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Η παρούσα εργασία εξετάζει το θέμα της πληρoφoριαΙCΉς σήμανσης των οδών

εστιάζοντας σε μια κριτιιcή θεώρηση της χωρικής και λειτουργικής' διάστασης του

ζητήματος. Παρουσιάζονται σι διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από

τα συστήματα των ΗΠΑ, της ΜεΥάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας και

σχολιάζεται εκτενώς η υφιστάμενη κατάσταση στ/ν Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο,

διατuπώνoνται συΎΚεκριμένες προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

και την αναβάθμιση των τεχνιιcών προδιαγραφών της χώρας μας και γίνεται μια

ενδεικτική μελέτη για την πληροφοριακή σήμανση της περιφερειακής αρτηρίας του

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου

Abstract

This paper dea1s with the subject of infoπnationalsigning οη conventional roads

and motorways, focusing ση a critical view of its spatiaJ and functional asρects. The

paper includes a comparative presentation of the poIicies foJJowed ίη the USA, Great

Βήtaίn, France and Germany and proceeds ίη a thorough analysis of the present

situation ίη Greece. Based οη the above, several proρosals are made, both ίη terms of

Iegislation and technical prescriptions, including an indicatory case study οη the

infoπnational signing ofthe city ofVolos ήηg road.
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1.1 Πρόλογος

]

]

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει το ιδιαίτερα παραμελημένο στη

χώρα μας θέμα της πληροφοριαΚ11ς σιιμανσης των οδών με πινακίδες. Ιδιαίτερη

βαρύτητα δίνεται στο συσχετισμό της πληροφοριακής σΙ1μανσης με τη χωΡΙΚΙ1

οργάνωση και ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να καταδείξουμε την

καταλυτικιι σημασία της πληροφόρησης ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του χώρου και

των δραστηριοηίτων, ως το εργαλείο ανάδειξης κάθε ανθρώπινης παρέμβασης στο

χώρο.

Αυτό που θα τονίσουμε εισαγωγικά είναι η έλλειψη σχετικών αναφορών σε

διεθνές επίπεδο. Η πληροφοριαιαί σιίμανση διεθνώς αντιμετωπίζεται στα πλαίσια

τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων, χωρίς να εξετάζεται ο ιδιαίτερος χωρικός

χαρακηίρας της. Με άλλα λόγια. αντιμετωπίζεται περισσότερο σαν ένα τμιίμα του

εξοπλισμού των οδών και δεν ηις αποδίδεται η δέουσα mιμασία ως ουσιαστικό

εργαλείο χωρικιίς ανάπτυξης. Η επιλογιί του συγκεκριμένου θέματος. λοιπόν. έγινε για

να καταδειχθεί η σημασία μιας έwοιας που ενώ έχει σαφιί χωρικιί διάσταση. σπανίως

αποτελεί αντικείμενο αναφοράς κατά τη θεώρηmι του χώρου. Με βάση αυτές τις

παρατηΡιίσεις. θα επισημάνουμε το γεγονός ότι οι συσχετισμοί που θα γίνουν σηιν

παρουσα εργασία αποτελουν σε μεγάλο βαθμό προσωπικές μας απόψεις. με τις οποίες

θα προσπαθιίσουμε να εξετάσουμε το θέμα πέρα από τη mιμεΡΙV1ί στενιί αντίληψη που

επικρατεΙ

Η εργασία διαρθρώνεται σε τρεις βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα

(Κεφάλαια 1. 2. 3 και 4) παρουσιάζεται το γενικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται το

συστημα της πληΡOφOριαΚlίς σιίμανσης. Συγκεκριμένα. εξετάζονται τα ακόλουθα

ζηηίματα:
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Ι. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορικι1 εξέλιξη της οδΙΚ11ζ

σιΊμανσης σε διεθνές επίπεδο.

2. Επιχειρείται μια θεωρηΤΙΚll αιτιολόγηση του ζητήματος μέσα από τις

έννοιες του συμβολισμού και της σημειολογίας.

3. Παρουσιάζονται τα βασικά τεχνικά ζηηΊματα και αναλύεται ο ρόλος και

η λειτουργικότητα της πληροφοριακιlς σιΊμανσης.

4. Αναλύεται 11 χωΡΙΚΙ1 διάσταση της πληροφοριακιΊς σι;μανσης και

παρουσιάζεται η χωρική και λειτουργΙΚ11 της ιεράρχηση.

Στη δεύτερη ενότητα (Κεφάλαια 5, 6 και 7) παρουσιάζεται η ελληνΙΚΙ1 και

διεθΥIΊς πρακτικιι στο ζτΊτημα της πληρoφoριαΚlΊς σΙ1μανσης και επιχειρείται μια

σύγκριση ανάμεσα στα συσηΊματα των ευρωπαϊκών χωρών και την ελληνική

πραγματικότητα. ι-ι ενότητα αυτή διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια:

Ι. Στο πρώτο (Κεφάλαιο 5) παρουσιάζονται οι κανονισμοί των ΗΠΑ και

σχολιάζονται οι διαφορές της φιλοσοφίας τους σε σχέση με την

ευρωπα·ίΚl1 πραΚΤΙΚl1.

2. Στο δεύτερο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 6) παρουσιάζονταισυγκριτικά μεταξύ

τους τα τρία κυριότερα συση1ματα πληροφοριακι;ς σι;μανσης της

Ευρώmις (Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας) και σχολιάζεται

η επίδρασΙ1 τους στους ελληνικούς κανονισμούς. Ταυτόχρονα,

επισημαίνονται ορισμένα ενδιαφέροντα, από χωριΚl; και λειτουργικι;

άποψη, σημεία τους, τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη

χώρα μας.

3. Το τρίτο κεφάλαιο ηις ενότητας (Κεφάλαιο 7) αποτελεί το

σημαντικότερο τμι;μα ηις εργασίας. Σε αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά

η υφιστάμενη κατάσταση του συση1ματος πληροφοριαΚ1;ς σΙ1μανσης

στην Ελλάδα και εξετάζονται οι βασικότερες ελλείψεις και τα κυριότερα

προβλ11ματα που ανακύπτουν τόσο σε θεσμικό - οργανωτικό επίπεδο,

όσο και στο τεχνικό επίπεδο των σημεριν(!)ν προδιαγραφών. Βάσει των
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προβλημάτων που εντοπίζονται. προχωρούμε σε συγκεκριμένες

προτάσεις αναβάθμισης, ξεχωριστά για τα δύο επίπεδα ανάλυσης

(θεσμικό πλαίσιο και τεχνικές προδιαγραφές).

Στην τελευταία ενότητα της εργασίας (Κεφάλαιο 8), γίνεται με βάση τις

ισχύουσες προδιαγραφές και τις τεχνικές προτάσεις του προηγούμενου κεφαλαίου μια

ενδεικτικι) πρόταση πληροφοριακι)ς σl)μανσης της περιφερειακι)ς αρτηρίας του

Πολεοδομικού ΣυγκΡοτιΊματος Βόλου. η οποία βρίσκεται σηιν παρούσα φάση υπό

κατασκευ1;.

Ι]
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1,2 Ιστορική εξέλιξη της οδικής σήμανσης

1.2.1 Το διεθνές πλαίσιο

ι-ι σήμανση των οδών δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Εμφανίστηκε ταυτόχρονα

με την πρώτη σοβαΡ11 προσπάθεια δημιουργίας εκτεταμένου οδικού δικτύου, στη

ΡωμαϊΚΙ1 Αυτοκρατορία. Καθ' όλο το μιικος των ρωμαϊκών οδών, πέτρινες 11

μαρμάρινες σηίλες αποτελούσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό καθοδιίγησης και

ρίJθμισης της κυκλοφορίας, πληροφόρησης, χιλιομέτρησης α),λά και προφύλαξης των

οδηγών από τους κινδύνους (Παπαδάκης. 1983).

Από η1 μακρινιί εκείνη εΠΟΧΙ1, 11 μεγάλη αλλαΥιί εm1λθε ουσιαστικά τον 200

αιώνα. με την ανακάλυψη και χΡιίση, ολοένα και πιο μαζικά, του αυτοκινιίτου. Το

αυτοκίνητο. με τις μεγάλες ταχύτητες κυκλοφορίας και τη δυνατότητα εξατομικευμένης

μετακίνησης που συνεπάγεται, άλλαξε ριζικά τον τρόπο μετακίνησης των ανθρώπων

και επέβαλε νέες κυκλοφοριακές συνθήκες και απαιτιισεις στο οδικό δίκτυο, γεwώντας

μια καινούρια επιστιΙμη. την κυκλοφΟΡΙQlal τεχνική.

Σε αυτό το πλαίσιο. αυξιιθηκαν κατακόρυφα οι απαιτήσεις της σιιμανσης των

οδών. Καθώς μάλιστα η κυκλοφορία του αυτοκινήτου αποτελεί διεθνές φαινόμενο και

οι μετακινιισεις γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, έγινε αμέσως κατανοητό το γεγονός ότι

η ασφάλεια της κυκλοφορίας απαιτεί αφενός διεθνείς κανόνες οδιιγησης, αφετέρου

ενιαία και κατανοητή διtΟνή σήμανση. Έτσι, οι πρώτες προσπάθειες για την

καθιέρωση διεθνών κανόνων οδιιγησης και συμπεριφοράς χρονολογούνται από τα

πρώτα χρόνια εμφάνισης του αυτοκινιιτου, με τη Σύμβαση των Παρισίων το 1909, ενώ

η πρώτη προσπάθεια καθιέρωσης διεθνών πινακίδων σιιμανσης i:γινε λίγα χρόνια

αργότερα. με τη Σύμβαση των Παρισίων το 1926 (Παπαδάκης, 1983).

Η σημαντικότερη διεθνιις συμφωνία για την οδικιι σιιμανση είναι η ΔιάσΚtψη

της Βιέννης, τφ' οποία συ\'tκάλtσt ο ΟΗΕ το 1968 με τη συμμετοχιι ειδικών

επιστημόνων από 71 χώρες. Ο κύριος στόχος της διάσκεψης αυτιΙς 11ταν ο

]4
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εκσυγχρονισμός και 11 συμπλήρωση των ως τότε διεθνών συμφωνιών για την αύξηση

nις ασφάλειας και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους του πλανι1τη.

Το αποτέλεσμα της διάσκεψης ήταν "η αποδοχή για πρώτη φορά από όλο τον

κόσμο ενός και μοναδικού συστήματος πινακίδων σήμανσης και σηματοδότησης

των δρόμων με την προτυποποίηση συμβόλω ρ και αποφυΥ11 αναγραφών λέξεων"

(Παπαδάκης, 1983). Τα σύμβολα αυτά είναι ειδικά μελετημένα ώστε να κατανοούνται

εύκολα από τους ανθρώπους όλων των χωρών, ανεξαρη1τως μορφωτικού και

κοινωνικού επιπέδου. Πέρα από το σύστημα των πινακίδων, όμως, δεν επιτεύχθηΚΕ

συμφωνία ως προς το σχήμα και το χρώμα των πινακίδων.

Αυτό που δεν κατέστη δυνατό κατ' αρχήν, ήταν η αποδοχιι μοναδικού

συστήματος για το σχιιμα και το χρώμα των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, με

αποτέλεσμα να διατηρηΘούν δυο συστήματα σε επίπεδο ηπείρων;

• Το ευρωπαϊκό, με τριγωνικό σχήμα και κόκκινο πλαίσιο πινακίδων

(Σχ.] -Ι α).

• Το αμερικάνικο, με σχήμα ρόμβου (Dίaιηοnd Sl1ape) και μαύρο

πλαίσιο πινακίδων (Σχ.Ι-Ι β).

Πέρα από τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου στις οποίες υπάρχει διαφορά ως

προς το σχι1μα. το μεγαλύτερο πρόβλημα παρέμεινε ως προς το χρωματικό υπόβαθρο

(φόντο) των πινακίδων, κυρίως των πληροφοριακών. Έτσι, στις πινακίδες αναγγελίας

κινδύνου, το αμερικανικό σύστημα υιοθέτησε το κίτρινο χρώμα, ενώ στην Ευρώm1

επικράτησε το λευκό, όχι όμως καθολικά, καθώς στην Ελλάδα, για παράδειγμα,

χρησιμοποιείται το κίτρινο (Σχ.l- Ι γ). Να σημειώσουμε, τέλος, ότι μπορεί να φαντάζει

παράξενο, αλλά υπάρχουν χώρες όπου ακόμη δεν υπάρχει ούτε αυηΊ η γενικιΊ

συμμόρφωση στη χΡιΊση, έστω, κοινών συμβόλων (Σχ. Ι - Ι δ).

15



Γ. ΔHMHfPOΠOYΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΉΜΑΝΣΗ

l

]

]

]

(ο) (β) (γ) (δ)

Σχ. ι-ι : Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Εmκίνδυνης δεξιάς στροφής)

(α) Αμερικάνικος κώδικας

(β) Γαλλικός κώδικας

(γ) Ελληνικός κώδικας

(δ) Βορειοκορεάτικος κώδικας (Πιναιciδα Γενικού Κινδύνου).

Πηγή: Califomia Traffic Manual, 1996, Code de Ia Route, 2002, κοκ. 1999 και

www.aboutvia.com. ιδία επεξεργασία.

ΑνάΝ>γο πρόβλημα εμφανίζεται μεταξύ του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού

συστήματος και στο επίπεδο των ρυθμιστικών πινακίδων. Πρώτον, υπάρχει

διαφορετικό σύστημα σχημάτων, στην Ευρώπη χρησιμοποιείται κυρίως ο ΙCΎKλoς και

δευτερευόντως το τετράγωνο, ενώ στην Αμερική χρησιμοποιείται μόνο το τετράγωνο,

καθώς ακόμη και οι κλασικές κυκλικές πινακίδες απαγόρευσης εισόδου και στροφών

εγγράφονταισε τετράγωνο πλαίσιο. Όσο για το χρώμα, οι διαφορές εμφανίζονται στις

πινακίδες υποχρεωτικής πορείας όπου στην Ευρώπη χρησιμοποιείταιτο μπλε και στην

Αμερική το Λευκό. Ακόμη, στην Αμερική δεν αποφεύγεται η αναγραφή λtξεων όπως

συμβαίνει εξολοκλήρουστην Ευρώπη (Σχ.I-2).

Σχ. 1-2: Αμερικάνικο(αριστερά)και ευρωπαϊκό(δεξιά) σύστημαρυθμιστικών

mvaιci.δωv

Πηγή: CalifomίaΤraffic Manual, 1996 και Code de la Route, 2002, ιδία επεξεργασία.
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Όσο για τις πληροφοριακές πινακίδες, εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη

ανομοιομορφία μεταξύ των διαφόρων χωρών, κύρια πάλι σε επίπεδο ηπείρων. Το θέμα

αυτό ούτως 11 άλλως αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες της εργασίας οπότε δεν

θα αναλυθεί στην παρούσα παράγραφο.

Θα αναφέρουμε, τέλος, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ι 971 συγκλήθηκε η

Διάσκεψη της Γενεύης, στην οποία υπογράφηκε η ομώνυμη Ευρωπαϊκή Συμφωνία που

συμπλιιρωσε την προ τριετίας σύμβαση Ώις Βιέννης (Φραντζεσκάκης, 1986).

Στη Διάσκεψη της Γενεύης συμφωνήθηκε για πρώτη φορά 11 χΡ11ση

διαφορετικών χρωμάτων για το υπόβαθρο των πληροφοριακών πινακίδων ανάλογα με

την κατηγορία του προορισμού. Ακόμη. θεσπίστηκαν σι αποκαλούμενες "ευρωπαϊκές

οδοί" (E-Roads), οι οποίες είναι οδικές αρτηρίες που διατρέχουν την Ευρώπη από

ανατολάς προς δυσμάς και από το Βορρά προς το Νότο και αποτελούνται από

επιμέρους τμήματα των εθνικών οδικών δικτύων.

Ι 7
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1,2,2 Η εξέλιξη της οδικής σήμανσης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα. η πρώη1 σΙ1μανση των οδών έγινε από την ΕΛΠΑ το 1924, μΕ τηρ

τοποθέτηση πινακίδων για τις πολύ επικίνδυνες θέσεις του δικτύου. Για την

αντιμετώπιση μάλιστα των δαπανών εγκατάστασης τους, σι πινακίδες αυτές είχαν

συνδυασθεί με αναγραφές - διαφημίσεις. Κατά την ανακατασκευΙ1 του οδικού δικτύου

η1ς χώρας μετά τον Β" Παγκόσμιο Πόλεμο από την Αμερικανικll Αποστολ11 έγινε

πύκνωση της σlΊμανσης στις κεντρικές αρτηρίες με διεθνείς πινακίδες αναγγελίας

κινδύνου στις επικίνδυνες θέσεις απλιΊς κατασκευlΊς (μη αντανακλαστικές) και χωρίς

διαφημίσεις. Από το 1950 και έπειτα 11 ΓενΙΚΙ1 Διεύθυνση Δημοσίων Έργων άρχισε να

αντιμετωπίζει τη συστημαΤΙΚ11 σΙ1μανση του οδικού δικτύου με διεΟνΙ1 πρότυπα

ανάλογα προς τις ανάγκες της κυκλοφορίας και τις διατιθέμενες πιστώσεις, που ήταν

πάντα περιορισμένες. Η κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων

κατευθύνσεων άρχισε το 1954 (Παπαδάκης, 1983).

ΊΌ 1974 εκδόθηκε το τεύχος "Πινακίδες Σημάνσεως Οδών" από το Τμιιμα

Κυκλοφορίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, στο οποίο τέθηκαν τα πρότυπα

κατασκευιις και τοποθέτησης όλων των πινακίδων των ελληνικών δρόμων. Η οδηγία

αυηι περιελάμβανε ειδικό κεφάλαιο αναφερόμενο στις πληροφοριακές πινακίδες, με

βάση τα πρότυπα της εποΧllς. Μέχρι σΙ1μερα, ακολουθούνται ουσιαστικά οι ίδιες

προδιαγραφές. Η μοναδΙlC11 προσθ11κη που έχει γίνει είναι μια οδηγία του 1992 της

Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) της Γενικιις Γραμματείας Δημοσίων

Έργων (ΓΓΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Πρόκειται για την εγκύκλιο "Τεχνικές Οδηγίες

Κατακόρυφης ΣΙ1μανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου", στην οποία επικαιροποιούνται οι

προδιαγραφές του 1974. Ακόμη. λόγω της έναρξης κατασκευΙ1ς των πρώτων ελ/ηνικών

αυτοκινητοδρόμων, την ίδια χρονιά (1992) εκδόθηκαν για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ

από την τεχνΙΚ11 εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ οι "Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης

Σιιμανσης Αυτοκινητοδρόμων".
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2 Η σημειολογική προσέγγιση του χώρου και η χρήση του

συμβολισμού στην πληροφοριακή σιίμανση

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και

θα επιχεΙΡΙ1σουμε το συσχετισμό του θέματος με τη χωΡΙΚ11 ανάπτυξη.

Αυτό που θα προσπαθιlσουμε να ξεκαθαρίσουμε στο παρόν κεφάλαιο είναι 11

τεράστια σημασία της πληροφορίας για τη χωΡΙΚΙ1 ανάπτυξη. Θα παρατηρήσουμε

εισαγωγικά ότι η πληροφόρηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του χώρου και των

δραστηριοτήτων που λαιιΙΙάνουν χώρα σε αυτόν. Είναι ένα πολυδιάστατο στοιχείο

που επιτρέπει την ""ανάγνωση" και αναπαραγωγή του χώρου σε όλα τα επίπεδα

(χωρικές ενότητες). Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι αποτελεί μια εΥΥενΊ;

διαδικασία του χώρου, 11 οποία λειτουργεί αμφιμονΟσΊΊμαντα, καθώς από τη μία μεριά

συνδέει τη φυσΙΚΙ1 (υλιΚΊΙ) διάσταση του χώρου με την αντίληΨΙ1 του από την κοινωνία

(τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο), ενώ από την άλλη αποτελεί ένα

μηχανισμό που επηρεάζει την ίδια την κοινωνΙΚ11 εξέλιξη (LagopoL1lOS, ]993).

Όσον αφορά το θέμα που θα εξετάσουμε στην παρούσα εργασία. θα εστιάσουμε

την προσοχιι μας στα διάφορα συστΊιματα μετάδοσης πληροφοριών, τα οποία ενέχουν

στο σύνολό τους τις βασικές έννοιες του συμβολισμού και τΊις σημειολογίας,

επηρεάζονται εντούτοις καταλυτικά από τις χωρικές και κοινωνικές διαφοροποη1σεις.

Αυτή η επίδραση των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και πολιτισμικών

χαρακτηριστικών στΊΙ μορφ11 και τΊΙ δo~nl των πληροφοριακών συστημάτων, θα

καταστεΙ πιστεύουμε, σαφΙ1ς στΊΙ συνέχεια τΊις εργασίας, όταν θα εξεταστούν

αναλυτικά οι επικρατούσες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο.

Στην επόμενη παράγραφο, Οα αναφερθούμε στην έννοια τΊις σημειολογίας και

στη σχέση της με το χώρο. όπως αυτή ορίζεται μέσα από διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα.

]9
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2.1 Η σχέση σημειολογίας και χώρου

Η έννοια της σημειολογίας αφορά ένα σύνολο εwοιών και συμβόλων τα οποία

συνδέουν την υλική διάσταση (φυσική δομή) των πραγμάτων και τον τρόπο με τον

οποίο αυτή γίνεται αντιληπτή σε νοητικό επίπεδο από τους ανθρώπους.

Η σημειολογία του χώρου αφορά λοιπόν την αλληλ.επίδραση μεταξύ Ώις μορφής

του υλικού χώρου και της νοητικής διαδικασίας με την οποία σι άνθρωποι την

αντιλαμβάνονται. Έτσι, 11 βασΙΚΙ1 συνιστώσα που συνοδεύει την έwοια της

σημειολογίας είναι η παραδοχή ότι ο χώρος είναι μια διττή έννοια, που έχει

διαστάσεις τόσο πραγματικές (φυσικές και κοινωνικές), όσο και νοητικές. Το

πραγματικό επίπεδο αφορά τόσο τη φυσική δομή του χώρου, όσο και τη μορφή

(κοινωνικοοικονομικά συση1ματα, συνΙ1θειες, είδη και κατανομή των δραση1ριοη1των)

των κοινωνιών που αναπτύσσονται σε αυτόν. Το νοητικό επίπεδο αποτελείται από ένα

σύνολο σημασιολογικών στοιχείων με τα οποία οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το χώρο

και επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι δύο αυτές διαστάσεις βρίσκονται σε άμεση

αλληλεπίδραση. καθώς αφενός η μορφή του χώρου και των κοινωνικών εκφάνσεων

επηρεάζουν άμεσα τον εwοιολογικό του χαρακη1ρα, από t11V άλλη μεριά, όμως, οι

αντιλιιψεις που διαμορφώνονται παράγουν ένα ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο επιδρά

με τη σειρά του στη διαμορφωμένη πραγματικότητα και εξελίσσει τις χωρικές και

κοινωνικές δομές (Lagopoulos, 1993).

Εδώ εμφανίζονται δύο φιλοσοφικά ρεύματα, τα οποία περιγράφουν τη

σημεΙOλOγΙΚll - αντιληΠΤΙΚll έννοια του χώρου από διαφορεΤΙΚ11 σκοπιά. Ση1ν πρώτη

περίπτωση, δίνεται έμφαση στην ψυΧOλOγΙΚll διάσταση. σύμφωνα με την οποία ο

ανθρώπινος νους αναπαριστά υποκειμενικά την πραγματικόη1τα, με βάση τα

προσωπικά συναισθΙ1ματα και τις ατομικές αξίες και επιθυμίες, οι οποίες επηρεάζουν τη

λήψη αποφάσεων σε χωρικό επίπεδο (συμπεριφορική γεωγραφία) (Lagopoulos, 1993).

Στη δεύτερη περίπτωση, δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση κοινωνικής

(συλλογΙΚ11ς) συνείδησης, η οποία οδηγεί στη δημιουργία του "ιδεολογικού

περιβάλλοντος". Πρόκειται δηλ.αδι1 για μία θεώρηση της αναπαραγωγής του χώρου και

των πραγμάτων μέσω t11ς ιδεολογικής αντίληΨΙ1ς τους από την κοινωνία. (κοινωνΙΚ11

20
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σημειολογία του χώρου). Σε αυτή τη θεώρηση τονίζεται σαφώς η διάδραση μεταξύ των

υλικών και σημασιολογικών διαδικασιών και η λειτουργία των σημειολογικών

συστημάτων βασίζεται σε δύο βασικές έννοιες, οι οποίες λειτουργούν πάντα σε

συνέργια:

Ι. Την αναπαράσταση της πραγματικότητας.

2. Την ερμηνεία της πραγματικότητας.

(LagopoLllos, 1993)

Αυτό που τονίζεται επίσης και θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, είναι η

διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων κοινωνιών στην παραγωγή εwοιολογικών

συστημάτων. Έτσι, κάθε κοινωνία παράγει τα δικά της συστήματα, σε άμεση

συνάρτηση με τις υλικές πρακτικές που ακολουθεί. Αυτό θα φανεί καθαρά στην

επόμενη παράγραφο, όπου γίνεται αναφορά στην έννοια του συμβολισμού.
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2.2.1 Ο συιιβολισ,ιός και η χωρική και κοινωνική διαφοροποίηση των

σημι:ιολογικών συστ/μάτων

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφέραμε τις δύο βασικές έwοιες που ορίζουν

το χώρο και τις κοινωνικές εκφάνσεις που εμφανίζονται σε αυτόν, την υλική διάσταση

που σχετίζεται με την κοινωνΙΚ11 χριιση του χώρου και των πραγμάτων και τη

σημειολογΙΚ11 λειτουργία που αφορά στον εwοιολΟΥικό χαρακτήρα τους. Στο παρόν θα

εξετάσουμε τη διαδικασία που συνδέει τα δύο αυτά επίπεδα και αποδίδει σε κάθε υλικό

αντικείμενο μια σημασιολογιΚΊl έwοια, το συμβολισμό.

Ο συμβολισμός περιλαμβάνει ένα σύνολο από σήματα (σύμβολα), τα οποία

αναπαριστούν τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ,ιία

κοινωνία. Ο χαρακτήρας των σημάτων αυτών εντάσσεται σε μια δυναμική διαδικασία,

η οποία είναι βασικό γνώρισμα της επικοινωνίας: πομπός (αποστολέας) - μήνυμα 

δέκτης. Η διαδικασία αυτή της μετάδοσης των μηνυμάτων είναι ευθέως ανάλογη με την

κοινωνικοοικονομΙΚ11 διαδικασία που περιγράφει ο Μαρξ, με τα τρία στάδια της

παραγωγικής διαδικασίας, και είναι ενδεικτική της κοινής λογικής που διέπει τον κύκλο

ζωής όλων των προϊόντων σε μία κοινωνία, είτε αυτή αφορά καταναλωτικά αγαθά και

υπηρεσίες, είτε αναφέρεται σε σύμβολα και μηνύματα (Lagopoulos, 1993).

Ο συμβολισμός είναι μια εγγενής διαδικασία κάθε κοινωνίας ("η ύπαρξη της

κοινωνίας συνεπάγεται τη μετατροmι κάθε χρήσης και συVΙlθειας σε μια συμβολΙΚ11

αναπαράσταση του εαυτού της" [Barthes, 1968, στο LagopouIos, 1993]), η οποία

επηρεάζεται άμεσα από χωρικούς παράγοντες και αντιπροσωπεύει την κοινωνική και

πολιτισΤΙΚ11 ζωή, καθώς και τις αντιλήψεις και τις συνήθειες κάθε τόπου (Σχ.2-1 KαL

ΕΙΚ.2-1 ).
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Σχ. 2-Ι : Παράδειγμα χρήσης διαφορετικών συμβόλων για τη λειτουρΥία του

εστιατορίου, μεταξύ ευρωπαϊκής ιcαι ασιατιιcής χώρας ως αποτέλεσμα διαφορετικών

διατροφικών συνηOεtών.

(ο)

1 ΧΙ.
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(β)
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(ο) γαλλικό σύμβολο, (β) βoρεισKσρεcmKσ σύμβολο.

Πηγή: Code de la Route, 2002 και www.aboutvia.com. ιδία επεξερyασiα.

Εικόνα 2-Ι :Πληροφοριακή πινακίδα Kατεύl!υνσης Π)Χ>ζ τη Μέκκα,. με απαγόρευση

εισόδου σε μη Μουσουλμάνους και υπόδειξη αναyιcαστι!Cής κατεύθυνσης τους προς το

Ριάντ (Σαουδική Αραβία).

Πηγή: www.google.com.
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2.2.2 Η ομογενοποίηση του συμβολισμού στη σύγχρονη εποχή

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μεταφορών, η έwοια του

χώρου και του "τοπικού", 11 οποία εξετάζεται ενδελεχώς στα πλαίσια της επισηιμης της

σημειολογίας και μας απασχόλησε στην προηγούμενη παράγραφο. έχει αρχίσει να

χάνεται μπροστά στην επικράτηση του "παγκόσμιου". Σε αυτό το πλαίσιο, ανέκυψε η

ανάγΚ'η υπεΡΠIΊδησης των δυσκολtών που θέτει στην επικοινωνία μεταξύ των λαών η

πληθώρα σημειολογικών συστημάτων, με την εξεύρεση ενός κοινού κώδικα

επικοινωνίας. Οι απόπειρες που έγιναν σε γλωσσικό επίπεδο (πχ. με την επινόηση της

τεχνητής γλώσσας Εσπεράντο) συνάντησαν μεγάλες δυσκολίες και δεν κατόρθωσαν να

επιτύχουν στο σκοπό αυτό. Αντίθετα. ο συμβολισμός, καθώς βασίζεται σε συνθιiκες και

αντιλήψεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από στοιχεία που είναι κοινά για

όλες τις κοινωνίες (βιολογικές ανάγκες των ανθρώπων, φυσικά φαινόμενα, καιρικές

συνθιiκες, συναισθήματα κλπ) είναι ευκολότερο να Ίρησιμοποιηθεί ως μέσο

συνεννόησης μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, προερχόμενων από διαφορετικές

κοινωνίες και περιοχές. Έτσι, έγιναν διάφορες διεθνείς προσπάθειες ομογενοποίησης

και χρήσης ορισμένων βασικών και εύκολα αναγνωρίσιμων συμβόλων, οι οποίες

σliμερα έχουν καταστήσει σε μεγάλο βαθμό εφικηi η1ν επικοινωνία μεταξύ των λαών,

με αποτέλεσμα ο συμβολισμός να αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες

συνιστώσες η1ς σύγχρονης, διεθνοποιημένης, κοινωνίας. Φυσικά, παραδείγματα όπως

αυτό του Σχ.2-1 αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές - θα

μπορούσαμε να πούμε ευτυχώς, καθώς η ολοκληρωτική διεθνοποίηση των

σημειολογικών εννοιών ενέχει το σοβαρότατο κίνδυνο εξάλειψης των ιδιαίτερων

πολιτισμικών και άλλων χαρακτηριστικών των λαών προς όφελος μιας τυποποίησης

κανόνων που κατά κανόνα προέρχονται από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομικά κοινωνίες

και τείνουν να επιβληθούν στις ασθενέστερες - οι οποίες, όμως, περιορίζονται

σταδιακά σε μεγαλύτερες κλίμακες αναφοράς (πχ. επίπεδο ηπείρων).

Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε τις δύο βασικές τεχνικές που

Ίρησιμοποιούνται πλέον διεθνώς στο συμβολισμό. Αυτές αφορούν:
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Ι. Τη χΡιΊση των βασικών χρωμάτων για την αναπαράσταση γενικών

σημασιολογικών εννοιών.

2. Τη χΡΙ1ση γραφικών συμβόλων για την αναπαράσταση συγκεκριμένων

δραστηριοηΊτων και λειτουργιών μιας κοινωνίας.

Όσον αφορά στα χρώματα, η προσπάθεια που έχει γίνει διεθνώς είναι 11 ΧΡιΊση

κάθε βασικού χρώματος για την πρόκληση συγκεκριμένων συναισθημάτων και τη

δημιουργία κοινών αντιλψττικών εικόνων.

Έτσι, αναλυτικά έχουμε:

1. Το κόκκινο χρώμα χρησιμοποιείται για να προκαλέσει την αίσθηση του

κινδύνου, καθώς παραπέμπει στην ανθρώπινη αντίδραση στη θέα του

αίματος.

2. Το μαύρο και το κίτρινο χρώμα δηλώνουν εστίες ρύπανσης, τοξικά

αέρια, ραδιενεργά στοιχεία, κινδύνους μόλυνσης κλπ, καθώς

παραπέμπουν σε φυσικούς κινδύνους (οι μέλισσες, οι σφήκες και

διάφορα δηλητηριώδη ψάρια έχουν μαύρο και κίτρινο χρώμα), καθώς

και σε τεχνητές συνθΙ1κες (καυσαέρια, νέφος κλπ).

3. Το πορτοκαλί είναι έντονο χρώμα, το οποίο τραβάει την προσΟχ11 του

ματιού και γι' αυτό χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ύπαρξη

ιδιαίτερων συνθηκών (πχ. περιοχές έργων).

4. Το πράσινο Και. το μπλΕ χρησιμοποιούνται για την παροχιl

πληροφοριών, καθώς είναι ουδέτερα χρώματα, τα οποία παραπέμπουν σε

φυσικά στοιχεία (το πράσινο παραπέμπει στη βλάστηση και τα φύλλα

των δέντρων και το μπλε στο υδάτινο στοιχείο).

5. Το καφέ χρησιμοποιείται για τουριστικούς - περιηγητικούς σκοπούς,

καθώς παραπέμπει στη φύση και το έδαφος, δίνοντας την αίσθηση του

περιπάτου.
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Από την άλλη μεριά, ο γραφικός συμβολισμός συνίσταται στην αναπαράσταση

ορισμένων ανθρώπινων λειτουρ-γιών και δραστηριοτήτων και χρησιμοποιεί απλά

σχέδια που παραπέμπουν στη μορφή και το είδος των δραστηριοτήτων αυτών. Η

βασική λογική είναι η χρήση όσο το δυνατόν απλούστερων και περιεκτικότερων

αναπαραστάσεων, ούτως ώστε αυτές να μπορούν να γίνονται εύκολα αvnληπτές από το

ανθρώπινο μάπ και να εντυπώνονται ακαριαία στο μυαλό χωρίς να απαιτείται η

"ανάγνωση" του περιεχομένου του γραφικού συμβόλου. Παραδείγματα γνωστών

γραφικών συμβόλων παρουσιάζονται στο Σχ.2-2 που ακολουθεί.

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

Σχ. 2-2 : ΣύΥχρονα διεθνή γραφικά σύμβολο (α) Πρατηρίου Καυσίμων, (β) θέσης για

Τροχόσπιτα, (γ) ΑΜΕΑ, (δ) Δημοσίου Τηλεφώνου και (ε) Σταθμού Πρώτων Βσηθειών.

Πηγή: The Higbway Code, 2001, MIΠCD, 2000, Cαle de Ι. Route, 2002 και ΚΟΚ,

1999, ιδία επεξεργασία.

Είναι ενδιαφέρουσα, πάντως, η χρησιμοποίηση και στις μέρες μας, "τοπικών"

συμβόλων, τα οποία απεικονίζουν ιδιαίτερες χωρικές και κοινωνικές συνθήκες και

αποτελούν δείγματα της διατήρησης, ακόμη, των ιδιαίτερων εκείνων χαρακτηριστικών

για τα οποία ΈΥινε λόΥος στην παράγραφο 2.2.1. Οι συμβολισμοί αυτού του είδους,

πάντως, συνήθως δεν είναι δoovόητOΙ και μπορούν να κατανοηθούν από την

πλειοψηφία των ανθρώπων, ανεξαρτήτως καταγωΥής και εθνικότητας. Έτσι, θα

μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι περισσότερο χρησιμοποιούνται για να αναδείξουν

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα μιας περιοχής, παράμετρος που είναι εξάλλου από τις βασικές

συνιστώσες της πληροφόρησης, παρά ως αποτέλεσμα έκφρασης μιας τοπικής

αντiληψης ή συνήθειας (Σχ.2-3).
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(β) (1) (δ)

J
J
U

Ι

Σχ. 2-3 : Σήματα αρίθμησης οδών με χρήση ιδιαίτερων τοπικών συμβόλων.

(α): Σήμα αρίθμησης εθνικού αυτοκινητοδρόμου στην Ταϊβάν (το σχήμα του σήματος

αναπαριστά ανθισμένο φύλλο δαμασΙCΗνιάς, η οποία είναι το εθνικό άνθος της χώρας).

(β): Σήμα αρίθμησης εθνικής οδού στην Τα1λάνδη (το σύμβολο πάνω από τον αριθμό

αναπαριστά τη μορφή του Garuda, ενός μυθικού όντος με μορφή μισού ανθρώπου 

μισού πτηνού, το οποίο αποτελεί το εθνικό έμβλημα της χώρας).

(γ): Σήμα αρίθμησης της επαρχιακής οδού Klondike στον Καναδά (με συμβολική

αναπαράσταση ενός χρυσοθήρα που παραπέμπει στον ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα

της περωχής).

(δ): Σήμα αρίθμησης ινδιάνικης οδού στις ΗΠΑ (με συμβολική αναπαράσταση ενός

σκεύους που χρησιμοποιούσανοι ιθαγενείς ινδιάνοι πριν την εισβολή των EυJXOΠ<tίων).
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3 Η τεχνική και η λειτουργικότητα της οδικής σήμανσης

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί ένα βασικό ζήτημα της οδΙΚ11ς σήμανσης, το

οποίο αφορά στις βασικές τεΧVΙKές που ακολουθούνται για να κατασηισουν T11

σήμανση των οδών λειτουργΙΚ11 και αποτελεσματικιl. Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε

τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια γενική αναφορά στο ρόλο της οδΙΚ1Ίς

σήμανσης και τους τομείς που T11v απαρτίζουν. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα

είδη των πινακίδων σήμανσης, με αναλυτική αναφορά στις πληροφοριακές πινακίδες,

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται σι βασικοί

κανόνες που διέπουν την αποτελεσματική σlΊμανση ενός οδικού δικτύου με πινακίδες,

όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα από τη διεθνιι εμπειρία. Οι κανόνες αυτοί είναι είτε

κοινοί για όλες τις κατηγορίες πινακίδων, είτε αφορούν αποκλειστικά τις

πληροφοριακές πινακίδες. Έτσι. η δεύτερη ενότητα διαρθρώνεται σε δύο σκέλη: στο

πρώτο παρουσιάζονται οι γενικοί κανόνες που διέπουν την ορθή και αποτελεσμαΤΙΚ11

σιιμανση του οδικού δικτύου με πινακίδες και στο δεύτερο γίνεται αναφορά στις ειδικές

παραμέτρους της πληροφοριαΚ11ς σllμανσης.
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3, Ι Ο ρόλος και η λειτουργία της οδικής σήμανσης

Η σιΙμανση ενός οδικού δικτύου αναφέρεται στον καθορισμό ενός συσηιματος

μετάδοσης μηνυμάτων προς τους οδηγούς με κύριο σκοπό:

Ι. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. ώστε να διευκολύνεται 11 κίνηση όλων

των χρηστών του οδικού δικτύου (πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων) και

να τηρείται ο εθνικός κυκλοφοριακός κώδικας.

2, Την αύξηση της ασφάλ"ιας.

3. Την παροχή πληροφοριών σε όλους τους χριιστες της οδού σχετικά με

τις δυνατές κατευθύνσεις κίνησης, τα χαρακτηριστικά της οδού, τις

ενδιαφέρουσες τοποθεσίες κλπ.

Είναι προφανές. λοιπόν, ότι η σπουδαιότητα της σήμανσης του οδικού δικτύου

είναι μεγάλη. τόσο για λόγους ασφάλειας και άνεσης, αλλά και γιατί χωρίς αυτήν τις

περισσότερες φορές είναι αδύνατη η εύρεση του τελικού προορισμού.

Η σιlμανση ενός οδικού δικτύου χωρίζεται σε δυο κατηγορίες:

Ι. Την "κάθετη σ11μανση", δηλαδιΙ τις πινακίδες σήμανσης, οι οποίες

περιέχουν διάφορα μηνύματα απευθυνόμενα στους χΡ1Ίστες της οδού και

είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα σημεία του δικτύου.

2. Την "οριζόντια σιΊμανση", δηλαδιΊ τις διαγραμμίσεις των οδών, οι οποίες

είναι είτε ειδικές γραμμές, είτε γραπτά μηνύματα τοποθετημένα με

ειδικά χρώματα πάνω στο οδόστρωμα 1Ί τα κράσπι::δα.
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ι-ι πληροφοριακή σήμανση. εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που απαντώνται στη

Μεγάλη Βρετανία Ι • δεν πραγματοποιείται μέσω διαγραμμίσεων. Η εφαρμΟΥΙΙ της

γίνεται με ειδικές πινακίδες σιlμανσης. έτσι 11 κατηγορία των διαγραμμίσεων δεν θα μας

απασχολιισει στη συνέχεια και 11 ανάλυση Οα περιοριστεί στην κατηγορία των

πινακίδων.

