανισόπεδου κόµβου).

(3)

Τόσο στην πινακίδα αναγγελίας δυνατών κατευθύνσεων όσο και στην πληροφοριακή πινακίδα κατευθύνσεων αναγράφονται οι προορισµοί εξόδου και για τους δύο
κόµβους σε µια πινακίδα. Το πλήθος των αναγραφόµενων προορισµών εξόδου και
σ' αυτές τις πινακίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις. Σε περιπτώσεις δευτερευόντων ανισόπεδων κόµβων αναγράφεται µόνο ο πρώτος προορισµός για κάθε
έναν από τους κόµβους (συνήθως η ονοµασία του κόµβου).

(4)

Η διάταξη της πληροφοριακής σήµανσης γίνεται κατ' αναλογία µε τις περιπτώσεις
των διασταυρώσεων και συµβολών αυτοκινητοδρόµων (ακόµη και αν από το κοινό
διανεµητήριο οδόστρωµα εξυπηρετούνται δυο δευτερεύοντες ανισόπεδοι κόµβοι).

(5)

Ο χαρακτηρισµός του είδους κόµβου γίνεται µε το γραφικό σύµβολο µε κωδικό 23,
εάν τουλάχιστον η µια από τις εξόδους οδηγεί σε αυτοκινητόδροµο. Αλλιώς γίνεται
µε το γραφικό σύµβολο µε κωδικό 22 (βλ. παρ. 10.4.2 (3) και (4)).
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5.3.2

Σήµανση στο διανεµητήριο οδόστρωµα
(1)

Η πληροφοριακή σήµανση στην προκειµένη περίπτωση ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως στην περίπτωση των συνδετήριων κλάδων και οι οποίοι περιγράφονται
στις παραγράφους 4.6 και 10.3.

(2)

Αν η έξοδος προς το δευτερεύον οδικό δίκτυο βρίσκεται στο διανεµητήριο οδόστρωµα, τότε τοποθετείται πάντοτε η πινακίδα µορφής βέλους µε την ένδειξη «ΕΞΟ∆ΟΣ» καθώς και η αντίστοιχη πινακίδα εξόδου (βλ. παρ. 10.4.4).

5.4

Ελλιπής συµβολή αυτοκινητοδρόµων (βλ. και παραγρ. 10.4)

5.4.1

Γενικά
Συµβολές αυτοκινητοδρόµων, οι οποίες δεν καλύπτουν την κυκλοφοριακή σύνδεση µεταξύ δύο κατευθύνσεων χαρακτηρίζονται ως «ελλιπείς συµβολές αυτοκινητοδρόµων». Σε
αυτού του είδους συµβολών αυτοκινητοδρόµων οι πινακίδες πληροφοριακής σήµανσης
τοποθετούνται σύµφωνα µε τους κανόνες σήµανσης συµβολών αυτοκινητοδρόµων, αλλά
µόνο για τη µια κατεύθυνση (την α-δ). Για τις υπόλοιπες δύο κατευθύνσεις (τις β και γ)
προβλέπεται µια απλοποιηµένη διάταξη πληροφοριακών πινακίδων, που αποσκοπεί
στον προσανατολισµό των οδηγών.
(α + δ)

5.4.2

(β + γ)

Τοποθέτηση πινακίδων στη σύζευξη
(1)

Η απλοποιηµένη διάταξη των πινακίδων περιορίζεται (και για τις δύο κατευθύνσεις
β και γ) στην αναγγελία της συµβολής µε την αναγραφή της ονοµασίας και του αριθµού του συνεχίζοντος αυτοκινητοδρόµου (βλ. παραγρ. 10.4.3). Οι πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας µπορούν να υποδείξουν στη συµβάλλουσα κατεύθυνση, τη γεωµετρική µορφή της σύζευξης.

(2)

Οι πινακίδες βρίσκονται και στις δύο κατευθύνσεις που συµβάλλουν (β και γ) 300 m
πριν από την κατασκευαστική διαµόρφωση της σύζευξης. Η τοποθέτηση (πλευρικά
ή πάνω από το οδόστρωµα) επιλέγεται σύµφωνα µε τις προκύπτουσες κατασκευαστικές ή κυκλοφοριακές αναγκαιότητες.

(3)

Στην κατασκευαστικά διαµορφωµένη ευθεία κατεύθυνση (β), προκειµένου να αποφευχθούν εσφαλµένες κινήσεις προς τον κλάδο γ, πρέπει να τοποθετηθεί αµφίπλευρα η πινακίδα µε κωδικό P-49 του ΚΟΚ και µε την ένδειξη «υποχρεωτική ευθεία πορεία» περίπου στο ύψος της αιχµής της διαχωριστικής νησίδας.
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