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9.

∆ιαµόρφωση περιγράµµατος και αποστάσεων

9.1

Περίγραµµα
(1)

Οι πινακίδες που έχουν υπόβαθρο πρασίνου χρώµατος έχουν σαν πλαίσιο ένα λευκό περίγραµµα. Το πλάτος του περιγράµµατος εξαρτάται από το µήκος της διαγωνίου της πινακίδας (πριν από τη στρογγύλευση των γωνιών) σύµφωνα µε τον πίνακα 13.

(2)

Αν µια πινακίδα αποτελείται από δυο επιµέρους πινακίδες, τότε:
α)

Αν ο διαχωρισµός γίνεται κατακόρυφα (π.χ. πινακίδες διακλαδώσεων, Σχήµατα 25, 26 και 27), τότε το πλάτος του περιγράµµατος προκύπτει από τις διαστάσεις (διαγωνίους) των επιµέρους πινακίδων. Αν προκύπτουν διαφορετικά
πλάτη περιγραµµάτων, τότε επιλέγεται για το σύνολο της πινακίδας το µεγαλύτερο εξ αυτών. Το ίδιο πλάτος έχει και η λευκή διαχωριστική γραµµή, η οποία φθάνει µέχρι το περίγραµµα και πάνω και κάτω.

β)

Αν ο διαχωρισµός γίνεται οριζόντια διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις:
β.1) Αν πρόκειται για επιβεβαιωτική πινακίδα αποστάσεων (π.χ. Σχήµα 13),
τότε το περίγραµµα της πινακίδας διαστασιολογείται από τη διαγώνιο
της όλης πινακίδας και η λευκή διαχωριστική γραµµή έχει πλάτος
40 mm.
H διαχωριστική γραµµή δεν φθάνει µέχρι το περίγραµµα, αλλά αφήνει
απόσταση απ΄ αυτό (και δεξιά, και αριστερά) όσο οι αναγραφές.
β.2) Αν πρόκειται για πινακίδα διπλής αναγγελίας προσέγγισης σε κόµβους.
(βλ. κατωτέρω παράγρ.10.4.2), τότε ανάλογα µε την περίπτωση:
−

ή εφαρµόζεται το ανωτέρω εδάφιο (α) (στις περιπτώσεις (1) και
(2.α) της παραγρ.10.4.2) αλλά µε πλάτος της διαχωριστικής
γραµµής 50 mm και ελάχιστο πλάτος περιγράµµατος επίσης
50 mm

−

ή εφαρµόζεται το ανωτέρω εδάφιο (β.1) (στις περιπτώσεις (3) και
(4) της παραγρ.10.4.2)

β.3) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις επί µέρους πινακίδων εφαρµόζεται αντίστοιχα είτε το εδάφιο (α), είτε το εδάφιο (β.1), ανάλογα µε το αν τα αναγραφόµενα των δυο επιµέρους πινακίδων είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους
ή έχουν εννοιολογική ή κυκλοφοριακή σχέση.
(3)

Οι γωνίες των πινακίδων στρογγυλεύονται µε ελάχιστη ακτίνα στρογγύλευσης
R=40 mm. Ανάλογα µε το µέγεθος της πινακίδας οι ακτίνες στρογγύλευσης των ορθογώνιων ή οξειών γωνιών προκύπτουν µε βάση τον πίνακα 13. Γωνίες που δεν
εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες διαµορφώνονται µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα κατασκευαστικά σχέδια.
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Πίνακας 13: Πλάτος περιγράµµατος / ακτίνα στρογγύλευσης
∆ιαγώνιος
πινακίδας
[m]

Πλάτος
περιγράµµατος
[mm]

Εξωτερική ακτίνα
στρογγύλευσης
[mm]