Ι Πρόκειται για αναγραφές πάνω στο οδόστρωμα κυκλικων κόμβων (RotIndaboLlts), τω"

αριθμών των οδών προς τις οποίες μπορεί να κινηθεί ένα όχημα βάσει της λωρίδας στην οποία

βρίσκεται.
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3.2 Τα είδη των πινακίδων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους

3.2.1 Οι κατηγορίες των πινακίδων σήμανσης

Οι πινακίδες σήμανσης, ανάλιΥΥα με τη λειτουΡΎία που επιτελούν, διαχωρίζονται

στους Κώδικες Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) όΊ.mν των χωρών σε τρεις κατηγορίες:

1. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (κατηγορία Κ στον ελληνικό ΚΟΚ): Οι

πινακίδες αυτές είναι δηλωτικές επικίνδυνων θέσεων, προσβάσεων

οδικών κόμβων και προσβάσεων ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

Τοποθετούνται για να προειδοποιούν τους χρήστες της οδού ότι κατά

την κατεύθυνση της κίνησής τους υπάρχει κίνδυνος, ώστε να

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. Το

σχήμα των πινακίδων αναΥΥελίας κινδύνου είναι, συνήθως, τριγωVΙKό.

u

(α) (β)

Σχ. 3-[ : Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (α) επικίνδυνης δεξιάς στροφής. (β)

ολισθηρού οδοστρώματος (γαλλικός κώδικας)

Πηγή: Code de Ι> Route, 2002.

2. Πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (κατηγορία Ρ στον ελληνικό

ΚΟΚ): Πρόκειται για πινακίδες που δηλώνουν προτεραιότητα,

απαγορεύσεις, περιορισμούς και υποχρεώσεις κατά την κίνηση.

Τοποθετούνται για να πληροφορούν εκείνους που χρησιμοποιούν την

οδό για ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς και υποχρεώσεις προς τις
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1

οποίες πρέπει να συμμορφώνονται για τη διευκόλυνση τ/ζ απρόσκοπτης

διεξαγωγής της lα/κΜφορίας. Το σχήμα των ρυθμιστικών πινακίδων

είναι πάντα JClJκλικό, εκτός από τις βασικές πινακίδες υποχρεωτικής

διακοπής πορείας (SΤOP) (οκταγωνική) και παραχώρησης

προτεραιότητας (ΤΡΙΎωνική ανεστραμμέ\ι1l).

1

(α) (β)

Σχ. 3-2 : Ρυθμιστικές mvaoάδEς (α) υποχρεωτικής διακοπής πορείας (SΤOP), (β)

υ7t01Pf.ωτιΚ'ής κατεύθυνσης πορείας στα αριστερά (γαλλικού κώδικα).

Πηγή: Code de ίο Route, 2002.

3. Οληροφοριακές πινακίδες (κατηγορία Π στον ελληνικό ΚΟΚ):

Πρόκειται για την κατηγορία πινακίδων με την οποία θα ασχοληθεί

ενδελεχώς η παρούσα ερ-Υασία. Σε γενικές γραμμές θα αναφέρουμε ότι

πρόκειται για πινακίδες που τοποθετούνται για την παροχή

πληροφοριών που σχετίζονται με την οδό και οι οποίες αφορούν

διάφορα επίπεδα:

• Υπόδειξη κατευθύνσεων κίνησης προς

προορισμούς (κατοικημένες περιοχές,

προορισμούς κλπ)

• Υπόδειξη διάφορων εγκαταστάσεων.

σημαντικούς

τουριστικούς

J • Πληροφόρηση για ενδιαφέροντα τοπωνύμια κατά μήκος της

διαδρομής.

• Αρίθμηση κα, χιλιoμiτρηση οδών.
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• Χρήσιμες πληροφορίες για τους οδηγούς.

Οι πληροφοριακές πινακίδες όταν περιέχουν κάποιο τυποποιημένο

μήνυμα έχουν συνήθως τετράγωνο σχήμα. Όταν αφορούν κατευθύνσεις

προς διάφορους προορισμούς, έχουν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

σχήμα, ΟΙ διαστάσεις του οποίου εξαρτώνται από το μέγεθος του

ονόματος του προορισμού και από τον αριθμό των προορισμών που

περιέχονται.

Αναλυτικότερη παρουσίαση των επιμέρους κατηγοριών πληροφοριακών

πινακίδων θα γίνει στην επόμενη παράγραφο της παρούσας ενότητας.

4. Πρόσθετες πινακίδες (κατηγορία Προ στον ελληνικό ΚΟΚ): Πρόκειται

για μικρές πινακίδες που τοποθετούνται πάντα σε συνδυασμό με

πινακίδες σήμανσης των τριών προαναφερθέντων κυρίων καηnοριών,

για να δηλώσουν την απόσταση που ισχύουν αυτές.

t SO rTi t

J

(α) (β)

Σχ 3-3 : Πρόσθετες πινακίδες (α) ΚΟΚ (Πρ-Ι), (β) γαλλικού κώδικα.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999 και Code de la Route, 2002, ιδία επεξεργασία.
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3.2.2 Οι κατηγορίες των πληροφοριακών πινακίδων

Αφού αναφερθήκαμε γενικά στα είδη των πινακίδων σήμανσης, θα

προχωρήσουμε σε μία διεξοδικότερη παρουσίαση των επιμέρους κατηγοριών των

πληροφοριακών πινακίδων. Η παρουσίαση των κατηγοριών των πληροφοριακών

πινακίδων θα μας εiναι ιδιαίτερα χριισιμη στα επόμενα κεφάλαια, όπου θα γίνει η

ανάλυση των συστημάτων πληροφοριακής σήμανσης σε διεθνές επίπεδο.

Η κατηγοριοποίηση των πληροφοριακών πινακίδων γίνεται με βάση τον

ιδιαίτερο λειτουργικό χαρακτήρα τους. Κατά τα διεθνή πρότυπα, οι βασικές κατηγορίες

των πληροφοριακών πινακίδων είναι οι ακόλουθες:

]. Πινακίδες προειδοποίησης κατευθύνσεων: τοποθετούνται στις

προσβάσεις σημαντικών κόμβων του οδικού δικτύου - σε απόσταση που

διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία της οδού - και σκοπεύουν στην

έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών περί των απαραίτητων

ενεργειών (προεπιλογή κατάλληλης λωρίδας, πιθανοί ελιγμοί) ανάλογα

με την κατεύθυνση κατά την οποία επιθυμούν να κινηθούν στον

προσεχή κόμβο (γΔΕ, 1974). Η τοποθέτησή τους μπορεί να

συνδυάζεται με πρόσθετη πινακίδα δηλωτική της ακριβούς απόστασης

από τον επικείμενο κόμβο.

Οι πινακίδες προειδοποίησης κατευθύνσεων έχουν ορθογώνιο σχήμα και

περιλαμβάνουν τις αναγραφές των προορισμών κίνησης στον επικείμενο

κόμβο. Οι απλές προειδοποιητικές πινακίδες περιλαμβάνουν τις

αναγραφές των προορισμών τη μία κάτω από την άλλη για Kάθ€

κατεύθυνση κίνησης (με την αναγραφή της ευθεiας κατεύθυνσης στην

πρώτη σειρά, τη δεξιά κατεύθυνση στη μεσαία σειρά και την αριστερή

κατεύθυνση στην κάτω σειρά), διαχωρισμένες μεταξύ τους με πλαίσια

και συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα βέλη κατεύθυνσης (Σχ.3-4α).

Στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, τοποθετούνται προειδοποιητικές

πινακίδες που περιέχουν ένα διαγραμματικό σχήμα στο οποίο
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παρουσιάζεται η μορφή του κόμβου με τις δυνατές κατευθύνσεις

κίνησης δίπλα στις οποίες αναΥράφονται οι avrioτollol προορισμοί.

Εξαιτίας του ιδιόμορφου σχεδιασμού τους αυτές ΟΙ προειδοποιητικές

mνακίδες αποκαλ<>ύνται δΙαΥραμματικές πινακίδες (Σ~.3-4β).

ΡΑΑΚ SΊREET

ROUNDABOUT

(α)

Σχ. 3-4 ; Προειδοποιητικές mνακίδες ΙCΑτευθύνσεων.

(α): Π-3: Απλή προειδοποιητική πινακίδα κοκ

(β)

]

J
J

(β): Διαγραμματική mvακίδo. προ ιωΙCΛικoo κόμβου αγγλικού κώδικα.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999 και The Highway Codc, 2001, ιδία επεξεργασία.

2. Πινακίδες κατευθύνσεων: τοποθετούνται σε όλους τους κόμβους του

δικτύου και δηλώνουν την ακριβή θέση αλλαΥής πορείας των οδηγών

ανάλογα με την επιθυμητή κατεύθυνση κίνησης. Πρέπει να

επαληθεύουν nς κατευθύνσεις των προειδοποιηπκών πινακίδων (όταν

αυτές υπάρχουν) και να αφορούν όλες τις διακλαδώσεις (ΥΠΕΧΩΔΕ,

1992).

Οι πινακίδες αυτές είναι ορθογώνιες, ξεχωρίζουν όμως από τις

προειδοποιητικέςπινακίδες κατευθύνσεωναπό τη βελοειδή απόληξη που

διαθέτουν στα αριστερά ή τα δεξιά, ανάλογα με την υποδεικνυόμενη

κατεύθυνση. Eξαiρεση αποτελούν οι πινακίδες ευθείας κατεύθυνσης οι
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οποίες έχουν απλώς ένα σχεδιασμένο βέλος με φορά προς τα πάνω

(Σχ. 3 -5).

(α) (β)l

Ι

]

']

j

Σχ. 3-5 : Πινακίδες κατευθύνσεων (α) μορφής βέλοι>ς, (β) μορφής ορθογωνίου.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

3. Πινακίδες αριθμήσεων οδών και χιλιομετρήσεων. σι πινακίδες

αρίθμησης οδών αφορούν μόνο τις εθνικές οδούς και τους

aυτοκινητοδρόμους (σε ορισμένες χώρες αφορούν και το επαρχιακό

οδικό δίκτυο) και τοποθετούνται ένθετες: (α) στις επιβεβαιωτικές

πινακίδες των οδών αυτών, (β) στις πινακίδες προειδοποίησης

κατευθύνσεων και στις πινακίδες κατευθύνσεων προς τις οδούς αυτές

(Σχ. 3 -6).

Σχ. 3-6 : Πινακiδες αρίθμησης οδών:

α) Πινακίδα αρίθμησης διαπολιτειακσύ αυτοκινητοδρόμου Καναδά.

β) Πινακίδα αρίθμησης γερμανιιωύ αυτοκινητοδρόμου.

Πηγή: www.foutcmarkers.com.

J

(α) (β)
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4. Πινακίδες τοπωνυμίων: σκοπός των πινακίδων αυτών είναι η ένδειξη

στους οδηγούς του τοπωνυμίου της περιοχής που διασχίζουν (συνήθως

γεωγραφικού στοιχείου ή περιοχής ιστορικής σημασίας) και για το λiJγo

αυτό τοποθετούνται στην ακριβή θέση του τοπωνυμίου (VΔΕ, 1974).

ο

(α) (β)

Σχ. 3-7: Πινακίδεςτοπωνυμίων(α) ΚΟΚ, (β) γαλλιΙCOΙ> κώδικα.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999 και Code dc Ia Routc, 2002, ιδία επεξεργασία.

5. Επιβεβαιωτικές πινακίδες: τοποθετούνται μετά τους κόμβους προς

επιβεβαίωση της ακολουθούμενης πορείας (ΥΔΕ, 1974).

(α) (β)

Σχ. 3·8 : Εmβεβαιωτικές πινακίδες αυτοκινητοδρόμων (α) γερμανιΙCOύ κώδικα, (β)

αγΥλικσ6 κώδικα.

Πηγή: www.texhwyman.comlstrassen.htm και The Hίghway Code, 2001, ιδία

επεξεργασία.
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6. Πινακίδες χρήσψων πληροφοριών για τους οδηγούς (Σταθμοί Πρώτων

Βοηθειών, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ).

Ο

Ο

n
]

]

(α) (β)

Σχ. 3-9: Πινακίδεςχρήσιμων πληροφοριών:(α) Σταθμός ΠρώτωνΒοηθειών, (β)

Εστιατόριο(γαλλικόςκώδικας).

Πηγή: Codc dc la Routc, 2002.

7. Πινακίδες εγκαταστάσεων (λιμάνια., αεροδρόμια, ελικοδρόμια κλπ).

(α) (β)

Σχ. 3-1 Ο : Πινακίδες εγκαταστάοεων: (α) Αεροδρόμιο (κώδικας ΗΠΑ), (β) εmβαΤΙKό

λιμάνι (γαλλικός κώδικας).

Πηγή: MυrCD, 2000 και Code de Ia Route, 2002, ιδία επεξερΥασία.
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3.2.3 Μέγεθος πινακίδων

Το μέΥεθος των πιναιdδων επιλέγεται συνήθως ανάλογα με την ταχύτητα

κίνησης των οχημάτων, δηλλlδή με την κατηγορία της οδού. Προφανώς, όσο

μεγαλύτερη είναι μια πινακίδα, τόσο μεγαλύτερη οπτική εντύπωση ΠΡOΙCΑΛΕί, άρα

αυξάνει την ασφάλεια μετάδοσης του μηνύματος. Το μέΥεθος των πινακίδων

περωρίζεται όμως από δυο βασικές παραμέτρους:

• Το διαθέσιμο χώρο, κυρίως σε αστικές περωχές όπου τα πεζοδρόμια των

οδών είναι κατά κανόνα περιορισμένου πλάτους.

• Λόγους αισ&ητικής και οπτικής ρύπανσης, καθώς μια πιναιdδo, όσο

καλά σχεδιασμένη και αν είναι αποτελεί πάντα ένα ξένο στοιχείο στο

φυσικό ή δομημένο περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται.

Για αυτούς τους λό'Υους, οι κανονισμοί ό'λiJJv των χωρών προβλέπουν διάφορα

βασικά μεγέθη πινακίδων, στα οποία υπάρχει μια αναλογική σχέση εξωτερικών

διαστάσεων πινακίδων και διαστάσεων εσωτερικών στοιχείων (αριθμών, λέξεων,

γραμμάτων, συμβόλων κλπ). Τα μεγέθη αυτά έχουν θεσπιστεί ώστε να

χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν

κάθε φορά. Σε όλες τις χώρες, ύπως και στην Ελλάδα, προβλέπονται τρία βασικά

μεγέθη, μικρό, μεσαίο και μεγάλλl. Στις πιο ανεπτυγμένες χώρες σε θέματα οδικής

σήμανσης προβλέπονταΙ, σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις, υπερμεγέθη και πολύ

μικρά σχήματα πινακίδων, τα οποία δεν κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε στην

παρούσα εργασία.

Έτσι, ανάλογα με τα τρία βασικά μεΥέθη, οι πιναιάδες διακρίνονται σε:

J. Μικρού μεγέθους: Πρόκειται για πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται

στο τοπικό οδικό δίκτυο (αστικό και υπεραστικό), σε ιδιωτικές και

αγροτικές οδούς, καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Ορισμένες φορές,
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τέτοιες πινακίδες μπορούν να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και

σε επαρχιακές οδούς, αν και κάτι τέτοιο δε συνιστάται.

l
l
1
Ι

2. Μεσαίου μεγέθους: Πρόκειται για πινακiδες που τοποθετούνται στο

κύριο οδικό δίκτυο μεΥάλων πόλεων, καθώς και σε επαρχιακές και

εθνικές οδούς.

3. ΜεΥάλου μεγέθους: Είναι η ανώτερη κατηγορία και αποτελείται από

πιναιdδες που τοποθετούνται μόνο σε διεθνείς αρτηρίες και

αυτοκινητοδρόμους.

(Φραντζεσκάκης, 1986)

]
Στον Πίνακα 3-] παρουσιάζονται συνoπτιιcά οι αιcριβείς διαστάσεις των

πινακίδων ανά κατηγορία μεyέθOUς και σχήμα. Σημειώνουμε ότι σης πληρoφoριαιcές

πινακίδες, καθώς τα αναγραφόμενα μηνύματα δεν είναι σταθερού περιεχομένου, το

μέγεθος ποικίλει ανάλΟ'Υα με την ονομασία κάθε προορισμού, έτσι, οι διαστάσεις που

δίνονται αφορούν το ύψος των χρησψοποιούμενων γραμμάτων.

ΠηΎ'). Φραντζεσκακης. J9116, ιδια επεξερ-Υασια .

Πίνακας 3-1 : Διαστάσεις mvaΙCΊΔΩv κατά βασικές κατηγορίες

ΟρθσΥώνιες Oκτσ:yωVΙΙCΉ STOP

Κυκλικές Τριγωνικές (πληροφοριακές)
(περιγεγραμμένη σε

(διάμετρος) (π""ρά) (ύψος γραμμάτων) κύκλο διαμέtρoυ...)

Μικρό μέΥεθος 450mm 600mm IOOmm 600mm

Μεσαίο μέΥεθος 650mm 600mm IOOmm 900mm

Μεγάλο μέΥεθος 900mm 12θθ mm 200mm 1200mm

.. . .

]

J
J
J

J

J
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Οι πινακίδες σήμανσης έχουν, όπως είπαμε, βαmκό στόχο την εξασφάλιση της

ασφαλούς και άνετης οδήγησης. Γι' αυτό το λ(ΥΥο, βασική είναι η ανάyΊCη οι πινακίδες

να έχ.ουν μέγιστη απόδοση τόσο Μτά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα,

ανεξαρτήτως των εmKραΤOύντων καιρικών συνθηκών. Όσον αφορά την ημέρα, σι

συνθήκες που εξασφαλίζει το φυσικό ηλιακό φως επαρκούν, ακόμη και σε σχετικά

δυσμενείς καφικές συνθήκες, για την πλήρη ορατότητα σε όλα τα σημεία της οδού. το

πρόβλημα εμφανίζεται κατά την περίοδο της νύχτας. Στις υπεραστικές οδούς οι οποίες

δεν φωτίζονταΙ.., το μόνο που μπορεί να δει ένας οδηγός είναι ο χώρος που καλύπτει η

δέσμη των φώτων του οχήματος του, ενώ στις αστικές οδούς και τους κόμβους του

υπεραστικού δικτύου όπου υπάρχει ηλεκτροφωτισμός, συχνά η πληθώρα διαφορετικών

φωτιστικών πηγών προκαλεί σύγχυση στο ανθρώπινο μάτι με αποτέλεσμα σι πινακίδες

να φαίνοvtαι πολύ δύσκολα.

Η εξασφάλιση της αποδοτικής σήμανσης ανεξαρτήτως συνθηκών ημέρας 

νύχτας επιτυγχάνεται με τ/ χρήση αντανακλαστικών υλικών στην επιφάνεια των

πινακίδων. δηλαδή υλικών τα οποία αντανακλούν τη δέσμη του φωτός που προσπίπτει

σε α\)τά. Σύμφωνα με τις αρχές της φυσικής, όταν η αντανακλαστική επιφάνεια είναι

πολύ γuαλιστερή λεΙΤΟ\)ρΥεί σαν καθρέφτης, αντανακλώντας το φως αντίθετα από τη

γωνία πρόσπτωσής το\), με αποτέλεσμα να μην το επιστρέφει στην πηγή εκπσμm'ις το\).

Αντίστοιχα, όταν η επιφάνεια είναι πολύ θαμm'ι, η αντανάκλαση είναι διάχι>τη και

διασκορπίζει το φως που δέχεται η επιφάνεια προς όλες τις κατευθύνσεις, οπότε μόλις

ένα μικρό μέρος του επιστρέφει στην πηγή εκπομπής. Εντούτοις, στα πρώτα

μεταπολεμικά χρόνια, κατέστη δυνατή η ΙCατασΙCΕUή πινακίδων που έχο\)ν όψη από

μεμβράνη με υλικό που ανταναιcλά και επιστρέφει το φως πο\) δέχεται από τους

προβολείς του οχήματος στην πηγή του σε δέσμη. Η αντανακλαστική αυτή μεμβράνη

που χαρακτηρίζεται από τη διεθνή οργάνωση προτυποποίησης (lSO) με την πρότυπη

προδιαγραφή ISOIDIS 3864.3 (ΤΎΡΕ Ι) απετέλεσε μια καινοτομική εφαρμσΥή η οποία

επέφερε τεράστια βελτίωση στη σήμανση των οδών, καθώς επέλυσε το πρόβλημα

ορατότητας των πινακίδων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να

ενσωματωθεί στις προδιαγραφές οδικής σήμανσης όλων των χωρών. Από την εποχή

εκείνη, επετεύχθησαν περαιτέρω βελτιώσεις της μεμβρόνης αυτής. Έτσ~ σήμερα η
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μεμβράνη ΤΥΡΕ Ι αντικαθίσταται διεθνώς από τη βελτιωμένη έκδοση ΤΥΡΕ 11, η οποία

προσφέρει 3 - 4 φορές υψηλότερη αντανακλαστικότητα tα/ι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

(10 αντί για 7 χρόνια) από την ΤΥΡΕ Ι (Παπαδάκης, 1983).

Αυτό που χρειάζεται να σημειώσουμε κλείνοντας την αναφορά για τις

αντανακλαστικές mνακίδες. είναι ότι τοποθετούνται πάντα με μια ελαφριά κλίση 20

περίπου ως προς το κάθετο επίπεδο πρόσπτωσης της δέσμης του φωτός από τους

προβολείς των οχημάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν τοποθετούνται σε ορθή

γωνία ως προς τον άξονα της οδού, α"JJ.ά σε γωνία περίπου 920. Η λογική αυτής της

ελαφριάς κλίσης είναι ότι σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης η δέσμη του φωτός

επιστρέφει ακριβώς πάνω στην πηγή εκπομπής με αποτέλεσμα το φως που επιστρέφει

να ΤUφλώνει τον οδηγό.

42



Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦορlAJ(Η ΟΔ!ΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

1

]

]

Ι

]

3.2.5 νλικά και τρόποι κατασκευής

Τα υλικά κατασκευής των αντανακλαστικών και ημιαντανακλαστικών

πινακίδων σήμανσης στη χώρα μας είναι φύλλα αλουμινίου από κράμα AIM~ κατά

DIN 1725, Blatt Ι ή αλουμινίου τύπου SIC-H. κατά B.S. 147011972 πάχους 3 ιnm, τα

οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Για το σχηματισμό του σήματος χρησψοποιείται

αντανακλαστική μεμβράνη με ενσωματωμένα γυάλινα σφαφlδια ή ημιαντανακλαστική

μεμβράνη, ανάλογα με το εlδυς της πινακlδας. Οι μεμβράνες αυτές εισάγονται από το

εξωτερικό (ΦρσντζεσΙCΆΙCΗς, 1986).

Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει περιορισμός ως πρυς τη χρήση υλικών, αρκεί αυτά

να πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής. Στις ΗΠΑ και τον

Καναδά, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται επεξεργασμένα σιδηρούχα ή μη μtταλλα,

κυρίως φύλλα αλουμινΙου και χάλυβα.

Οι μεμβράνες κόβονται στις κατάλληλες διαστάσεις και σχήματα σύμφωνα με

τους κανονισμούς και επικολλούνται στο φύ1λο αλουμινίου με δύο τρόπους ανάλογα

με το εlδυς τους:

Ι. Για τις αυτοκόλλητες μεμβράνες αρκεl απλή εφαρμογή πlεσης.

2. Η μεμβράνη επικολλάται και οι πινακίδες τοποθετούνται σε ειδικό

θάλαμο όπου δημιουργείται κενό αέρα και θερμοκρασία 90-100°C.

Πριν την τελική παρόδοση των πινακίδων γίνεται πάντα δειγματοληπτικός

EλF:γxυςτης ποιότητόςτους.
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3.3 Βασικές αρχές για την αποτελεσματική σήμανση των οδών

Αφού παρουσιάσαμε τις κατηΥορίες και τα τεχνικά χαραιcτηρισnκά των

πινακίδων σήμανσης. θα περάσουμε στο σημαντικότερο τμήμα του κεφαλαίου, στο

οποίο θα εξετάσουμε τις βασικές αρχές που ακολουθούνται για τη σωστή και

αποτελεσματική σήμανση των οδών. Οι αρχές αυτές έχουν προκύψει μtσα από πολυετή

εμπειρία και πλήθος σχετικών ερευνών και ακολουθούνται με μικρές παραλλαγές σε

διεθνές επίπεδο. Καταρχήν. θα αναφέρουμε το βασικό συμπέρασμα στο οποίο

καταλήγει η διεθνής εμπεφία:

• Οι πινακίδες αναΥΥελίας ιανδύνων και οι ρυθμισnκές πιναΙCΊΔΕς πρέπει

να τοποθετούνται με φειδώ και μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίες.

ούτως ώστε να προειδοποωύν αντίστοιχα. για πραγματικούς κινδύνους

και ειδικές κυκλοφοριακές συνθήκες. Η τοποθέτηση των πινακίδων

αυτών των κατηγοριών εκεί όπου δεν είναι απαραίτητη ελαπώνει το

σεβασμό των οδηγών στα παρεχόμενα μηνύματα και είναι το ίδιο

επικίνδυνη με τ/ μη τοποθέτ/ση των κατάλληλων πινακίδων στα σημεία

όπου πραγματικά χρειάζεται.

• Για τις πληροφοριακές πινακίδες ισχύει το ακριβώς αvriθετο, καθώς

στην περίπτωση αυτή δεν υπεισέρχεται καίρια ο παράγοντας τ/ς

ασφάλειας. Αvriθετα, η ύπαρξη πολλών και σωστά τοποθεπιμένων

πληροφοριακών πινακίδων είναι χαραΚτ/ριστικό σωστής και

πλήρους σήμανσης και μπορεί να παρέχει στους οδηγούς πλήθος

σημαντικών μηνυμάτων για τ/ διαδρομή που ακολουθούν και τους

προορισμούς που τους ενδιαφέρουν.

Πέρα από αυτή τ/ γενική αρχή, αναφέρονται τέσσερεις βασικές απαιτήσεις που

πρέπει να πληροί η τοποθέτηση μιας πιναΙCΊΔΑς για να θεωρείται αποτελεσματική ως

προς τ/ λειτουργία την οποία επιτελείο Αυτές είναι οι ακόλουθες:
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1. Να εκπληρώνει μια ανάγκη.

2. Να προκαλεί τ/ν προσοχή Τα/ν οδηγών Τα/ν οχημάτων.

3. Να εμπνέει σεβασμό στους χρήστες της οδού.

4. Να δίνει αρκετό χρόνο στους οδηγούς για σωστή ενέργεια και ρύθμιση

της κίνησής τους με έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση και

προειδοποίησήτους.

(Παπαδάκης, 1983)

Σύμφωνα με τις βασικές αυτές αρχές, διαμορφώνονται οι γενικοί κανόνες που

παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο.
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3.3.1 Γενικοl κανόνες για όλ>:ς τις Kατηγoρlες οδικής σήμανσης

3.3././ Τυποποίηση

Ο πρώτος βασικός κανόνας έχει να κάνει με την τυποποίηση των πινακίδων

ώστε να περιέχουν σαφή και εύκολα αντιληπτά μηνύματα προς τους οδηΥούς. Η

τυποποίηση στηρίζεται σε ειδικές τεχνικές προδιαΎραφές και ακολουθεί

συγκεκριμένους διεθνείς κανόνες. Η βασική μέριμνα στον τομέα αυτό δίνεται στη

γενική αρχή η σήμανση να απευθύνεταισε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

οδηγούς και πεζούς, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους και του κοινωνικού ή

μορφωτικούτους επιπέδου.Έτσι, ενδεχόμενη χρήση πινακίδωνπου διαφέρουναπό τη

νομικά καθιερωμένητυποποίηση οδηγεί σε παρερμηνείατου σχετικού μηνύματόςτους

και μπoρεlνα προκαλέσειπρόσθετουςκινδύνουςστην κυκλοφορία.(ΥΠΕΧΩΔΕ,1992)

3.3./.2 Αναγνωρισιμότητα

Η εγκατάσταση ιcαι συντήρηση των πινακίδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο

τρόπο ώστε να μεταφέρουν ΈΥκαψα και αποτελεσματικά το σχετικό μήνυμά τους

στOuς χρήστες του OIJ"(JCεKptμέYou οδικού δικτ60υ. Εφιστάται. λοιπόν. η προσοχή στον

ακριβή προσδιορισμό των εκάστοτε λειτουΡ-Υικών χαρακτηριστικών που επικρατούν

στο προς εξέταση δίκτυο και αφορούν τους οδηγούς και πεζούς (κυκλοφοριακή αγωγή

και συμπεριφορά), τα σχήματα (γεωμετρία κι ευελιξlα), κυρίως δε την οδό (γεωμετρία,

κυκλοφοριακή ικανότητα, διαθέσψη ορατότητα και λειτουργική ταχύτητα για το

σχεδιασμό) και το φυσικό περιjlάλλoν (καιρικές συνθήκες, φυσικός φωτισμός).

(ΥΤΙΕΧΩΔΕ, 1992)
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Τονίζεται ιδιαίτερα η γνώμη τοον οδηγών και πεζών. τόσο όσων διαιανούνται

συχνά σε συγκεκριμένες περιοχές και έχουν εντοπίσει συΥκεκριμένες ελλείψεις και

λανθασμένες υποδείξεις πιναιcίδ<oν. όσο και, κυρίως, όσων παρατηρούν δυσκολίες λόγω

ελ/ε1Πούς σήμανσης σε περιοχές που δεν τους είναι οικείες, προκειμένου να

διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών και η σήμανση να συμπληρώνεται

κατά τον ιcαλύτερo δυνατό τρόπο και να καθίσταται αποτελεσματικότερη.

3.3.1.4 Θέση τοποθέτησης

Ο καθορισμός της θέσης τοποθέτησης των πινακίδων είναι ίσως το

σημαντιιcότερo θέμα που αφορά τη σωστή σήμανση του οδικού δικτύου καθώς σε αυτό

παρουσιάζονται τα μεΥαλύτερα προβλήματα κατά την πρακτική εφαρμΟ'Υή. Οι

επιπτώσεις μιας κακής τοποθέτησης των mvaιdδoov σήμανσης είναι σημαντικές για δω

λόγους:

• Μείωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας και πρόκληση καθυστερήσεων

στην ιdνηση των σχημάτων.

• Επιπτώσεις στην αισθητική του περιβάλ/οντος χώρου, κυρίως στις

αστικές περιοχές.

Οι δοο αυτοί βασικοί λσΥοι επιτάσσουν τη θέσπιση γενικών κανόνων

τοποθέτησης που να συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα με την περιβαλλοντική

αισθητική. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις προδιαγραφές που ακολουθούνται

διεθνώς, εξειδικεύοντας την ανάλυση στην κατηγορία των πληροφοριακών πινακίδων.
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Η βασικότερη αρχή είναι ότι οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται στην

πλεονεκτικότερη θέση από όποψη ορατότητας. Για το λ{ΥΥο αυτό, γενικά

τοποθετούνται στο δεξί άκρο της οδοό, δηλαδή στη μεριά που βρίσκεται στη φορά

κίνησης των οχημάτων καθώς είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός τους από τους οδηγο6ς.

Σε περίπτωση μονόδρομων ή ιδιαίτερων γεωμετρικών χαραΙCΤηριστιΙCών της οδού

(απότομες δεξιές στροφές) ή ιδιαίτερων ιcuκλoφoριαKών συνθηκών (οδοί πολλών

λωρίδων όπου η κυκλοφορία ή στάθμευση οχημάτων μεγάλαυ όγκου στη δεξιά λωρίδα

εμποδίζει την οροτότητα στα δεξιά), μπορούν να τοποθετούνται συμπληρωμαπκές

πινακίδες στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος ή στη διαχωριστική νησίδα, όταν

υπάρχει τέτοια. ή ακόμη και σε γέφυρες σήμανσης πάνω από την οδό. Στις περιπτώσεις

τοποθέτησης στο αριστερό άκρο της 0006, η σήμανση πρέπει να είναι γενικά πιο

ευδιάκριτη από όπ στις συνήθεις συνθήκες. Για ευνόητους λ{yyOuς το ακριβώς

αντίστροφο ισχόει στα αριστερόστροφα συστήματα οδήγησης (Μεγάλης Βρετανίας,

Ιαπωνίας κλπ).

Στον αστικό χώρο, οι πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται στους τοίχους των

παρόδιων ιcτισμάτων όταν η οδός έχει περιορισμένο πλάτος ή υπάρχει στενό

πεζοδρόμιο με ανεπαρκή χώρο για σήμανση στηριγμένη στο έδαφος. Σπς περιπτώσεις

σuτές πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα για την κατάλληλη στερέωση της

mναιcίδας και να μελετείται πόσο θα πρέπει να εξέχει από τον τοίχο για την αποφυΥή

προσιφο6σεων φορττπών, λεωφορείων κλπ.

Όλες οι πινακίδες τοποθετούνται κάθετα στην οδό. εκτός από ορισμένες

πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης που μπορούν να τοποθετούνται παράλληλα εφόσον

συνδυάζονται με κατάλληλη διαγράμμιση του οδοστρώματος. Όπως προαναφέρθηκε, οι

αντανακλαστικές πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται με μια ελαφριά κλίση της τάξεως

των 20 επί της καθέτου, προκειμένου να αποφε6γεται η αντανάκλαση ακριβώς στα

μάτω των οδηγών.

Κλείνοντας την παρούσα παράγραφο, θα αναφέρουμε τέσσερα βασικά σημεία

που έχουν επισημανθεί διεθνώς και στα οποία εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή:
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Ι. Η τοποθέτηση των πινακίδων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να

αποφεύγεται η σύγχυση των οδηγών ως προς τα μεταβιβαζόμενα

μηνύματα. Για το ).Jyyo αυτό οι πινακίδες δεν πρέπει να τοποθετούνται

πολύ κοντά στο σημείο στο οποίο αναφέρονται και δεν πρέπει να

τοποθετούνται όλες μαζί. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη μη ανάρτηση

διαφορετικών ειδών πινακίδων στον ίδιο ιστό, για να αποφεύ'Υεται η

σύγχυση των διαφορετικών μηνυμάτων από τους οδηΥοί>ς. Σε μtρη όπου

υπάΡχει στενότητα χώρου και δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση πολλών

ιστών πινακίδων, η προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στη σήμανση

αναyyελiας κινδύνου και τη ρυθμιστική σήμανση, σι οποίες είναι

απαραίτητες για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. ένανπ της

πληροφσριακής σήμανσης.

2. Στο σημείο τοποθέτησής τους σι πινακίδες δεν πρέπει να ομοιάζουν

χρωματικά ή σχηματικά με το περιβάλλον για να γίνονται εύκολα

αvt1ληπτές.

3. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην παρουσία φυσικών στοιχείων

(δέντρων, θάμνων κλπ) τα οποία καλύπτουν ή μπορούν να καλύψουν την

όψη μιος mvariδoς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τοποθέτησης

mvaιdδωv δίπλα σε φυλλοβόλα δέντρα κατά τη χειμερινή περίοδο τα

οποία ενώ κατά την εποχή τοποθέτησης της πιναιcί.δας δεν την

αποκρύπτουν, την άνοιξη βγάζουν φύλλα καλύπτοντας την επιφάνειά

της.

4. Επίσης, πρέπει να εξετάζεται στην περίπτωση οδών με κατεύθυνση

Ανατσλής - Δύσης, η πιθανότητα τύφλωσης τις πρωινές και

απογευματινές ώρες των οδηΥών που θα κινούνται αντίθετα στον ήλιο

και θα αδυνατούν να διακρίνουν τις πινακίδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις

πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η τοποθέτηση να γίνεται σε σκιερό

μέρος ή εκτός της γραμμής ήλιου - οδηγού.
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Απόσταση από το σημείο ανο.φοράς της πινακίδο.ς

Στ~ περιπτώσε~ πιναιάδων πou η ανάγνωσή τοuς επιβάλλει τη λήψη κάποιας

απόφασης από τους οδηγούς, κυρίως πινακίδων αναΥΥελίας κινδύνου και

πληρoφoριαιcών πινακίδων. η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται σε κάποια απόσταση από

το σημείο στο οποίο απαιτείται η εφαρμσΥή τ/ς απόφασης αυτής κατ' επιταγή του

μεταβιβαζόμενοu μηνύματος. Το σημείο αuτό καλείται "σημείο αναφοράς" της

πινακίδας και η απόστασή του από το σημείο τοποθέτησης επηρεάζεται από τρεις

παράΎοντες χρόνου, οι οποίοι σχετίζονται με την αντιληπnκή ικανότητα του οδηγού και

την ταχύτητα κίνησης του αχήματος στην οδό. Οι χρονικοί αυτοί παράγοντες

αναλύονται ως εξής:

1. Ο χρόνος (Τδ) που απαιτείται για τ/ν ανάγνωση του μηνύματος της

πινακίδας από τον οδηγό.

2. Ο χρόνος (Τα) που απαιτείται για τ/ν αντίδραση του οδηγού και τ/ λήψη

της απόφασης σχετικά με το μεταβιβαζόμενο μήνuμα.

3. Ο χρόνος (Τ,) ποu απαιτείται για την πραγματοποίηση της κατάλληλης

ενέΡΎειας που απαιτεί η συμμόρφωση προς το περιεχόμενο της

πιναιάδας (πχ. πραγματοποίηση ελιγμού, στάση, στροφή κλπ).

Για το χρόνο διαβάσματος (Τδ), προκειμένου για μία ή δύο λέξεις. γίνεται

γενικά δειcτός χρόνος 1 δευτερολέπτου. δεδομένου όη η ανάγνωση γίνεται σχεδόν

α"αριαία. Για περισσότερες από δω λέξε~ λαμβάνεται χρόνος ίσος με Ν/3

δΕUτερόλεπτα, όποu Ν ο αριθμός των λέξεων. Ο χρόνος αντίδρασης (Τ.) λαμβάνεται

σuνήθως ίσος με Ι έως 1.5 ΔΕUτερόλεπτα, ενώ ο χρόνος ενέργειας (Τ,) λαμβάνεται

σuμβατι"ά αναλόγως <ou είδOUς της απαιτούμενης ενέργειας, για παράδειγμα 3

δεuτερόλεπτα για αλλαγή λωρίδας (Φραντζεσιcάιcης, 1986).

το άθροισμα των μηκών που θα διανύσει ένα όχημα κινούμενο με τ/ μέση

ταχύτ/τα κίνησης κατά τη διάρκεια των τριών προαναφερθέντων χρόνων καθορίζει και

την απόσταση τοποθέτησης της πιναΙCΊΔας από το σημείο αναφοράς της, γι' αuτό το
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λfyyo λαμβάνεται κάθε φορά υπόψη η ταχύτητα μελέτης της οδού επί της οποίας γίνεται

η τοποθέτηση.

Βάσει της διεθνούς εμπειρίας που έχει προκύψει από τη συστηματική μελέτη

αυτού του ζητήματος έχουν προκύψει ορισμένοι πρακτικοί κανόνες. Οι ιcανόνες που

αφορούν την κατηγορία των πληροφοριακών πινακίδων, τονίζουν, μεταξύ άλλων, τα

εξής:

• Οι πρoειδoπoιητικtς πληροφοριακές πινακίδες ιcατευθύνσεroν

τοποθετούνται τουλάχιστον 66 m από τη διασταύρωση στην οποία

αναφέρoντα~ στις αστικές οδούς, όμως, με τη συνήθη στενότητα χώρου,

η απόσταση αυτή μπορεί να ελαττωθεί αρκετά ιcαι να χρησιμοποιηθούν

απλές κατευθυντήριες mνακίδες.

• Στους αυτοκινητοδρόμους σι πιναΙCΊΔΕς αυτές πρέπει να τοποθετούνται

περισσότερες από μια φορές (τουλάχιστον 3), αρχίζοντας από

αποστάσεις 1000 m - 2000 m από το σημείο αναφοράς τους και με

μεταξύ τους αποστάσεις της τάξης των 200 m - 250 m περίπου.

Περιθώρια ασφαλείας κατά την τοποθέτηση των πινακίδων

Η τοποθέτηση των πινακίδων επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας να γίνεται

εκτός του περιτυπώματος της οδού, δηλαδή του κυρίως χώρου κυκλοφορίας. Κατά τις

ελληνικές προδιαγραφές, η κάτω ακμή των πινακίδων πρέπει να απέχει κατά κανόνα

2.20 m από το έδαφος στις αστικές περιοχές, ενώ στις υπεραστικές οδούς, το ύψος

μπορεί να ελαττωθεί μέχρι τα 0.60 m (στις ΗΠΑ τα αντίστοιχα νούμερα είναι 2.10 m

για το αστικό περιβάλλον και Ι.50 m για τις υπεραστικές οδούς). Επισημαίνεται

πάντως, η αναγκαιότητα τήρησης κατά το δυνατόν, του ίδιου ύψους από το έδαφος για

τις πινακίδες σε όλο το μήκος μιας οδού προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία

της σήμανσης κατά την κίνηση σε αυτή.
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Το ελεύθερο ύψος των πινακίδων όταν τοποθετούνται άνω του οδοστρώματος

πρέπει να είναι τοuλάχιστον 5.00 m.

Όσον αφορά την απόσταση από ΤΟ άκρο το" οδοστρώματος, πρέπει να είναι όσο

το δuνατόν μεγαλύτερη για δυο λόγους:

• Για την αύξηση της προστασίας των πινακίδων από πιθανές

προσκρούσεις οχημάτων που παΡEιocλίνoυν της πορείας τους και

φεύ'Υουν από το οδόστρωμα

• Για τη μείωση της ρύπανσης των πινακίδων από τη διερχόμενη

κυκλοφορία και τη λάσπη'.

Έτσι. η πλευριιcή απόσταση των πινακίδων από το άκρο του οδοστρώματος

καθορίζεται στην Ελλάδα για τις uπερασnκές οδούς στα 1.50 m ενώ στις αστικές

περιοχές, όπο" ο διαθέσιμος χώρος είναι συχνά περιορισμένος, φτάνει μέχρι τα 0.50 m

(τα αντίστοιχα νούμερα για τις ΗΠΑ είναι αρκετά μεγαλύτερα, 3.60 m ιcαι 0.60 ω).

Στο Σχέδιο 3-11 που αιcoλoυθεί φαίνονται σι αναλυτικές προδιαγραφές

τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης ανάλσΥα με το είδος (ασuκή, υπερασuκή) και την

κατηγορία της οδού (αυτοκινητόδρομος, οδός ταχείας κυκλοφορίας κλπ) των

κανονισμών των ΗΠΑ

2 Σύμφωνα με ειδικές έρευνες. η ρύπανση των πινακίδων μειώνεται γραμμικά με την αύξηση

της απόστασης τοποθέτησής τοuς από το άκρο tOu οδοστρώματος, τόσο κατά πλάτος όσο και

καθ' ύψος.
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Σχ. 3-11 : Προδιαγραφές τοποθέτησης πινακίδων στο δεξί άκρο του οδοστρώματος

κατά τους καvovtομοuς των ι-mΑ.

Άνω σειρά: θέση τοποθέτησης σε αuτoκιvητoδρόμouς (Freeways) και οδους ταχ.είας

κυκλοφορίας (Expressways). Αριστερά: DIVO:Kwec; αρίθμησης οδών (Route ShieIds)

και ρυθμιστικές (reguIatory signs). αναyyελiας 1C1Vδόνou (warning signs). Δεξιά:

Πληροφοριακές πινακίδες (Guide Signs).

J
Κάτω σειρά: θέση τοποθέτησης σε συνήθεις οδούς (Conventional Highways) και

περιοχές ιcόμβων (lnterchange Areas). Αριστερά: Αστικές περιοχές (Urban Locations).

Δεξ1ά: Αγροτι.κές περιοχές (RuraI Locations).

Πηγή: CaIifornia Traffic Manual, 1996.

J
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3.3.2 Κανόνες που αφορούν αποκλειστικά την πληροφοριακή σήμανση

Αφού εξετάσαμε τους γενικούς κανόνες πο" διέπουν την αποτελεσματική

σήμανση ενός οδικού δικτύο" με πιναΙCΊΔες, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τους κανόνες

σι οποίοι αφορούν αποκλειστικά την πληροφοριακή σήμανση. Οι κανόνες αυτοί είναι οι

σημαντικότεροι που αφορούν την πληροφοριακή σήμανση και για το λόγο αυτό θα μας

απασχολήσουν ιδιαίτερα και στα επόμενα κεφάλαια της εργασίας.

3.3.2.1 Λναyνωσrμότητα

Η παράμετρος αυτή είναι από τις βασικότερες για την καλύτερη απόδοση των

πληροφοριακών πινακίδων. Προκειμένου αυτές να είναι ευανάγνωστες και να δίνοuv

σαφώς το κατάλληλο μήνυμσ στους οδηγούς, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μεΥάλο

αριθμό αναγραφών γιατί τότε απαιτείται μεγάλος χρόνος ανάγνωσής τους από τους

οδηγούς με κίνδυνο την πρόκληση ατυχημάτων. Κάθε χώρα εκδίδει διαφορετικές

προδιαγραφές σχετικά με το μέγιστο αριθμό αναγραφών συνολικά και ανά ΙCατεύΘUνση,

η πλέον συνηθισμένη περίπτωση πάντως είναι τρεις (3) με τέσσερεις (4) προορισμοί

συνολικά και δυο (2) με τρεις (3) ανά κατεύθυνση.

3.3.2.2 ΕπιλσΥή προορισμών και διoJjρομών

Η επιλογή προορισμών πρέπει να γίνεται συστημαπκά, με ενιαίο σκεπτικό και

προσαχή. ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάΎΚΕς των διαΙCΙνΟUμένων

(προσανατολισμός, θέση, απόσταση κλπ). Για την προσέγγιση των προορισμών που

σημαίνονται, πρέπει να επιλέγεται η προσφορότερη διαδρομή ανάλ<ΥΥα με την περιoχ~

που τοποθετείται η πινακίδα και την περιoχ~ που βρίσκεται ο προορισμός.
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r ια τοος λόγους αυτούς, η πληροφοριακή σήμανση πρέπει να εξετάζει δύο

κύριες παραμέτρους:

ι. Τις έρευνες Προέλευσης - Προορισμού (π-π) που διεξάγονται από

διάφορες υπηρεσίες (πχ. οργανισμοί ασnιcών και υπεραστικών

σιryκoινωνιών), προκειμένου να καθορίζει τις περιοχές που πρέπει να

αποτελούν προορισμούς πληροφοριακών πινακίδων.

2. Τα Ύοο:ιμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου και τις μελέτες

κυκλοφοριακών φόρτο>ν, για την επιλογή της καταλληλότερης

διαδρομής, από κυκλοφοριακή άποψη, προς τοος εκάστοτε επιλεχθέντες

προορισμούς ανάλογα με το σημείο προέλευσης.

3.3.2.3 Διαχωρισμός προορισμών

Επιβάλλεται η τοποθέτηση χωριστών πινακίδων κατευθύνσεων για τους

προορισμούς που δε βρίσκονται στην ίδια γενική διαδρομή, ακόμη και αν η πορεία

προς αυτούς δια μέσου μιας οδού είναι κοινή για μικρό ακόμη διάστημα. Η αρχή αυτή

είναι πολύ σημαντική για τον προσανατολισμό των οδηγών στο οδικό δίκτυο και την

αποτύπωση της θέσης των διάφορων προορισμών στο χώρο.

3.3.2.4 Συνέχεια καθοδήγησης και τοπωνυμίων

Αυτή η παράμετρος είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ασφαλή και ακριβή

καθοδήγηση των οδηγών στους προορισμούς τους. Είναι λοιπόν απαραίτ/το να υπάρχει

ενιαίο σκεππκό στη σήμανση των επιλεγμένων προορισμών και των διαδρομών προς

αυτούς, ώστε η αναγραφή των προορισμών να 'γίνεται συστημαnκά σε όλο το μήκος

τ/ς διαδρομής προς αυτούς, τόσο στις προειδοποιητικές πινακίδες, όσο και στις

πινακίδες κατευθύνσεων των κόμβων.
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Η αποτελεσματικότητα της πληροφοριακής σήμανσης επιroyχάνεται μέσω του

σωστού και μελετημένου σχεδιασμού. Για να επιτελεί δηλαδή πλήρως το σκοπό για τον

οποίο διενεργείται, χρειάζεται να προκύπτει μέσα από τη συνολική θεώρηση του χώρου

και των βαmιcών συνιστωσών που τον ορίζουν. Προκειμένου. λοιπόν. να πληροφορεί

σχετικά με τ/ν τοποθεσία και το είδος διαφόρων σημανnιcών λειτουργιών και να

καθοδηγεί σε αυτές με ασφάλεια, ακρίβεια και ταχύτητα όλες τ" κατηγορίες χρηστών

ενός οδικού δικτύου. ανεξαρτήτως εξοικείωσής τους με την περιοχή. χρειάζεται να

είναι ομοιόμορφη και να υπακούει σε ορισμένους γενικούς κανόνες.

Η ομοωμορφία της σήμανσης επιτιryχάνεται μέσω της τυποποίησης (βλ. σχετικά

3.3.1.1) ορισμένων κοινά απoδειcrών κανόνων και προτύπων. Οι κανόνες αυτοί είναι

απαραίτητο να ακολουθούνταιενιαία εντός των εθνικών συνόρων μιας χώρας. χωρίς να

καταστρατηγούνται σε καμιά περίπτωση από αρμόδωυς και μη. Σε διεθνές επίπεδο,

μιας και όπως προαναφέρθηκεη πληροφοριακή σήμανση δεν είναι σαφώς καθορισμένη

ούτε από τη συνθήκη της Βιέννης ούτε από μεταγενέστερεςσυμπληρώσεις και οδηγίες,

κάτι τέτοιο δεν είναι, ακόμη τουλάχιστον, δυνατό. Έτσι, το επιθυμητό είναι να μην

υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη βαmκή λογική και τη μορφή της σήμανσης αλλά να

περιορίζονται σε λεπτομέρειες δευτερεύουσας σημασίας, όπως τη διαφορεπκή

χρησιμοποίηση ορισμένων βασικών χρωματικών υποβάθρων (Σχ.4-I) ή τη

συμπληρωματική χρήση επεξηγηματικών συμβόλων δίπλα στην ονομασία ορισμένων

κατηγοριών προορισμών.
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Σχ. 4-1 : Παράδειγμα χρησιμοποίησης διαφορετικού XΙXUματικ:oύ υποβάθρου σε

πιναιάδες ίδωυ μηνύματος (εξόδου από αυτοκινητόδρομο) στις ΗΠΑ (αριστερά) και τη

Μεγάλη Βρετανία (δεξιά).

Πηγή: Califomia Traffic Manual, 1996"αιThe Highway Code, 2001, ιδία επεξεργασία.

Βασική συνιστώσα για την αποτελεσματικότητα της σήμανσης είναι η

ιεράρχησή της. Η ιεράρχηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε άμεση αντιστοιχία

με:

• την ΟJYYάνωση του χώρου και

• το είδος και τη λειτουJYYία των δραστηριοτήτων

στα οποία αναφέρεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αφενός πρέπει να συμβαδίζει με τη

διοικητική δομή του χώρου και αφετέρου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη

βαρύτητα των διαφόρων προορισμών. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι καθώς το οδικό

δίκτυο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η πρόσβαση στις διάφορες κατηγορίες

προορισμών είναι και αυτό ιεραρχημένο με ανάλογο τρόπο, η πληροφοριακή σήμανση

στην πράξη ορίζεται από τις διάφορες κατηΎορίες του οδικού δικτύου στις οποίες

εφαρμόζεται. Αυτή η λογική έχει επικρατήσει διεθνώς και αποτυπώνεται στους

κανονισμούς και τις προδιαγραφές ό"λi»ν των χωρών. Κάτι τέτοιο είναι απόλυτα λογικό
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ιcαι επιβεβλημένο για τεχνιιcoύς, ΙCUρίως, λόΥοuς, καθώς οι απαιτήσεις τοποθέτησης της

σήμανσης διαφέρουν ανάλσΥα με το επίπεδο ασφαλείας που παρέχει και την ταχύτητα

ΙCΊνησης που επιτρέπει ιcάθε κατηγορία οδικού δικτύου. Το πρόβλημα έγκειται στο

ΊεΥονός ότι ο σχεδιασμός και η μελέτη της πληροφοριακής σήμανσης, περιορίζεται

σxftδόν αποκλειστικά στην κάλυψη τεχνικών απαιτήσεων σχετικών με την οδική

ασφάλεια και άρα εφαρμόζεται σχεδόν μηχανιστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες και

λιγότερο απαντά στην ανάγκη ιεράρχησης του χώρου. Η πληροφοριακή σήμανση,

δηλαδή, αντιμετωπίζεται περισσότερο σαν ένα τμήμα του εξοπλισμού των οδών

κα. δεν της αποδlδετα. η δέΟ\Ισα σημασΙΟ ως Ο\Ισιαστ.κό εΡΊαλεlo χωρ.κής

ανάπτυξης.

Πριν περάσουμε, όμως, στην αναλυτική παρουσίαση της πληροφοριακής

σήμανσης και των χωρικών συνιστωσών της, θα εξετάσουμε διεξοδικά την κατάταξη

του οδικού δικτύου η οποία, όΠα/ς προαναφέρθηκε, αποτελεί παράμετρο καθοριστικής

σημασίας ως προς το είδος και την ποιότητα της πληροφοριακής σήμανσης σε όλες τις

χώρες.
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4,2 Κατηγορίες και κατάταξη οδικού δικτύου

Το οδικό δίκτυο είναι μέρος της συνολικής συγκοινωνιακής υποδομής και

αποτελεί το βασικότερο στοιχείο πρόσβασης σε περιοχές ή συγκεκριμένες χρήσεις γης,

εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών. ι-ι διαμόρφωσή του εmιρεάζει σε καθοριστικό

βαθμό τη χωρική ανάπτυξη καθώς και τη δομή του χώρου σε τοπικό επίπεδο και γι'

αυτό απαιτείται η εναρμόνισή του μtΞ 70 χωροταξικό (όσον αφορά το υπεραστικό,

κυρίως. δίκτυο) και πολεοδομικό (σχ,ετικά με το αστικό δίκτυο) σχι.:διασμό

(ΥΠΕΧΩΔΕ,2001).

Προκειμένου,λοιπόν, ο σχεδιασμόςτου οδικού δικτύου να απαντά στις επιταγές

του γενικότερου σχεδιασμού, είναι απαραίτητη 11 κατάταξή του σε διάφορες

κατηγορίες. Υπάρχουν διάφορα συστήματα κατάταξης των οδών, ανάλογα με το σκοπό

που επιδιώκεται. Η διοικητική κατάταξη σχετίζεται με τη διαχείριση των οδών και η

κατάταξη αρίθμησης χρησιμεύει στην κωδικοποίηση του δικτύου. Η σημαντικότερη

κατάταξη του οδικού δικτύου από χωροταξικής και πολεοδομικής πλευράς, είναι η

λι:ιτουργική ιεράρχησή του. η οποία Οα εξεταστεί αναλυτικά στη συνέχεια

(Φραντζεσκάκης. 1986).
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4.2.1 Λειτουργική ιεράρχηση οδικού δικτύου

Η λειτουργΙΚ11 ιεράρχηση του οδικού δικτύου γίνεται ανάλογα με το σκοπό που

εξυπηρετεί κάθε οδός και προσδιορίζει το είδος 11 τα είδη της κυκλοφορίας

(διερχόμενη. σύνδεσης, πρόσβασης) που διέρχονται απ' αυt11ν. Για την εξυπηρέτηση

της λειτουργίας της σύνδεσης περιοχών μια οδός πρέπει να ευνοεί t11V κινητικότητα

κατά μήκος t11ς διαδρομι1ς. επιτρέποντας υψηλές ταχύτητες Ια/κλοφορίας και μείωση

των καθυστερήσεων στις περιοχές των κόμβων. Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας

της πρόσβασης, αντίθετα, ο σχεδιασμός μιας οδού πρέπει να στοχεύει στη μείωση της

ταχύτητας κίνησης των οχημάτων.

Έτσι, διακρίνουμε δυο βασικούς στόχους στην κατάταξης μιας οδού σε

ορισμένη λειτουργιΚ1) βαθμίδα. Ο πρώτος είναι η κατάλληλη κυκλοφοριακιι και

γεωμετρική διευθέτηση της οδού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις γενικότερες

απαιη)σεις η1ς κυκλοφορίας που αναμένεται να εξυπηρετεί, δηλαδ1) τις απαιτήσεις των

χρήσεων γης των οικιστικών 1) μη περιοχών που καθορίζονται από το χωροταξικό και

πολ.εοδομικό σχεδιασμό, καθώς και τις κυκλοφοριακές ανάγκες των παρόδιων

χρήσεων. Ο δεύτερος στόχος είναι η επιλογι). βάσει της λ.ειτουργικι)ς βαθμίδας της

οδού, των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών στραη1Ύικών (σχεδιασμός, κανονιστικές

διατάξεις. διαχειριστικές πολιτικές) προκειμένου να διατηΡ11σει η οδός t11 λειτουργΙΚ11

της ικανότητα.

Η λειτουργική βαθμίδα των οδών πρέπει να χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο και

ΚΟΙΥΊ) βάση αναφοράς πολεοδομικών και κυκλοφοριακών στρατηγικών, καθώς και

γενικότερων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Πρέπει να αναφερθεί ότι η

ύπαρξη μιας τέτοιας λειτουργικής ιεράρχησης παρέχει τη δυνατότητα

επαναξιολόγησης των οδών ούτως ώστε αυτές να ακολουθούν τη δυναμιΚ1) εξέλιξη

μιας πεΡΙΟΧΙ1ς και μιας πόλης μέσα στο χρόνο. ικανοποιώντας τις νέες διαμορφωμένες

κυκλοφοριακές απαιτ11σεις (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001).
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1

Κατηγορίες λειτουργικής ιεράρχησης οδικού δικτύου

ι-ι λειτουργΙΚ11 ιεράρχηση των οδών είναι καΙΥΙ1 τόσο για τις αστικές, όσο και για

τις υπεραστικές οδούς. Παρ' όλα αυτά. σι απαιτιΊσεις miμανσης διαφέρουν, εξαιτίας

των διαφορετικών χαρακτηριστικών του αστικού και του εξωαστικού περιβάλλοντος. Η

γενικότερη αΡΧΙ1 είναι η κατάταξη σε τρεις κατηγορίες, το κύριο, το δευτερεύον Και το

τοπικό οδικό δίκτυο.

j J.2././ ΚιΊΡΙΟ οδικδ δίκτυο

Το κύριο οδικό δίκτυο εξυπηρι.:τεί λειτουργίες σύνδεσης περιοχών, δηλαδή

μετακινήσεις μεγάλου ~oΊKoυς, οπότε κατά το σχεδιασμό του δίνεται έμφαση στην

προσφερόμενη κινητικότητα, με ταυτόχρονο περιορισμό 11 και απαγόρευση της κατ'

ευθείαν πρόσβασης στις παρόδιες ΧΡιlσεις. Σε υπεραστικό επίπεδο εξυπηρετεί τη

σύνδεση μεταξύ των μεγάλων πόλεων και σημαντικών περιοχών μιας χώρας,

αποτελώντας το κύριο εθνικό οδικό δίκτυο. Σε αστικό επίπεδο συναντάται "-ιφίως στις

μεγάλες πόλεις και χρησιμεύει στην εξυπηρέτηση εσωτερικών μετακινήσεων μεγάλου

μήκους (πχ. μεταξύ των προαστιακών περιοχών κατοικίας και του κέντρου της πόλης)

και τη σύνδεση της πόλης με το υπεραστικό οδικό δίκτυο. Διακρίνεται στους

αυτοκινητοδρόμους (11 ελι:ύΟερες λεωφόρους όταν πρόκειται για αστικούς

αυτοκινητοδρόμους) και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας (11 ταχείες λεωφόρους για το

αστικό δίκτυο). Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά ο ορισμός του Κώδικα ΟδΙΚΊ1ς

Κυκλοφορίας και τα βασικά χαρακτηριστικά των δυο αυτών τύπων οδών.
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Ι

J

J

]

J

Ι. Αυτοκινητόδρομος: (ΚΟΚ, 1999): πρόκειται για "οδό ειδικής μι:lliης και

κατασκευής για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, η

οποία δεν εξυπηρετεί τις ΣUνOρεύOυσες με αυτή ιδιοκτησίες και η οποία:

Σχ. 4-2 : Πινακίδα αρχής αυτοκινητοδρόμου

Ι. διαθέτεΙ., εκτός ειδικών σημείων ή προσωρινά., χωριστά οδοστρώματα για

τις δυο κατευθύνσεις της ια/κλαρορίας, που διακρίνονται μεταξύ τους είτε

με διαχωριστικές νησίδες είτε, κατ' εξαίρεση, με άλλα μέσα,

2. δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη οδό, μονοπάτι, σιδηροδρομική ή

τροχιοδρομική γραμμή και

3. έχει χαρακτηριστεί (με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες

(Σχ.4-2) ως αυτοκινητόδρομος".

Βασικά χαρακτηριστικά - παραπιρήσεις:

Οι αυτοκινητόδρομοι είναι οδοί με υψηλά πρότυπα κατασκευής και

γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διατομές, οριζοντιογραφική χάραξη,

κατά μήκος κλίσεις κλπ), τέτοια που να επιτρέπουν τη συνεχή ροή

της κυκλοφορίας και την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων και γι' αυτό

το λόγο απαιτείται η ειδική σήμανσή τους. Κάθε χώρα που διαθέτει

δίκτυο αυτοκινητοδρόμων εκδίδει ειδικές προδΙαΥραφές, οι οποίες

διαφέρουν σημαντικά από τις κοινές προδιαγραφές σήμανσης του

υπόλοιπου οδικού δικτύου. Αναλυτικότερη αναφορά για τη

Κατά τον αμερικανικό ορισμό, ορίζεται mo απλά ως «οδός προτεραιότητας με χωριστά

οδοστρώματα και διαχωριστικές \ι1lσίδες στην οποία οι προσβάσεις είναι πλήρως εlεyxόμενερι.
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l
]

Ι

σήμανση των αυτοκινητοδρόμων στις ΗΠΑ, την Ευρώπη κω την

Ελλάδα γίνεται στα κεφάλαια 5,6 και 7, αντίστοιχα.

Στους αυτοκινητοδρόμους εξασφαλίζεται πλήρης f).zyχος ό40ν

των προσβάσεων με την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων ή

κόμβων σε όλες τις διασταυρώσεις με άλλες οδούς και τη

δημιουργία παράπλευρων οδών, δηλαδή οδών συνήθως

παράλληλων στον αυτοκινητόδρομο, για την εξυπηρέτηση της

τοπικής κυκλοφορίας.

Στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων που διασχίζουν αστικές

περιοχές - όΠα/ς η Λεωφόρος Κηφισού στην Αθήνα - και στις

ελεύθερες λεωφόρους - όπως η AτnKή Οδός - οι ιδιαίτερες

κυκλοφοριακές και λοιπές συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος

επηρεάζουν σημαντικά την τοποθέτηση της πληροφοριακής

σήμανσης, καθιστώντας την πολυπλοκότερη.

Η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων ξεκίνησε πρόσφατα στην

Ελλάδα, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί σε ό'λD το

προβλεπόμενο μήκος Π]ς. Πρόκειται για τον οδικό άξονα Πάτρας 

Αθήνας - θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΠΆθΕ) και την Εγνατία

Οδό.

2. Οδός ταχείας κυκλοφορίας (KOI<, 1999): είναι "οδός ειδιι<ής μελέτης και

κατασκευής για την κυκλοφορία οχημάτων και μοτοσικλετών, η οποία δεν

εξυπηρετεί ης συνορεύουσες με αυτήν ιδιοκτησίες παρά μόνο με παράπλευρες

βοηθηηκές οδούς κω κόμβους και η οποία:

Σχ. 4-3 : Πινακίδα αρχής οδού ταχείας κυκλαρορίας
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1
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Ι. συνδέεται μόνο με ειδtΚl1ς διάταξης ισόπεδους ή ανισόπεδους κόμβους μΕ

το υπόλοιπο οδικό δίκτυο,

2. δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη οδό, μονοπάτι, σιδηΡOδΡOμtΚl1 ι)

τροχιοδρομικι) γραμμΙ1 και

3. έχει χαμακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες

(Σχ.4-3) ως οδός ταχείας ΚlJKλOφOρί ας4".

Βασικά χαρακτηριστικά - παρατηρήσεις:

Οι οδοί ταχείας ΚlJKλOφOρίας έχουν και αυτές υψηλά πρότυπα

κατασκευ11ς, αλλά μερικό έλεγχο των προσβάσεων, οι οποίες όταν

δεν διαμορφώνονται ανισόπεδα, σχεδιάζονται ως

σηματοδοτούμενοι ισόπεδοι κόμβοι. Η σ11μανσΊ) τους ορίζεται με

ειδικό τρόπο, χωρίς πάντως την πολυπλοκότητα και τις πολύ

υψηλές προδιαγραφές των αυτοκινητοδρόμων.

Στις οδούς ταχείας ΚlJKλOφOρίας μπορεί να υπάρχουν παράπλευρες

οδοί εξυπηρέτησης των παρόδιων ΧΡ1)σεων. με τη μορφl)

παραδρομων, μον11ς (μόνο σε αστικές λεωφόρους) 11 διπλ11ς

κατεύθυνσΊις. Οι δευτερεύουσες 1) τοπικές οδοί που συναντούν μια

οδό ταχείας κυκλοφορίας καταλl)γουν στους παραδρόμους, όταν

αυτοί υπάρχουν, ενώ σε αντίθετη περίπτωση διαμορφώνονται ως

αδιέξοδοι. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να συναντούν την

οδό ταχείας ΚlJKλOφOρίας, με πρόβλεψη μόνο για δεξιές στροφές.

Όπως συμβαίνει και με τους αυτοκινητοδρόμους, στις αστικές

οδούς ταχείας κυκλοφορίας οι ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθl)κες

που επικρατούν επηρεάζουν σημαντικά την πληροφοριακή

σΊ)μανσ11 τους.

~ Κατά τον αμερικανικό ορισμό. ορίζεται πιο απλά ως «οδός προτεραιότητας δυο κατευθύνσεων

ι...-uκλοφορίας στην οποία οι προσβάσεις εί\'αι μερικώς ελεγχόμενεζ').
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]

Στην Ελλάδα ως οδοί ταχείας κυκλοφορίας χαρακτηρίζονται τα

τμιΊματα του ΠΑΘΕ που δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε

αυτοκινητόδρομο (πχ. το τμιΊμα Αγ. Κωνσταντίνου - Στυλίδας) και

ως ταχείες λεωφόροι η Λεωφόρος Βουλιαγμένης. μεγάλο τμιΊμα

της Λεωφόρου Κηφισίας κ.ά.)

Στην πράξη. όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, δεν

υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος σήμανσης των οδών ταχείας

κυκλοφορίας. καθώς οι προβλεπόμενες πινακίδΕς ταυ Σχ.4-3 δΗ

χρησιμοποιούνται. ΣΤΙ1ν Ευρώπη και τις ΗΠΑ γίνονται, εντούτοις,

αντιληπτές από τους οδηγούς, λόγω της συστηματιιοΊς και

συνεπούς αρίθμησιΊς τους (βλ. σχετικά 4.2.3). Στη χώρα μας, όπου

η αρίθμηση αυηΊ είναι πολύ περιορισμένη και αποσπασματική,

κάτι τέτοιο δε συμβαίνει.

4.2.1.2 Δευτερεύον οδικό δίκτυο

]

U

Το δευτερεύον οδικό δίκτυο αποτελείται από δρόμους που εξυπηρετούν

μετακι\ήσεις μέσου μήκους με χαμηλότερα πρότυπα κατασκευής και σΙ1μανσης σε

σχέση με τις κύριες οδούς. Σε υπεραστικό επίπεδο εξυπηρετούν τη σύνδεση πόλεων

μικρού και μεσαίου μεγέθους μεταξύ τους 11 με τις οδούς του κύριου οδικού δικτύου και

αποτελούν το επαρχιακό δίκτυο μιας χώρας. Από τους βασικούς σκοπούς της

πληροφοριαΚ11ς σ11μανσης στις επαρχιακές οδούς είναι, όπως θα δούμε στα επόμενα

κεφάλαια, η καθοδ11γηση όσων κινούνται σ' αυτές προς το κύριο εθνικό δίκτυο. Σε

αστική κλίμακα, διακρίνουμε τις δευτερεύουσες αρτηρίες, οι οποίες λειτουργούν ως

συμπλήρωμα των κύριων αρτηριών και συμπληρώνουν το πλέγμα του κύριου οδικού

δικτύου της πόλης και. τις συλλεκτήριες οδούς, οι οποίες αποτελούν το συνδετικό

κρίκο μεταξύ του αρτηριακού και του τοπικού δικτύου της πόλης, κατανέμοντας την

κυκλοφορία από τις αρτηρίες προς τους τοπικούς προορισμούς και διοχετεύοντάς την,

αντίστροφα, από το τοπικό δίκτυο στο αρτηριακό. Η σΙ1μανση του δευτερεύοντος

οδικού δικτύου είναι λιγότερο απαιτητική και καλύπτεται από τις συν11θεις

προδιαγραφές των κανονισμών κάθε χώρας.
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Το τοπικό οδικό δίκτυο εξυπηρετεί τη λειτουργία της πρόσβασης και της

παραμονής (στο επίπεδο της πόλης) στις διάφορες χρήσεις γης. Τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά των τοπικών δρόμων είναι αρκετά φτωχά και η κατασκεω1 τους δεν

επιτρέΠΕΙ την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων. Εκτός της κατασκευΙ1ς καθαυη1ς,

απαιτείται και ανάλογη φροντίδα στον τομέα της σΊΊμανσης προκειμένου να

αποφεύγονται οι διαμπερείς κινήσεις της κυκλοφορίας.

]

J
-1.2.1.3 Τοπικό οδικό δίκτυο

J
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4.2.2 Διοικητική κατάταξη οδικού δικτύου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

]

J

Η διοικηΤΙΚ11 κατάταξη των οδών έχει να κάνει με τον καταμερισμό μεταξύ

των κρατικών υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων μελέτης, κατασκευής και

συντήρησης του οδικού δικτύου. Στις περισσότερες χώρες. όπως και στην Ελλάδα,

υπεύθυνη για το εθνικό δίκτυο είναι η κενΤΡΙΚ11 Διοίκηση, μέσω του αρμόδιου

Υπουργείου, για το επαρχιακό δίκτυο οι αρμοδιότητες εμπίπτουν σε αποκεντρωμένες

κρατικές υπηρεσίες (Νομαρχίες 11 Περιφέρειες), ενώ, τέλος, υπεύθυνοι για το τοπικό

δίκτυο είναι οι οικείοι Οργανισμοί ΤΟΠΙΚ11ς ΑυτοδιοίΚ11σης (ΔΙ1μοι ή Κοινότητες). ΑυτΊ1

η πολυδιάσπαση των αρμοδΙΟτΊ1των είναι, όπως θα εξετάσουμε διεξοδικά στο κεφάλαιο

7, ένα από τα μεγαλύτερα προβλ11ματα της σΙ1μανσης αλλά και εν γένει συντΊ1ρησης

των ελληνικών δρόμων.
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4.2.3 Κατάταξη αρίθμησης οδικού δικτύου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

1
Ί

Πρόκειται για την κωδικοποίηση ολόκληρου του οδικού δικτύου μιας χώρας,

με την απόδοση ενός αύξοντος αριθμού σε κάθε οδό. Η κατάταξη αυτή ακολουθεί τη

διοικητική κατάταξη των οδών, είναι δηλαδή χωρισμένη σε τρεις κατηγορίες, με

ξεχωριστό κωδικό αρίθμησης ανά κατηγορία. Οι κωδικοί αυτοί διαφέρουν από χώρα σε

χώρα, συνήθως είναι το πρώτο γράμμα της κατηγορίας οδού που συμβολίζουν Στη

Γαλλία για παράδειγμα ο αύξων αριθμός κάθε αυτοκινητοδρόμου συνοδεύεται από το

γράμμα Α (Autoroute), πχ. ΑΙ, για τις λοιπές εθνικές οδούς (ταχείας κυκλοφορίας)

χρησιμοποιείται το Ν (Nationale), πχ- ΝΙΟ, ενώ για τις επαρχιακές οδούς το D

(DepartementaIe) (Σχ.4-4α,β,γ) Στην Αγγλία, αντίθετα, ο κωδικός των

αυτοκινητοδρόμων περιλαμβάνει το γράμμα Μ (Motorway), στο πρωτεύον εθνικό

δίκτυο χρησιμοποιείται το Α και στο δευτερεύον και τοπικό δίκτυο το Β. Τέτοιου

είδους αρίθμηση των οδών υπάρχει και στην Ελλάδα, όπως όμως θα δούμε στο

κεφάλαιο 7 δεν χρησιμοποιείται με τον τρόπο που θα έπρεπε στις πληροφοριακές

πινακίδες. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το κύριο εθνικό δίκτυο κάθε ευρωπαϊκής

χώρας που έχει χαρακτηρισθεί ως "ευρωπαϊκή οδός" (E-Roads, βλ. σχετικά 1.2),

ακολουθεί και μια ιδιαίτερη αρίθμηση, με το γράμμα Ε (Σχ.4-4δ). Ο ΠΑΘΕ, για

παράδειγμα, εκτός από τον κωδικό" Ι" (εθνική αρίθμηση), έχει και τον κωδικό "Ε75".

~
IΙ.;~Ι Ό 28J

(α) (β) (γ)

Σχ. 4-4 : Πινακίδες αρίθμησης οδών γαλλικού κώδικα.

(α) Πινακίδα αρίθμησης αυτοιανητοδρόμου.

(β) Πινακίδα αρίθμησης εθνικής οδού (εκτός αυτοκινητοδρόμων).

(γ) Πινακίδα αρίθμησης επαρχιακής οδού.

(δ) Πινακίδα αρίθμησης Ευιχοπαϊκής οδού.

Πηγή: Code de ι. Route, 2002.
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Ι

J
J

ι-ι αρίθμηση των οδών είναι ένα από τα χρησιμότερα φγαλtία στ/ρ

πληροφοριακή σήμανση ενός οδικού δικτύου. καθώς επιτρέπει την κωδικοποίηση των

βασικών διαδρομών. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τον προσανατολισμό των οδηγών

σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων όπου η κωδικοποιημένη πληροφορία της οδού δίνει

ασφαλέστερη πληροφορία, ειδικά σε οδηγούς που δε γνωρίζουν καλά την περιοχή, σε

σχέση με την κλασΙΚΙ1 πληροφορία των επερχόμενων προορισμών επί της οδού. Ακόμη,

11 κωδικοποίηση αυτή πολλές φορές απλοποιεί και καθιστά οικονομικότερο το έργο της

πληροφοριακής σήμανσης, καθώς επιτρέπει τη χρήση πινακίδων μικρού μεγέθους

(όπως πχ. σε περιπτώσεις πινακίδων κατεύθυνσης προς αυτοκινητόδρομο, όταν

αναγράφεται ο αριθμός του αυτοκινητοδρόμου αντί της κλασΙΚ11ς αναγραφής της πόλης

προορισμού, βλ. σχετικά 4.3.2).
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4.3 Τομείς πληροφοριακής σήμανσης

Στ/ν παρούσα ενότητα εξετάζεται το σημαντικότερο, από χωροταξικιις κω

πολεοδομικιις πλευράς, ζιιτημα του σχεδιασμού της πληροφοριαΚ11ς σήμανσης, το

οποίο έχει να κάνει με τα είδη των προορισμών που σημαίνονται και τους τομείς στους

οποίους αναφέρονται οι πρooρtσμoί αυτοί. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι

κυριότεροι προορισμοί και θα επιχειρηθεί να κατηγορωποιηθούν και να

κωδικοποιηθούν ανάλογα με τη σημασία τους και το είδος της λειτουργίας τους.

Διεθνώς έχει εΠΙKρατllσει μια παραπλιισια λογΙΚ11 για την επιλογιι των

κατάλληλων προορισμών της πληροφοριακιις σιιμανσης και τl1ν αντίστοιχη ταξινόμησιι

τους. Οι παραλλαγές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών και οι οποίες θα αναφερθούν

στη συνέχεια οφείλονται σε διάφορους λόγους. Μια βασικιι αιτία εστιάζεται στ/

διαφορετική σημασία που αποδίδεται σε ορισμένους τομείς δρασΤ/ΡΙOτllτων από χώρα

σε χώρα, η οποία πηγάζει από βαθύτερες κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές. Άλλα

αίτια μπορούν να αναζητηθούν στη διαφορετικιι αντίληψη περί του συμβολισμού σε

επίπεδο χωρών και πολιτισμών, ενώ ρόλο μπορεί να διαδραματίζουν ακόμη και οι

καιρικές συνθιlκες.

Η πληροφοριακή σllμανση εντούτοις, διαφοροποιείτω όχι μόνο σε σχέση με τον

προορισμό που δηλώνει, αλλά και ανάλογα με την ιεράρχησl1 της οδού στην οποία

τοποθετείται καθώς και τον τύπο του οδικού τμήματος που εξυπηρετεί τον εκάστοτε

προορισμό. Έτσι. κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν κατ' apz11V τα διάφορα

χρωματικά υπόβαθρα με τις αντίστοιχες αναγραφές τα οποία χρησιμοποωύνται διεθνώς

κατά περίπτωση και κατόπιν να γίνει μια σύνθεση για τους προορισμούς και τον τύπο

των οδών που τους εξυπηρετούν.
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4.3.1 Κίφια χρωματικά υπόβαθρα

• Το μπλε χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο στις πινακίδες σήμανσης των

αυτοκινητοδρόμων στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Χρησιμοποιείται τόσο στις πινακίδες κατεύθυνσης και επιβεβαίωσης

πορείας εντός αυτοκινητοδρόμων (Σχ.4-5α), όσο και στις πινακίδες του

κοινού οδικού δικτύου οι οποίες υποδεικνύουν κατεύθυνση προς

αυτοκινητόδρομο. Οι αναγραφές των προορισμών γίνονται με λ1.:υκά

γράμματα και το πλαίσιο είναι λευκό επίσης.

Στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται αρκετά διαφορετικά. για τη σιιμανση:

α) εγκαταστάσεων και σταθμών εξυπηρέτησης αυΤΟΚΙΥlιτων (πραΤ11ρια

καυσίμων, συνεργεία ελέγχου οχημάτων),

β) εγκαταστάσεων παΡΟΧΙ1ς υπηρεσιών σε ταξιδιώτες (εστιατόρια,

ξενοδοχειακές μονάδες - μοτέλ, χώρους caιηΡing) (Σχ.4-5β),

Υ) την παροχιι καθαρά τουριστικών πληροφοριών. σχετικών με τουριστικές

δραστηριότητες και καταστιΙματα.
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Σχ. 4-5 : Παραδείγματα διεθνούς χρήσης του μπλε χρώματος σε πληροφοριακές

πινακίδες.

(α): Πινακίδα πρoειroπoίησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο πριν από έξοδο αyyλιιcσύ

κώδικα.

(β): Πινακίδα προειδοποίησης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην

επόμενη έξοδο αυτοκινητοδρόμου ή οδού ταχ.είας κυκλοφορίας (κώδικας ΗΠΑ).

(1): Π-81: Πινακίδα ιcατευθύνσεων oδιιcoύ δικτύου (πλην αυτοκινητοδρόμων) ΚΟΚ.

ΠηΥή: The HίghwayCode. 2001. MυΓCD. 2000 και κοκ, 1999, ιδία επεξφΥασία.

Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος αποτελούσε το κύριο χρωματικό υπόβαθρο

όλων των πληροφοριακών πινακίδων και πλέον χρησιμοποιείται στις

πινακίδες κατευθύνσεων του οδικού δικτύου που καθοδηγούν προς

κατοικημένες περιοχές εκτός αυτοκινητοδρόμων (Σχ.4-5γ). Οι αναγραφές

των προορισμών, πρέπει να σημειωθεί ότι γίνονται με κίτρινα γράμματα,

ενώ το λευκό χρησιμοποιείται στις αναγραφές των προορισμών με

λατινικούς χαρακτήρες και στις αναγραφές των χιλιομετρικών αποστάσεων,

όταν αυτές υπάρχουν, καθώς και στα πλαίσια των mvaKilirov.

• Το πράσινο χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο στις πινακίδες κατευθύνσεων

προς κατοικημένες περιοχές μέσω του πρωτεύοντος εθνικού οδικού

δικτύου, με αναγραφές και πλαίσια λευκού χρώματος, στη ΜεΥάλη

Βρετανία και τη Γαλλία.

Στις HJΊA χρησιμοποιείται στις πινακίδες κατευθύνσεων και επιβεβαίωσης

πορείας σε όλο το οδικό δίκτυο, τόσο στους aυτoKινητoδρόμoυς, όσο και

στις εθνικές, επαρχιακές και τοmκές οδούς.
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Στην Ελλάδα το πράσινο χρώμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους

αυτΟΚΙΎητοδρδμους και στις συνδετήριες οδούς προς αυτούς. Οι

αναγραφές γίνονται όπως και στις μπλε πινακίδες με κίτρινα γράμματα για

την ελληνική αναγραφή των προορισμών και λευκά για τη λατινική (είναι

υποχρεωτική σε όλες τις πινακίδες). Τα πλαίσια είναι λευκά επίσης.

Στη Γερμανία., τέλος, το πράσινο χρώμα δεν χρησιμοποιείται καθόλου στην

πληροφοριακή σήμανση.

]

J
J
Ο

J

(α) (β)

Σχ. 4-6 : Παραδείγματα διεθνούς χρήσης τοl.) πράσινου χρώματος σε πληροφοριακές

πινακίδες.

(α): Πινακίδα κατεύθυνσης σε πρωτεύουσα αρτηρία αΥΥλικού κώδικα.

(β): Πινακίδα κατεύθυνσης εισόδου σε αυτοκινητόδρομο κοκ.

Π1JΎή: The Highway Code, 2001 και κοκ, 1999, ιδία επεξεργασία.

• Το λευκό χρώμα χρησιμοποιείται στις ευρωπαϊκές χώρες (στην Ελλάδα

προς το παρόν αποσπασματικά) στις πινακίδες κατευθύνσεων μέσα σε

αστικές περιοχές, καθώς και στη σήμανση του επαρχιακού και τοπικού

δικτύου (στην περίπτωση των επαρχιακών οδών σrην Ελλάδα παραμένει το

μπλε). Οι αναγραφές και τα περιθώρια είναι μαύρου χρώματος.

Στις mΊA δε χρησιμοποιείται καθόλου σrην πληροφοριακή σήμανση (εκτός

από τα σύμβολα αρίθμησης των πολιτειακών οδών, βλ. σχετικά 5.3.1),

αντιθέτως χρησιμοποιείται στις ρυθμιστικές πινακίδες.
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Σχ. 4-7 : Παραδείγματα διεθνούς χρήσης του λευκού χρώματος σε πληροφοριακές

πινακίδες.

(α): Πιναιάδα ιcατεύ'1υνσης σε δευτερεύουσα αρτηρία αΥΥλικού κώδικα.

(β): Πινακίδα κατεύθυνσης σε αστικό προορισμό (Σιδηροδρομικός Σταθμός)

γερμανικού κώδικα.

(1): Πινακίδα προειδοποίησης κατευθύνσεων επί τοπικής οδού κοκ

Πηγή: The Highway Code, 2001, www.texhwyman.comlstrassen.htm και ΚΟΚ, 1999,

ιδία επεξεργασία.