≤0,75

10

40

>0,75-1,15

15

40

>1,15-1,55

20

40

>1,55-1,95

25

60

>1,95-2,35

30

60

>2,35-2,75

35

60

>2,75-3,35

40

90

>3,35-4,10

50

90

>4,10-4,90

60

120

>4,90-5,70

70

120

>5,70-6,50

80

150

>6,50-7,30

90

150

>7,30

100

150

9.2

Αποστάσεις µεταξύ των στοιχείων διαµόρφωσης των πινακίδων

9.2.1

Γενικά

9.2.2

(1)

Οι αποστάσεις, που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες εξαρτώνται από το ύψος
των χαρακτήρων (h). Λόγω της απαιτούµενης διάταξης του κάθε µεµονωµένου
στοιχείου σε σχέση µε τα υπόλοιπα, για τις µεταξύ τους αποστάσεις πρέπει να τηρούνται οι αναγραφόµενες τιµές, προκειµένου να εξασφαλίζεται η καλή αναγνωσιµότητα και η αρµονική εµφάνιση του συνόλου της πινακίδας. Στα κατασκευαστικά
σχέδια που ακολουθούν, οι αποστάσεις δίνονται σε µονάδες (Ε). Σαν µονάδα (Ε)
ορίζεται το 1/7 του ύψους των χαρακτήρων (Ε=1/7 h).

(2)

Αν για δύο γειτονικά στοιχεία διαµόρφωσης δίνονται διαφορετικές αποστάσεις, τότε
επιλέγεται η µικρότερη από τις δύο. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται, στις ορθογώνιες πινακίδες, οι αποστάσεις από το περίγραµµα. (βλ. παρ. 9.2.7).

(3)

Τα κατασκευαστικά σχέδια για τις διάφορες πινακίδες που περιλαµβάνονται στις
παρούσες οδηγίες έχουν διαστασιολογηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι µεταβλητές
διαστάσεις να χαρακτηρίζονται µε το σύµβολο "≥".

Γραφή (βλ. και Πίνακα 1, παραγρ.7.2)
(1)

Η απόσταση µεταξύ των κεφαλαίων χαρακτήρων δύο γραµµών (διάκενο γραµµών)
ανέρχεται σε 4Ε.
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(2)

Αν, µε δεδοµένο το 4Ε σαν διάκενο γραµµών, το ύψος της πινακίδας που προκύπτει είναι κατά 6Ε µικρότερο από το ύψος πινακίδας που προκύπτει από άλλους
λόγους (π.χ. ίσο ύψος πινακίδων σε γέφυρα σήµανσης), τότε σαν απόσταση διακένου γραµµών λαµβάνεται το 6Ε. Τυχόν παραµένοντα υπόλοιπα στις διαστάσεις
προστίθενται ισόποσα στις θέσεις εκείνες, που χαρακτηρίζονται µε το σύµβολο "≥".

(3)

Στην περίπτωση διαφορετικών µεγεθών γραφής υπολογίζεται η απόσταση µεταξύ
δύο γραµµών ως ο µέσος όρος των αποστάσεων, που αντιστοιχούν σε κάθε µέγεθος γραφής. Το διάκενο των γραµµών δηλαδή κατά κανόνα προκύπτει σαν άθροισµα του 2Ε του µικρότερου µεγέθους και του 2Ε του µεγαλύτερου µεγέθους γραφής.

(4)

Η απόσταση µεταξύ των λέξεων κατά την οριζόντια έννοια για προορισµούς όπως
Αγ. Βασίλειος, ανέρχεται
−

στη στενή γραφή

−

στην κανονική γραφή 5Ε

4Ε

∆ε λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν υπάρχουσες τελείες συντοµογραφιών.
Οι ίδιες αποστάσεις εφαρµόζονται και µεταξύ του τελευταίου γράµµατος ενός προορισµού και του πρώτου ψηφίου της αναγραφόµενης δίπλα σ΄ αυτόν απόστασης.