• Το κίτρινο χρώμα γεVΙKά δεν ενδείκνυται στην πληροφοριακή σήμανση,

εντούτοις χρησιμοποιείται στη σήμανση του υπεραστικού οδικού δικτύου

στη Γερμανία (εθνικές και επαρχιακές οδοί), η οποία κατά τα άλλα

θεωρείται μία από τις mov ανεπτυγμένες χώρες σε ό'λα τα θέματα

οδοποιίαςκαι οδικOU εξοπλισμού.

Mίinch.n...
~m9 Ι tmI Doηι ... 28... >

8otIι1lll16 ''''

(α) (β)

Σχ. 4-8 : Παραδείγματα χρήσης του κίτρινου χρώματος σε γερμανικές πληροφοριακές

mναιάδες (α) εθνικής οδού και (β) επαρχιακής οδού.

Πηγή: www.texhwyman.comlstrassen.htm.
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• Το καφέ αποτελεί σε όλες τις χώρες (ιcαι στις ι-πΙΑ) το χρωματικό

υπόβαθρο των πινακίδων χώρων γενικότερου τουριστικού ενδιαφέροντος

(πολιτιστικού, αρχαιολογικού κλπ) καθώς και χώρων αναψυχής και

άθλησης. Στις πινακίδες καφέ υποβάθρου οι αναΥραφές γίνονται με λευκά

γράμματα και το πλαίσιο είναι επίσης λευκό (στην Ελλάδα οι ελληVΙKoί

χαρακτήρες είναι κίτρινοι και οι λατινικοί λευκοί).

a Wrest Park

u
ι

J

(α) (β)

Σχ. 4-9 : ΠαραδείΎματα διεθνούς χρήσης του καφέ χρώματος σε πληροφοριακές

πινακίδες.

(α): Πινακίδα κατεύθυνσης προς αρχαιολσΥικό χώρο ayyλικού κώδικα.

(γ): Πινακίδα κατεύθυνσης προς χώρο αναψυχής αμερικάνικου κώδικα.

Πηγή: The Highway Code, 200 Ι και MUΤCD, 2000, ιδία επεξεργασία.

• Τέλος, σκούρο γκρίζο υπόβαθρο έχουν οι πrvακίδες κατεύθυνσης προς

οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές και τοπικές ζώνες παραγωγικών

δραστηριοτήτων. Οι αναγραφές είναι λευκές (στην Ελλάδα ισχύει ο

γνωστός συνδυασμός κίτρινου και λευκού χρώματος), όπως και τα πλαίσια

(Σχ.4-ΙΟ).

Στη Γαλλία παρόλο που υπάρχει συνεπής και ιδιαίτερα εκτεταμένη σήμανση

προς βιομηχανικές περιοχές και λοιπές ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων

δεν προβλέπεται πινακίδα Ύ"ρίζου υποβάθρου ή άλλη ξεχωριστή πινακίδα

για τη σήμανση αυτών των περιοχών, η οποία γίνεται με λευκές πινακίδες

στις οποίες αναγράφονται με μαύρα γράμματα η ονομασία και το είδος της

ζώνης.
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Σχ. 4~ Ι Ο : Πινακίδα υπόδειξης κατεύθυνσης προς οργανωμένο χώρο βιομηχανικών

δραστηριοτήτων αΥΥλι"ού κώδικα.

Πηγή: The Ifjghway Code, 2001.
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4.3.2 Γενικές παρατιιρήσεις
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Πριν περάσουμε στη διατύπωση των συμπερασμάτων της προηγούμενης

παραγράφου, Οα επιχειρήσουμε να ταξινομ11σουμε στον Πίνακα 4-1 που ακολουθεί τα

κύρια χρωματικά υπόβαθρα ανάλογα με τη χ(1)ση τους στις πληροφοριακές πινακίδες

της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Πίνακας 4-1 : Αντιστοίχηση βασικών χρωματικών υποβάθρων και τύπων προορισιιών

στη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τις ΗΠΑ

Γερμανία Μ. Βρετανία Γαλλία Ελλάδα ΗΠΑ

εγκαταστίισεις

Efh'IKίJ και εξωιηρtTl10Ι)ς

Μ,λε ΛυωΚIΙΊ]tόδroflOl ΛUfOκl\'lιτόδroμΟI Αuωt.:ιι·ητόδroμΟI rnurxtut.:(J οδικί, αuωο:ιl·I'l τωl ' -

δίκruο ΤOυΡl0η1(tς

;ιλI1r0<90rίες

KtIrHJ εΟνlκιΊ οδll(() Κύριο εθ\'ιι.:ό ΟΟIι.:!'! Σύ\'Ολο οδll.:ού
Πράσινο --

δiκτιιο δίι.:τw
Λυωι.:II'Ι]τόδροflΟΙ

διι.:ηΊου

ΛσTlι.:ές περlοχές-

Λστlι.:ές περιο;(ές-

επαrχlαι.:ό ι.:αι ωπιι.:ό

ΛσTlι..τς περlO;(r-ς- οδιι.:ό δίι.:ηοο- Λστlι.:ές περlοχές-

Λευκό ωπιι.:() οδιι.:()
επαr;r:ιαι.:() ι.:ω

f!lOμI1;(αl'Iι..'έςπεριοχές ωπιι.:() οδικό

τοπιι.:ό ΟΟ1κό
--

δίκηΙΟ και ζ~JI'α; δίκηΙΟ

δiκτw
παrαY<OJΎΙK~JI'

δrασΤIΙΡIOt1'jτωl'

EOI'lKtJ ι.:αι

Κίτρινο επαrχιαK() οδιι.:ό -- -- -- ~-

δίκτιιο

Χυιf\Ol ωur10τlι.:ού ΧιίΙf\ol tourlOTIKOtJ X~lro1 tOUrtOTIKOίI X~Ιf\01 ΤΟΙlf"lοτικού X~lro1 ωurlOτlι.:ού

και πολ1Τlσηι.:ο6 ι.:ω πολ1Τ10Τικοί, κω πολlΤIΟΤικού ι.:αι πολιτιστικού ι.:ω πολιnσnι.:ού

Καφέ εl'δlαφ r41Οl'Τος - ενδ1αφi;ροl'Πις - εl'διαφέΡΟΙ'ως - ε;l'διαφέρo\'tOς - εvδιαφέrol'Τος -

χωrΟ1 άΟλlισlις και ;(Ij'Ρ01 άΟλησης κω ;(υιροl άΟλησης 1α/Ι ;(ωροι ίιΟλlιοης ι.:ω ;(ιίφοl άΟλlισlις κω

{[\·UIIIu;(li.; <.ι\·αψυ;(1Ίς UΙ'αψu;(l'lς α\'αψιι;(ιίς αναψιι;(ιις

Βωllη;(UV1κές ΒlομllΧαl'ικr.ς Βιιψη;({[\·Iι.:ές

Γκρίζο
περlο;(ές ι.:ω ζύJι'ες πφιο;(r-ς και ~~JI'α; περωχ;ές και ζόιl'ες

-- --
ΊIurUY<OJYlK~JI'παραΥ<Ο'ΥIι.:Η'I· παραΥωγικόι\,

δρασΤΙΙΡIOΤιjτ<ο,I' δrαΟΤI1rlOt1'jτωl' δραστηΡIOT1Ίιι.JI·
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Προσπαθώντας να κάνουμε μια ταξινόμηση των χρησιμοποιούμενων

χρωματικών υποβάθρων κατά κατηγορία και τύπο προορισμό διαπιστώνουμε ότι πέρα

από τις διαφορές που είναι αναμενόμενο να υπάρχουν ως προς το συμβολισμό, υπάρχει

σε αρκετά σημεία διαφορετική συνολική θεώρηση σχετικά με τους επιμέρους τομείς

που αποΤΕλούν αντικείμενο της πληροφοριαΚ11ς σιlμανσης.

Κοινό σημείο σε όλες τις χώρες είναι η ξεχωρισηι σήμανσΙ1 Τα/ν

αυτοκινητοδρόμων. Πέρα από τις τεχνικές προδιαγραφές καθαυτές που, προφανώς,

είναι διαφορετικές από εκείνες του απλού οδικού δικτύου, βλέπουμε ότι αφιερώνεται

και μια εντελώς ξεχωριστή κατηγορία πληροφοριαΚ11ς σΊιμανσης σε επίπεδο

συμβολισμού. Αυτό δείχνει την τεράστια σημασία που αποδίδεται παγκοσμίως στην

ύπαρξη τέτοιων οδικών δικτύων υψηλών προδιαγραφών. Δεν είναι υπερβολ11 να

σημειωθεί ότι δίνεται περισσότερη μέριμνα στην καθοδιιγηση του οδηγού προς τον

πλησιέστερο αυτοκινητόδρομο από ότι στην κλασική πληροφόρηση κατεύθυνσης προς

σημαντικούς τόπους προορισμού.

Σε ένα βαθμό αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στις ανεπτυγμένες

οικονομικά χώρες τα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα και

εξυπηρετούν το σύνολο, σχεδόν, των μεγάλων πόλεων, οπότε η πληροφόρηση γίνεται

πρακτικότερη και οικονομικότερη όταν υποδεικνύονται κατευθύνσεις

αυτοκινητοδρόμων παρά μιας πληθώρας προορισμών. Σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η

σωστή κωδικοποίηση του οδικού δικτύου και η τακτική πληροφόρηση των πολιτών

σχετικά με αυηΙν. Η μεγάλη προσπάθεια στο σχεδιασμό της σιιμανσης γίνεται δηλαδ11

στο επίπεδο της πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τους κωδικούς αρίθμησης τωΡ

αυτοκινητοδρόμων και της αλληλουχίας των προορισμών και περιοχών που αυτοί

καλύπτουν. Έτσι, αυτοκινητόδρομοι που ξεκινούν συν11θως ακτινικά μεγάλων

μητροπολιτικών περιοχών με κατεύθυνση την περιφέρεια, αποτελούν το βασικό τύπο

προορισμού στις πληροφοριακές πινακίδες τόσο εντός, όσο και εκτός αστικών

περιοχών (Σχ.4-!!).
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Σχ. 4-11 : Πινακίδα κατεύθυνσης πορείας με χιλιομετρική αναγραφή ΠJX>ς

αυτoιαVΗτόδρoμo (Α57) γWΛΙKoύ κώδικα.

Πηγή: Code de la Route, 2002.

Οι διαφοροποιήσεις διαπιστώνονται ως προς τον τρόπο συμβολισμού. Η

κυριότερη απ' αυτές είναι η χρωματική διαφοροποίηση. Όπως είδαμε, το πλέον

χρησιμοποιούμενο χρώμα είναι το μπλε. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί ιστορικά, καθώς

ήταν το χρώμα που επικράτησε από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της πληροφοριακής

σήμανσης (καθώς έκανε έντονη ανriθεση με το πράσινο που υπήρχε στους δρόμους),

όταν η πληροφόρηση στις οδούς δεν ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη και περιοριζόταν στη

σήμανση των πολύ σημαντικών προορισμών. Ακολούθως, με την ανάπτυξη και τη

ραγδαία επέκταση των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι κάλυπταν τις διαδρομές μεταξύ

των σπουδαιότερων προορισμών, η χρωματική αυτή κωδικοποίηση συνδυάστηκε με

την ύπαρξή τους.

Στην Ελλάδα, από την άλλη μεριά, με την απουσία τέτοιων οδών, το μπλε είχε

παραμείνει στη σήμανση όλου του οδικού δικτύου. Η πρόσφατη κατασκευή

αυτοκινητοδρόμων,όμως απαιτούσε τη δημιουργία μιας ξεχωριστής κατηγορίας για τη

σήμανσή τους, στην οποία δεν ήταν συμφέρον να αποδοθεί το μπλε χρώμα αφού κάτι

τέτοιο προυπέθετε την αλ/αγή του συνόλου των πληροφοριακώνπινακίδων της χώρας.

Από τα κατάλληλα διαθέσιμα χρώματα επιλέχθηκε το πράσινο, το οποίο είναι όπως

αναφέραμε το πιο διαδεδομένο χρωματικό υπόβαθρο σης πινακίδες του πρωτεύοντος

υπεραστικού δικτύου διεθνώς. Αυτή η επιλογή αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχημένη για

τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους Οι κυριότερες πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων

ΤOΠOθετOύVΤαι σε γέφυρες σήμανσης πάνω από το οδόστρωμα για να γίνονται

αvτtληπτές και να μπορούν να διαβάζOVΤαι από μακριά, οπότε οι οδηγοί τις βλέπουν

πάVΤα με φόVΤO τον ουρανό. Στην Ελλάδα, με την έντονη ηλιοφάνεια και τον

καταγάλανο ουρανό, οι πράσινες πινακίδες ξεχωρίζουν πολύ καλύτερα από τις μπλε, οι

οποίες μπορεί εύκολα να προκαλέσουν σύγχυση στους οδηγούς. Στις βόρειες χώρες οι

διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που επικρατούν δε θέτουν προφανώς τέτοιου είδους

προβλήματα.
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Σης ΗΠΑ, τέλος, επικρατεί μια εvrελώς διαφορετική λογική ως προς την

πληροφοριακή σήμανση. Παρόλο που δίνεται μεγάλη σημασία στη σήμανση με βάση

την κωδικοποίηση του δικτύου, το χρωματικό υπόβαθρο των πληροφοριακών

πινακίδων είναι ενιαίο σε όλες τις κατηγορίες του δικτύου. Η αιτία μπορεί να

αναζητηθεί στο μέγεθος τ/ς χώρας, όπου διαδρομές που διανύονtαι μέσω επαρχιακών

οδών μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από αντίστοιχες διαδρομές που καλύπτονται

μέσω αυτοκινητοδρόμων στις ευρωπαϊκές χώρες. Γενικότερα, το μέγεθος των

αποστάσεων μέσω οποιασδήποτε διαθέσιμης οδού είναι τεράστιο, γεγονός που μειώνει

τη σημασία της πληροφόρησης σχετικά με τον τύπο του οδικού δικτύου που πρόκειται

να χρησιμοποιηθεί. Στις ΗΠΑ, είναι χαρακτηριστικό ότι ακολουθείται ενιαία λayική

κωδικοποιημένης σήμανσης, υποδεικνύονται δηλαδή κωδικοποιημένες κατευθύνσεις

πορείας προς διάφορα επίπεδα του οδικού δικτύου και όχι μόνο προς τους

αυτοκινητοδρόμους (Σχ.4-12α), ενώ ακόμη επισημαίνεται πάντα σε πινακίδες

κατεύθυνσης πορείας προς σημαντικές οδούς ο γεωγραφικός προσανατολισμός

(Βόρεια, Nόnα, Ανατολικά ή Δυτικά) της κάθε υποδεικνυόμενης κατεύθυνσης χωρίς να

συνοδεύεται απαραίτητα από την αναγραφή κάποιου προορισμού (Σχ.4-12β). Το θέμα

αυτό αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 5.

]
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Σχ. 4-12: Πινακίδεςκατεύθυνσηςπρος αυτοκινητόδρομο(ή οδό ταχείαςκυκλοφορίας)

κανονισμώνΗΠΑ.

(α): Πινακίδεςκατευθύνσεωνπορείαςπρος οδό ταχείαςκυκλοφορίας(αριστερά) και

αυτοκινητόδρομο(ευθεία) με αναγραφήτων αντίστοιχωνκωδικώναρίθμησηςτους.

(β): Πινακίδακατευθύνσεωνπορείαςπρος αυτοκινητόδρομομε αναγραφήτου

γεωγραφικούΠjXισανατοΜσμού.

Πηγή: MUΓCD,2000 και California Traffic Manual, 1996, ιδία επεξεργασία.
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Κλείνοντας την αναφορά για τα δυο βασικά χρώματα. το μπλε και το πράσινο,

χρειάζεται να τονιστεί ότι στη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία χρησιμοποιούνται ως

υπόβαθρα αποκλειστικά για να δηλώσουν την κατηγορία του οδικού δικτύου στο

οποίο αναφέρονται. Έτσι. οι πινακίδες του πρωτεύοντος οδικού δικτύου που

υποδεικνύουν κατεύθυνση προς αυτοκινητόδρομο είναι μπλε μόνο όταν αναφέρουν

κωδικοποιημένα τον αριθμό του αυτοκινητοδρόμου χωρίς αναγραφιι προορισμώ/.

Αντίθετα. όταν αναγράφεται επί λέξη κάποιος προορισμός στον οποίο 11 πρόσβαση

γίνεται μέσω αυτοκινητοδρόμου το υπόβαθρο παραμένει πράσινο και τοποθετείται το

μπλε σύμβολο του αυτοκινητοδρόμου δίπλα στην αναγραφlΙ του προορισμού (Σχ.4

13α). Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό στις μεγάλες διαγραμματικές

πληροφοριακές πινακίδες, όπου στο γενικό πράσινο υπόβαθρο αναγράφονται

ολόκληροι οι προορισμοί που εξυπηρετούνται μέσω αυτοκινητοδρόμου εγγεγραμμένοι

σε μικρά μπλε υπόβαθρα (Σχ.4-13β).

Όσον αφορά στη Γερμανία, ειδικά στις περιπτώσεις κόμβων του εθνικού 11

επαρχιακού δικτύου με αυτοκινητοδρόμους. ισχύει το αντίθετο σχετικά με τη ΧΡΙ1ση

του μπλε και του κίτρινου χρώματος (που χρησιμοποιείται αντί του πράσινου των

υπολοίπων ευρωπαΤκών χωρών), και το γενικό υπόβαθρο των πινακίδων του εθνικού

δικτύου χρωματίζεται και αυτό στο μπλε χρώμα του αυτοκινητοδρόμου. Περισσότερα

γι' αυτό το θέμα θα αναφέρουμε στην παράγραφο 6.2.2 του κεφαλαίου 6.

5 Η μόνη περίπτωση που μπορεί να υπάρξει συνοδευτικιι αναγραφιι προορισμού είναι όταν η

υποδειll."υόμενη κατεύθυνση οδηγεί σε συγκεκριμένο κλάδο εισόδου στον αυτοκινητόδρομο,

οπότε χρειάζεται διευκρίνιση της κατεύθυνσης που πρόκειται να ακολουθηθεΙ Τότε

αναγράφεται συμπληρωματικά δίπλα στον κωδικό αρίθμησης. συνιιθως σε παρένθεση, ο

τελικός προορισμός του αυτοκινητοδρόμου.
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Σι. 4-13 : Παραδείγματα χρήσης ενθέτων υποβάθρων για τους προορισμούς που

εξυπηρετούνται μέσω αυτοκινητοδρόμου.

(α): Πινακίδα κατεύθυνσης πορείας με χιλιομετρική αναγραφή προς τοποθεσία η

πρόσβαση στην οποία γίνεται μέσω αυτοκινητοδρόμου (γαλλικός κώδικας).

(β): Πινακίδα προειδοποίησης κατευθύνσεων προ κυκλικού κόμβου ΙCΥρίας οδού με την

αντίστοιχη ένδειξη ΤΟI.> οδικού δικτύου μέσω του οποίου γίνεται η πρόσβαση (βλ.

Birmingham - Μ15) (απλιιcός ιcώδιιcας).

Πηγή: Code de Ia Route, 2002 και The Highway Code, 2001, ιδία επεξερΥασία.

Ένα άJJ..AJ σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας είναt η

χρησιμοποίηση του λευκού υποβάθρου, η οποία γίνεται με αρκετά διαφορετικό

τρόπο μεταξύ των χωρών. Στην Ευρώπη χρησιμοποιείται σχεδόν ενιαία στη σήμανση

του δευτερεύοvtος εθνικού (επαρχιακού και τοπικού) οδικού δικτύου. Εξετάζοντας

όμως την περίπτωση της προειδοποιηπκής σήμανσης κόμβων υπεραστικών οδών στη

Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία αναιcύπtει μια αρκετά σημανnκή διαφορά ενδεικτική

μιας διαφορετικής ανriληψης της σχέσης συμβολισμού και λειτουργικότητας. Αυτή έχει

να κάνει με το χρωματικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείται στις μεγάλες διαγραμματικές

πινακίδες πριν την προσέγΥιση ενός κόμβου. Στη Μεγάλη Βρετανία προΡλέπεται το

γενικό υπόβαθρο να καθορίζεται από το είδος της οδού, λευκό στο επαρχιακό 

τοπικό δίκτυο και πράσινο στο κύριο εθνικό δίκτυο (Σχ.4-Ι4α,β). Στη Γαλλία.,

αντίθετα, χρησιμοποιείται μόνο το λευκό, ανεξαρτήτως της κατηγορίας της οδού

(Σχ.4- Ι 5). Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι το λευκό UΠΌβαθΡO είναι
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περισσότερο ευανάγνωστο, άρα και αποτελεσματικότερο. Από την άλλη μεριά, η

χρησιμοποίηση του υποβάθρου ανάλογα με το είδος της οδού, μπορεί να χάνει σε

αναγνωσιμότητα στην περίπτωση του πράσινου χρώματος, είναι όμως πιο "σωστή" από

άποψη συμβολισμού. Σε τελική ανάλυση, τα δυο συστήματα είναι εξίσου λειτουργικά

απ' τη στιγμή που αυτό που κυρίως ενδιαφέρει τον οδηγό είναι οι πληροφορίες σχετικά

με τις κατευθύνσεις των οδών που πρόκειται να προσεγγίσει και όχι η οδός στην οποία

κινείται, παράμετρο ως προς την οποία η αντιμετώπιση και στις δυο περιπτώσεις είναι

κοινή.

Ι

HANGMAN'S
CROSSROADS

AxtIey Β 1234

(α)

TURPIN'S
CROSSROADS

(β)

J

Σχ. 4-14 : Η δωφοροποίηση του γενικού χρωματικού υποβάθρου ανάλογα με την

κατ/Ύορία του οδικού δικτύου στις διαγραμματικές mνακίδες στη Μ. Βρετανία.

(α): Πιναιcίδα προειδοποίησης κατευθύνσεων σε απλό κόμβο δευτερεύουσας ή τοπικής

ooou.

(β): Πιναιcίδα προειδοποίησης κατευθύνσεων σε ισόπεΟΟ κόμβο ΙCΥρίας οδού.

Πηγή: The Highway Codc, 2001.

Σχ. 4-15 : Η ενιαία χρήση του λευιcoυ χρώματος για το Ύενιιcό υπόβαθρο

διαγrχxμματιιcών mναιcίδων ανεξάρτητα της κατηγορίας του οδικού δικτύου στη

Γαλλία,
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ΠηγlΊ: Code de la ROlIle. 2002.
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Μια ακόμη παραη1ΡIlση που Οα μπορούσε να γίνει σχετικά με το λευκό

υπόβαθρο έχει να κάνει με την κοινή του 'Χρήση τόσο για τη σήμανση επαρχιακών

οδών όσο και προορισμών εντός πόλεων. Αυτό ορισμένες φορές δεν δίνει ξεκάθαρη

την εικόνα του προορισμού στον οποίο αναφέρεται μια πινακίδα, ιδίως εντός πόλεων,

καθώς πολλές φορές είναι δυνατόν να υπάρχουν στον ίδιο ιστό πινακίδες τόσο προς

υπεραστικούς προορισμούς που εξυπηρετούνται μέσω επαρχιακής οδού όσο και προς

τοπικούς προορισμούς εντός της πόλης. Σε αυτό το πρόβλημα, εμφανίζεται

αποτελεσματικότερο το γερμανικό σύστημα που χρησιμοποιεί ενιαία το κίτρινο

χρώμα στο υπεραστικό δίκτυο και αφήνει το λευκό μόνο για τους τοπικούς

αστικούς προορισμούς.

Τέλος. υπάρχει και μια σχετική σύγχυση σχετικά με τη σήμανση αστικών οδών

που αποτελούν μέρος του κύριου εθνικού δικτύου, κατά μl)κος των οποίων

συνυπάρχουν και τα δυο είδη σιίμανσης. τοπικού και υπεραστικού χαρακτιίρα. Το

πρόβλημα αυτό θα αναλυθεί διεξοδικά στο κεφάλαιο 7, καθώς αποτελεί ένα από τα

βασικότερα προβλήματα της πληροφοριακής σήμανσης των ελληνικών πόλεων.

Η χρήση του καφΙ: χρώματος γίνεται πιο ξεκάθαρα και αποτελεί ένα από τα

λίγα κοινά σημεία αναφοράς για όλες τις χώρες. Θα παρατηριίσουμε ότι το καφέ

χρώμα παραπέμπει σημειολογικά στιιν έwοια του φυσικού περιβάλλοντος, του χώρου

στον οποίο η ανθρώπινη παρέμβαση είναι ελάχιστη έως μηδαμινή. Πιστεύουμε λοιπόν

ότι η συγκεκριμένη χρωματιΚ1) επιλογl) στις πληροφοριακές πινακίδες ίσως δεν είναι

και η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς δε συνάδει με το χαρακτιίρα των σημαντικότερων

προορισμών τιις κατηγορίας. οι οποίοι είναι οι χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι

χώροι αυτοί συνήθως είναι ιστορικά κτίρια. μουσεία, μνημεία κλπ. τα οποία

χαρακτιιρίζονται από το στοιχείο της δόμησης. μιας κατεξΟΧ1)ν ανθρώπινης

δραστηριότητας. Από την άλλη μεριά, το καφέ χρώμα ταιριάζει περισσότερο στους

προορισμούς περιηγητικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο φυσικό στοιχείο

(περίπατοι. ενδιαφέροντα τοπία κλπ). ι-ι επιλογl) προφανώς έγινε με αυη) τη λογικι) και

συμπεριέλαβε αναγκαστικά και τους υπόλοιπους προορισμούς με το σκεπτικό ότι

απευθύνονται τελικά στην ίδια βασιΚ1) ανθρώπινη δραστηριότητα, την τουριστική

R4
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περι11Ύηση. Πλέον. πάντως, με την εκτεταμένη χΡηση των καφέ πινακίδων για το

σύνολο των προορισμών τουριστικού ενδιαφέροντος. το καφέ χρώμα αρχίζει να

καθιερώνεται στη συνείδηση όλου του κόσμου με t11V ενιαία αυηι λογΙΚ11,

παρακάμπτοντας την αΡΧΙΚ11 σημειολογικι'] αντίφαση.

Το σκούρο γκρίζο χρώμα χρησιμοποιείται μόνο για τη σΊιμανση των

βιομηχανικών - βιοτεχνικών περιοχών. Η χΡΙ1ση του είναι φανερό ότι παραπέμπει στην

επικρατούσα αντίληψη σχετικά με τα εργοστάσια και το ανθυγιεινό περιβάλλον, καθώς

και τη ρύπανση που αυτά συνεπάγονται. Δεν προωθεί όμως ιδιαίτερα σαν συμβολισμός

την προσπάθεια που γίνεται ώστε οι οργανωμένες ζώνες υποδΟΧ11ς παραγωγικών

δραστηριοη1των να προσελκύσουν βιομηχανικές μονάδες υψηλ11ς τεχνολογΙΚ11ς

στάθμης σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα

εκμετάλλευσης κοινών δικτύων υψηλιις τεχνολογίας. απόδοσης και ασφάλειας. Ούτε

συνάδει σαν χρώμα με τη λογΙΚ11 των τεχνοπόλεων που προωθείται συστηματικά

διεθνώς, σε μια απόπειρα να συνδυαστούν οι βιομηχανικές δραστηριότητες τόσο με τον

επιχειρηματικό τομέα. όσο και με τον τομέα της έρευνας. Σε αυτά τα πλαίσια, η

γαλλΙΚ11 πραΚΤΙΚ11. αν και λιγότερο αποτελεσμαΤΙΚ11 από άποψης αναγνωρισιμότητας,

δείχνει μεγαλύτερη σημασία στην προώθηση των νέων αυτών χώρων υποδΟΧ11ς

λειτουργιών υψηλ11ς τεχνολογίας. Προβλέπεται. μάλιστα. διαφορεΤΙΚ11 αναγραφ11

ανάλογα με το αν η περΙΟχ11 είναι βιομηχανΙΚ11 (χρησιμοποιούνται τα αρχικά Ζ.1. [Zone

ΙndιιstΓίelle]) 11 ζώνη υποδΟΧ11ς δραστηριοτιιτων (χρησιμοποιούνται τα αρχικά Ζ.Α.

[Ζοπο d' Activites]).
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Με βάση τα συμπεράσματα του προηγούμενου κεφαλαίου, στο παρόν θα

επιχειρηθεί μια ταξινόμηση των προορισμών με βάση κριτήρια που να συνδυάζουν τον

τύπο προορισμού με ηιν κατηγορία αφενός της οδού επί της οποίας τοποθετείται η

σlΊμανση και αφετέρου της οδού που εξυπηρετεί τη μετακίνηση. Η ταξινόμηση αυηΙ. αν

και σε σημαντικό βαθμό βασίζεται σηι διεθνΙ1 υφιστάμενη πραΚΤΙIC11. επιχειρεί να

ενσωματώσει περισσότερο τη χωΡΙΚ11 και λειτουργική διάσταση των προορισμών, σε

βάρος της σημασίας που αποδίδεται γενικά στην κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου.

Για λόγους καλύτερης ταξινόμησης και απόδοσης του κατάλληλου βάρους σε

κάθε τύπο προορισμού, θα γίνει ένας βασικός διαχωρισμός σε δυο κατηγορίες κύριους

και ειδικούς προορισμούς.

-1.3.3./ Κύριοι ΠΡΟΟ{JισμοΙ

J
J

j

Σ' αυηΙ την καηιγορία θα προχωρ11σουμε σε έναν πρόσθετο, εσωτερικό

διαχωρισμό μεταξύ των μακρινών και τω/! τοπικών προορισμών. Όσον αφορά τους

μακρινούς προορισιιούς, σε αυτούς αVΙ1Koυν τοποθεσίες, οι οποίες μπορεί να είναι

μεγάλες πόλεις, αστικά κέντρα μικρότερης εμβέλειας ή διαφορετικοί δΙ1μοι ενός

πολεοδομικού συγκροηlματος. Ανάλογα με τη σημασία τους, χωρίζονται σε κύριους

και δευτερεύοντες. Τα παραδείγματα που δίνονται από τον ελληνικό χώρο είναι

ενδεικτικά και στόχο έχουν ηιν καλύτερη επεξ11γηση των εwοιών.

• Ωρωτεύοντες (υπεραστικοί) προορισμοί: πρόκειται για προορισμούς στους

οποίους η πρόσβαση γίνεται μέσω αυτοκινητοδρόμου (πχ. ο προορισμός

"Θεσσαλονίκη" με αφετηρία την Αθιlνα - πρόσβαση μέσω του ΠΑΘΕ - 11

αφετηρία την Καβάλα - πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού).
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• Δευτερεύοντες (αστικοί ή υπεραστικοί) προορισμοί: είναι είτε υπεραστικοί

προορισμοί στους οποίους 11 πρόσβαση γίνεται μέσω εθνικής ή επαρχιακής

οδού (πχ. ο προορισμός "Σούνιο" με αφετηρία την Αθιlνα) είτε διαδημοτικοί

προορισμοί εντός του ίδιου Πολεοδομικού Συγκροη)ματος (πχ. ο

προορισμός "Νίκαια" με αφετηρία τον Πειραιά).

Στην πληροφοριακιl σιlμανση των προορισμών αυτών. ο συμβολισμός πρέπει να

είναι ο ανάλογος ώστε να αποδίδει τη βαρύτητά τους και να πληροφορεί όσο το

δυνατόν καλύτερα για ταν τρόπο με τον οποίο γίνεται η πρόσβαση σε αυτούς.

Έτσι. το χρωματικό υπόβαθρο πρέπει να είναι κοινό και για τις δυο

κατηγορίες και να μη χρησιμοποιείται σε καμία άλλη κατηγορία προορισμών

(να είναι φυσικά διαφορετικό και από το υπόβαθρο των πινακίδων σήμανσης

εντός αυτοκινητοδρόμων). Η διαφοροποίηση μεταξύ των πρωτευόντων και

δευτερευόντων προορισμών επιτυγχάνεται με τη συμπληρωματική αναγραφή

στις πινακίδες προς αυτούς του συμβόλου της οδού που τους εξυmιρετεΙ Στην

περίπτωση των πρωτευόντων προορισμών, πρόκειται για τον αριθμό του

αντίστοιχου αυτοκινητοδρόμου. ενώ για τους δευτερεύοντες μπορεί να είναι ο

αριθμός της εθνΙΚ11ς 11 επαρχιαΚ11ς οδού που τους εξυmιρετεί 11 τίποτα, εφόσον

είναι ενδοαστικοί προορισμοΙ Γίνεται και εδώ φανερό πόσο σημανΤΙΚ11 είναι η

σωστή κωδικοποίηση του δικτύου, η οποία βοηθά με απλό και λειτουργικό

τρόπο στην επεξήγηση του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί τους διάφορους

προορισμούς, αφήνοντας το κυρίως μ11VΥμα της πινακίδας στο περιεχόμενο του

προορισμού.

Η λογική αυΤΙ1 μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στιιν αναβάθμιση της

πληροφοριαΚ11ς σ11μανσης στην Ε)λάδα. γι' αυτό το λόγο θα διατυπωθεί

συγκεκριμένη πρόταση στο κεφάλαιο 7, όπου εξετάζεται η ελληνΙΚ11

πραγματικότητα.
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Όσον αφορά τους τοπικούς προορισμούς, έχουμε να παραηΙΡιίσουμε τα εξιίς:

• Τοπικοί προορισμοί: πρόκειται για προορισμούς εντός ενός διίμου, δηλαδιί

συνοικίες. πλατείες, δημοτικά κτίρια κλπ (πχ. ο προορισμός "Κυψέλη" με

αφετηρία κάποια άλλη πεΡιοΧΙί του Διίμου Αθηναίων ή ο προορισμός

"Ομόνοια" 11 ο προορισμός "Δημαρχείο" αντίστοιχα), καθώς και

προορισμούς που αναφέρονται στο όνομα μιας κεντρικής αρτηρίας. ακόμη

κι αν αυτΊ; δε βρίσκεται διοικητικά στα όρια του ίδιου Διίμου (πχ. ο

προορισμός "Λεωφόρος Βουλιαγμένης,,6).

Οι τοπικοί προορισμοί είναι 11 σημαντικότερη κατηγορία προορισμών που

αποτελούν το αντικείμενο ενδοαστικών μεταΚΙΥιίσεων και γι' αυτό χρειάζεται

ιδιαίτερη μέριμνα στη σωστιί και ενιαία επιλογιί τους καθώς και την ταΚΤΙΚΊί

σιίμανσιί τους. Να σημειωθεί ότι πινακίδες σιίμανσης τοπικών προορισμών δεν

είναι απαραίτητο να τοποθετούνται σε οδούς ΤΟΠΙΚΊίς σημασίας, επιβάλλεται να

υπάρχουν και στους μεγάλους οδικούς άξονες που διέρχονται στα όρια διίμων

και συνοικιών προκειμένου να πληροφορούν σχετικά το μεγάλο όγκο τιις

κυκλοφορίας. με φροντίδα ώστε η διοχέτευση προς τους τοπικούς προορισμούς

να γίνεται κυρίως μέσω των κόμβων των κύριων αρτηριών με το συλλεκτιίΡιο

οδικό δίκτυο.

Ειδικοί προορισμοί

!

Ι

Στην κατηγορία των ειδικών προορισμών εμφανίζεται μια πληθώρα

προορισμών, μεγαλύτερης και μικρότερης σημασίας, οι οποίοι έχουν το κοινό

γνώρισμα ότι αναφέρονται κυρίως σε χώρους εγκαταστάσεων και κεντρικών

6 Όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια. στην Ευρώπη 11 κατευθυντιΊρια σιΊμανση προς

αστtKOύς οδικούς άξονες δεν ενδείt..-vυται. εντούτοις στην Ελλάδα χρησιμοποιείται αρκετά,

χωρίς να θέτει. κατά την άποψη μας. ιδιαίτερα προβλιΊματα.
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λειτουργι(\)ν με την εξαίρεση των προορισμών ΤOυριστtKOύ και πολιηστικού

ενδιαφέροντος. Στην παρούσα παράγραφο, σταχυολογούμε τις σημαντικότερες, κατά τη

γνώμη μας. κατηγορίες ειδικών προορισμών και σχολιάζουμε την υφιστάμενη πολιτικιι

για την πληροφοριαΚ11 τους σΙ1μανσΙ1 σε διεθνές επίπεδο.

• Χώροι γενικότερου τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως

αρχαιολογικοί χώροι. μουσεία. μνημεία κλπ (πχ. ο προορισμός «Ακρόπολψ>

11 «Μοναστηράκι» αντίστοιχα)

Η σωση) πληροφόρηση για τους προορισμούς αυτούς είναι τεράστιας σημασίας

όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη, αποτελεί τον ασφαλi:στερo τρόπο

ανάδειξης όλων των σημαντικών μνημείων και χώρων ισΤΟΡΙΚΙ1ς σημασίας. Η

σι)μανση προς τέτοιους προορισμούς πρέπει να είναι καλά μελετημένη και να

πραγματοποιείται διεξοδικά σε όλο το οδικό δίκτυο με συνέχεια και συνέπεια,

καθώς εξ' ορισμού απευθύνεται σε οδηγούς που δεν γνωρίζουν καθόλου την

περιοχll. είναι σε μεγάλο ποσοστό μάλιστα αλλοδαποί.

• Αθλητικά κέντρα, όπως γllπεδα. εγκαταστάσεις άθλησης κλπ. (πχ. οι

προορισμοί «Ολυμπιακό Στάδιο». «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεόηιτας Αγ.

Κοσμά»)

Η σlΊμανση αυτών των χώρων κατά κανόνα γίνεται με συμβολισμό παρόμοιο με

εκείνο των χώρων τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος καθώς και των

χώρων αναψυχιlς. Η διαφοροποίηση γίνεται είτε μέσω της αναγραφlΊς του

συγκεκριμένου χώρου είτε με τη χΡΙ1ση κάποιου συμπληρωματικού συμβόλου.

Κάτι τέτοιο όμως δεν αναδεικνύtι την ολοένα και αυξανόμενη σημασία των

χώρων αυτών στις ασφυκτικές συνθήκες των σύγχρονων πόλεων. Γι' αυτό

θα llTav χρησιμότερο να ακολουθείται η χρηση του υποβάθρου αστικών

τοπικών προορισμών (μιας και είναι χώροι που βρίσκονται κατ'

αποκλειστικότητα εντός αστικών περιοχών) και η αναγραφη τους να

ακολουθείται από ένα συγκεκριμένο έγχρωμο σύμβολο. Κάτι τέτοιο έχει το
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πλεονέκτημα ότι. καθώς το υπόβαθρο των αστικών προορισμών έχει καθιερωθεί

να είναι λευκό, επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση έγχρωμων συμβόλων, σε

αντίθεση με το καφέ των προορισμών τουριστικού - πολιτιστικού χαραKτllρα,

πάνω στο οποίο εγγράφονται μόνο λευκά σύμβολα. ι-ι περίπτωση αυΤ11 θα μας

απασχολι1σει και στο κεφάλ.αιο 7 (7.5.2.3), όπου εξετάζεται η περίπτωση

σ11μανσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

• Οργανωμένες βιομηχανικi:ς και IJιοτεχνικi:ς ζώνες (όπως σι Βιομηχανικές

Περιοχές [ΒΙΓιΕ] και τα Βιοτεχνικά Πάρκα [ΒΙΟΠΑ] στην Ε)J,άδα)

Η σΊιμανση προς τέτοιους χώρους απευθύνεται κυρίως σε φορτηγά οχι)ματα και

γι' αυτό πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά και να καθοδηγεί μέσω

επιλεγμi:νων για τα φορτηγά διαδρομών, ρα συΡδυάζεται δηλαδΙ1 ιδιαίτερα με

τη συνολιΚΊl πολιτιΚΊl κάθε πεΡΙΟΧΙ1ς σχετικά με τη διαχείριση των οδικών

εμπορευματικών μεταφορών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας

σΙ1μανσης (που επί του παρόντος γίνεται μόνο μέσω απαγορεύσεων εισόδου σε

ψΙ1ματα του οδικού δικτύου χωρίς περαιτέρω πληροφόρηση προς τους οδηγούς

φορτηγών) θα Ι1ταν η καθοδ11γηση των φορτηγών μέσω της οδού ΑναλΙ1ψεως

στο Βόλο.

• Μεταφορικές υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί τρένων και

υπεραστικών λεωφορείων)

Είναι χαρακτηριστικό ότι η σΙ1μανση αυτών των χώρων δεν προβλέπεται

ιδιαίτερα σε καμία χώρα, παρόλο που αποτελούν τις σημαντικότερες πύλες

εισόδου - εξόδου σε κάθε πόλη. Γίνεται γενικά με την αναγραφΙ1 του κάθε

χώρου σε πινακίδες χρωματικού υποβάθρου ανάλογου με το είδος του οδικού

δικτύου (πχ. "Σιδηροδρομικός Σταθμός", "Αεροδρόμιο") και. στην περίπτωση

αεροδρομίων, μπορεί να συνοδεύεται από το σύμβολο του αεροπλάνου. Και σ'

αυη1 την κατηγορία χρειάζεται αναβάθμιση της πληροφοριαΚ11ς σΙ1μανσης, με

τη ΧΡΙ1ση αντιστοίχων συμβόλων και, πιθανώς, ειδικού χρωματικού υποβάθρου.
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• Νοσοκομεία

Το ίδιο ισχύει και για τα νοσοκομεία. για τα οποία η μόνη σΙ1μανση η οποία

προβλέπεται διεθνώς είναι 11 σΙ1μανση της θέσης τους. Όσον αφορά την

κατευθυντιίρια σιίμανση, δεν υπάρχει καμία σαφιίς πρόβλεψη και γίνεται κατά

Τη/' κρίση των δημοτικών αρχών. Έτσι, εμφανίζεται ελλειπιίς και αρκετά

αποσπασμαΤΙΚ1ί όσον αφορά τα δημόσια νοσοκομεία. ενώ τα μεγάλα ιδιωτικά

νοσοκομεία πολλές φορές τοποθετούν δικές τους πινακίδες. Πάντως η διεθvιίς

εμπειρία, η οποία αρχίζει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, δείχνει ότι υπάρχει

μια τάση χρησιμοποίησης του συμβόλου του Ερυθρού Σταυρού σε λευκό

υπόβαθρο συνοδευόμενη είτε από τη λέξη "Νοσοκομείο" είτε από τη

συγκεκριμένη ονομασία, αν υπάρχει και χρησιμοποιείται ευρέως, του κάθε

νοσοκομείου. (βλ. σχετικά 7.5.2.4).

• Οργανωμένοι χώροι στάΟμι'\)σης

Οι πινακίδες προς χώρους στάθμευσης παρουσιάζουν σχεΤΙΚΙ1 ποικιλία ως προς

το υπόβαθρο που χρησιμοποιείται, το κοινό σημείο πάντως είναι η ύπαρξη ενός

λt.'υκού "Ρ" (το διεθνές σ11μα Ώις στάθμευσης) μέσα σε ένα γαλάζιο τετράγωνο

στο αριστερό άκρο της πινακίδας, δίπλα στο οποίο αναγράφεται η ονομασία 11 η

τοποθεσία του χώρου στάθμευσης (σηιν Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες η

ονομασία γράφεται με μαύρα γράμματα σε λευκό φόντο [Εικ.4- Ι], αλλού, όπως

στην Αυστρία, χρησιμοποιούνται λευκά γράμματα σε κόκκινο φόντο). Η

σ11μανση των χώρων στάθμευσης, πάντως, αν και δεν αποτελεί αντικείμενο

ειδικής κατηγορίας μελέηις, γίνεται πολύ ικανοποιητικά σε όλες τις χώρες,

δεδομένης της θέλησης όλων των αρμόδιων αρχών για αποτελεσμαΤΙΚ11

αιιnμετώπιση του μεγάλου προβλ1ίματος στάθμευσ11ς που τίθεται στις

περισσότερες πόλεις του κόσμου.
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ΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Eιιcόνα 4-] : Πιναιct.δα προς οργανωμένο χώρο στάθμευσης, με χρήση του διεθνούς

συμβόλου "ρ"και αναΥραφή τ/ς τοποθεσίας το\) χώρου (οδός Καρ. Σερβίας στο

Σύνταγμα).

• Ξενοδοχειακές εΥκαταστάσεις

Η σήμανση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. όπως συμβαίνει και με τα

νοσοκομεία. δεν περιλαμβάνεται σε επίσημες οδηγίες, εκτός πρώτον της

πινακίδας που δηλώνει τη θέση τους και δεύτερον της σήμανσης σε

αυτοκινητοδρόμους. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες νέες οδηγίες των

βρετανικών προδιαγραφών, οι οποίες εξετάζονται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο

6 (βλ. 6.3.1.1). Σε αστικό επίπεδο, αυτή η έλλειψη είναι φανερή και αποβαίνει

εις βάρος της τουριστικής πληροφόρησης. Προς την αντιμετώπιση αυτού του

προβλήματος, οι δημοτικές αρχές σε πόλεις της Γαλ/.ίας τοποθετούν σε

κεντρικά σημεία όπου υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία ξεχωριστούς ιστούς

αποκλειστικά με πινακίδες κατευθύνσεων προς τα πλησιέστερα απ' αυτά, με

αναγραφή όχι μόνο των ονομασιών τους αλλά και της κατηΎορίας τους.
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5 Οι κανονισμοί των ΗΠΑ

5.1 Το θεσμικό πλαίσιο

Η οδική σήμανση στις ΗΠΑ καθορίζεται από το MUTCD (Manual οη Unifol"m

Trat1ϊc Contro! Devices\ Το εγχειρίδιο αυτό δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για τη

σωστή σήμανση των αμερικανικώνοδών και έχει τη μορφή οδηγιών δεσμευτικού και

προαιρετικού χαρακτήρα. Κάθε Πολιτεία των ΗΠΑ μπορεί να εκδίδει το δικό της

εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις του MUTCD

ενσωματώνοντας κατά το δοκούν ορισμένες από τις συμβουλευτικές του οδηγίες.

Όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο Μ UTCD, υπάρχουν τέσσερεις κατηγορίες

οδηγιών:

ι. Δεσμευτικές: πρόκειται για οδηγίες σχετικά με οποιαδήποτε διάταξη

ε'Λέγχου της κυκλοφορίας (πινακίδες, διαγραμμίσεις, φωτεινούς

σηματοδότες) οι οποίες είναι υποχρεωτικό να τηρούνται ενιαία σε όλες

τις πολιτείες των ΗΠΑ.

2. Κατευθυντήριες: πρόκειται για οδηγίες οι οποίες θα έπρεπε να

εφαρμόζονται στις εκάστοτε περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται, εκτός

και αν συγκεκριμένη επιτόπια μελέτη δείξει τη χρησιμότητα

διαφορετικής αντιμετώπισης.

3. ΠρσαΙΡfτικές: είναι οδηγίες συμπληρωματικού - συμβουλευτικού

χαρακτήρα, οι οποίες συνοδεύουν συνήθως οδηγίες των δυο πρώτων

κατηγοριών.

ι Εγχειρίδιο Ενιαίων Διατάξεων Ελέγχου της Κυκλοφορίας.
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4. Υποστηρικτικές; είναι βοηθητικές - επεξηγηματικές οδηγίες που δεν

περιέχουν κανενός είδους προτροπή ή απαγόρευση.
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5.1.1 Ιστορική εξέλιξη
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Η ιστορία του MUTCD ξεκινά από την περίοδο του μεσοπολέμου. Το Ι 927 η

AASHO (ΑιηeΓίcan Associatiol1 of State and High\vay OfficialsH
), Υνωσηι πλέον ως

AASHTO (AI1leriC3n Associatiol1 οΓ Sιate High\vay and TI'anspoι-tatiol1 Officials9),

εξέδωσε ένα εγχειρίδιο για τις αγροτικές οδούς, ενώ τρία χρόνια αργότερα, το 1930, η

NCSHS (National Conference οη StI'eet and Highway SafetylO) εξέδωσε ένα αντίστοιχο

εγχειρίδιο για τις αστικές οδούς. Τα πρώτα αυτά χρόνια κατέστη φανερή η ανάγκη

ενοποίησης των διαφορετικών χρησιμοποιούμενων προτύπων για κάθε κατηγορία του

οδικού δικτύου. Για το σκοπό αυτό, μια επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των δυο

αυτών οργανώσεων δημιούργησε την πρώτη έκδοση του MUTCD το Ι 935. Αυτή η

εΠΙΤΡΟΠI1, που ονομάζεται σήμερα NCUTCD (National COtll111ittee οη UnifoΓI11 Traffic

Contro] Devices t t), παρόλο που άλλαξε κατά καιρούς όνομα και οργανωΤΙΚ11 δομl1,

υπάρχει συνέχεια από τότε κω έχει συνεισφέρει ενεργά σε διάφορες αναθεωρήσεις,

κατά καιρούς, του MUTCD. Στη διαδικασία αυτή, ενεργό συνεισφορά είχε και η

FHWA (Federal High\vay AdIllinistI'ation t2) στη δικαιοδοσία της οποίας πέρασε η

έκδοση του MUTCD το Ι 971. Έχουν υπάρξει συνολικά επτά εκδόσεις του MUTCD,

ορισμένες από τις οποίες αναθεωΡ11θηκαν μια ή κω περισσότερες φορές. Στον Πίνακα

5-1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του αμερικανικού εγχειριδίου,

συμπεριλαμβανομένων των δυο πρώτων, ξεχωριστών, εκδόσεων της AASHO κω της

NCSHS.

8 Αμερικάνικη 'Ενωση Κρατικών Αξιωματούχων Δημοσίων Οδών.

Q Αμερικάνικη Ένωση Αξιωματούχων Δημοσίων Οδών και Συγκοινωνιών.

10 Εθνική Διάσκεψη Οδικής Ασφάλειας.

11 Εθνική Επιτροπή Ενιαίων Διατάξεων Ελέγχου της Κυκλοφορίας.

I~ Ομοσπονδιακιι Διεύθυνση Δημοσίων Οδών.
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Πίνακας 5·] : Η εξέλιξη του MUTCD
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Έτος Ονομασία

Μ ,jvaς!Eτος

Αναθεώρησης

Manual and Specitications for r]le Manufacture, Display and

Erection ofUS Standard Road Markers and Signs [for ΓlΙΓίI]

1927 roads] (Εγχειρίδιο και Προδιαγραφές για την ΚατασκευΙ1, 4/1929,12/1931

Μορφή και Τοποθέτηση των Πρότυπων αμερικάνικων

Πινακίδων και Διαγραμμίσεων [για αγροτικές οδούς])

Manual οη Street Traffic Signs, Signa]s and Markings [for LIrban
Καμία

]930 streets] (Εγχειρίδιο για τις Πινακίδες, τους Σηματοδότες και τις

Διαγραμμίσεις [για αστικές οδούς])

αναθεώρηση

]935 Mί\nual ση Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) 2/1939

1942
MUTCD - War Emergency Edition (Εκδοση Έκτακτης Ανάγκης Καμία

λόγω του Πολέμου) αναθεώρηση

1948 Mυτco 9/1954

1961 MUTCD
Καμία

αναθεώρηση

11/1971,4/1972,

3/1973, 10/1973,
1971 Mυτco

6/1974,6/1975,

9/1976,12/1977

12/1979,12/1983,
1978 MUTCD

9/1984,3/1986

1/1990,3/1992,

9/1993,11/1994,
1988 MUTCD

12/1996,6/1998,

1/2000

2000 MUTCD - MillennitIm Edition (Εκδοση 2000) 6/2001

ΠηΝ MUTCD, 2000.
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5.1.2 Δικαιοδοσία - συντήρηση πινακίδων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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Το MUTCD ξεκαθαρίζει ότι η πληροφοριακή σήμανση περιλαμβάνει βασικούς

προορισμούς δημόσιου ενδιαφέροντος όπως πόλεις και χωριά, καθώς και την υπόδειξη

σημαντικών τοποθεσιών, όπως ποταμοί, πάρκα, δάση και ιστορικά μνημεία. Έτσι,

αποκλείει την τοποθέτηση πινακίδων για διαφημιστικούς σκοπούς ιδιωτικών

επιχεφιισεων '1 μη κοινωφελών ιδρυμάτων.

1-1 δικαιοδοσία τοποθέτησης και συντήρησης των πινακίδων εξαρτάται από τη

διοικητική κατάταξη των οδών (σχετικά βλ. 4.2.2). Υπεύθυνες για την τοποθέτηση και

συντήρηση των πινακίδων σιιμανσης στις διαπολιτειακές, εθνικές και πολιτειακές

οδούς είναι σι Πολιτειακές αρχές, οι οποίες διαθέτουν Ομοσπονδιακά Υπουργεία

Συγκοινωνιών και μπορούν, όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου (βλ. 5.1), να

εκδίδουν δικά τους εγχειρίδια κυκλοφορίας. Στις επαρχιακές και τοπικές οδούς,

υπεύθυνες είναι οι Κοινοτικές αρχές, εκτός από την περίπτωση σήμανσης προς οδούς

του πολιτειακού, εθνικού και διαπολιτειακού οδικού δικτύου, οπότε η τοποθέτηση και

συντήρηση των σχετικών πινακίδων πραγματοποιείται με ευθύνη και έξοδα της

Πολιτείας. Ακόμη, σε περιοχές κοντά σε σύνορα πολιτειών, απαιτείται συνεργασία

μεταξύ των εμπλεκόμενων πολιτειακών αρχών για τον καθορισμό και την κοινή

χρησιμοποίηση των βασικών προορισμών στις πληροφοριακές πινακίδες.

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και αξίζει να επισημανθεί εiναι η συνεργασία

που προβλέπεται μεταξύ των Πολιτειακών υπηρεσιών (που είναι υπεύθυνες για την

πληροφοριακή σήμανση σε επίπεδο πολιτειών) και των κατά τόπους Κοινοτικών

αρχών κατά την κατάρτιση των γενικών σχεδίων πληροφοριακιις σήμανσης,

προκειμένου για την εξασφάλιση της ορθότητας του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο.

Είναι μια πρόταση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη χώρα μας για να

υποβοηθήσει τη βελτiωση του επιπέδου της πληροφοριακής σήμανσης.

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη σωστής συντήρησης των πινακίδων από τις αρμόδιες

υπηρεσίες. Προτείνεται η τακτική επιθεώρηση (πρωινή και βραδινή) των πινακίδων

ώστε να διαπιστώνεται η φυσικιι κατάστασή τους και η αντανακλαστικότητά τους, ενώ

ιδιαίτερη μέριμνα εφιστάται στον έλεγχο της ορατότητας των πινακίδων από φυσικά

(δέντρα, θάμνοι) και τεχνητά (στύλοι, μπάζα) στοιχεία.
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5.2 Γενικά χαρακτηριστικά πινακίδων σήμανσης

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές σήμανσης και την

προβλεπόμενη μορψιι των πινακίδων των κανονισμών των ΗΠΑ και θα σΧOλιάσOυμtΞ

εκτενώς την ιδιαίτερα σημαντικll, κατά τη γνώμη μας, τοποθέτηση του MUTCD

σχετικά με την αναγκαιότητα εγκατάστασηςγεφυρών σιΙμανσης.

Πριν περάσουμε στο κυρίως μέρος της ενότητας, θα αναφέρουμε ορισμένους

από τους βασικούς ορισμούς που δίδονται εισαγωγικά στο MUTCD. Οι ορισμοί αυτοί

αφορούν στις κατηγορίες λειτουΡγΙΚ11ς ιεράρχησης του αμερικάνικου οδικού δικτύου

και θα βοηθιισουν αρκετά στην επεξήγηση και αιτιολόγηση των διάφορων κανόνων για

την πληροφοριακll σήμανση που παρατίθενται στη συνέχεια.

Ο διαχωρισμός του οδικού δικτύου γίνεται σε τέσσερεις κατηγορίες, με τους

ακόλουθους ορισμούς για την κάθε μία:

Ι. Αυτοκινητόδρομος (Freeway): οδός προτεραιότητας με χωριστά

οδοστρώματα και διαχωριστικέςνησίδες στην οποία οι προσβάσεις είναι

πλιψως ελεγχόμενες.

2. Οδός ταχείας κυκλοφορίας (Expressway): οδός προτεραιότητας στην

οποία οι προσβάσειςείναι μερικώς ελεγχόμενες.

3. Συνήθης οδός (Conventional Road): μια οδός που δεν χαρακτηρίζεται

ούτε ως αυτοκινητόδρομος, ούτε ως οδός ταχείας κυκλοφορίας, ούτε ως

ειδlΚΙ1 οδός.

4. Ειδική οδός (Special Purpose Road): μια οδός χαμηλού

κυκλοφοριακού φόρτου και ορίου ταχύτητας που εξυπηρετεί χώρους

αναψυΧΙ1ς '1 βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηΡΙΟΤΙ1των 11 τοπική

πρόσβαση (τοπική οδός).

98



r. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Ι

]

1

Ι

l
J

]

j

J

5.2.1 Βασικές αρχές

Κατ' αρχήν τονίζεται ότι, εν αντιθέσει με τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και

τις ρυθμιστικές πινακίδες, η τοποθέτηση των οποίων πρέπει να γίνεται με σύνεση και

λιτότητα, οι πληροφοριακές πινακίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται συχνά και με

ενιαίο σκεπτικό, ώστε να κρατούν τους οδηγούς όσο το δυνατόν πιο ενήμερους

σχεηκά με την κατεύθυνση στην οποία κινούνται και τους προορισμούς που επιθυμούν

να προσεγγίσουν. Επισημαίνεται, τέλος, 11 σημασία της καλlΊς ορατότητας τόσο την

ημέρα όσο και τη νύχτα (θέση τοποθέτησης και κατάλληλα υλικά κατασκευιΊς),

αναγνωσιμότητας (μέγεθος γραμμάτων) και αναγνωρισιμότητας (χρήση κατάλληλων

συμβόλων). Επιβάλλεται πάντως η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων (αντίθετα με την

ευρωπαϊκή πρακτική, όπου προτιμάται η χρήση πεζών γραμμάτων), για όλες τις

αναγραφές πλην των προορισμών προς κατοικημένες περιοχές, καθώς και ορισμένων

κατευθυντήριων πινακίδων για τις οποίες δίνεται η ευχέρεια χρήσης πεζών γραμμάτων

κατά την κρίση της εκάστοτε υπηρεσίας.

Τέλος, επισημαίνεται η διαφορά μεταξύ των κυκλοφοριακών συνθηκών που

επικρατούν σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών. Για το λόγο αυτό

πολλές φορές η τοποθέτηση σημάτων ίδιου περιεχομένου γίνεται με διαφορετικό τρόπο

ανάλογα με το είδος της περιοχής. Η σημασία της παραμέτρου αυτής θα φανεί καθαρά

στην παράγραφο 5.3.4, όπου θα γίνει η παρουσίαση της πληροφοριακής σήμανσης

αυτοκινητοδρόμων.
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5.2.2 Σχήματα πινακίδων

Τα βασικά χρησιμοποιούμενα σχήματα στις πινακίδες των ΗΠΑ είναι τα

ακόλουθα:

1. Οκτάγωνο: χρησιμοποιείται όπως και διεθνώς μόνο για την πινακίδα

STOP.

2. Τρίγωνο, μΕ τη μια κορυΦή στραμμένη κάθετα προς το έδαφος:

χρησιμοποιείται όπως συμβαίνει διεθνώς για το σήμα παραχώρησης

προτεραιότητας.

3. Κύκλος: προειδοποίηση προσέγγισης σιδηροδρομικών διαβάσεων,

διαδρομές εκκένωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

4. Ρόμβος (Diamond Shapc): σήμανση αναγγελίας κινδύνου.

5. Παραλληλόγραμμο: όλες οι πληροφοριακές πινακίδες εκτός των

ειδικών σημάτων αρίθμησης - κωδικοποίησης οδών και ορισμένων

πινακίδων χώρων αναψυχής.

6. Πεντάγωνο, με μία κορυφή στραμμένη κάθετα προς τα πάνω:

προειδοποίηση προσέγγισης σχολείου και σχολικές διαβάσεις.

7. Τραπέζιο: πληροφοριακή σήμανση χώρων αναψυχής.

Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με τα σχήματα που

χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, αυτές όμως αφορούν κυρίως τις κατηγορίες της

σήμανσης αναγγελίας κινδύνου και της ρυθμιστικής σήμανσης. Στην περίπτωση της

πληροφοριακής σήμανσης, αξιοσημείωτο είναι το τραπεζοειδές σχήμα που προβλέπεται

ειδικά για ορισμένες πινακίδες χώρων αναψυχής, κάτι που όπως θα δούμε και στην

παράγραφο 5.3.5.4 δείχνει τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στις ΗΠΑ στους

προορισμούς αυτούς.

]00



Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

5.2.3 Χρωματική κωδικοποίηση
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Το MUTCD καθορίζει σαφώς τη χρησιμοποίηση εwέα χρωματικών υποβάθρων

για τις πινακίδες των αμερικανικών δρόμων, ενώ προβλέπει άλ/α τρία εφεδρικά

χρώματα για μελλοντική χρήση.

Τα εννέα βασικά χρώματα και η συνακόλουθη χΡι;σΙ1 τους έχει ως εξής:

1. Κίτρινο: Προειδοποίηση.

2. Κόκκινο: Στάση ή απαγόρευση.

3. Μπλε: Πληροφοριακή σήμανση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης

αυτοκινητιστών (πρατήρια καυσίμων, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ),

τουριστική πληροφόρηση (καταστήματα τουριστικών εlδ~)ν) και

διαδρομές εκκένωσης.

4. Πράσινο: Πληροφοριακή σήμανση βασικών προορισμών.

5. Καφέ: Πληροφοριακή σήμανση χώρων αναψυχής και χώρων

πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

6. Πορτοκαλί: Προσωρινή διευθέτηση κυκλοφορίας (σε περιοχές έργων).

7. Μαύρο: Ρυθμισηκή σήμανση.

8. Λευκό: Ρυθμισηκή σήμανση.

9. Φωσφορίζον Κίτρινο-Πράσινο: Σήμανση αναγγελίας κινδύνου σε

διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις με ποδηλατοδρόμους και περιοχές

σχολείων.
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Τα τρία εφεδρικά χρώματα είναι:

ΠΛΗΡΟΦΟΡJΑΚΗ ΟΔJΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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Ι. Μοβ.

2. Ανοιχτό Μπλε.

3. Βαθύ Ροζ.

Όπως γίνεται φανερό, τα χρώματα που αφορούν την πληροφοριακή σήμανση

είναι το μπλΕ, το πράσινο Κα/, 10 καφέ. Με την εξαίρεση του λευκού και του σκούρου

γκρίζου (μαύρου) είναι τα ίδια που χρησιμοποιούνταικαι στην Ευρώπη. Η χρήση τους

όμως δε γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Όσον αφορά τα δυο βασικά χρώματα, το μπλε και το

πράσινο, βλέπουμε ότι στις ΗΠΑ το μεν μπλε δε σχετίζεται με τη σήμανση

αυτοκινητοδρόμων αΜά με συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες πάντως συν11θως

βρίσκονται κατά μήκος μεγάλων αυτοκινητοδρόμων11 οδών ταχείας κυκλοφορίας που

διασχίζουν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις. Το δε πράσινο χρησιμοποιείται γενικά στη

σιιμανση όλων των κατηγοριών οδικού δικτύου για τους βασικούς προορισμούς

(πόλεις, χωριά, ονόματα οδών κλπ). Παρατηρούμε ακόμα ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη

ιδιαίτερης χρωματικής κωδικοποίησης για τη σήμανση των αυτοκινητοδρόμων. Φυσικά

υπάρχει ιδιαίτερη προσΟχ11 ως προς τη διοχέτευση της διερχόμενης κυκλοφορίας μέσω

των αυτοκινητοδρόμων, αυτή όμως επιτυγχάνεται με την αριθμητική κωδικοποίηση της

σήμανσης προς αυτούς, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.
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Πίνακας 5-2: Κοινές χριΊσειςτων βασικών χρωματικώνυποβάθρωνπληροφοριακών

πινακίδων

Λειτουργία
Χρωματικόυπόβαθρο

ΜπΜ Πρό:σινο Καφέ

Σιlμανση βασικών
,j

προορισμών

Κατευθυντιιρια σllμανση

προς προορισμους ,j

τουριστικού ενδιαφέροντος

Σι]μανση εγκαταστάσεων

εξυπηρέτησης ,j

αυτοκινητιστών

Σήμανση προορισμών
,j

πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Σι]μανση χώρων αναψυχl]ς ,j

Ι Illn: MUTCD, 2000, ιδια επεξεργασια.
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5.2.4 Γέφυρες σήμανσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡ]ΑΚΗ ΟΔ]ΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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Οι κανονισμοί των ΗΠΑ δίνουν μεγάλη σημασία στη χρήση γεφυρών

σllμανσης, ιδιαίτερα ως προς την πληροφοριαΚ11 σl1μανση, καθώς η σήμανση άνω του

οδοστρώματος παρουσιάζει μεγάλα πλεονεκτήματα ορατότητας. Η χΡ11ση γεφυρών

σήμανσης διεθνώς ενδείκνυται στους αυτοκινητοδρόμους, στις ΗΠΑ όμως δίνονται

ορισμένες ακόμη προϋποθέσεις για τη γενικευμένη χριιση της κω σε άλλες

περιπτώσεις. Αυτές είναι συνοπτικά (χωρίς να αναφέρονται με σειρά προτεραιότητας):

1. Αυξημένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι, κοντά στο όριο κορεσμού της οδού.

2. Υψηλές ταχύτητες κίνησης.

3. Ανάγκη εξασφάλισης συνέχειας προορισμών σε συνεχόμενες

διασταυρώσεις.

4. Πολύπλοκος σχεδιασμός ανισόπεδων κόμβων.

5. Συνεχόμενοι ανισόπεδοι κόμβοι σε μικρές μεταξύ τους αποστάσεις.

6. Ανισόπεδοι κόμβοι μεταξύ δυο αυτοκινητοδρόμων.

7. Τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

8. Διαχωρισμός κατευθύνσεων οδών πολλών λωρίδων κυκλοφορίας.

9. ·Εξοδοι πολλών λωρίδων.

10. Αριστερές λωρίδες εξόδου.

11. Μειωμένη ορατότητα κατά μιικος ενός οδικού τμιlματος.

12. Μεγάλο ποσοστό φορτηγών που εμποδίζει την ορατότητα στα πλάγια.

13. Ανεπαρκής χώρος τοποθέτησης πινακίδων στα πλάγια της οδού.

(MUTCD,2000)
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Οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις θα βοηθήσουν ιδιαίτερα στη στήριξη της

πρότασης που θα διατυπωθεί στο κεφάλαιο 7 (βλ. 7.5.2.6), για τη γενίκευση της

τοποθέτησης γεφυρών σήμανσης στο οδικό δίκτυο της χώρας μας.
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5.3 Αναλυτικά στοιχεία πληροφοριακής σήμανσης

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ως

προς τη μορφή των πινακίδων, με έμφαση στις πληροφοριακές. Το παρόν κεφάλαιο

παρουσιάζει μεγαλύτερη ουσιαστική σημασία, καθώς παρουσιάζει τις πρακτικές που

ακολουθούνται στις ΗΠΑ, σε επίπεδο σχεδιασμού και ιεράρχησης προορισμών και

οδικού δικτύου. Οι επιμέρους κατηγορίες της πληροφοριακής σήμανσης, σι οποίες

εξετάζονται διαφορετικά λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, Οα παρουσιαστούν ξεχωριστά

και Οα σχολιαστούν ειδικά τα χαρακτηριστικά σημεία τους.

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

• Η πληροφοριακή σήμανση του κοινού οδικού δικτύου, με έμφαση στην

κατευθυντήρια σήμανση προς αυτοκινητοδρόμους.

• Η πληροφοριακή σήμανση των αυτοκινητοδρόμων.

• Η σήμανση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών.

• Η τουριστική πληροφοριακή σήμανση.

• Η σήμανση των προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος και των χώρων

αναψυχής.

106



r. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ ΛΟΣ

5.3.1 Κωδικοποίηση οδικού δικτύου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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θα ξΕκινήσουμε από την αρίθμηση - κωδικοποίηση του οδικού δικτύου. Αυτό

κρίνεται σκόπιμο καθώς αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού και της ιεράρχησης της

πληροφοριακής σήμανσης, ιδιαίτερα της κατευθυντήριας, στις ΗΠΑ. Η κατευθυντήρια

σήμανση των βασικών προορισμών (πόλεων και χωριών) γίνεται, όπως

προαναφέρθηκε, ενιαία, με τη χρήση του ίδιου (πράσινου) χρωματικού υποβάθρου,

ανεξάρτητα από το είδος του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί την εκάστοτε μετακίνηση.

Επίσης, 11 έκταση της χώρας και το συνολικό μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων είναι

τέτοια ώστε πολλές φορές η αναγραφή βασικών προορισμών να μην διευκολύνει το

έργο οδηγών μη οικείων με περιοχές τις οποίες διασχίζουν κατευθυνόμενοι προς

μακρινότερους προορισμούς. Για την αντιμετώπιση των δυο αυτών προβλημάτων

χρειάστηκε να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης, ο οποίος είναι η

αρίθμηση - κωδικοποίηση του δικτύου.

Η κωδικοποίηση αυτή ακολουθεί τη διοικητική κατάταξη των αμερικανικών

οδών. Κάθε κατηγορία οδού έχει το δικό της χαρακτηριστικό σήμα (Route Shield l
\

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες κατά σειρά προτεραιότητας:

Ι. Διαπολιτειακή οδός (Interstate Route): Πρόκειται για αυτοκινητοδρόμους

που συνδέουν μεταξύ τους δυο ή περισσότερες Πολιτείες. Αποτελούν τη

σημαντικότερη κατηγορία οδικού δικτύου η οποία σημαίνεται πάντα με

προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων. Στο Σχ.5-1 φαίνεται η τυπική τους

σήμανση, με την αναγραφή 'Ίnterstate" με λευκά γράμματα σε κόκκινο

13 Πρόκειται για σήματα που ομοιάζουν με ασπίδες - θυρεούς οίκων ευγενών, γι' αυτό

ονομάζονται s11ields (= ασπίδες). Είναι ενδιαφέρον ότι δίνεται σημασία στην ιδιαίτερη μορφή

των σημάτωναυτών αντί για τη χρησιμοποίηση"άχρωμων"τετράγωνων ι; παραλληλόγραμμων

πινακίδωνόπως στην Ευρώπη.
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φόντο στο επάνω μέρος και τον αύξοντα αριθμό του διαπολιτειακού με

λευκούς χαρακτήρες σε μπλε φόντο στο Jα/ρίως μέρος του σήματοςl4.

Σχ. 5-1 : Χαρακτηριστικό σήμα Διαπολιτειακής Οδού ΗΠΑ.

Πηγή: MUΤCD, 2000.

2. Εθνική οδός (US Route): Είναι αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας

κυκλοφορίας που εξυπηρετούν είτε τη σύνδεση 'γειτονικών Πολιτειών είτε

μεγάλες μετακινήσεις εντός μιας Πολιτείας. Στο Σχ.5-2 απεικονίζεται το

χαρακτηριστικό τους σήμα, με την αναγραφή του αύξοντα αριθμού τους με

μαύρους χαρακτήρες σε λευκό υπόβαθρο σχήματος ασπίδας και παχύ

τετράγωνο πλαίσιο μαύρου χρώματος.

Σχ. 5-2 : ΧαΡακτηριοτικό οήμα Εθνικής Οδού ΗΠΑ.

Πηγή: MUΤCD, 2000.

!4 Παρατηρούμε τη χρησψοποίηση των χρωμάτων της αμερικάνικης σημαίας στις

διωroλιτειαKές οδοι'ις. κάτι που παραπέμπει στο γεγονός ότι αποτελούν το βασικό οδικό δίκτυο

της χώρας.
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3. Πολιτειακή οδός (State Route): Πρόκειται για aυτoKινητoδρόμoυς ή

οδούς ταχείας κυκλοφορίας που εξυπηρετούν σημαντικές μετακινήσεις

εντός μιας Πολιτείας. Το χαρακτηριστικό τους σήμα είναι αυτό που

φαίνεται στο Σχ.5-3α, κάθε Πολιτεία όμως δικαιούται να χρησιμοποιεί το

δικό της σήμα. Στο Σχ.5-3β απεικονίζεται το σήμα που χρησψοποιείται

στην πολιτεία της Καλιφόρνια, το οποίο είναι διαφορετικού χρωματικού

υποβάθρου και σχήματος από το προβλεπόμενο.

J
21

(ο) (β)

J
J

Ι

Σχ. 5-3 : Xαρακτηρtστικό σήμα Πολιτειακών Οδών ΗΠΑ (α) 7qXIβλεπόμενο γενικά από

το MUTCD, (β) προβλεπόμενοαπό το εΥχειρίδιοτης Kαλιφόρνw(CaJifomia Traffic

Manual).

Πηγή: MUTCD, 2000 και Califomia Traffic ManuaI, 1996, ιδία επεξερΥασία.

4. Επαρχιακή οδός (County Route): Πρόκειται για συνήθεις οδούς (σπάνια

οδούς ταχείας κυκλοφορίας), οι οποίες εξυπηρετούν τοπικές κατά κύριο

'λόΥο μετακινήσεις, συνδέοντας επαρχίες ή χρησιμεύοντας ως συλλειcrήριo

δίκτυο διοχέτευσης της κυκλοφορίας από τις πολιτειακές και εθνικές οδούς

προς τους τοπικούς προορισμούς και αντίστροφα. Το χαρακτηριστικό τους

σήμα φαίνεται στο Σχ.S-4 που ακολουθεί.
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Σχ. 5-4 : Xαραιcτηρισnκό σήμα Επαρχιακής Οδού ΗΠΑ.

ΠηΥή: MUTCD, 2000.

5. Δασική οδός (Forest Route): Πρόκειται για ειδικές οδούς οι οποίες

διασχίζουν δασικές εκτάσεις. Η σήμανσή τους γίνεται σε περιοχές εκτός του

βασικού οδucού δικτύου, το οποίο δεν διέρχεται από τέτοιες εκτάσεις, οπότε

δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Στο Σχ.S-S που

ακολουθεί απεικονίζεται το χαρακτηριστικό σήμα τους.

Σχ. 5-5 : Xαρακτηρισnκό σήμα Δασικής Οδού ΗΠΑ.

ΠηΥή: MUΤCD, 2000.

Παρατηρούμε τη σημασία που αποδίδεται στις πινακίδες αυτές, οι οποίες είναι

σαφώς διαφορετικές μεταξύ τους ως προς το χρώμα και το σχήμα τους. Η σημασία

αυτής της σαφούς κατηγοριοποίησης θα φανεί στην επόμενη παράγραφο, όπου

παρουσιάζεται ο τρόπος κατευθυντήριας σήμανσης προς αυταιcινητοδρόμους.

Κλείνοvtας την παρούσα παράγραφο θα συνοψίσουμε λέγοντας ότι οι

χαρακτηριστικές πινακίδες των οδών αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο

πληροφοριακής σήμανσης στα αδικό δίκτυο των ΗΠΑ.
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5.3.2 Κατευθυντήρια σήμανση προς αυτοκινητοδρόμους

Η σήμανση τσυ κοινού οδικού δικτύου προς τους αυτοκινητοδρόμους αποτελεί

μια από τις βασικότερες συνιστώσες των αμερικανικών κανονισμών. Είναι η βάση όλου

του συστήματος πληροφοριακής σήμανσης των ΗΠΑ, κάτι αναμενόμενο για μια χώρα

που διαθέτει πλήθος τέτοιων οδών.

Σε αυτή την κατεύθυνση δυο είναι οι βασικές παράμετροι στις οποίες το

MUTCD κάνει εκτενή αναφορά. Η γενική σήμανση σε διάφορα σημεία του οδικού

δικτύου με τη χρήση των χαρακτηριστικών σημάτων των αυτοκινητοδρόμων

(ανάλογα αν είναι διαπσλιτειακοί, εθνικοί ή πολιτειακοί) σε ειδικές διατάξεις που

ονομάζονται trailblazers (''ιχνηλάτες'') και η σήμανση προσέγγισης με τηι'

προεπιλογή λωρίδας ανάλογα με την επιθυμητή κατεύθυνση επί του

αυτοκ ιρη τοδρόμου.

1. Trailblazers: Είναι ιστοί πινακίδων στους οποίους αναρτώνται τα

χαρακτηριστικά σήματα των οδών (στην προκειμένη περίπτωση

αυτοκινητοδρόμων) προς τους οποίους κατευθύνεται η κυκλοφορία σε

συνδυασμό με ορισμένες πρόσθετες πινακίδες επεξηγηματικές της κάθε

πιθανής κατεύθυνσης κίνησης (Σχ.5-6α) και, προαιρετικά, τις πινακίδες

γεωγραφικού προσανατολισμού (Βόρεια, Ανατολικά κλπ) και επιπλέον

πληροφοριών (Σχ.5-6β). Σε μητροπολιτικές περιοχές, μπορεί να

χρησιμοποιείται και το όνομα του εκάστοτε αυτοκινητοδρόμου, εφόσον

αυτό είναι ευρέως γνωστό και χρησιμοποιείται από τον κόσμο, οπότε

ενδεχόμενη μη αναφορά του μπορεί να προκαλούσε σύγχυση στους

οδηγούς.
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1 Σχ. 5-6 : Πρόσθετες m-ναιdδες κατευθύνσεων (α) βελοειδείς, (β) γεωypαφιιcoύ

προσανατολισμού Κ.α. κανονισμών ΗΠΑ.

Πηγή: MUΤCD, 2000.

Ι

Ο Τα trailblazers τοποθετούνται και συντηρούνται με ευθύνη της αρμόδιας

Πολιτείας σε αστικές και επαρχιακές οδούς μετά από σύμφωνη γνώμη των

εκάστοτε αρμόδιων κοινοπκών αρχών.

Ι

Τα trailblazers που υποδεικνύουν κατεύθυνση προς πολιτειακούς

αυτοκινητοδρόμους τοποθετούνται σε διασταυρώσεις σημαντικών οδών,

επιχεφηματικές περιοχές και κάθε είδους εγκαταστάσεις μεγάλης κυκλοφορικής

σημασίας. Επίσης, όλες οι οδοί που διασταυρώνονται με αυτοκινητοδρόμους

πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τέτοιες πινακίδες, σε μια λογική ακτίνα

διαδρομών που εξυπηρετεί ο αυτοκινητόδρομος. Κατ' εξαίρεση, σε

αραιοκατοικημένες περιοχές σημαντικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης πρέπει

να σημαίνονται με traίlblazers ακόμη και αν βρίσκονται αρκετά μακριά από

αυτοκινητόδρομο. Εφιστάται ιδιαίτερα η ανάΥκη τέτοιας σήμανσης γύρω από

όλες τις εγκαταστάσεις για πς οποίες υπάρχει κατευθυντήρια σήμανση από
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1

αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία στη σήμανση από και

προς τον τελευταίο. Στο Σχ.5-7 βλέπουμε την τυπική διάταξη trailblazers προς

αυτοκινητόδρομο σε μια υποθετική περιοχή που περΊλαμβάνει διάφορες

σημαντικές λεΙΤOυpytες (επιχεφηματική περιοχή, νοσοκομείο, πανεπιστήμιο,

ξενοδοχεία).
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Σχ. 5-7' Τum.κη διάταξη traiIblazers προς cnn:οκιvητόδρομο (παχιά OΡιζόvnα γραμμή

στο κέντρο) υποθετικής περιοχής που διαθέτει EΠΙXΕψηματιιcή Περωχή (Busincss

District), Πανεπιστήμιο (College), Νοσοκομείο (Hospital), περιοχή ξενοδοχειακών

εγκαταστάσεων (Motel Strip) και χώρους άθλησης (Fair Grounds).

J

]

J

Το trailbIazer που διακρίνεται άνω δεξιά τοποθετείταΙ, με τα ανάλσΥα βέλη

κατεύθυνσης στα σημεία του οδικού δικτύου που είναι σημειωμένα με μικρές μαύρες

γραμμές.

Πηγή: Califomia Τraffic Manual, 1996.

Κλείνοντας την αναφορά στα trailblazers. πρέπει να τονίσουμε ότι δε

χρησιμοποωύνταιμόνο στην κατευθυντήριασήμανση προς αυτοκινητοδρόμους.

Χρησψοποωύνται βοηθητικά ως προς τις πινακίδες κατευθύνσεων με
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αναγραφές βασικών προορισμών στους ισόπεδους ή ανισόπεδους κόμβους όλων

των κατηγοριών του κύρωυ οδικού δικτύου. Στο Σχ.5-8 βλέπουμε μια σεφά

traiIbIazers, στην υποθετική διασταύρωση της Εθνικής Οδού (US Route) 37 με

την Πολιτειακή Οδό (State Route) 18.

(α) (β) (1)

J

J

J

J
J
,

Σχ. 5-8 : Τυmκή σειρά trailblazcrs στην πληροφοριακή σήμανση υποθετικής

διασταύρωσης μεταξύ Εθνικής και Πολιτειακής Οδού.

(α). Trailblazer της εθνικής οδού (US Route) 37 προ διασταύρωσης με την πολιτειακή

οδό (State Route) 18, με αναγραφή ιcαι του αριmΙCΌλεξoυ Jct (JW1ction = Κόμβος).

Διακρίνονται οι δυο mθανές κατευθύνσΕις κίνησης επί της πολιτειακής 18 (αριστερά-

δεξtά).

(β): TrailbIazer στο ύψος της διασταύρωσηςτης εθνικής οδού 37 με την πολιτειακή 18

που δείχνει τη συνέχεια της εθνικής 37 στην ευθεία ιcατεύθυνση ιcαι τις δυο

ιcατευθύνσEις (αριστερά - δεξιά) της πολιτειακής 18.

(γ): Εmβεβα1ωτικό trailblazer πορείας επί της εθνικής 37 μετά τον κόμβο με την

πολιτειακή 18, με συμπληρωματική αναγραφή του γεwyραφιιroύ προσανατολισμού

(North: Βόρεια).

Πηγή: MUTCD, 2000.

2. ΠροεπιΜ>Υή λωρίδας:

Τ. Οδοί πολU>ν λωρίδων ι<UKM>φOΡUιι;: Σης οδούς πολλών λωρίδων

κυκλοφορίας που διασταυρώνονται με αυτοκινητοδρόμους, το βασικό

μέλημα της σήμανσης είναι να κατευθύνει έyιcαιρα την κυκλοφορία στην

επιθυμητή λωρίδα κίνησης, με πινακίδες τοποθετημένες αρκετά πριν την

προσέγΥιση του αυτοκινητοδρόμου. Σε μια απόσταση συνήθως 400 m από
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τον κόμβο τοποθετείται η πινακίδα ΠΡOεπιλcryής λωρίδας στην οποία

αναΥράφεται το χαρακτ/ριστικό σήμα και οι δυο κατευθύνσεις κίνησης

επί του αυτοκινητόδρομου με γεω-Υραφικό προσανατολισμό,

συνοδευόμενες από τη λωρίδα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κάθε

κατεύθυνση (Σχ.5-9α). Σε άμεση προσΈΥΥιση της πρώτης εισόδου στον

αυτοκινητόδρομο, τοποθετείται η ειδική πινακίδα εισόδου (Σχ.5-9β).