9.2.3

(5)

Όταν αναγράφονται δύο ανεξάρτητοι µεταξύ τους προορισµοί στην ίδια γραµµή, ο
ένας δίπλα στον άλλο, όπως π.χ. «Λαµία Χαλκίδα», τότε αυξάνεται η µεταξύ των
λέξεων απόσταση κατά 2Ε. Αν χρησιµοποιούνται και άλλα στοιχεία στην ίδια
γραµµή µαζί µε τους προορισµούς (π.χ. προορισµός και ακολουθεί έµβληµα), τότε
επιλέγονται και για τα στοιχεία αυτά οι ίδιες αποστάσεις όπως µεταξύ λέξεων.

(6)

Στις αναγραφές αποστάσεων, η απόσταση µεταξύ του τελευταίου ψηφίου της αναγραφόµενης απόστασης και της διάστασης km ή m ανέρχεται σε 2Ε στη στενή γραφή και 3Ε στην κανονική γραφή. Η ίδια απόσταση ισχύει και µεταξύ αριθµού και της
µονάδας “h” (ώρες). Σε περίπτωση που η µονάδα είναι “t” (τόνο), η απόσταση αυτή
µειώνεται κατά 2h/112 ή κατά 4h/112 αντίστοιχα (σε mm).

(7)

Οι αποστάσεις µεταξύ των οµάδων των προορισµών διαφόρων κατευθύνσεων δίνονται αναλυτικά στα κατασκευαστικά σχέδια. Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν
γίνεται αναφορά ή δεν προκύπτουν από τα υπάρχοντα σχέδια, επιλέγεται η απόσταση ≥15Ε.

Έγχρωµα ένθετα
(1)

Αν βρίσκεται µια γραµµή λέξεων, µια οµάδα προορισµών ή ένα άλλο στοιχείο
διαµόρφωσης µέσα σε έγχρωµο ένθετο, τότε λαµβάνεται σαν απόσταση µέχρι τις
πλευρές του ένθετου, προς όλες τις κατευθύνσεις, η απόσταση 3Ε.

(2)

Οι αποστάσεις προς άλλα στοιχεία διαµόρφωσης µετρούνται από τις πλευρές του
ένθετου.

(3)

Ειδικά οι αναγραφές σε λευκό ένθετο γίνονται µε ύψος χαρακτήρων hw = h –70,
όπου h το καθοριστικό µέγεθος των χαρακτήρων της πινακίδας. Οταν χρησιµοποιείται και γραφικό σύµβολο αυτό σχεδιάζεται χωρίς πλαίσιο. ∆ηλαδή σε µια

NAMA AE/MEROS1/CHAPTER9.DOC/XA

Σελίδα
77

Έκδοση : 13/5/2003

ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΓΓ∆Ε

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

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήµανση

πλευρική πινακίδα όπου το καθοριστικό µέγεθος των χαρακτήρων είναι h = 350, είναι hw = 280 (βλέπε επόµενο σχήµα).

1Εw=1/7 hw,
9.2.4

hw = Μέγεθος χαρακτήρων σε λευκό ένθετο

Εµβλήµατα – Αριθµοί κόµβων – Σύµβολα κρατών

9.2.4.1 Εµβλήµατα
(1)

Η απόσταση µεταξύ των εµβληµάτων (αριθµός αυτοκινητοδρόµου, αριθµός E-road
ή εθνικής οδού) και των άλλων στοιχείων διαµόρφωσης της πινακίδας ανέρχεται σε
5Ε προς τα πλάγια και 4Ε προς τα άνω και προς τα κάτω.

(2)

Σε διπλές αριθµήσεις (π.χ. Ε96 Ε43), η απόσταση των άλλων στοιχείων της πινακίδας από αυτή τη διπλή αρίθµηση ανέρχεται σε 4Ε προς όλες τις πλευρές.

(3)

Η απόσταση µεταξύ ίδιων εµβληµάτων ανέρχεται στα 2/7 του ύψους των στοιχείων
του εµβλήµατος, όταν τα εµβλήµατα διατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο ή το ένα
πάνω από το άλλο.