Σχ. 5-9 : Πιναιdδες πjX)εΠl.λoγής λωρίδας εισόδου σε αυτοκινητόδρομο.

]

ο

.......,
(99) Freeway-

SOUΤH Ι NORTH
ι

LEFT LΑΝΕ Ι RIGHΤ LΑΝΕ

(α) (β)

]

]

]

J

(α): Προειδοποιητική mvaιdδa εmλoyής λωρίδας εισόδου σε αυτOΙCΙνητόδΡOμO.

(β): Πιναιdδα εmλO'yής λωρίδας εισόδου σε αυτοκινητόδρομο.

Πηγή: CaIίfomia Traffic Manual, 1996.

[] Οδοί δυο ""ρίδων Ι<υκ",φορίας: Στις οδούς δυο λωρίδων

κυκλοφορίας (μια ανά κατεύθυνση) οι ειδικές λωρίδες εισόδου στον

αυτοκινητόδρομο, όταν υπάρχουν, δημιουργούνται λίγο πριν τον κόμβο.

Δεδομένου ότι και η ταχύτητα κίνησης είναι μικρότερη, δεν προβλέπεται

προειδοποιητική πινακίδα επιλογής λωρίδας, παρά μόνο η ειδική πινακίδα

εισόδου πλησίον της πρώτης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο (Σχ.5-1 Ο).

Σχ. 5-10: Πιναιciδαεισόδουσε αυτoιcινητόδρoμoσε οδό δυο λωρίδων κυκλοφορίας.

Πηγή: Califomia Traffic Manua1, 1996.
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ΙΌ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

5.3.3 Σ11μανση (Ιασικών προορισμών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Η πληροφοριακή σήμανση πρέπει να είναι ενιαία και συνεχής ως προς την

αναγραφ11 κύριων πόλεων ("control cities") ως βασικών προορισμών προκειμένου να

διευκολύνει τον προσανατολισμό σε μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων. Για το λόγο

αυτό το MUTCD ορίζει ότι κάθε περιφέρειαοφείλει να συντάσσει μια λίστα πόλεων ως

βασικούςπροορισμούςσε συνεργασία με τις γειτονικές περιφέρειεςκαι πολιτείες. Όλες

οι οδοί πρέπει να σημαίνονται με βάση τους ίδιους προορισμούς και σης δυο

κατευθύνσειςτης κυκλοφορίας. Ο βασικός προορισμός πρέπει να παραμένει ο ίδιος

σε όλες τις διαδοχικές πινακίδες κατά μήκος μιας οδού μέχρι την προσέγγιση σε αυτόν.

Κατά κανόνα, χρησιμοποιείται ένας βασικός προορισμός στις πληροφοριακές

πινακίδες. Όπου η ίδια οδός εξυπηρετεί δυο προορισμούς παρόμοιας σημασίας στην

ίδια κατεύθυνση, υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής δυο βασικών προορισμών, με τον

πιο απομακρυσμένο στην κάτω σειρά. Κατ' εξαίρεση. όπου η αναγραφή δυο

προορισμώνδεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους, μπορεί να γίνεται χρήση των δυο

βασικώνπροορισμώνεναλλάξανά ζεύγος συνεχόμενωνπινακίδων.Τονίζεται ιδιαίτερα,

στις οδούς που διασχίζουν περισσότερες της μιας πολιτείας, η ανάγκη αναγραφής

κύριων πόλεων που ανήκουν στην όμορη πολιτεία στα σημεία προσέγγισηςτων μεταξύ

τους συνόρων.

Στη συνέχεια, θα δούμε τις τρεις βασικές περιπτωσεις χρησιμοποίησης των

κύριων πόλεων στην πληροφοριακήσιιμανση των ΗΠΑ:

ι. Σε κόμβους μεταξύ αυτοκινητοδρόμων, ως το μήνυμα της ευθείας

κίνησης" (Σχ.5-11).

15 Χρειάζεται να σημειωθεί ότι, αντίθετα απ' ότι συμβαίνει στην Ευρώπη, στους δευτερεύοντες

κόμβους των αυτοκινητοδρόμων των Η ΠΑ σημαίνονται με αναγραφιΊ προορισμού μόνο οι

κατευθύνσεις εξόδου. Η κατεύθυνση της ευθείας καλύπτεται με τη ΧΡιΊση του χαρακτηριστικού

σιΊματος (Route Sl1ield) και την αναγραφιΊ του γεωγραφικού προσανατολισμού του

αυτοκινητοδρόμου.
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Σχ. 5-11 :Πινακίδα ευθείας κατεύθυνσης αυτοκινητοδρόμου προ ανισόπεδου ιcόμβoυ

με ά');).ι)ν αυτοκινητόδρομο.

Πηγή: MυrCD, 2000.

2. Σε διασταυρώσεις οδών που οδηγούν σε αυτοκινητόδρομο

(συμπληρωματικά με τα traίlblazers) (Σχ.5-12).

Σχ.. 5-12 : Πινακίδα συνήθους οδού με κατευθύνσεις ιdνησης προς αυτοκινητόδρομο.

ΠηΥή: Califomia Τraffic Manual, 1996.

3. Στις επιΡεραιωτικές πινακίδες χιλιομετρικών αποστάσεων (όπου

αναγράφοvtαι και οι ενδιάμεσοι δευτερεύοντες προορισμοί κατά μήκος της

οδού) στην κάτω σειρά (Σχ.5-13).
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]
Σχ.. 5-13 : Επιβεβαιωπκή mvaIάδa με αναγραφή χιλιομετρικών αποστάσεων (με την

κύρια πόλη - βασιιώ προορισμό στην κάτω σεψά).

Πηγή: CaIifomia Traffic Manual, 1996.

Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε κλείνοντας την παράγραφο είναι η

διαφορετική σεφά αναγραφής των προορισμών σε σχέση με την Ευρώπη. Σης 1Π1Α; ο

mo απομακρυσμένος προορισμός αναγράφεται στην κάτω σεφά και ο πλησιέστερος

στην πρώτη, ακριβώς αντίθετα απ' ότι ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες.
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5.3.4 Πληροφοριακή σήμανση αυτοκινητοδρόμων

Σε αυτή την παράγραφο θα αναφερθούν ορισμένα βασικά στοιχεία της

πληροφοριακής σιιμανσης των αυτοκινητοδρόμων των ΗΠΑ, με έμφαση στα σημεία τα

οποία διαφέρουν από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, χωρίς ιδιαίτερη

αναφορά στις KατασKευαστtKές λεπτομέρειες (μεγέθη γραμματοσειρών, πάχη πλαισίων

κλπ), οι οποίες δεν αφορούν το ανηκείμενο της παρούσας εργασίας.

Ξεκινώντας θα παρουσιάσουμε τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζει το

MUTCD για τη σωστή και επαρκή σήμανση των αυτοκινητοδρόμων:

Ι. ΠαΡΟΧΙ1 πληροφόρησης για τις κατευθύνσεις προς σημαντικούς

προορισμούς(πόλεις ή άλλους αυτοκινητοδρόμους)16.

2. Έγκαιρη καθοδήγηση των οδηγών προς τις λωρίδες εξόδου.

3. Συστηματοποίηση βασικών διαδρομών του εθνικού δικτύου (μέσω της

αρίθμησης των οδών και του γεωγραφικού προσανατολισμού) και εξεύρεση

των βασικών προορισμών κατά μήκος αυτών.

4. Παροχή πληροφόρησης προς χώρους εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών,

χώρους αναψυχής και άλ/ες σημανΤ1κές δραστηριότητες.

5.3.4.1 Χαρακτηριστικά σήμανσης εντός αστικών περιοχών

Ι

Ι

J

j

Οι προδιαγραφές σήμανσης αυτοκινητοδρόμων σε όλες τις χώρες αναφέρονται

σε ιδεατές συνθήκες κυκλοφορίας, οι οποίες όμως εξασφαλίζονται μόνο σε αγροτικές

16 Χρειάζεται να τονιστεί η σημασία που αποδίδεται στις οδούς του κύριου οδικού δικτύου ως

σημαντικών προορισμών της κατευθυντήριας πληροφοριακής σήμανσης. σε αντίθεση με την

Ευρώπη. όπου κάτι τέτοιο αποφεύγεται συστηματικά.
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περιοχές όπου το υπόλοιπο οδικό δίκτυο είναι σχετικά αραιό. Όταν οι

αυτοκινητόδρομοι διασχίζουν περιοχές αστικών συγκεντρώσεων, η πυκνότητα του

περιβάλλοντος οδικού δικτύου καθώς και διάφορες άλλες παράμετροι που θα

παρουσιαστούν στην παρούσα παράγραφο, επηρεάζουν τις συνθΙ1κες oδiηησης και, ως

εκ τούτου, απαιτούνται διαφοροποιήσεις στον τρόπο σl1μανσllς. Για το λόγο αυτό, ένα

από τα πρώτα σημεία που εξετάζονται στο MUTCD είναι ο ακριβής προσδιορισμός των

διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν εντός και εκτός αστικών περιοχών, ούτως

ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προσαρμογή των κανονισμών σήμανσης.

Η πρώτη βασική παραηΙρησll έχει να κάνει με τον ορισμό των αστικών

περιοχών. Επισημαίνεται ότι οι περιοχές αυτές δεν χαρακτηρίζονταικατ' ανάγκη από

τα διοικητικά όρια πόλεων ή πολεοδομικών συγκροτημάτων, μιας και συχνά εντός

πόλεων συναντώνται αραιοκατοlκημένες περιοχές τα χαρακτηριστικά των οποίων

προσομοιάζουν περισσότερο στις αγροτικές συνθήκες οδήγησιις και δεν θέτουν

προβλήματα σήμανσης.

Έτσι, τα κριτήρια χαρακτιιρισμού περιοχων που διασχίζει ένας

αυτοκινητόδρομοςως "αστικές", συνοψίζονται στα εξιις:

Ι. Ύπαρξη οδών δυο ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας ανά

κατεύθυνση κίνησιις γύρω από τον αυτοκινητόδρομο.

2. Υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι στο οδικό δίκτυο που διασταυρώνεται με

τον αυτοκινητόδρομο.

3. Υψηλοί φόρτοι εισόδου και εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.

4. Μεγάλη πυκνότητα κόμβων επί του αυτοκινητοδρόμου.

5. Προσέγγιση σε πόλεις εξυπηρετούμενες από τρεις 11 περισσότερες

εξόδους από τον αυτοκινητόδρομο.

6. Χρήση ορισμένου οδικού τμήματος του αυτοκινητοδρόμου για αστικές

μετακιν11σεις από τον τοπικό πληθυσμό.

7. Ηλεκτροφωτισμός των οδικών τμημάτων και κόμβων.

Ι::!Ι
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8. Έντονη παρόδια δόμηση και λοιπά στοιχεία που αποσπούν την προσοχή

των κινουμένων επί του αυτοκινητοδρόμου (διαφημιστικές επιγραφές

κλπ).

(MUTCD,2000)

Προς την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην οδήγηση που ανακύπτουναπό τις

προαναφερθείσες συνθήκες, ορίζονται ορισμένες γενικές αρχές τροποποίησης της

πληροφοριακής σήμανσης, οι οποίες θα αναλυθούν περισσότερο στις επόμενες

παραγράφους.Συνοπτικάείναι οι εξής:

ι. Χρήση προειδοποιητικώνπινακίδων αναγγελίαςσυνεχόμενωνκόμβων.

2. Τήρηση μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των πληροφοριακών

πινακίδων.

3. Απάλειψη της σήμανσης χώρων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών.

4. Μείωση στο ελάχιστο των επιβεβαιωτικών πινακίδων εισόδου στον

αυτοκινητόδρομο.

5. Τοποθέτηση των προειδοποιητικών πινακίδων σε μικρότερες αποστάσεις

από τους κόμβους με ταυτόχρονη προσαρμογή του μεγέθους των

αναγραφών.

6. Τοποθέτηση της σήμανσης άνω του οδοστρώματος σε στοιχεία του

οδικού περιβάλλοντος (πχ. γέφυρες διασταυρούμενων οδών) όπου αυτό

είναι δυνατό, για την αποφυγή ανέγερσης γεφυρών σήμανσης (αύξηση

ορατότητας και παράλληλη μείωση κόστους).

7. Εκτεταμένη χρήση διαγραμματικών πινακίδων.

8. Συχνή χρήση ονομασιών οδών ως κύριων προορισμών εξόδου.

Τέλος, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι οι μειωμένες ταχύτητες κίνησης

που επικρατούν σε οδικά τμήματα εντός αστικών περιοχών λόγω αυξημένης

συμφόρησης δε δικαιολογούν χαμηλότερο επίπεδο σήμανσης καθώς οι ιδιαιτερότητες
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που προαναφέρθηκαν αντισταθμίζουν τις μειωμένες απαιτήσεις λόγω χαμηλότερων

ταχυτήτων.

5.3.4.2 Χαρακτηριστικά σιιμανσης σε αγροτικές περιοχές

Στις αγροτικ{;ς περιοχές εμφανίζονται κατά κανόνα μεγαλύτερες αποστάσεις

μεταξύ των κόμβων οπότε εξασφαλίζονται οι απαραίτητες αποστάσεις )tα την

τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων τόσο πριν όσο και μετά τις εξόδους. Το

πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι η μειωμένη κυκλοφορία στις εισόδους και εξόδους

αλλά και το μονότονο τοπίο γύρω από την οδό, συχνά μειώνουν την προσοχή των

αυτοκινητιστών στην οδήγηση ενέχοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Αυτό καθιστά το

ρόλο των πληροφοριακών πινακίδων ιδιαίτερα σημαντικό και για λόγους ασφαλείας

πέρα από τη βασική λειτουργία της πληροφόρησης καθαυτή. Προς αυτή την

κατεύθυνση επισημαίνεται η ανάγκη συνεχούς πληροφοριακής σήμανσης κατά μήκος

όλης της οδού και όχι συγκέντρωση των πινακίδων αποκλειστικά πλησίον των κόμβωμ,

γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το γενικό σχεδιασμό των

αυτοκινητοδρόμων.

5.343 Γενικά στοιχεία πληροφοριακώνπινακίδωναυτοκινητοδρόμων

Οι πληροφοριακέςπινακίδες των αυτοκινητοδρόμωνέχουν πράσινο υπόβαθρο

και λευκά γράμματα και πλαίσια, όπως και οι πινακίδες του κοινού οδικού δικτύου.

Περιέχουν, εκτός από τις αναγραφές των προορισμών, ειδικά σύμβολα

(χαρακτηριστικά σήματα οδών, σύμβολα συγκεκριμένων λειτουργιών κλπ) και

γεωγραφικές κατευθύνσεις (Βορρά, Νότου, Ανατολ11ς και Δύσης). Στις

ΠΡΟfιδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας των κόμβων, καθώς και στις πινακίδες των

εξόδων, είτε είναι τοποθετημένεςπλευρικά είτε σε γέφυρες σήμανσης,δεν επιτρέπεται

να αναγράφονται πέραν των δυο προορισμών. Τυχόν επιπλέον προορισμοί που

χρειάζεται να αναφερθούν μπορούν να περιέχονται σε συμπληρωματικές
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πληροφοριακές πινακίδες αναρτημένες σε διαφορετικούς ιστούς. Ακόμη, πρέπει να

αποφεύγεται η ταυτόχρονη αναγραφή ως προορισμών στην ίδια πινακίδα μιας

τοποθεσίας (πόλης, χωριού κλπ) και μιας ονομασίας οδού )ta Π/ν αποφυγή σύγχυσης

των μηνυμάτωναπό τους οδηγούς.

5.3.4.4 Είδη πληροφοριακώv πινακίδων και κατηγορίες κόμβων

Η σήμανση των κόμβων των αυτοκινητοδρόμων περιλαμβάνει τις

προειδοποιητικές πι\'ακίδες, τις πινακίδες εξόδου και τις επιβεβαιωτικές πινακίδες

εισόδου, οι οποίες είναι 0\ βασικές πινακίδες που χρησιμοποιούνται σε όλους τους

κόμβους του δικτύου. Η τοποθέτηση και ο αριθμός των πινακίδων σε κάθε κόμβο

διαφοροποιείται ανάλογα με τη σημασία του κάθε κόμβου. Ως προς τα είδη των

πινακίδων και τη διαφοροποίηση της σήμανσης βάσει της σημασίας του κόμβου,

επικρατεί ίδια λογικι; με την ευρωπαϊκή πρακτικι;. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, όμως,

εμφανίζονται αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς τη μορφή και την τοποθέτηση των

πινακίδων.

Πριν την παρουσίαση των πινακίδων μίας προς μία κρίνεται σκόπιμο να

παρουσιαστούνοι διάφορες κατηγορίες κόμβων. Το MUTCD διακρίνει τους κόμβους,

ανάλογα με τη σημασία τους, σε πρωτεύοντες, ενδιάμεσης σημασίας και

δευτερεύοντες. Αναλυτικότερα, ~;xoυμε:

Ι. Οι πρωτεύοντες κόμβοι υποδιαιρούνται σε δυο κατηγορίες:

α) στους κόμβους με άλλους αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας

κυκλοφορίας,

J β) στους κόμβους, εκτός αυτών της πρώτης υποκατηγορίας, με οδούς

πολλών λωρίδων κυκλοφορίας και υψηλώ\' φόρτω\', κύριες αστικές

αρτηρίες, καθώς και σημαντικές αγροτικές οδούς στις διασταυρώσεις με
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τις οποίες υπάρχει μCΓάλo ποσοστό στρεφουσών ΚΙVιlσεων από και προς

τον αυτοκινητόδρομο.

2. Οι δευτερεύοντες κόμβοι εiναι εκεiνοι στους οποίους σι φόρτοι

εισόδου και εξόδου είναι πολύ χαμηλοί (ενδεικτικά αναφέρεται σαν

όριο να εκτιμώνται λιγότεροι Τα/ν Ι 00 οχημάτων ανά ημέρα).

3. Οι κόμβοι ενδιάμεσης σημασiας εiναι όλοι σι υπόλοιποι πλην Τα/ν

πρωτευόντων και δευτερευόντων.

5.3.4.5 Προειδοποιητικές πινακίδες εξόδου

[J

J

Στους πρωτεύοντες και ενδιάμεσης σημασίας κόμβους, τοποθετούνται δυο

και κατά προτίμηση ΤΡΗς προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας Τα/ν εξόδων, σε

αποστάσεις 800 111 (0,5 μίλι), Ι 600 111 (Ι μίλι) και 3,2 klll (2 μίλια) απά την έξοδο. Στους

δευτερεύοντες κόμβους, αρκεί μία προειδοποιητικι, πινακίδα, σε απόσταση 800 111 από

την έξοδο. Η τοποθέτηση γίνεται πλευρικά, εκτός από τις πινακίδες σε απόσταση 800 lη

και 1600 lη των πρωτευόντων κόμβων που τοποθετούνται σε γέφυρες σήμανσης. Στις

αριστερές εξόδους πάντως, απαιτεiται η ΧΡιΙση διαγραμματικών πινακίδων, όπως είναι

αυτές που χρησιμοποιούνται στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους (για τις

διαγραμματικές πινακίδες, βλ. σχετικά 3.2.2).

Οι προειδοποιητικές πινακίδες εξόδου περιλαμβάνουν το χαρακτηριστικό

σήμα της διασταυρούμενης οδού, το βασικό προορισμό εξόδου, τη" απόσταση από

την έξοδο (πλην των πινακiδων που τοποθετούνται σε απόσταση 800 111

συμπληρωματικά με εκείνες στα 1600 lη κω τα 3,2 km) και φέρουν, προαιρετικά, τον

αριθμό του κόμβου σε ξεχωρισηΊ πινακίδα. Όταν δεν φέρουν τ/ν πινακίδα αρίθμησης

του κόμβου, περιλαμβάνουν και την αναΥραφιi EXIT(S) (έξαδας [έξοδαι]).
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Γ. ΔΗΜΗΓΡΟΠΟΥΛΟΣ

(α)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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. EXIΤS 2 MILES.
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(β)

J

Σχ. 5·J4 : Προειδοποιητucές mvωcίδες αναΥΥελίας εξόδου αυΤΟΚ1.νητοδρόμου.

(α): Προειδοποιητική mvaιciδα εξόδου φέρουσα τον αριθμό του κόμβου.

(β): Προειδοποιητική πιναΙCΊΔα με την αναγραφή EXΠS αντί του αριθμού του ιroμβoυ.

Πηγή: MUΤCD, 2000.

5.3.4.6 Πιναχίδες κατευθύνσεων εξόδου

]

J

J

J

Οι πινακίδες εξόδου διακρίνονται στις πινακίδες κατεύθυνσης εξόδου που

τοποθετούνται στην αρχή της λωρίδας επιβράδυνσης και τις κατευθυντήριες που

τοποθετούνται στη διαχωριστική νησίδα ανάμεσα στον αυτοκινητόδρομο και τον

κλάδο εξόδου για να υποδείξουν την είσοδο στον κλάδο εξόδου. Η χρήση τους είναι

υποχρεωτική στους πρωτεύοντες και ενδιάμεσης σημασίας κόμβους και συνίσταται

στους δευτερεύοντες. Οι κατευθυντήριες mνακίδες εξόδου τοποθετούνται σε χαμηλό

ιστό, όπως και στην Ευρώπη, ενώ εκείνες που αναγγέλλουν την έναρξη της λωρίδας

επιβράδυνσης τοποθετούνται είτε πλευρικά είτε, σε περίπτωση που η λωρίδα

επιβράδυνσης έχει μήκος μικρότερο από 100 m, άνω του οΟΟστρώματος (αντίθετα από

τα ευρωπαϊκά πρότυπα όπου η τοποθέτηση τουλάχιστον για τους πρωτεύοντες κόμβους

γίνεται πάντα άνω του οΟΟστρώματος). Κατά την πεΡ1πτωση, πάντως που κάποια

λωρίδα κίνησης του αυτοκινητοδρόμου λειτουργεί ως λωρίδα εξόδου και αφαψείται

από τον αυτοκινητόδρομο, η άνω της οδού τοποθέτηση είναι απαραίτητη, κατά τα

ισχύοντα και σε ευρωπαϊκό επiπεoo.
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Οι πινακίδες κατεύθυνσης εξόδου φέρουν τον αριθμό του κόμβου (σε

ξεχωριστή πινακίδα), το χαρακτηριστικό σήμα της δtασταυρoύμενης οδού, τη

γεωγραφική κατεύθυνση επί της διασταυρούμενης οδού και το βασικό προορισμό

εξόδου με ένα λοξό βέλος που δείχνει προς τα επάνω. Οταν υπάρχει αφαίρεση λωρiδας,

στην άνω της οδού πινακίδα εγγράφεται η ένθετη πινακίδα ΕΧΙΤ ONLΥ (μόνο έξοδος),

η οποία φαίνεται στο Σχ.5-15.

Ι [ ΕΧΙΤ ΟΝιν ] Ι
Σχ. 5-15 :Ένθετη πινακίδα αναΥΥελίας λωρίδας αυτοκινητοδρόμου που αφαφείται'

στην έξοδο, χρησιμοποιούμενη στις πινακίδες αναΥΥελίας εξόδου.

Πηγή: MυrCD, 2000.

Ακολούθως, στο Σχ.5-16, φαίνονται οι τυπucές πινακίδες κατεύθυνσης εξόδου

που τοποθετούνται στην αρχή της λωρiδας επιβράδυνσης του κόμβου (με και χωρίς την

ένθετη πινακiδα ΕΧΙΤ ONLΥ).

J

(α) (β)

Σχ. 5-16 : Κατευθυντήριες πιναιci.δες εξόδου από αυτοκινητόδρομο.

(α): Απλή πινακίδα κατεύθυνσης εξόδου από αιnoιανητόδΡOμo.

(β): Πινακίδα κατεύθυνσης εξόδου με αφαίρεση λωρ~.

Πηγή: MυrCD, 2000.
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Οι κατευθυντήριες πινακίδες εξόδου που τοποθετούνται στην αρχή του

κλάδου εξόδου, περΙέχουν την αναγραφή ΕΧΙΤ (έξοδος) συνοδευόμενη οπό ένα λοξό

βέλος που δείχνει προς τα επάνω και αναρτώνται μαζί με τη συμπληρωματική πινακίδα

του αριθμού του κόμβου, όπως φαίνεται στο Σχ.5-17 που ακολουθεί.

Σχ. 5-17 : Κατευθυντήρια mvaιciδα εξόδου από αυτοκινητόδρομο που τοποθετείται

στην αρχή τοο κλάδου eξόδoυ.

nlffli: MUTCD, 2000.

5.3.4.7 Επιβεβωωτικές πινακίδες εισόδου

Οι επιβεβαιωτικές πινακίδες εισδδου τοποθετούνται μετά από κάθε κόμβο του

αυτοκινητοδρόμου, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και είναι τρεις17. Σε απόσταση 150 m από

το πέρας της λωρίδας επιτάχuνσης τοποθετείται η χαρακτ/ριστική πινακίδα (Route

ShieId) του αυτοκινητοδρόμου, η οποία επιβεβαιώνει την είσοδο σε αυτόν. Σε

απόσταση 300 m από αυτήν τοποθετείται η πινακίδα ορίου ταχύτητας και στα 600 m, η

πινακίδα βασικών προορισμών κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Οι πινακίδες αυτές

τοποθετούνται, όπως και στην Ευρώπη, στο δεξί άκρο της οδού. Είναι χαρακτηριστικό

ότι η χαρακτηριστική πινακίδα, η οποία περιλαμβάνει και τον αριθμό του

αυτοκινητοδρόμου, δεν εΥΥράφεται στην πινακίδα βασικών προορισμών, αντίθετα

17 Στ/ν ουσία, μόνο η πρώτη mνακίδα είναι εm(3εβαιωτική εισόδου ιcαι ιcατά δεύτερο λόγο η

τρίτη, ενώ η δεύτερη είναι ρυθμιστική πινακίδα. Στο MUfCD, οι πινακίδεςαυτές αναφέρονται

ως ''Post-Interchange Signs" (πινακίδες μετά τον ιcόμβo). Χό.ριν απλcn)στευσης, καθώς και

λόγω της διαφορετικήςπρακτικής σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, παρουσιάζονταιενιαία.

στην ίδια παρό.Υραφο.
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με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Μάλιστα, σε περίπτωση μη επαρκούς απόστασης για

την ανάρτηση και των τριών πινακίδων (άμεση προσΈΥΥιση στον επόμενο κόμβο), η

πινακίδα που δύναται να παραλειφθεί είναι εκείνη στην οποία αναγράφονται οι βασικοί

προορισμοί.

Ως προς τις χαρακτηριστικές πινακίδες των οδών, έχει γίνει ήδη αναφορά στην

παρά'Υραφο 5.3.1. Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστούν μόνο οι

επιfJεβαιωΤΙKές πινακίδες βασικών προορισμών. Οι πινακίδες αυτές περtλαμβάνoυν

δυο ή το πολύ τρεις προορισμούςπου συναντώνταικατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου

με τις χιλιομετρικές τους αποστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πλησιέστερος

προορισμός (ο οποίος αναγράφεταιστην πρώτη σεφά) πρέπει να είναι η ονομασία του

επόμενου κύριου κόμβου κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, κάτι που δεν

εφαρμόζεται επ' ουδενί στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο τρίτος (πλέον απομακρυσμένος)

αναγραφόμενος προορισμός (δεύτερος σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο δυο βασικοί

προορισμοίστην πινακίδα) είναι μια "κύρια πόΜι" (Control CίΙΥ, βλ. παράγραφο 5.3.3)

υπερτοπικής σημασίας που χρησιμεύει για τον ουσιαστικό προσανατολισμό των

οδηγών στην οδό. Ο δεύτερος (ενδιάμεσος) προορισμός, όταν υπάρχε~ είναι μια

ενδιάμεση πόλη ή σημαντική δραστηριότητα, η οποία έχει άμεση πρόσβαση από τον

αυτοκινητόδρομο. Στο Σχ.5-18 που ακολουθεί παρουσιάζεται μια τυπική επιβεβαιωτική

πινακίδα βασικών προορισμών.

Σχ. 5-18 : Επιβεβαιωτική πινακίδα εισόδου σε αυτοκινητόδρομο με αναγραφές

χιλιομετρικών αποστάσεων βασικών προορισμών.

Στην κάτω σειρά βρίσκεται η «κύρια πόλη" (St. Louis), στη δεύτερη ένας εvδιάμ.εσoς

προορισμός (Greenville) και στην πρώτη το όνομα του επόμενου κύριου κόμβου (US

38).

Πηγή: MUTCD, 2000.
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5.3.4.8 Σήμανση ευθείας κατεύθυνσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΉ ΣΉΜΑΝΣΗ
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Όπως προαναφέρθηκε, στην πλειονότητα των κόμβων των αμερικανικών

αυτοκινητοδρόμων, δε χρησιμοποιούνται πινακίδες υπόδειξης της ευθείας κατεύθυνσης

και η αντίστοιχη πληροφόρηση εξασφαλίζεται κυρίως από τις επιβεβαιωτικές πινακίδες

αποστάσεων. γπόδειξη της ευθείας κατεύθυνσης με προσδιορισμό των λωρίδων που

συνεχίζουν ευθεία και των λωρίδων εξόδου γίνεται μόνο στους πρωτεύοντες κόμβους,

με τη χρήση γεφυρών σήμανσης (Σχ.5-19). Οι πιναKiδες περιέχουν τα γνωστά

μηνύματα προσανατολισμού (χαρακτηριστική πινακίδα οδού και γεωγραφική

κατεύθυνση).

Σχ. 5-19 :Τυπική διάταξη πινακίδων ΠΡOεmλσγής λωρίδων κίνησης σε γέφυρα

σήμανσης πρωτεύοντος κόμβου.

Η αριστερή πινmάδα αφορά την ευθεία ιciνηση (ο αριθμός των βελών αντιστοιχεί στις

λωρiδες ""KAoφoρiσς) και η δεξιά τις δυο λωρiδες εξόδου του κόμβου.

Πηγή: MUTCD, 2000.

5.3.4.9 Διαγραμματικέςπινακίδες

Διαγραμματικές ονομάζονται οι πινακίδες που απεικονίζουν σχηματικά όλες τις

πιθανές κατευθύνσεις κίνησης σε έναν κόμβο (βλ. 3.2.2). Στις ΗΠΑ δεν

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα συχνά. Η χρήση τους περιορίζεται στις αριστερές εξόδους
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των αυτοκινητοδρόμων (Σχ.S-2Ο), στις συμβολές αυτοκινητοδρόμων (Σχ.S-21) και στις

εξόδους με αφαίρεση λωρίδας (σε συνδυασμό με την πινακίδα ΕΧιΤ ONLΥ) (ΣχS-22)

Σχ. 5-20 : Διαγραμματική πινακίδα με προειδοποίηση αριστερής εξόδου

αυτοκινητοδρόμου.

Πηγή: MUΤCD, 2000.

Σχ. 5-21 : Διαγραμματική πινακίδα προειδοποίησης μερισμού λωρίδων

αυτοκινητοδρόμου.

Πηγή: MUΤCD, 2000.

Σχ. 5-22 : Διαγραμματική πινακίδα με προειδοποίηση αφαψεσης λωρίδας στην

επόμενη έξοδο του αυτοκινητοδρόμου.

Πηγή: MUΤCD, 2000.
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Πρόκειται για την εφαρμογή των γενικών αρχών τροποποίησης της

πληροφοριακής σήμανσης εντός αστικών περιοχών, που αναφέρθηκαν στην παράγραφο

5.3.4. Ι. Η βασική διαφοροποίηση έχει να κάνει με την αντικατάσταση των

προειδοποιητικών πινακίδων εξόδου - για τις οποίες δεν μπορούν να τηρηθούν σι

απαραίτητες αποστάσεις τοποθέτησης'Ο - από τις πινακίδες ··συνεχόμενων κόμβων"

(Interchange Seqιlence SignS), στις οποίες αναγράφονται οι ονομασίες και σι

αποστάσεις εξόδου των τριών κόμβων (σι ονομασίες των οποίων ακολουθούν συνήθως

τα ονόματα Τα/ν διασταυρούμενων αρτηριών) που ακολουθούν σε μικρή απόσταση

(Σχ.S-23α). Η μορφl, των πινακίδων αυτών είναι όπως των επιβεβαιωτικών πινακίδων

βασικών προορισμών. Επισημαίνεται η ανάγκη αυτές οι πινακίδες να χρησιμοποιούνται

καθ' όλο το μήκος μιας αστικής περιοχής και όχι μόνο στους κόμβους όπου

εμφανίζεται πρόβλημα διαθέσιμων αποστάσεων, για λόγους συνέχειας και

ομοιομορφίας της πληροφοριαΚ11ς σήμανσης. Ακόμη, για την απλοποίηση της

σήμανσης, σε πόλεις που εξυπηρετούνται από έναν συγκεκριμένο αριθμό εξόδων, πριν

από την πρώτη έξοδο, μπορεί να χρησιμοποιείται η πινακίδα "Επόμενων Χ Εξόδων,,19

(προς την τάδε πόλη) (ΝΕΧΤ Χ EXJTS) που φαίνεται στο Σχ.5-23β.

ΙΝ Δηλαδή όπου η απόστασl, μεταξύ του τέλους της λωρίδας επιτάχυνσης του πρώτου κόμβου

και της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης του επόμενου είναι μικρότερη των 800 ιη.

19 Θα σημειώσουμε ότι αυτι) η πινακίδα χρησιμοποιείται αποσπασματικά και χωρίς να

πρoβλtπεται στις προδιαγραφές και στον ΠΑΘΕ, στην περιοχή της παράκαμψης Λάρισας

(ΔΕΚΑΜΜ, 200]). Θεωρούμε ότι είναι μία ιδιαίτερα ΧΡιΊσιμη πινακίδα, η χριΊση της οποίας θα

μπορούσε να βοηθιΊσει αρκετά στη βελτίωση της πληροφοριακής σήμανσης περιφερειακών

αρτηριών ελληνικών πόλεων (βλ. αντίστοιχα και την πρόταση πληροφοριακής σήμανσης της

αρτηρίας παράκαμψης του ΠΣ Βόλου στο κεφάλαιο 8).

J'?,-



Σχ. 5-23 :Πληροφοριακές mvaIάδες σήμανσης περιοχών "συνεχόμενων κόμβων".

(α): Πιναιd.δα "Συνεχόμενων Κόμβων".

(β): Πινακίδα ''Επόμενων Χ Εξόδων".

ΠηΥή: Ca1ifomia Traffic Manual, 1996 και MillCD, 2000, ιδία επεξεΡΥασία.
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(β)
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5.3.5 Σήμανση ειδικών κατηγοριών

ΠΛΗΡΟ<l>ΟΡ1ΑΚΗ ΟΔ1ΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Το MUTCD εξετάζει ξεχωριστά την πληροφοριακήσήμανση τριών σημαντικών

κατηγοριών προορισμών. Η πρώτη αφορά τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης

αυτοκινητιστών και διαχωρίζεται σε γενική (που προσομοιάζει στα ευρωπαϊκά

πρότυπα) και ειδική σήμανση (στην οποία γίνεται εκτενέστερη πληροφόρηση σχετικά

με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και χρησιμοποιούνται λογότυπα

επιχειρήσεων).Η δεύτερη ασχολείταιαποκλειστικάμε την τουριστική κατευθυντήρια

σήμανση σχετικών επιχεΙΡliσεων, ενώ η τρίτη σχετίζεται με τη σήμανση των χώρων

αναψυχήςκω των χώρων πολιτιστικούενδιαφέροντος.Στις ακόλουθεςπαραγράφους

παρουσιάζονταιαναλυτικότεραστοιχεία για τις κατηγορίεςαυτές.

Το MUTCD προβλέπει την πληροφοριακή σήμανση μιας σειράς

εγκαταστάσεων και υπηρεσιών με ειδικές πινακίδες κατά μήκος του οδικού δικτύου,

όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια. ξενοδοχεία 11 μοτέλ. Οι συνθήκες ορατότητας

αλλά και 11 διαθεσιμότητα τέτοιων υπηρεσιών στο κοινό οδικό δίκτυο είναι τέτοιες που

δεν καθιστούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων την ειδική αυτή σlΊμανση

απαραίτητη, έτσι οι οδηγίες αφορούν κατά βάση τη σήμανση σε αυτοκινητοδρόμους.

Ορίζεται εξαρχής αυστηρά ότι ο σκοπός αυτής της κατηγορίας σήμανσης είναι 11

εξυπηρέτηση των οδηγών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε μέσο

διαφήμισης και προβολής ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση,

επισημαίνεται η ανάγκη καθοδήγησης των οδηγών σε εγκαταστάσεις και καταστήματα

που να μην τους αναγκάζουν να παρεκκλίνουν της πορείας τους, δηλαδή η σήμανση

αφενός να τους καθοδηγεί σε εγκαταστάσεις μικρής απόστασης από τον

αυτοκινητόδρομο (ή την οδό γενικότερα) στον οποίο κινούνται και αφετέρου να μην

γίνεται σε κόμβους όπου είναι δύσκολη η επιστροφή στον αυτοκινητόδρομο ή όπου δεν

Ί

J

!
]

Ι

5.3.5.1 Γενική σήμανση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (General

Service Signing)

]
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υπάρχει πλήρης πρόσβαση και από τις δυο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου.

Επίσης, για λόγους πρακτικότητας, 11 σήμανση προς τέτοιου είδους προορισμούς έχει

νόημα να γίνεται τακτικά μόνο σε περιοχές όπου σι υπηρεσίες αυτές δεν υπάρχουν

συχνά. Όπου δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, η μέριμνα δίνεται στη σήμανση ανά

ορισμένα διαστήματα τα οποία κρίνονται αναγκαία καθώς 11 συνεχής σήμανση

ομοειδών υπηρεσιών υπερφορτώνει τους οδηγούς με μηνύματα που δεν τους είναι

απαραίτητα.

Οι πινακίδες εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών είναι μπλε με

λευκές αναγραφές και πλαίσια. Στις τελευταίες αναθεωΡΙ1σεις του MVTCD δίνεται

μεγάλη σημασία στη γενικευμένη χρήση εγκεκριμένων και ευρέως γνωστών

συμβόλων (Σχ.5-24) αντί γtα αναγραφές λέξεων και σε αυτή την κατεύθυνση

προτείνεται η σταδιακή αVΤΙKατάσταση των παλαιών πινακίδων με νέες που να

πληρούν τις προδιαγραφές αυτές. Ορισμένοι λόγοι για τους οποίους προτιμάται η

χρήση συμβόλων είναι οι ακόλουθοι:

• Η πλειοψηφία των ανθρώπων αναγνωρίζει πιο γρήγορα τα σύμβολα από

τις λέξεις, γεγονός που μειώνει το χρόνο ανάγνωσης.

• Οι τουρίστες και μετανάστες που δεν ομιλούν αγγλικά καταλαβαίνουν

ευκολότερα το είδος της υπηρεσίας που αναγράφεται συμβολικά.

• Οι πινακίδες συμβόλων είναι μικρότερες από εκείνες που περιέχουν

λέξεις, κάτι που μειώνει το κόστος κατασκευής τους και το χώρο που

καταλαμβάνουν στα πλάγια της οδού.

(California TΓOffιc Manual, 1996)
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Σχ. 5-24 : Πρότυπα σύμβολα γεvιΙCΉς σήμανσης εyιcαταστάσεων εξυπηρέτησης.

Από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω: Πρατήριο Καυσίμων,

Εστιατόριο, σύμβολο ατόμων με ειδικές ανάγκες (πρόσθετο σε εΥκαταστάσεις που

έχουν τις προδ«ryραφές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ), Νοσοκομείο, ΞενοΟΟχείο, Χώρος

Camping, Τηλέφωνο, Τροχαία.

Πηγή: Ca1ifornia Traffic Manua1, 1996.

5.3.5.2 Ειδική oήμαvση εγκατασroσεων εξυπηρέτησης αιn:oκινητιoτών (Specific

Service Signing)

Η κατηγορία αυτή είναι παρόμοια με την προηγούμενη, μόνο που εδώ δίνεται

σημασία στη σήμανση πολλών εγκαταστάσεων ίδιας λειτουργίας κατά μήκος

αγροτικών περιοχώJΟ . Σε αντίθεση με τη γενική σήμανση, περιλαμβάνει μόνο

τέσσερεις κατηγορίες tΎKαταστάσεων. τα πρατήρια καυσίμων, τα εστιατόρια. τα

ξενοδοχεία - μοτέλ και τα camping, εγκαταστάσεις που συχνά βρίσκονται

συγκεντρωμένες σε αγροτικές περιοχές κατά μήκος μεγάλων οδικών αξόνων. Τα γενικά

κριτήρια που τίθενται για την επιλογή μιας επιχείρησης από nς πολιτειακές ή τοπικές

αρχές ως κατάλληλης προς σήμανση είναι η επίσημη άδεια λειτουργίας, η ύπαρξη

δημοσίου τηλεφώνου και σύ'Υχρονων εγκαταστάσεων υγιεινής, ενώ ειδικότερα ανά

κατηγορία απαιτούνται τα εξής

20 Κατ' εξαίρεση, η σήμανση αυτή επιτρέπεται και σε αστικές περιοχές εφόσον οι υπηρεσίες

αυτές εμφανίζονται σε αραιά διαστήματα.
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• Όσον αφορά τα πρατήρια καυσίμων, πρέπει να παρέχουν:

Ι. Βενζίνη και άλλα είδη καυσίμων, καθώς και λιπαντικά, αντλίες αέρα

κλπ

2. ΣυνεΧ11 λειτουργία 7 ημερών την εβδομάδα και τουλάχιστον 16

ωρών την ημέρα για πρατιΙρια σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς

ταχείας ΚUKλoφoρίας και 12 ωρών για τα υπόλοιπα

3. Πόσιμο νερό.