(4)

Η ειδική διάταξη και η διαµόρφωση των αποστάσεων στις διπλές αριθµήσεις των Εαριθµών και των Α-αριθµών καθορίζεται στα Σχήµατα 13(Α) έως 13(∆), παράγρ.10.1.

9.2.4.2 Αριθµοί κόµβων
Η απόσταση του κυκλικού περιγράµµατος ενός αριθµού κόµβου από τα άλλα στοιχεία
διαµόρφωσης της πινακίδας ανέρχεται σε 5Ε κατά την οριζόντια έννοια και σε 4Ε κατά
την κατακόρυφη έννοια.
9.2.4.3 Σύµβολα κρατών
Για τη σύµβολα κρατών ισχύουν οι ίδιοι κανόνες αποστάσεων που ισχύουν για τα εµβλήµατα, τόσο για τις αποστάσεις µεταξύ τους, όσο και για τις αποστάσεις προς άλλα στοιχεία διαµόρφωσης της πινακίδας. Οι χαρακτήρες που προσδιορίζουν το κράτος, (βλ. παράγρ.7.5 (4)) αναγράφονται εντός του ορθογωνίου που δείχνεται στο επόµενο σχήµα.
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N=1/7z
z=το ύψος των χαρακτήρων
9.2.5

Σύµβολα βελών
Η απόσταση των βελών από τα υπόλοιπα στοιχεία διαµόρφωσης εφαρµόζεται σύµφωνα
µε τα επόµενα:

9.2.6

9.2.7

9.2.8

Γραφικά σύµβολα (πικτογράµµατα)
(1)

Η απόσταση των γραφικών συµβόλων από τα υπόλοιπα στοιχεία διαµόρφωσης
ανέρχεται σε 5Ε. Σε περίπτωση που το γραφικό σύµβολο τοποθετείται σε πλαίσιο,
η απόσταση 5Ε µετράται από τις πλευρές του πλαισίου.

(2)

Αν σε µια πινακίδα υπάρχουν µόνο γραφικά σύµβολα, χωρίς κείµενο, τότε η απόσταση µεταξύ τους δεν πρέπει να είναι µικρότερη από το 25% του µήκους της κατακόρυφης πλευράς του πλαισίου του γραφικού συµβόλου.

Απόσταση από το περίγραµµα
(1)

Η απόσταση των στοιχείων διαµόρφωσης από το περίγραµµα ανέρχεται σε 6Ε κατά την οριζόντια έννοια και σε 5Ε κατά την κατακόρυφη έννοια. Οι αποστάσεις αυτές υπερισχύουν των αποστάσεων που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους (π.χ. στην παράγρ.9.2.5), πλην της κατακόρυφης απόστασης του κυκλικού
περιγράµµατος αριθµού κόµβου από το περίγραµµα της πινακίδας, που είναι 4Ε
(βλ. παραγρ. 9.2.4.2).

(2)

Σε πινακίδες µε γραφικά σύµβολα χωρίς κείµενο επιλέγεται η απόσταση σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο (2) της παραγράφου 9.2.6.

Αποστάσεις σε πινακίδες µορφής βέλους (βλ. Σχήµα 12)
Λόγω της ειδικής διαµόρφωσης της πινακίδας η εφαρµογή των παραπάνω αναφερθεισών αποστάσεων γίνεται κάτω από προϋποθέσεις. Κάθε φορά πρέπει να ελέγχεται η
αρµονική γραφική διαµόρφωση της πινακίδας. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να θεωρη-
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θεί σκόπιµη η µείωση της απόστασης µεταξύ των στοιχείων διαµόρφωσης και από την
άνω ή κάτω πλευρά της πινακίδας σε 3Ε περίπου. Σε καµία περίπτωση όµως η οριζόντια απόσταση από την πλευρά (περίγραµµα) της πινακίδας δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 4Ε (βλ. και Σχήµα 48, παράγρ. 16.2.3).
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