• Τα εστιατόρια χρειάζεται να έχουν συνεχές ωράριο πρωί - μεσημέρι 

βράδυ τουλάχιστον 6 ημέρες την εβδομάδα.

• Για τα ξενοδοχεία χρειάζεται να υπάρχει επαρκιΊς αριθμός και καλl,

κατάσταση δωματίων.

• Για τα camplng, τέλος, απαραίτητη είναι η ύπαρξη επαρκούς χώρου

στάθμευσης κατασκηνωτών.

Υπάρχει, μάλιστα, ειδικι, βαθμολογία (point SYStClll) που καθορίζεται από το

βαθμό στον οποίο μια εγκατάσταση πληροί τα παραπάνω κριτήρια, προκειμένου για

την τελΙΚΙ1 επιλογ11 επιχεΙΡl1σεων.

Όσον αφορά τη μορφ11 των πινακίδων ειδlΚ11ς σ11μανσης εγκαταστάσεων

εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, είναι μπλε με λευκές αναγραφές και πλαίσια.

Προβλέπεται η αναγραφιi των λέξεων GAS (Καύσιμα), FOOD (Φαγητό), LODGING

(Κατάλυμα) και CAMPING, μια ένδειξη κατεύθυνσης (είτε με βέλη, είτε με την

αναγραφΙ1 του αριθμού εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο) και τα λογότυπα των

επιχειρήσεων που σημαίνΟΡΤα/ (Σχ.5-25). Κάθε κατηγορία σημαίνεται ξεχωριστά σε

μια πινακίδα και δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερης της μιας πινακίδας για
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κάθε κατηγορία ανά κόμβο. Η σεφά τοποθέτησης είναι, κατά τη φορά της διερχόμενης

κυκλοφορίας, CAMPING, LODGING, FOOD, GAS (Σχ.5-26).

1

1

(α)

ΙΕΧΠ•44J
GλS-EXJT44

ΟΟΟ
ΟΟΟ

(β)

~
GλS-ΕΧΠ211

ΟΟΟ
:;c--- --'C' -_ •••,-~_.

LOOOING- EXJT 211

ΟΟΟ
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Ι

Ι

GλS- ΕΧΠ211Α

ΟΟΟ
~-------~~..__._-- ---

GλS-ΕΧΠ211Β

ΟΟΟ
(γ)

Σχ. 5-25: Πινακίδες ειδικής σήμανσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησηςαυτοκινητιστών.

(α): Ειδική σήμανση μιας κατηγορίας εγκαταστάσεων(Καύσιμα - GAS) σε μονή έξοδο

αυτοκινητοδρόμου.

(β): Ειδική σήμανση δυο κατηγοριών εΥκαταστάσεων (Καύσιμα - GAS και Κατάλυμα

- LODGING) σε μονή έξοδο αυτοκινητοδρόμου.

(γ): Ειδική σήμανση μWς <ιmyyoρίας εγκαταστάσεων (Καύσιμα - GAS) σε δΙΠλή έξσδσ

αυτοκινητοδρόμου.

Πηγή: MUΤCD, 2000.
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Σχ. 5-26 ; Τυπική διάταξη mvaκίδωY ειδικής σήμανσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης

αυτοκινητιστών σε αριθμημένη έξοδο αυτοκινητοδρόμου.

Πηγή: MVΤCD, 2000.

Κλείνοντας την παρούσα παράγραφο, να σημειώσουμε όπ για λόγους

ασφαλείας και μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητας τα λογότυπα των ιδιωπκών

επιχειρήσεων απαιτείται να μην ομοιάζουν με κανενός είδους σύμβολο

,χρησιμοποιούμενο σε οποιαδήποτε επίσημη πινακίδα Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το
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γεγονός ότι δίνεται μέριμνα στην αφαίρεση όλων των λογοτύπων επιχειρήσεων που

λειτουργούν σε εποχιακή βάση κατά την περίοδο που αυτές είναι κλειστές.

Ί

Ι 5.3.5.3 ΚαrευθυvrήΡια τουριστική πληροφοριακή σήμανση (TolIrisr-Orienred

DireCfiOna/ Signs)

Ί

]

]

]

]

J
j

J

Η τουριστική κατευθυντήρια σήμανση έχει σαν αντικείμενο την καθοδήγηση

προς προορισμούς τουριστικού περιεχομένου, όπως επιχειρήσεις τουριστικών ειδών και

υπηρεσίες και δραστηριότ/τες απευθυνόμενες σε τουρίστες. Όπως περιγράφεται στους

κανονισμούς, το βασικό κριτήριο για την επιλογή τέτοιων εγκαταστάσεων είναι αυτές

να αντλούν το μεγαλύτερο ποσοστό της πελατείας τους και των κερδών τους κατά τη

βασική περίοδο λειτουργίας από οδηγούς που δεν διαμένουν στη γύρω περιοχή.

(MUTCD,2000)

Η τουριστική πληροφοριακή σήμανση χρησιμοποιείται μόνο σε αγροτικές

συνήθεις οδούς, αποκλείεται δηλαδή η τοποθέτηση τέτοιων πινακίδων σε κόμβους

αυτοκινητοδρόμωνκαι οδών ταχείας κυκλοφορίας. Σε διασταυρώσεις όπου χρειάζεται

τόσο η τουριστική όσο και η ειδική σήμανση υπηρεσιών, οι πινακίδες της τελευταίας

ενσωματώνονται στις πινακίδες της πρώτης, καθώς είναι παρόμοιας λογικής και

μορφής και είναι προσφορότερη η ανάρτηση ενός αντί δυο ιστών πινακίδων. Επίσης,

υπάρχει η περίπτωση συνδυασμού των τουριστικών πινακίδων με τις πινακίδες γενικής

σήμανσης υπηρεσιών, καθώς και με εκείνες των χώρων αναψυχής.

Οι πινακίδες τουριστικής πληροφόρησης είναι μπλε με λευκές αναγραφές και

πλαίσια. Κάθε πινακίδα περιέχει τα ονόματα (ή λογότυπα σε ορισμένες περιπτώσεις)

τεσσάρων το πολύ τουριστικών επιχειρήσεων (με σαφή διαχωρισμό της μιας από την

άλλη με ΧΡΙ1ση λευκών διαχωριστικών γραμμών μεταξύ τους) σε συνδυασμό με το

αντίστοιχο βέλος κατεύθυνσης Και τη χιλιομετρική απόσταση. Προαιρετικά μπορεί

να χρησιμοποιείται η συμπληρωματική αναγραφή TOURIST ACTIVITIES

(Τουριστικές Δραστηριότητες) στο επάνω μέρος της πινακίδας (Σχ.5-27).
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Σχ.. 5-27 : Tvm1Cή πιναriδα 1αI'Π."1Jθυvtήριας τoυρισn1Cής σήμανσης.

Πηγή: MUTCD, 2000.

Προβλέπεται ακόμη η ύπαρξη προειδοποιητικών πινακίδων σε περ1Πtώσεις

μειωμένης ορατότητας ή φτωχών γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού τμήματος.

Οι πινακίδες προειδοποίησης είναι όμοιες σε μορφή (χρωμαηκό υπόβαθρο, μέγεθος

κλπ) με ης κατευθυντήριες, με τη διαφορά ότι αντί του βέλους κατεύθυνσης και της

χιλιομετρικής απόστασης έχουν τα μηνύματα ΝΕΧΤ RIGill (στην επόμενη

διασταύρωσηδεξιά), ΝΕΧΤLEFΓ (στην επόμενη διασταύρωσηαριστερά) και AHEAD

(ευθεία). Όταν υπάρχουν ενδιάμεσες τοπικές οδοί πριν τη διασταύρωση, είναι χρήσψο

να αναγράφεται η κατεύθυνση (αριστερά - δεξιά) συνοδευόμενη ωτό την απόσταση της

διασταύρωσης ωτό την πινακίδα.

Οι βασικές πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60

m από τη διασταύρωση στην οποία αναφέρονται και να βρίσκονται αντίστοιχα

τουλάχιστον 60 m μακριά από οποιαδήποτε άλλη πιναιcίδα. Όσον αφορά τις

προειδοποιητικές, όταν αυτές χρησι.μoπoιoύντα~ πρέπει να βρίσκονται περίπου 800 m

από τη διασταύρωση και να απέχουν περί τα Ι 50 m από οποιαδήποτε άλλη πινακίδα.

Τονίζεται πάντως, πως η τοποθέτηση άλλων πινακίδων κυκλοφορίας βρίσκεται σε

προτεραιότητα ως προς ης τουρισηκές πινακίδες. Στο Σχ.5-28 βλέπουμε μια σχηματική

παράσταση κατευθυντήριας τουριστικής σήμανσης σε διασταύρωση δυο συνήθων

οδών.
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Σχ. 5-28 : Τυπική διάταξη πιναιciδωv κατευθυντήριας τουριστικής σήμανσης προ

διασταύρωσης συνήθων οδών.

Οι δυο πιναιciδες ΙCOντά στη διασταύρωση είναι οι προβλεπόμενες κατευθυντήριες, ενώ

τα δυο κάτω ζευγάρια είναι οι προαψετικές προειδοποιητικές. Η ένδειξη (Ι) αφορά τα

μηνύματα (TOURIST ACfIVITIES) που &ν είναι απαραίτητονα αναγράφονται.Η

ένδειξη (2) αναφέρεται στο δεξί ζεύγος προειδοποιητικώνπιναιciαoν και την αναγραφή

της απόστασης από τη διασταύρωση (LΕΠ 1/2 ΜΙΙΕ) αντί της κανονικής ένδειξης

(ΝΕΧΤ LEFf), εξαιτίαςτης παρεμβολήςδευτερεύουσαςοδού πριν την κύρια

διασταύρωση.

Πηγή: MUTCD, 2000.

Η σημασία που αποδίδουν οι αμερικανοί στην τoυριστucΉ σήμανση είναι

αξιοσημείωτη, δείγμα προφανώς της μεγάλης επφροής που έχει ο τομέας των
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τουριστικών δραστηΡΙΟτ11τωv στην αμερικανική κοινωνία. Στο MUTCD δίνονται

μάλιστα οι κατευθυντήριες γραμμές πολΙΤΙΚ11ς για την τουριστικι1 σΙ1μανση που

προτείνεται να ακολουθ11σει κάθε πολιτεία. Το θέμα αυτό είναι αρκετά σοβαρό καθώς

εκτός της διαφημιστικής προβολής που μπορεί να υποθάλπει σε ένα βαθμό έχει και

αισθηΤΙΚΙ1 - περιβαλλονΤΙΚΙ1 διάσταση. Ένα από τα βασικά Kplt11pta πολιτικής που

προτείνονται είναι ο έλεγχος των ιδιωτικών διαφημιστικών πινακίδων, που πρέπει

να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και να ενσωματώνονται στις επίσημες

πινακίδες, με τηρ καταβολή ακόμη και ετήσιου αντιτίμου στην πολιτεία. Ένα μέτρο

σίγουρα κατασταλτικό για την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση ιδιωτικών πινακίδων οι οποίες

είναι κατά κανόνα κακής ποιότητας και εσφαλμένα τοποθετημένες. Είναι σίγουρα μια

πολιτική που θα ήταν ιδιαίτερα χΡΙ1σιμη αν μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα,

όπου η αυθαίρετη τοποθέτηση πινακίδων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια των

ελληνικών δρόμων. Κλείνοντας την παράγραφο aunl, παρατίθενται τα βασικά κριτήρια

πολιτικιις που θέτει το MUTCD στις αρμόδιες πολιτειακές υπηρεσίες.

Ι. Σαφής καθορισμός των επιχειρήσεων, υπηρεσιών, εγκαταστάσεων και

δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε τουριστικό κοινό.

2. Ορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας επιχειρι1σεων.

3. Μέριμνα για την ενσωμάτωσιι των πινακίδων ειδικής σήμανσης

υπηρεσιών στις κατευθυντήριες πινακίδες τουριστικής πληροφόρησης

όπου αυτό απαιτείται.

4. Προσδιορισμός των συνθηκών κάτω από τις οποίες επιτρέπεται II

ανέγερση προειδοποιητικών πινακίδων.

5. Φροντίδα για την κάλυψη πινακίδων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε

εποχιακή βάση κατά τις "νεκρές" περιόδους.

6. Πρόβλεψη για τη σήμανση όλων των επιλέξιμων προορισμών, ασχέτως

της εγγύτητάς τους σε σημαντικές διασταυρώσεις.J
Ι

]

7. Σαφής ορισμός της

βασικού κριτηρίου

τουριστικής βάσης).

"περιοχής εγγύτητας"

επιλεξιμότητας των
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8. Καθορισμός μέγιστων αποδεκτών αποστάσεων για την επιλογή

επιχειρήσεων (μέχρι 8 kln).

9. Πρόβλεψη δημιουργίας κέντρων τουριστικής πληροφόρησης όπου ο

αριθμός των επιλέξιμων επιχειρήσεων ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο

αριθμό πινακίδων.

Ι Ο. Ανάληψη ενεργειών για τον λ/εγχο επιχειρήσεων που διαθέτουν

παράνομες ιδιωτικές πινακίδες και επιβολή κατάλληλων κυρώσεων.

Ι 1. Πρόβλεψη καταβολής αντιτίμου από ης "επωφελούμενες" επιχειρήσεις

για την κάλυψη των εξόδων σήμανσης.

(MUTCD,2000)

5.3.5.4 Σήμανσηχώρων αναψυχής και προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος

(Recreafίona! and CZi!tura/ Inlerest Area Signs)

Η τελευταία κατηγορία προορισμών που θα εξετάσουμε είναι η ίσως η

σημαντικότερη, κάτι που φαίνεται από τον πολύ μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων

πινακίδων για τις επιμέρους δραστηριότητες. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο και δείχνει

τη διαφορά κουλτούρας μεταξύ των δυο ηπείρων, είναι η μεγάλη σημασία που

αποδίδεται στους προορισμούς αναψυχής, σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου η

έμφαση δίνεται στις πολιτιστικές χριΙσεις.

Οι πινακίδες αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται από τη χρήση ειδικών

συμβόλων και είναι, όπως και στην Ευρώπη, καφέ υποβάθρου με λευκές αναγραφές

και πλαίσια. Διακρίνονται σε δυο είδη:
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• Στις απλές πινακίδες συμJIόλων (χωρίς αναγραφές λέξεων)" που

συνδυάζονται με πρόσθετες πινακίδες βελών κατεύθυνσης (Σχ.5-29α)

και τοποθετούνται σε τοπικές οδούς εξυπηρέτησης χώρων αναψυχής και

πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι πινακίδες μπορούν να

χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση πεζών και ποδηλάτων εvtός

συγκεκριμένων περιοχών (πχ. υπόδειξη μονοπατιών μέσα σε πάρκα και

δρυμούς).

• Στις κατευθυντήριες πληροφοριακές πινακίδες οι οποίες συνδυάζουν

τη χρήση των συμβόλων με πλήρεις αναγραφές προορισμών (Σχ.S-29β)

και τοποθετούvtαι στο ανώτερο οδικό δίκτυο που οδηγεί στις

δραστηριότητες αυτές. Οι πινακίδες αυτές τοποθετούνται κυρίως σε

συνήθεις οδούς. Υπάρχει, πάντως, η δυνατότητα τοποθέτησής τους σε

οδούς ταχείας κυκλοφορίας και αυτακινητοδρόμους στην περiπτωση που

σι προορισμοί στους οποίους αναφέρονται αποτελούν σημαντικούς

προορισμούς κατά μήκος των οδών αυτών και συνδέονται απευθείας με

αυτές, αντίθετα με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ευρώπη, όπου

η τοποθέτηση καφέ πινακίδων απαγορεύεται σε αυτοκινητοδρόμους και

επιτρέπεται μόνο στη Μ. Βρετανία για τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Σχ. 5-29 : Τυπικές πινακίδες κατεύθυνσης προς χώρους αναψυχής.

)

1

]

(α) (β)

21 Επισημαίνεται πάντως, η αναγκαιότητα χρήσης επεξηγηματικών αναγραφών στις απλές

πινακίδες συμβόλων όταν το χρησιμοποιούμενο σύμβολο δεν είναι ιδιαίτερα ανcryνωρίσιμo από

το κοινό.
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(α): Απλή πινακίδα προς χώρο αναψυχlΊς (επί του προκειμένου παραλία), η οποία

περιλαμβάνει το ειδικό σύμβολο ακολουθούμενο από την πρόσθετη πινακίδα

κατεύθυνσης.

(β): Πινακίδα κατεύθυνσης σε χώρο αναψυχιις με αναγραφι, του προορισμού (χειμερινά

αθλιlματα) σε συνδυασμό με το ειδικό σύμβολο.

ΠηΥ'l: MυΤCO, 2000.
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6 Οι Ευρωπαίί(ές Πρακτικές

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστούν οι κανονισμοί και σι ακολουθούμενες

πρακτικές στον τομέα της πληροφοριακής σήμανσης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών

χωρών, της Γερμανίας. της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαtλίας. Σε γενικές γραμμές,

τόσο για λόγους ιστορικούς. όσο και κατ' επιταγιι των οδηγιών της ΕΞ, σι σχετικές

διατάξεις των χωρών αυτών εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες μεταξύ τους. Αυτό που θα

καταστεί εμφανές είναι η ύπαρξη βασικών διαφορών τόσο στο περιεχόμενο, όσο και

στη μορφή. σε σχέση με όσα εφαρμόζονται στις ΗΠΛ. Οι κανονισμοί των τριών αυτών

χωρών, αποτελούν τα τρία βασικά ευρωπαϊκά συση'ψατα στον τομέα τllς

πληροφοριακής σιΙμανσης. Τα συστήματα αυτά εμφανίζουν ορισμένες παραλλαγές ως

προς το βασικό πλαίσιο που διέπει την ευρωπαϊκιί πληροφοριακιί σήμανση.

αντιπροσωπεύοντας τη διαφορετική φιλοσοφία και νοοτροπία των τριών ισχυρότερων

χωρών της Δυτικιίς Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο ότι τα συστήματα των χωρών αυτών

ακολούθησαν κατά περίπτωση οι χώρες - δορυφόροι τους, κατά αναλογία των

πολιτικών και οικονομικών σφαιρών επφΡοιίς του ευρωπαϊκού χώρου. Έτσι, το

γερμανικό σύστημα έχει επηρεάσει κυρίως τις βόρειες χώρες (Ολλανδία. Σκανδιναβικές

χώρες), το βρετανικό τις σαξωνικές χώρες (Σκωτία, Ιρλανδία) και το γαλλικό τις

κεντροευρωπαϊκές (Βέλγιο, Λουξεμβούργο). Από τις χώρες του νότου. η Ιταλία έχει να

επιδείξει τη μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ η Ισπανία είναι περισσότερο επηρεασμένη από

το γερμανικό σύστημα, κυρίως λόγω της μεγάλης αίγλης που έχει η Γερμανία στα

θέματα οδοποιίας. Όσο για την Ελλάδα, παρόλο που ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

και πολλές προδιαγραφές οδικών έργων είναι στην ουσία αvτιγραφιί των αντίστοιχων

γερμανικών κανονισμών, στο επίπεδο της πληροφοριακιΊς σήμανσης η κυριότερη

επιρροή προέρχεται από το βρετανικό σύστημα. Καθώς τα τρία αυτά συσηίματα είναι

τα πληρέστερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την

εξέλιξη της πληροφοριακιΊς σήμανσης των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, κρίνεται

σκόπιμο το παρόν κεφάλαιο να κινηθεί στα πλαίσια της συγκΡιτικιίς παρουσίασής τους,

προχωρώντας σε αρκετά σημεία σε απευθείας συγκρίσεις με την ελληνικιί πρακτική,
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προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα 11 εξέλιξη και να καταδειχθούν σι επιρροές της

ελληνικής πληροφοριαΚ11ς σήμανσης. 11 οποία θα μας απασχολήσει ενδελεχώς στο

επόμενο κεφάλαιο. Στο τέλος του κεφαλαίου θα σχολιαστούν ορισμένες ενδιαφέρουσες

προβλέψεις πληΡOφOριαΚllς σιιμανσης που σταχυολογιισαμε στις προδιαγραφές της Μ.

Βρετανίας και της Γαλλίας.
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6.1 Θεσμικό πλαίσιο ευρωπαϊκών χωρών

6.1.1 Οι οδηγίες της ΕΕ

Στην προσπάθεια της προτυποποίησης κανόνων και πρακτικών και την έκδοση

ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό των οδών, η ΕΞ συνέταξε

στους κόλπους της Ευρωπαϊκι1ς ΕΠΙΤΡΟΠΙ1ς Τυποποίησης (CEN). την Τεχνική ΕΠΙΤΡΟΠΙ1

(Tecllnical COInnlittee) TC 226 ''ΕξοπλισμόςΟδών".

Η τεΧVΙΚΙ1 αυτή εΠΙΤΡOΠll. μεταξύ άλλων, έχει σαν σημαντικότερουςστόχους τη

σύνταξη ευρωπαϊκώνπροδιαγραφώνγια:

• Συστllματα παθητlΚllς ασφάλειας οδών.

• Διαγραμμίσεις οδών.

• Μέσα κατακόρυφης σήμανσης οδών.

(Νικηφοριάδης, 1994).

Ειδικά για το θέμα της κατακόρυφης σι1μανσης των οδών, έχει δημιουργηθεί η

Ομάδα Εργασίας (Working GroLIp) 3, με την ονομασία "Μέσα Κατακόρυφης Σι1μανσης

Οδών", Η Ομάδα Εργασίας 3 προχώρησε στην έκδοση διάφορων τεχνικών

προδιαγραφών, σχετικών με τις οπτικές ιδιότητες και τα κατασκευαστικά

χαρακτηριστικά των πινακίδων και άλλων στοιχείων κατακόρυφης σήμανσης

(οριοδείκτες. πάσσαλοι καθοδήγησης, πλαστικοί κώνοι), δεν ασχολήθηκε όμως με την

εμφάνιση και το μέγεθος των πινακίδων, ούτε με τα χρώματα και τις παραστάσεις που

απεικονίζονται σε αυτές, κάτι που σημαίνει ότι για τα επόμενα χρόνια αναμένεται να

διατηρηθεί η σχεΤΙΚll ανομοιομορφία που εμφανίζεται σήμερα.
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1. Η εμφάνιση και το μέγεθος των πινακίδων σε κάθε χώρα καθορίζεται

από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (όπως ο ΚΟΚ στην Ελλάδα), άρα 11

πλΙ1ρης εναρμόνιση των οδηγιών προϋποθέτει καταρχι1ν τι,ν εναρμόνιση

της σχετικής νομοθεσίας σε όλα τα κράτη.

2. Οικονομικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την αντικατάσταση σε σύντομο

χρονικό διάστημα των πινακίδων, που είναι ήδη εγκατεστημένες στα

οδικά δίκτυα των ευρωπαϊκών χωρών.

(Νικηφοριάδης, 1994)

Έτσι. προς το παρόν, τα μόνα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται με βάση

κοινοτικές οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές είναι εκείνα που αφορούν την

αντανακλαστικότητα και τα υλικά κατασκευής των πινακίδων. Η συνεργασία σε

επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών, πάντως, είχε ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του '50 και,

παρόλο που δεν έχει κατορθώσει ακόμη να παρεισφρήσει ουσιαστικά στα θέματα της

εμφάνισηςκαι της μορφής των πινακίδων, έχει επιτύχει τη σχετική εναρμόνιση ως προς

τη βασιΚΊΙ λογΙΚ11 που διέπει την οδική σΙ1μανση στις νομοθεσίες των ευρωπωκών

χωρών.

6. Ι.2 Εθνικές νομοθεσίες

Στη Γερμανία, η πληροφοριακή σήμανση βασίζεται στο "SIrassen-Verkerhs

Rccht", στη Μεγάλη Βρετανία το βασικό εγχειρίδιο είναι το "The Higllway Code" και

στη Γαλλία οι κανονισμοί περιλαμβάνονται στο "Code de la RotIte". Στην ουσία

πρόκειται για το ίδιο όνομα. "Οδικός Κώδικας", με εξαίρεση τη Γερμανία όπου

χρησιμοποιείται ο κάπως "αυστηρότερος" όρος "Δίκαιο Οδών", Τα τρία αυτά

εγχειρίδια έχουν παρόμοια δομή η οποία θυμίζει αρκετά τον ελληνικό Κώδικα Οδικής
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Κυκλοφορίας και περιλαμβάνουν γενικούς κανόνες οδηγιιοις συμπεριφοράς. μαζί με το

θεσμικό πλαίσιο των αρμοδΙΟΤ11των για την οδΙΚ11 σΙ1μανση κάθε χώρας.

Περιλαμβάνουν όλες ης προβλεπόμενες πινακίδες σΙ1μανσης και εξηγούν τις

περιπτώσεις χρησιμοποίησης της καθεμίας.

Καθώς 11 συνθήκη της Γενεύης και οι πιο πρόσφατες οδηγίες κατακόρυφης

(JΊ'Hιανσης της ΕΕ άφησαν μεγάλα περιθώρια ελευθερίας στα χρώματα και τις

παραστάσεις των πληροφοριακών πινακίδων, η κάθε χώρα εφιιρμοσε τις γενικές

διατάξεις (υποχρεωΤΙΚ11 χρωμαΤΙΚ11 διαφοροποίηση ανά καηnορία οδικού δικτύου και

προορισμών) κατά τα δικά της πρότυπα.

151



Ι'. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΛΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΛΝΣΗ

1
1
n
1

]

J
]

J

J
]

j

J

6.2 Η πληροφοριακή σήμανση κατά κατηγορίες οδικού δικτύου

6.2.1 Πληροφοριακή σήμανση τοπικού - αστικού οδικού δικτύου

Στη σήμανση του τοπικού. αλ/ά και του αστικού οδικού δικτύου προβλέπεται

ενιαία στις τρεις χώρες η χΡι1ση του λευκού χρώματος. ι-ι λογική αυΤ11. η οποία

εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπα"ίκές χώρες, σταδιακά ενσωματώνεται και στιι χώρα

μας. ι-ι σήμανση αυηΙ, με τη γενικευμένη χρήmι του λευκού χρώματος, αποτελεί ένα

από τα καλύτερα παραδείγματα. διεθνώς, για την πλΙ1ρη και αποτελεσμαΤΙΚ11

πληροφοριακή σήμανση του νευραλγικού χώρου των πόλεων. Αυτό που θα

ξεκαθαρίσουμε είναι ότι 11 σήμανση του τοπικού δικτύου δεν περιλαμβάνει μόνο λευκές

πινακίδες και συνδυάζεται, στους κόμβους με οδούς ανώτερης κατηγορίας. με την

πληροφοριακή σήμανση προς κύριους προορισμούς, με τη ΧΡΙ1ση δηλαδΙ1 μπλε και

πράσινων (καθώς και κίτρινων, στη Γερμανία) πινακίδων. Αντίστοιχα, λευκές πινακίδες

δεν τοποθετούνται μόνο στο τοπικό ή το αστικό οδικό δίκτυο, αλλά σε όλες τις οδούς

(πλην αυτοκινητοδρόμων) όπου υπάρχουν υποδείξεις προς τοπικούς προορισμούς.

Όσον αφορά στις προειδοποιητικές πινακίδες (που δεν απαντώνται συχνά σε τοπικές ή

αστικές οδούς), η υπόδειξη κύριων προορισμών γίνεται με τη ΧΡΙ1ση ένθετων

χρωματικών υποβάθρων. Η παράμετρος αυτή θα φανεί καλύτερα στην επόμενη

παράγραφο όπου εξετάζεται η σΙ1μανση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, η οποία

όπως θα διαπιστώσουμε εμπεριέχει επίσης τη χρήση του λευκού χρώματος.

Το σημαντικότερο, πάντως, στοιχείο της πληροφοριακής σήμανσης τοπικών

προορισμών στην Ευρώπη είναι η προτυποποίηση μιας μεγάλης κατηγορίας

λειτουργιών της πόλης, οι οποίοι πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ηις τοπικής

σήμανσης (κέντρο ηις πόλης, συνοικίες, πλατείες, δημαρχείο, χώροι στάθμευσης,

σιδηροδρομικός σταθμός κλπ) (Σχ.6- Ι). Αυτός ο σαφΙ1ς προσδιορισμός συγκεκριμένων

ΧΡΙ1σεων γης και λειτουργιών επιτρέπει την ομογενοποίηση της πληροφοριακής

σΙ1μανσης και αποτελεί ηι βασική συνιστώσα της αποτελεσματικότητάς ηις. Όπως θα

δούμε και στο κεφάλαιο 7. αυΤ11 η έλλειψη προτύπων αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό

παράγοντα για ηι βελτίωση της πληροφοριαΚ11ς σήμανσης στην Ελ/άδα.
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Σχ. 6-1 ; Λευκές πινακίδες αστικών και τοπικών προορισμών στη Γερμανία, τη Μ.

Βρετανία και τη Γαλλία.

(α): Πληροφοριακή πινακίδα αστικής οδού προς Σιδηροδιχιμικό Σταθμό (Banhof)

γερμανικού κώδικα.

(β): Πληροφοριακή πινακίδα αστικής οδού προς χ.ώρο στάθμευσηςμε ένδειξη ημέρας

λειτουργίας αΥΥλικού κώδικα.

(Υ): Πληροφοριακή πινακίδα τοπικής οδού προς τοπικό πιχχ:φισμό γαλλικού κώδικα.

Πηγή: www.tcxhwyman.comlstrasscn.htm. Thc Highway Codc, 2001 και Cαic dc Ia

Routc, 2002, ιδία επεξεργασία.

]

1
1

Bahnhot>

(α)

ι:Ί Saturday"
.... οηΙΥ 1/

(β)

Ι ..Α55 ΙΑΙ:,
(γ)

•

Οπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο Σχ.6-1, σι αναγραφές των προορισμών

στη Γαλλία γίνoνrαι με κεφαλαία γράμματα. Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα μεταξύ

των τριών που προβλέπει κάπ τέroιo, παρόλο που η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στις

αναγραφές δεν θεωρείται ενδεδειγμένη από πλευράς αναγνωσιμότητας. Η Ελλάδα έχει

υιοθετήσει αυτό τον τρόπο αναγραφής ειδικά στην πληροφοριακή σήμανση των

αυτοκινητοδρόμων και η κριπκή από πολλούς ειδικούς είναι έντονη.

Κλείνοντας την παράγραφο, θα αναφερθούμε και σε μία ενδιαφέρουσα

πρόβλεψη των βρετανικών κανονισμών για την πληροφοριακή σήμανση προς μικρά

χωριά, τα οποία δεν διατρέχονται από κάποια βασική αρτηρία, σε εθνικές και

επαρχιακές οδούς που διέρχονται σε σχεrΙKά μικρή απόσταση από αυτά. Η πρόβλεψη

αυτή έχει τεράστια σημασία 'Υια την ανάπτυξη μικρών περιοχών τα οποία, λό'Υω

σιryιcυριών (καθώς εκτείνονται εκτός της χάραξης μεγάλων αρτηριών) βρίσκονται σε

δυσμενή θέση και δεν μπορούν να αποκομίσουν οφέλη από το μεΥάλο ό'Υκο της

διερχόμενης ιcυKλoφoρίας. Οι προβλεπόμενες mνακίδες περιέχουν πληροφορίες σχεrΙKά

με την ύπαρξη διαφόρων βασικών λειτουργιών (εστιατόριο, πρατήριο καυσίμων, μοτέλ

κέντρο πληροφόρησης του κοινού) που διατίθενται στα χωριά αυτά, λειτουργίες οι

οποίες μπορούν να προσελκύσουν ένα ποσοστό από τους διακινούμενους στην
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κεντρική οδό, προσφέροvrας οικονομικά οφέλη στα χωρtά, τα οποία χωρίς την ύπαρξη

της πληροφοριακής σήμανσης αυτού του τύπου θα ήταν καταδικασμένα στην αφάνεια

(Σχ.6-2).

1borp. St Μlch••Ι ....
ιαcaι••rνlCH
~Δί'.I~:
[1]~

Σχ. 6-2 : Πληροφοριακή πιναιci.δα εθνικής ή επαρχιακής οδού προς τοπικό προορισμό

στον οποίο διατίθενται διάφορες χρήσιμες λειτουργίες Ύια τους αυτοκινητιστές

(εστιατόριο, πρατήριο καυσίμων, μοτέλ κλπ).
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6.2.2 Ωληροφοριακή σήμανση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου

Η κατηγοριοποίηση του υπεραστικού οδικού δικτύου γίνεται με ανάλογο τρόπο

Και στις τρεις χώρες, καθώς προβλέπονται δυο επίπεδα οδών (πλην αυτοκινητοδρόμων).

Οι οδοί αυτές συμπίπτουν λειτουργικά με αυτό που στην Ελλάδα ονομάζουμε εθνικό

και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Εντούτοις, παρατηρούνται διαφορές τόσο στον επίσημο

χαρακτηρισμό, όσο και. κυρίως, στον τρόπο σήμανσης.

Οσον αφορά. λοιπόν, το χαρακτηρισμό και τον τρόπο σήμανσης (χρωματική

κωδικοποίηση). σι εθνικές και επαρχιακές οδοί έχουν σε κάθε χώρα τα εξής

χαρακτηριστικά:

• Ση1 Γερμανία διαχωρίζονται σε "ομοσπονδιακές οδούς" (Bundesstral3e)

και "επαρχιακές οδούς" (Landstral3e ή Staatsstraf3e).

Οι ομοσπονδιακές οδοί αριθμούνται με πρόθεμα το γράμμα Β και οι

πληροφοριακές τους πινακίδες έχουν κίτρινο υπόβαθρο.

Οι επαρχιακές οδοί αριθμούνται με το γράμμα L ή S και οι

πληροφοριακές τους πινακίδες έχουν επίσης κίτρινο υπόβαθρο.

• Στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται ο απλός διαχωρισμός μεταξύ

"πρωτευουσών" (ΡrίιηarΥ Routes) και "δευτερευουσών αρτηριών"

(Secondary Routes).

Οι πρωτεύουσες αρτηρίες λαμβάνουν το γράμμα Α και σημαίνονται με

πράσινο υπόβαθρο.

Οι δευτερεύουσες αρτηρίες έχουν το γράμμα Β και σημαίνονται με

λευκό υπόβαθρο.
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Οι εθνικές οδοί έχουν το γράμμα Ν και σημαίνονται με πράσινο

υπόβαθρο.

Οι νομαρχιακές οδοί έχουν το γράμμα D και σημαίνονται με λευκό

υπόβαθρο

• Στη Γαλλία., υπάρχει ευθεία αντιστοιχ;ία με την ελληνική ορολογία,

καθώς η διάκριση περίλαμβάνει τις "εθνικές οδούς" (Routes NatίonaIes)

και τις "νομαρχιακές οδούς" (Routes DepartementaIes).

Lampton Ι;',;. .]
Axtlpv .~.
Α l' ~

ιι::m

HiIdHtι8ίιn,t_>.... "...

]

]

l
1

Market )
WaΙbοrοugh 7
8486

(α) (β) (γ)

Σχ. 6-3 : Πινακίδες κατεύθυνσης προς Εθνική Οδό (άνω σειρά) και EΠΑΡXΙαΙCΉ Οδό

(κάτω σειρά) στη Γερμανία, τη Μ, Βρετανία και τη ΓαJJ..ία.

(α): Η ενιαία χρήση τσυ κίτρινου χρώματος στη Γερμανία.

(β): Η χρήση του πράσινου και ΛΕUKσύ, αντίστοιχα., χρώματος στη Μ. Βρετανία.

(1): Η χρήση του πράσινου και λευκού, αντίστοιχα., χρώματος στη Γαλλία.

Πηγή: www.texhwyman.comlstrasscn.htm. The Highway Code, 2001 και Code de Ia

Route, 2002, ιδία επεξεργασία,

Πέρα από τις διαφορές που εμφανίζονταισε επίπεδο ορολογίαςκαι χρωματικών

υποβάθρων,αυτό που θα σημειώσουμεκαι έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η εντελώς

διαφορετική φιλοσοφία μεταξύ των χωρών στον τρόπο σήμανσης των κόμβων των

ο&!>ν αυτών. Με αυτό εννοούμε τη λογική σύμφωνα με την οποία γίνεται η επιλογή του

κύριου χρωματικούυποβάθρου των προειδοποιητικών(διαγραμματικών)πινακίδων. Οι

διαγραμματικές πινακίδες, όπως προαναφέρθηκε (βλ. 3.2.2), περιλαμβάνουν μια

σχηματική απεικόνιση του επερχόμενου κόμβου με τις δυνατές κατευθύνσεις κίνησης.
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Έχουν ένα κύριο χρωματικό υπόβαθρο και διάφορα "ένθετα" υπόβαθρα διαφορετικών

χρωμάτων ανάλογα με την κατηγορία του κάθε προορισμού.

Στη Γερμανία. στους κόμβους μεταξύ οδών διαφορετικιlς κατηγορίας

(αυτοκινητόδρομος με εΟνιΚ1; οδό, εθνικι1 οδός με επαρχιακή οδό), 11 λογΙΚ1Ί στην

πληροφοριακι; σι;μανση του κόμβου είναι 11 επικράτηση του χρώματος του ανώτερου

οδικού δικτύου. Έτσι. σι προειδοποιητικές πινακίδες σε όλες τις προσβάσεις έχουν

κοινό χρωματικό υπόβαΘρο, ανεξαρη;τως της κατηγορίας της οδού επί της οποίας

τοποθετούνται. Ο κανόνας αυτός, του "χρωματισμού" του κόμβου σύμφωνα με την

κυρία οδό. εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα, καθώς εισι1χθη σχετικά πρόσφατα,

στις προδιαγραφές σ1Ίμανσης αυτοκινητοδρόμων.

Στη Μ. Βρετανία εφαρμόζεται 11 αντίθετη λογικlΊ, σύμφωνα με την οποία το

κύριο χρωματικό υπόβαθρο καθορίζεται αποκλειστικά από το είδος της

διασταυρούμενης οδού.

Στη Γαλλία. τέλος, χρησιμοποιείται ανεξαρηΊτως κατηγορίας οδού, το λευκό

χρώμα.

Η διαφορετιΚ1) αντιμετώπιση που επικρατεί μεταξύ των τριών χωρών,

αποτυπώνεται καθαρά στο Σχ.6-4 που ακολουθεί, στο οποίο απεικονίζοιιται οι

προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων επί εθνΙΚ1Ίς οδού (πρωτεύουσας αρτηρίας)

προ υπεραστικού κόμβου.
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Σχ. 6-4 : Προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων επί εθνικής οδού (πρωτεύουσας

αρτηρίας) προ υπεραστικού κόμβου στη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία.

(α): Πινακίδα προειδοποίησης κατευθύνσεων σε κόμβο ομοσπονδιακής ο&>ύ με

αυτοκινητόδρομο γερμανικού κώδικα (μπλε γενικό υπόβαθρο ).jyyro της επικράτησης

του χρώματος του αυτοκινητοδρόμου, με κίτρινα ένθετα για τις κατευθύνσεις πσυ

οδηγούν σε εθνική οδό, χωρίς ένθετα σι κατευθύνσεις προς αυτοκινητόδρομο).

(β): Πινακίδα προειδοποίησης κατευθύνσεων σε κυκλικό κόμβο πρωτεύουσας αρτηρίας

αΥγλικού κώδικα (πράσινο γενικό υπόβαθρο λi:ιyω της κατηγορίας της οδού, με μπλε

ένθετα για τις κατευθύνσεις 1WU οδηγούνσε αυτοκινητόδρομο,λευκάγια τους

προορισμούςδευτερεύοντοςή τοπικού δικτύου, χωρίς ένθεταΟΙ κατευθύνσειςπρος

πρωτεύουσααρτηρία).

(γ): Πινακίδαπροειδοποίησηςκατευθύνσεωνσε κυκλικό κόμβο εθνικής ή επαρχιακής

οδού γαλλικού κώδικα (λευκό γενικό υπόβαθροανεξαρτήτωςκατηγορίαςοδού, με

πράσιναένθεταγια τις κατευθύνσειςπου οδηγούνσε εθνική οδό. χωρίς υπόβαθραγια

τις κατευθύνσειςπου οδηγούνσε επαρχιακή ή τοπική οδό).

Πηγή: www.texhwyman.comlstrassen.hιm.The High\vay Code, 2001 και Cα:le de Ia

Route, 2002, ιδία επεξεργασία

Το θέμα του "χρωματισμού" του κόμβου είναι από τα πλέον ευαίσθητα. Είναι

μία από τις λίγες περιπτώσεις όπου παρατηρείται εμφανής διαφορά στη φιλοσοφία της

πληροφοριακήςσήμανσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σαφή διάσταση απόψεων ως προς

την καταλληλότητατης μίας ή της άλλης περίπτωσης.

Παρατηρούμε ότι η γερμανική φιλοσοφία εστιάζει την προσοχή των οδηγών

στην κατηγορία της διασταυρούμενης οδού, δίνοντας έμφαση στο δίκτυο των
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αυτοκινητοδρόμων. επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο να κατευθύνει τους οδηγούς σηι

χρησιμοποίηση αυτών των οδών για τις μετακινήσεις τους. Αυτό μπορεί να

αιτιολογηθεί αφενός από την ύπαρξη ενός πολύ εκτεταμένου δικτύου

αυτοκινητοδρόμων, το οποίο εξυπηρετεί την πλειονότητα των σημαντικών προορισμών

στο σύνολο της χώρας, αφετέρου από την αίγλη και τη διεθνή φιιμη των γερμανικών

αυτοκινητοδρόμων, σι οποίοι θεωρούνται ότι εξασφαλίζουν τις καλύτερες οδηγικές

συvθιικες από κάθε άλλη οδό στον κόσμο.

Οι Άγγλοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη σΧOλασΤΙΚll σι1μανση ανά

κατηγορία οδού, επιδιώκοντας την ομοιομορφία και τη σαφή ιεράρχηση ηις

πληΡOφOριαΚllς σι1μανσης στο οδικό δίκτυο. Δίνουν, έτσι, μεγάλη σημασία στη XP1icrll

ένθετων χρωματικών υποβάθρων. τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν κάθε είδους

προορισμό, από την κατεύθυνση προς αυτοκινητόδρομο μέχρι τοπικούς προορισμούς ή

ακόμη και τουριστικές δραστηριότητες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο τρόπος

συμβολισμού. από χωΡΙΚ1iς και λειτουργΙΚ1iς πλευράς είναι ανώτερος και από τους

τρεις. Η αντίρρηση που θα μπορούσε να διατυπωθεί έχει να κάνει με ηι μειωμένη

αναγνωσιμότητα που παρουσιάζουν οι πινακίδες (οδών ταχείας κυκλοφορίας κυρίως)

που περιλαμβάνουν πληθώρα χρωματικών υποβάθρων. Σε αυηi την παρατήρηση, θα

πούμε ότι αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό σηι Μ. Βρετανία, καθώς η συντριπτιΚ1)

πλειοψηφία των υπεραστικών κόμβων είναι κυκλΙΚ1iς μορφιiς (RoundaboItts), μΕ

αποτέλεσμα οι οδηγοί να προσεγγίζουν τους κόμβους με μειωμένη ταχύτητα και στην

JtEpιoXli των κόμβων να παραχωρούν την προτεραιότητα ακόμη και αν κινούνται επί

της κυρίας οδού.

Όσο για τους Γάλλους, προτιμούν τη γενική ΧΡιiση του λευκού χρώματος.

παρόλο που αυτό παραπέμπει γενικά σε τοπικές οδούς. Κατά μία έννοια. δηλαδιi,

ακολουθούν την ακριβώς αντίθετη λογΙΚ1i από τους Γερμανούς. Θα μπορούσαμε να

παραΤllPιiσουμε ότι το λευκό υπόβαθρο είναι περισσότερο ευανάγνωστο, άρα και

αποτελεσματικότερο, αν και παρουσιάζει όπως και στη γερμανιΚ1) περίπτωση. το

πρόβλημα ηις ιεράρχησης του οδικού δικτύου. Πάντως, από τη στιγμιi που

περιλαμβάνει σε ένθετα τις κατάλληλες χρωματικές ενδείξεις ανάλογα με την

κατηγορία των προορισμών στις κατευθύνσεις κίνησης είναι εξίσου λειτουργικό με το

βρετανικό σύστημα από πλευράς ιεράρχησης.
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6.2.3 Πληροφοριακή σ11μανση αυτοκινητοδρόμων

Η πληροφοριακιΊ σιιμανση των αυτοκινητοδρόμων έχει εξέχουσα θέση στους

κανονισμούς και των τριών χωρών. Σε γενικές γραμμές ακολουθεί τα ίδια πρότυπα

όσον αφορά την τοποθέτηση και τα είδη των πινακίδων. Έτσι. στους

αυτοκινητοδρόμους των τριών χωρών προβλέπονται οι προειδοποιητικές πινακίδες

εξόδου. οι πινακίδες κατευθύνσεων εξόδου και οι επtβεβαιωτικές πινακίδες εισόδου. Τα

σημαντικότερα σημεία που θα τονίσουμε είναι τα ακόλουθα:

• Η πληροφοριακή σήμανση διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία

του κόμβου (πρωτεύων 11 δευτερεύων).

• ι-ι χρωμαΤΙΚΊΊ κωδικοποίηση εντός του αυτοκινητοδρόμου είναι κατά το

μεγαλύτερο μέρος KOΙVll, καθώς το )'ρησιμοποιούμενο χρώμα είναι το

μπλε. Εξαίρεση αποτελούν οι πινακίδες αναγγελίας κόμβου,

προειδοποιιισεων και κατευθύνσεων εξόδου σε δευτερεύοντα κόμβο της

Γαλλίας, οι οποίες είναι λευκού υποβάθρου, παίρνοντας το χρώμα της

κατηγορίας του διασταυρούμενου δρόμου.

• Οι κόμβοι του δευτερεύοντος δικτύου με τον αυτοκινητόδρομο

'''χρωματίζονται'' ανάλογα με την κατηγορία της διασταυρούμενης οδού

στη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στη

Γερμανία, όπου ισχύει ο κανόνας του ανώτερου οδικού δικτύου και η

πληροφοριαΚ11 σιΊμανση ολόκληρου του κόμβου παίρνει το μπλε χρώμα

του αυτοκινητοδρόμου.

• Στη Μεγάλη Βρετανία συνηθίζεται η περιγραφιΊ της ευθείας

κατεύθυνσης να περιλαμβάνει, εκτός από τους μακρινούς προορισμούς

που συναντώνται κατά μιικος της οδού. τη χωΡΙΚ1Ί ενότητα Ι περιφέρεια

προς την οποία κινείται ο αυτοκινητόδρομος (Σχ.6-7). Αυτό συμβαίνει

στους αυτοκινητοδρόμους που ξεκινούν ακτινικά από το Λονδίνο προς

την περιφέρεια και αποτελεί ένα πολύ χριισιμο και ενδιαφέρον στοιχείο
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καθώς προσδίδει στον κάθε αυτοκινητόδρομο μια χωριΚΊΙ ταυτότητα και

μια βασική πληροφορία γεωγραφικού προσανατολισμού.

Στην Ελλάδα, όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, με τη διαφορά της

χρωματικής κωδικοποίησης, ακολουθείται επακριβώς η λογική των γερμανικών

κανονισμών.

Πέρα από τη χρησιμοποίηση των βασικών πινακίδων, η οποία αντιμετωπίζεται

με, σχετικ-ι" επιτυχία και στη χώρα μας, μεγάλη σημασία αποδίδεται σε έναν τελείως

παραμkλημένO παράγοντα στην Ελλάδα. τη σήμανση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης

αυτοκινητιστών, η οποία θα παρουσιασθεί στη συνέχεια.

Εισαγωγικά, θα παρατηριΊσουμε ότι 11 πληροφοριακή σήμανση είναι πιο

τυποποιημένη και κατανοηηΊ στη Γερμανία, όπου τηρούνται οι αυστηρότερες

προδιαγραφές. Στη Μ. Βρετανία ΟΙ προδιαγραφές είναι κάπως πιο πολύπλοκες,

εξασφαλίζουν όμως, όπως και στις οδούς του κοινού οδικού δικτύου, μεγαλύτερη

πληρότητα ως προς την επιλογή και την κατηγοριοποίηση των προορισμών, ενώ

προβλέπονται και διάφορες συμπληρωματικές πινακίδες που δεν απαντώνται σε καμία

άλλη χώρα. Όσον αφορά τη Γαλλία, θα υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι είναι η μοναδική

χώρα που χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα στις αναγραφές των προορισμών, παρά τη

διάχυτη αντίληψη που επικρατεί στους επιστημονικούς κύκλους ότι η χρήση πεζών

γραμμάτων είναι πιο ενδεδειγμένη για την καλύτερη αναγνωσιμότητα και αντίληψη της

σημασίας των αναγραφόμενων μηνυμάτων. Αυτή η παράμετρος έχει κατακριθεί αρκετά

και στην Ελλάδα, που επίσης χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα στις αναγραφές των

πληροφοριακών πινακίδων αυτοκινητοδρόμων, κατά τα γαλλικά πρότυπα.

Εισαγωγικά θα παρουσιάσουμε τις πινακίδες αρχής και τέλους

αυτοκινητοδρόμων, παρατηρώντας ότι η μοναδική χώρα που διαφοροποιείται είναι η

Μ. Βρετανία, στις πινακίδες αρχής αυτοκινητοδρόμου, όπου δίπλα στο σύμβολο του

αυτοκινητοδρόμου αναγράφεται και ο αριθμός του (Σχ.6-5).
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Σχ. 6-5 : Πινακίδες αρχής και τέλους αmοκινητοδρόμου (α) Γερμανικού Κώδικα, (β)

ΑΥΥλικού Κώδικα, (Υ) Γαλλικού Κώδικα και (δ) κοκ

Πηγή: www.tCΧh\\Ύman.cοmlstrasscn.htm. Ίhc Highway Codc, 200 Ι, Codc de Ia

Routc, 2002 και ΚΟΚ, 1999, ιδία επεξεργασία.

Ι

Ι
Στη συνέχεια θα περάσουμε στην παρουσίαση των πληροφοριακών πινακίδων

κατά κατηγορίες, συγκρίνοντας κάθε φορά τις πρακτικές μεταξύ των χωρών και

σχολιάζοντας την επφροή τους στις αντίστοιχες ελ/.ηνικές πινακίδες.

1
6.2.3.1 Προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων

Οι προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων περιλαμβάνουν τις πινακίδες

αναγγελίας των κόμβων και τις προειδοποιητικές πινακίδες κατευ%νσεων.

Οι πινακίδες αναγγελίας των κόμβων προβλέπονται στη Γερμανία και τη

Γαλλία., ανεξαρτήτως της κατηγορίας του κόμβου που ακολουθεί (πρωτεύων ή

δευτερεύων), ενώ στην Αγγλiα μόνο στην περiπτωση επερχόμενης διασταύρωσης ή

συμβολής αυτοκινητοδρόμων (πρωτεύοντες κόμβοι). Ο διαχωρισμός της κατηγορίας

του κόμβου στη Γερμανία γίνεται με τη χρήση ειδικού συμβόλου για την κάθε

περίπτωση, τα οποία έ)'9υν προβλεφθεί ακριβώς ίδια και στην Ελλάδα. Η τοποθέτηση

γiνεται σε αποστάσεις 2000 m για τους πρωτεύοντες κόμβους και 1000 m για τους

δευτερεύοντες. Στη Γαλλiα, η αναγγελiα του κόμβου γiνεται με πιο περiπλoKO τρόπο,

καθώς στις περιπτώσεις πρωτευόντων κόμβων γiνεται χρήση του ίδιου συμβόλου με τη
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Γερμανία (τοποθετημένο σε απόσταση 3000 m), ενώ σι δευτερεύοντες κόμβοι

αναγγέλλονται μεν με το γερμανικό σύμβολο, το υπόβαθρο της πινακίδας, όμως, είναι

λευκό, αντιστοιχώντας στην κατηΎορία του διασταυρούμενου δρόμου (απόσταση 2000

m). Η Μ. Βρετανία είναι η μοναδική χώρα που δε χρησιμοποιεί ειδικό σύμβολο, αλλά

την αναγραφή της λέξης "Junetion" (κόμβος). Όσον αφορά την απόσταση τοποθέτησης,

χρησιμοποιείται το αγγλικό μετρικό σύστημα, οπότε αυτή ορίζεται στα 2 μίλια (3,2

km). (Σχ.6-6)

-.
30α(1 ...

(α) Γερμανικόςκώδικας: Πινακίδα αναΥΥελίαςκόμβου με αρίθμηση εξόδου.

Κάτω σειρά αριστερά: Σύμβολο δευτερεύοντος κόμβου. Κάτω σειρά δεξιά: Σύμβολο

πρωτεύοντος κόμβου.

(β) ΑΥΥλικός Κώδικας: Πινακίδα αναΥΥελίαςπρωτεύοντοςκόμβου με ανcryραφή

αριθμών αυτοκινητοδρόμων.

(1) Γαλλικός Κώδικας: Πάνω σειρά: Πινακίδα αναΥΥελίας πρωτεύοντος κόμβου με

αναγραφή αριθμών αυτοκινητοδρόμων.

Κάτω σεφά. Πινακίδα αναγγελίας απλής εξόδου (δευτερεύων κόμβος).

(δ) ΚΟΚ: Πάνω σειρά: Πινακίδα αναγγελίας δευτερεύοντος κόμβου με αρίθμηση

εξόδου.

Κάτω σειρά: Πινακίδα αναΥΥελίας ΠjXι.>τεύOντOς κόμβου με αρίθμηση εξόδου.

Πηγή: www.texhwyman.com/strassen.htm. The Highway Code, 2001, CαJe de Ja

Route, 2002 και ΚΟΚ, 1999, ιδία επεξεργασία.

Σχ. 6-6 : Πινακίδες αvαyyελίας κόμβων.1
1

ο

u
ι

(α)

Μ 25/Μ 26
Junctlon
2 miLes

(β)

~
12000ml

ω (δ)
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Όσον αφορά τις προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων, οι προδιαγραφές

των τριών χωρών (με τις οποίες εναρμονίζονται και σι ελληνικές) συμφωνούν ως προς

την αναγκαιότητα τοποθέτησης σε γέφυρες σήμανσης μόνο κατά τις περιπτώσεις των

πρωτευόντων κόμβων ή των κόμβων εκείνων όπου αφαφείται λωρίδα κίνησης από τον

αυτοκινητόδρομο. Οι αποστάσεις τοποθέτησης ποικίλουν μεταξύ 1000 m και 1/2

μιλίου (Σχ.6-7).

(α) (β) (Υ) (δ)

Σχ.. 6-7: Προειδοποιητικέςπινακίδεςεξόδου: (α) ΓερμανικούΚώδικα, (β) Απλικσύ

Κώδικα(Ία/ διπλή έξοδο), (Υ) Γαλλlκοι\ Κώδικα(πρωτεύωνκόμβος) και (δ) ΚΟΚ.

Πη-Υή: www.texhwyman.comJstrassen.hιm,The Hίghway Code, 2001, Code de Ja

Route, 2002 και ΚΟΚ, 1999, ιδία επεξεργασία.

Κλείνοντας την παρούσα παράγραφο, θα σημειώσουμε την πρόβλεψη των

γερμανικών προδιαγραφών για τρεις πρόσθετες προειδοποιητικές πινακίδες εξόδου, οι

οποίες τοποθετούνται πλευρικά σε αποστάσεις 300 m, 200 m και 100 m προ της αρχής

της λωρίδας επιβράδυνσης. Οι πινακίδες αυτές περιέχουν σχηματικά τρεις, δυο και μια,

αντίστοιχα, λοξές γραμμές οι οποίες παραπέμπουν στις εκατοντάδες των μέτρων που

απομένουν για την έξοδο. Η πρώτη μάλιστα, συνδυάζεται με την ανάρτηση στο επάνω

μέρος της, του αριθμού της εξόδου για διασαφήνιση του πεδίου αναφοράς της. Οι

πινακίδες αυτές έχουν επίσης περιληφθεί στις εΑληνικές προδιαγραφές και βοηθούν

ιδιαίτερα στην ασφαλή καθοδήγηση των οχημάτων κατά το κρίσιμο διάστημα των 500

m που μεσολαβεί μεταξύ της τελευταίας προειδοποιητικής πινακίδας και της πρώτης

πινακίδας εξόδου (Σχ.6-8).
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Σχ. 6-8 : Προειδοποιητικές πινακίδες εξόδου από αυτοκινητόδρομο σε αποστάσεις 300

m, 200 m και 100 m από την αρχή της λωρίδας επιβράδυνσης (α) Γερμανικού Κώδικα

και (β) κοκ

Πηγή: www.texhwyman.com/strassen.htmKatKOK. 1999, ιδίαεπεξεργασiα.

6.2.3.2 Πιναχ.ίδες κατευθύνσεων εξόδου

Οι πινακίδες κατευθύνσεων εξόδου προβλέπεται να είναι πάνtOτε

τοποθετημένες σε γέφυρα σήμανσης (όπως στην Ελλάδα) μόνο στη Γαλλία. Στη Μ.

Βρετανία και τη Γερμανία, η χρήση της σήμανσης άνω του οδοστρώματος γίνεται μόνο

στους πρωτεύοντες κόμβους και στους κόμβους όπου υπάρχει αφαίρεση λωρίδων

κυκλοφορίας. Αυτό ίσως έχει εξηγείται από το μεγάλο πλήθος αυτοκινητοδρόμων στα

οδικά δίκτυα αυτών των δυο χωρών, στα οποία δε θεωρείται τόσο σημαντική κα., για

οικονομικούς λόγους, αποφεύγεται η σήμανση άνω του οδοστρώματος στους

δευτερεύοντες κόμβους (Σχ.6-9). Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε δυο παρατηρήσεις:

• Στη Μ. Βρετανία οι πινακiδες εξόδου σε δευτερεύοντες κόμβους είναι

ακριβώς ίδιες με τις προειδοποιητικές, με τη διαφορά ότι δεν

αναγράφεται η απόσταση από τον κόμβο, κάτι που ίσως προκαλεί

σύΎχuση στους οδηγούς οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το αΥΥλικό

σύστημα πληροφοριακών πινακίδων.

• Η Γαλλία είναι, όπως προαναφέρθηκε, η μοναδική χώρα στην οποία ο

διαχωρισμός της εξόδου σε πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα οδό γίνεται με

τη χρήση διαφορετικού χρώματος στην πινακίδα εξόδου. Έτσι, σε

περ'ίπτωση πρωτεύοντος κόμβου, η πινακίδα κατεύθυνσης εξόδου είναι
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μπλε χρώματος. ενώ σε περίπτωση δευτερεύοντος κόμβου, η πινακίδα

είναι λευκή, κατά τα πρότυπα των διαγραμμαηκών πινακίδων της

χώρας.

(γ)(β)

Ί

Ί

1
1

(δ)

Σχ. 6-9 : Πινακίδες κατευθύνσεων εξόδου

(α) Γερμανικός Κώδικας Πιναιctδα κατεύθυνσης εξόδου δευτερεύοντος κόμβου.

(β) ΑγΥλικός Κώδικας Πινακίδα κατεύθυνσης εξόδου δευτερεύοντος κόμβου.

(1) Γαλλικός Κώδικας Πινακίδα κατεύθυνσης εξόδου πρωτεύοντος κόμβου σε γέφυρα

σήμανσης.

(δ) ΚΟΚ Πινακίδα κατεύOuνσης εξόδαυ σε γέφυρα σήμανσης (ανεξαρτήτως

κατηγορίας κόμβου).

Πηγή: www.texhwyman.comlstrassen.htm. The Hίghway Code, 2001, Code de Ja

Route, 2002 και ΚΟΚ, 1999, ιδία επεξεΡΎασία.

Ι

Όσον αφορά τις κατευι1υντήριες πινακίδες εξόδου οι οποίες τοποθετούνται στην

αρχή του κλάδου εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο, μόνο σι γερμανικοί κανονισμοί

προβλέπουν την τοποθέτηση βελοειδούς πινακίδας στη νησίδα μεταξύ του

αυτοκινητοδρόμου και του κλάδου εξόδου, με την αναγραφή ''Ausfahn'' (Εξοδος)

(Σχ.6-ΙΟα). Κατά αναλογία, σι βρετανικοί κανονισμοί προβλέπουν ειδικά στους

κόμβους με πρωτεύουσεςαρτηρίες (Primary Roads, κατηγορίας Α) την τοποθέτηση στα

αριστερά της λωρίδας επιβράδυνσης, κοντά στο σημείο έναρξης του κλάδου εξόδου,
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μιας πινακίδας με λοξό βέλος και την αναγραφή του αριθμού της πρωτεύουσας

αρτηρί~ (Σχ.6-ΙΟΥ)

~ -",(β,--) --'("'1)__'1
Σχ. 6-10 : ΠινΩCΊδες ΙCαtεύOυνσης εξόδου από αυτοκινητόδρομο (α) Γερμανικού Κώδικα, (β)

ΚΟΚ και (Υ) ΑΥΥ'λλκσό Κώδικα (κόμβος με xρωτεόoυσααρτηρiα).

ΠηΥιΊ: \\'ww.texhwyman.com/strasscn,htm, ΚΟΚ, 1999 και Thc HίghwayCodc, 2001,

ιδία επεξεργασία.

Σε αυτό το σημείο, θα παραθέσουμε και τις πινακίδες Μ. Βρετανίας (Σχ.6-11)

και Γερμανίας (Εικ.6-1) οι οποίες τοποθετούνται σε γέφυρες σήμανσης όταν υπάρχει

αφαίρεση λωρίδας εξόδου, σημειώνοντας για τη βρετανική πινακίδα ότι πρόκειται για

προειδοποιητική. Παρατηρούμε ότι οι βρετανικές πινακίδες είναι αρκετά διαφορετικές

από τις ελληνικές, οι οποίες ακολουθούν τα γερμανικά πρότυπα, καθώς τα βέλη

προεπιλογής λωρίδων κυκλοφορίας και ο αριθμός του κόμβου μαζί με την απόσταση

από το σημείο εξόδου αναρτώνται ξεχωριστά από την κύρια πληροφοριακή πινακίδα.

Α 404 Μ",Ιο"
•

Bi,mingh"m. Oxfo,d Μ 4Ο Ι

J

Σχ. 6-1] : Πινακίδα κατεύθυνσης εξόδου σε γέφυρα σήμανσης με αφαίρεση λωρίδας

κυκλοφορίας σε πρωτεύοντα κόμβο (Αγγλικού Κώδικα).

Πηγή: Thc HίghwayCodc, 2001.
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6.2.3.3

Εικόνα 6-1 : Πινακίδα κατεύθυνσης εξόδου σε γέφυρα σήμανσης με αφαίρεση λωρίδας

Jα/ιcλoφoρίας σε πρωτεύΟΥΙα κόμβο (σε γερμανικό αυτοκινητόδρομο).

Πηγή: www.tcxhwyman.comlstrassen.htm.

Επιβεβαιωτικέςπινακίδεςεισόδου

J

Οι επιβεβαιωτικές πινακίδες εισόδου σε αυτοκινητόδρομο παρουσιάζουν

αρκετές διαφορές μεταξύ των τριών χωρών:

• Στη Γερμανία και τη Γαλλία η αναγραφή των μακρινών προορισμών

γίνεται με τον πιο απομακρυσμένο στην πάνω σεφά, ενώ στη Μ.

Βρετανία ακολουθείται το αντίστροφο, κατά τα αμερικανικά πρόroπα.

• Στη Γερμανία προβλέπεται η αναγραφή κύριων προορισμών που δεν

εξυπηρετούνται πλήρως μέσω του τρέχοντος αυτοκινητοδρόμου, αλλά

μέσω ενός άλλου αυτοκινητοδρόμου που διασταυρώνεται στη συνέχεια

με τον τρέχοντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το όνομα του προορισμού

αυτού αναγράφεται στην τελευταία σεφά χωρισμένο με μια λευκή

γραμμή από τους υπόλοιπους προορισμούς (Σχ.6-12α).
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• Η Γερμανία, επίσης, είναι η μοναδική χώρα που προβλέπει την

αναγραφή της ευρωπαϊκής αρίθμησης της οδού. Αυτό φαντάζεt λογικό

αν αναλσΥιστούμε την κεντρική θέση της στην Ευρώπη, με πλήθος

ευρωπαϊκών οδών (E-roads, βλ. 1.2.1) να διασχίζουν το έδαφός της.

• Στη Μ. Βρετανία, όπως επισημάνθηκε και εισαγωγικά, περιλαμβάνετω

εκτός του εθνικού αριθμού του αυτοκινητοδρόμου και η αναγραφή του

βασικού γεωγραφικού προορισμού της οδού σε επίπεδο περιφέρειας

(Σχ.6-12β, The Nonh). Η παράμετρος αυτή αποτυπώνει τη χωρική

διάσταση του αυτοκινητοδρόμου και ταυτίζει ης περιφέρειες της χώρας

με τον αριθμό του οδικού άξονα που αποτελεί τη βασtKή πύλη εισόδου

τους. Ταυτόχρονα., παρέχει και μια επtπλέoν πληροφορία στους οδηγούς

σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί η οδός στην οποία

] κινούνται.

Και σε αυτή την κατηγορία πινακίδων, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει επακριβώς τις

γερμανικές προδιαγραφές (Σχ.6-12).

COffi
Koln 106 kr.I

Oortmund 2' k ....------
....../0.4:-' Ka<;'<;f"I 161 ιι .....

ΜΙ
Τhe NORΤH

SheffίeΙd 32
Leeds 59

(α) (β) (γ) (δ)

Σχ. 6-12 : επιβεβαιωτικές mνακίδες εισόδου σε αυΤΟIQ\ητΟΟρομο (α) Γερμανικσύ

Κώδικα, (β) Αγγλικού Κώδικα, (γ) Γαλλικού Κώδικα και (δ) ΚΟΚ.

J
Ι

Ι

Πηγή: www.tcxhwyιnan.comlstrasscn.htm. The Highway Code, 2001, Code de Ia

Route, 2002 και ΚΟΚ, 1999, ιδία επεξεργασία.

6. 2. 3. 4 Σήμανση qκαrασrάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών
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J

ι

Η πληροφοριακή σήμανση των εΥκαταστάσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών,

ή αλλιώς "σταθμών εξυπηρέτησης", προβλέπεται Kα~ το κυριότερο, εφαρμόζετα~

διεξοδικά τόσο στη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία, όσο και στη Γαλλία., με μια πλήρη

σεψά πινακίδων στα πρότυπα σήμανσης μιας τυπικής εξόδου. Σε αυτό το σημείο θα

κάνουμε ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για κάθε χώρα:

• Στη Γερμανία, οι πληροφοριακές πινακίδες εξόδου προς σταθμούς

εξυπηρέτησης ("Rasthof') είναι αυστηρά τυποποιημένες και

περιλαμβάνουν σε ένθετα τα σύμβολα όλmν των παρεχόμενων

υπηρεσιών σε αυτές (πρατήριο καυσίμων, εστιατόρω, χώροι υΥιεινής

κλπ).

γπάρχει, ακόμη, πρόβλεψη αναγραφής σε κάθε πινακίδα σταθμού

εξυπηρέτησης, της απόστασης μέ'XjJΙ τον επόμενο σταθμό, για τη σχετική

πληροφόρηση οδηγών που προτιμούν να συνεχίσουν για μερικά

χιλιόμετρα ακόμη το ταξίδι, πριν πραγματοποιήσουν στάση (πχ σε ένα

πρατήριο καυσίμων) (Εικ.6-2).

Είναι ενδιαφέρον, τέλος, ότι όλοι οι σταθμοί εξυπηρέτησης των

γερμανικών αυτοκινητοδρόμων, ανήκουν σε θυγατρική εταφεία του

δημοσίου.

Εικόνα 6-2 : Προειδοποιητική πινακίδα σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών σε

γερμανικό αυτοκινητόδρομο (με συμπληρωματική αναΥραφή της απόστασης ως τον

επόμενο σταθμό).
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Πηγή: www.tex.hwyman.com/strassen.htm.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Ι

]

]

• Στη Μ. Βρετανία, οι πινακίδες έχουν πιο ελεύθερη σχεδίαση και

περιλαμβάνουν, εκτός από τα σύμβολα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το

όνομα του σταθμοό εξυπηρέτησης και πληροφορίες όπως η τιμή της

βενζίνης στο συΥκεκριμένο πρατήριο (Σχ.6-l3α).

Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πινακίδες ανά τακτά διαστήματα, οι

οποίες πληροφορούν για τις αποστάσεις των επόμενων σταθμών

εξυπηρέτησης τόσο κατά μήκος του τρέχοντος αυτοκινητοδρόμου, όσο

και στους αυτοκινητοδρόμους που διέρχονται στην περιοχή (Σχ.6- Ι3β).

Ακόμη, πριν από κάθε είσοδο σε αυτοκινητόδρομο στον οποίο δεν

υπάρχει σταθμός εξυπηρέτησης σε μια μεγάλη ακτίνα, τοποθετείται

ειδική προειδοποιηπκή πινακίδα (Σχ.6-Ι3γ).

GOODFOOD

1
Νο serνIces

οη Μ41

]

1
Ι

Ι

(α) (β) (γ)

Σχ. 6- Ι 3 : Προειδοποιητικές πινακίδες σταθμών εξυπηρέτησης αυτoιcινητιστών στη Μ.

Βρετανία.

(α) Προειδοποιητική πινακίδα σταθμού εξυπηρέτησης με αναγραφή της ονομασίας του

σταθμού (ΑΥγλικός Κώδικας).

(β) Πληροφοριακή πιναΙCΊΔΑ αποστάσεων μέχρι τους επόμενους σταθμούς

εξυπηρέτησης στον τρέχοντα και τον πλησιέστερο αυτοκινητόδρομο (Αγγλικός

Κώδικας).

(Υ) Προειδοποιητική πιναιάδα εισόδου σε αυτοκινητόδρομο στον οποίο δεν υπάρχουν

σταθμοί εξυπηρέrησης (Αγγλικός Κώδικας).
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Πηγή: The Highway Code, 2001.

ΠΛHPQΦOPIAΚH ΟΔΙΚΉ ΣΗΜΑΝΣΗ

]

ι

Ι

J

• Στη ΓWλία, τέλος, οι σταθμοί εξυπηρέτησης είναι πάντα ονοματισμένοι

σύμφωνα με την περιοχή στην οποία βρίσκονται και σημαίνονται πάντα

με την ένδειξη 'ΆίΓΟ de )(" (Σταθμός Εξυπηρέτησης Χ) (Σχ.6-14).

Σχ. 6· Ι 4 : Προειδοποιητική πινακiδα σταθμσύ εξυπηρέτησης γαλλικού κώδικα.

Πηγή: Code de Ia Route, 2002.

Η πληροφοριακή σήμανση των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών κατά

μήκος των αυτοκινητοδρόμων είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, η οποία ενώ

προβλέπεται αρκετά αναλυτικά στις ελληνικές προδιαγραφές σήμανσης e
αUΤOKινηΤOδρόμων, δεν εφαρμόζεται καθόλου στην πράξη. Από τη μια μεριά είναι ~
αλήθεια ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν πολλοί οργανωμένοι σταθμοί εξυπηρέτησης

αυτοκινητιστών. Επίσης, αρκετοί χώροι αυτής της κατηγορίας (κυρίως πρατήρια

καυσίμων) που βρίσκονταν επί των παλαιών "νέων εθνικών οδών", προσωρινά

έκλεισαν και αργότερα μετεγκαταστάθηκαν ως αποτέλεσμα των έργων α.πWJ..oτρίωσης

και διάνοιξης των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων. Ακόμη κι έτσι, όμως, υπάρχει ένας

σχετικός αριθμός οργανωμένων και αρκετά προσεγμένων χώρων εξυπηρέτησης

αυτοκινητιστών, οπότε η παντελής έλλειψη αντίστοιχης σήμανσης είναι τελείως

αδικαιολόγητη. Αντί αυτού, εξακολουθούν να υφίστανται σε πολλά τμήματα του

δικτύου, ιδιωτικές πινακίδες πρατηρίων καυσίμων οι οποίες δεν πληρούν καμία σχετική

προδιαγραφή τοποθέτησης. Το θέμα είναι από τα βασικότερα των ελληνικών

αυτοκινητοδρόμων και θα σχολιαστεί ανάλογα στο κεφάλαιο 7.
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6.3 Ενδιαφέρουσες προβλέψεις πληροφοριακής σήμανσης

6.3. J Ωαραδείγματα από την πληροφοριακή σήμανση της Μεγάλης Βρετανίας

6.3././ Η τουριστ/κιί πληροφοριακι;σιιμανση

Η πληρoφoριαΚll σΊιμανση των προορισμών τουριστικού ενδιαφέροντος 11ταν

ανέκαθεν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στη Μεγάλη Βρετανία. Για την κάλυψη ορισμένων

κενών και τη γενικότερη επικαιροποίησητων προδιαγραφών,η τελευταία αναθεώρηση

του "The Highway Code" περιλαμβάνει μια νέα, πλΙ1ρη σειρά πινακίδων που αφορούν

μια ευρεία γκάμα προορισμώντουριστικού ενδιαφέροντος.

Οι πινακίδες αυτές περιλαμβάνουν τόσο προειδοποιητικές, όσο και

κατευθυνη1ριες πινακίδες οι οποίες τοποθετούνται σε συνι1θεις οδούς (Σχ.6-15, 6-16).

Το κοινό τους γνώρισμα είναι η αναγραφή λέξεων συμπληρωματικά με τη χριιση

συμβόλων, κάτι που αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό της βρετανlΚllς λογικής στον

τομέα της πληροφοριακής σ11μανσης. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οφείλεται στη

"μεγάλη ιδέα" που τρέφουν οι Βρετανοί για τη γλώσσα τους, για τιιν οποία γνωρίζουν

ότι είναι μακράν η πιο διαδεδομένη γλώσσα παγκοσμίως. Σε ορισμένες πινακίδες

πάντως, η αναγραφή λέξεων είναι ιδιαίτερα χΡΙ1σιμη καθώς συνοδεύει ορισμένα

καινούρια και όχι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα. προς το παρόν τουλάχιστον, σύμβολα (Σχ.6

17). Αυτό που θα παρατηριισουμε, επίσ11ς, είναι 11 σημασία που αποδίδεται στην

ύπαρξη κέντρων τουρισΤΙΚ11ς πληροφόρησης, η οποία επισημαίνεται πάντα στις

βρετανικές πληροφοριακές πινακίδες.
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1

]
Σχ. 6-15 : Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης προορισμών τουριστικού ενδιαφέροντος

βρετανικού κώδικα.

(σ) (β)

Σχ:. 6- Ι 6 : ΠροειδοποιηΤΙΚές mνακίδες κατευθύνσεων προς προορισμούς τουριστικού

ενδιαφέροντος προ (α) ανισόπεδου κόμβου πρωτεύουσας αρτηρίας με διαχωρισμένα

ρεύματα κυκλοφορίας και (β) κυκλικο\, κόμβου πρωτεύουσας ή δευτερεύουσας

αρτηρίας.

_ G,eenfίeιds ,"\
- Country Του, ~.~

Ί G,eenfieιds ,,,.
~ Country ΤουΓ :.,.

"

Tou,ist .""...~,route to ,'~&}'
Donfo,d .

J

ΣΊ. 6-17 : Πινακίδες προειδοποίησης και υπόδειξης κατεύθυνσης προς οδούς που

διατρέχουν περωχές τουριστικο\) ενδιαφέροντος.

1

... Abbey View χ
Restaurant

J

Σχ. 6- Ι 8 : Πινακίδες προς ξενοδοχείο και εστιατόριο με αναηχ:ιφή της επωνυμίας τους.

Πηγή (Σχ.6-15 - 6-18): The Highway Cαde, 2001.
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Ι
6.3./.2 Οι πινακίδες σήμανσηςτων ορίων διoικηrικώνενoτήτων

Ο βρετανικός κώδικας προβλέπει δύο κατηγορίες πινακίδων, ανάλογα με τη

βαθμίδα της διοικητικής ενότητας. Η ανώτερη βαθμίδα περιλαμβάνει ενιαία τις

Περιφέρειες, τις Επαρχίες και τις μητροπολιτικές περιοχές (πλην της Ευρύτερης

Περιοχής του Λονδίνου) (Σχ.6-19α), ενώ η δεύτερη αφορά στους Δήμους και της

Κοινότητες (Σχ.6-19β).

]

j

]

•Welcometo
HERΤFORDSHIRE

(α) (β)

Σχ. 6- Ι 9 : Πινακίδες ορίων διοικηπκών ενοτήτων βρετανικού κώδικα.

(α): Πινακίδα ορίων Περιφέρειας, Επαρχίας ή μηΤΡοπολιπκής περωχής.

(β): Πινακίδα ορίων Δήμου ή Κοινότητας.

Πηγή: The Highway Code, 200 Ι.

Για την πινακίδα του Σχ.6-19α θα σημειώσουμε ότι η χωρική διαφοροποίηση

επιroyχάνεται με την προαιρετική συνοδευτική αναγραφή της κατηγορίας διοικητικής

διαίρεσης ("County", "District", "Borough", "MetropoIitan District"). Η πινακίδα του

Σχ.6-19β είναι η πιο ενδιαφέρουσα από τις δύο, καθώς περιλαμβάνει διάφορες χρήσιμες

τουριστικές πληροφορίες με τα αξιοθέατα της περιοχής και βρίσκεται στο ίδιο πνεύμα

με τις πινακίδες τόσο της προηγούμενης παραγράφου. όσο και του Σχ.6-2 της

παραγράφου 6.2.1. υποστηρίζοντας την τοπική ανάπτυξη με την ανάδειξη του

ιδιαίτερου χαρακτήρα και των τουριστικών αξωθέατων κάθε περιοχής. Οι πινακίδες
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αυτές, σε συνδυασμό με τις πινακίδες των Περιφερειακών ορίων των γαλλικών

κανονισμών, που θα παρουσιαστούν στην παράγραφο 6.3.2.2, θα μπορούσαν να

;ιρησιμοποιηθούν και στην Ελλάδα και αποτελούν το ερέθισμα για τη σχετικιι πρόταση

που θα γίνει στο κεφάλαιο 7.
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6.3.2 Ενδιαφέροντα παροδείγματα από τη γαλΜκή πληροφοριακή σήμανση

6.3.2.1 Η πληροφοριακή σήμανοη ποδηλατοδρόμων

Οι γαλλικοί κανονισμοί ("Code de Ja Route") παρ' όλες τις ελλείψεις που

παρουσιάζουν ως προς την παράθεση παραδειγμάτων πληροφοριακών πινακίδων

(κυρίως πινακίδων σήμανσης αστικών προορισμών), αφιερώνουν μια μεΥάλη ενότητα

στην πληροφοριακή σήμανση ποδηλατοδρόμων. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια

πληθώρα πινακίδων στα πρότυπα της πληροφοριακής σήμανσης του συνήθους οδικού

δικτύου (προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων και πινακίδες κατευθύνσεων με

αναγραφές προορισμών) (Σχ.6-20).

:Ι••

Σχ. 6-20 : Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης ποδηλατοδρόμων γαλλικού κώδικα.

(α): Ωινακίδα αρχής ποδηλατσδρόμου, (β) Συμπληρωματική mvaKilia της (α), με

ανα'γραφή της ονομασίας της διαδρομής.

(γ): Πινακίδα κατεύθυνσης προς ποδηλατόδρομο, (δ) Πινακίδα κατεύθυνσης προς

ποδηλατόδρομο με αναγραφή προορισμού και χιλιομετρικής απόστασης.

(ε): Προειδοποιητική πινακίδα κατευθύνσεων ιcίνησης προ κυκλικού κόμβου,

(στ): Προειδοποιητική πινακίδα κατευθύνσεων κίνησης προ απλού κόμβου.

Ωηγή: Code de Ι. Route, 2002.

(ε) (στ)J
J
J
]

(α) (β)

_=: ..~.....

(γ)

Ι

-
(δ)
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Η πλιιρης αυτή ενότητα του "Code de la Route"' είναι χαρακτηριστική της

ραγδαίας επέκτασης του δικτύου ποδηλατοδρόμων τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η χάραξη ποδηλατοδρόμων περιλαμβάνεται πλέον

στις προδιαγραφές όλων των έργων οδοποιίας αστικών περιοχών (διανοίξεις νέων οδών

11 αναβάθμιση υπάρχοντος οδικού δικτύου) της Γαλλίας, σε μία προσπάθεια προώθησης

ηις ΧΡιlσης του ποδηλάτου για τις αστικές μεταΚΙΥιlσεις αντί του αυΤΟΚΙΥιlτου. ι-ι

ποδηλασία εξάλλου θεωρείται εθνικό άθλημα της χώρας, ενώ και η μορφολογία του

εδάφους είναι τέτοια που ευνοεί σαφώς την οδ11γηση ποδηλάτου (το σύνολο. σχεδόν,

των γαλλικών πόλεων χαρακτηρίζεται από μικρές κατά μΙ1κος κλίσεις του εδάφους). Σε

αυη; ηιν προσπάθεια. οι Γάλλοι ακολουθούν σαφώς το παράδειγμα των Γερμανών, οι

οποίοι διαθέτουν εδώ και χρόνια ευρύτατο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.

Πάντως. χρειάζεται να σημειώσουμε ότι η όλη προσπάθεια βρίσκεται σε πρώιμο

στάδιο και περιορίζεται, προς το παρόν, σηιν επέκταση του δικτύου των

ποδηλατοδρόμων. Έτσι. οι πινακίδες του Σχ.6-20 χρησιμοποιούνται σπανιότατα σηιν

πράξη και η σήμανση περιορίζεται σηι )'ρήση ρυθμιστικών πινακίδων, η οποία είναι

απαραίηιηι για ηιν ασφάλεια των ποδηλατών. Ακόμη κι έτσι. όμως. η αναλυτιΚl;

πρόβλεψη πληροφοριακών πινακίδων είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μπορεί να

εφαρμοστεί σε δεύτερο στάδιο. όταν το δίκτυο επεκταθεί αρκετά, οπότε η

προτεραιότητα θα περάσει στο ζήτημα του εξοπλισμού.

6.3.2.2 Οι πινακίδες σήμανσης των ορίων των Πψιφεμειο.κ(όν ενοτήτων

Η θέσπιση των χωρικών ενοτήτων των Περιφερειών ση, Γαλλία έγινε στα

πλαίσια της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους, κατά τα τέλη της

δεκαετίας του '8022. ι-ι διαδικασία αυη;. ειδικά τον πρώτο καιρό, συνάνηισε τεράστιες

αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας. κυρίως όσον αφορά στη λOγιΚl; βάσει της οποίας

έγινε η κατανομι; των Νομών σε κάθε Περιφέρεια. Πολλοί ήταν εκείνοι που

Πρόκειται για την ίδια αιφιβό)ς διαδικασία με αυτι;ν που έλαβε χόψα και στην Ελλάδα στα

τέλη της προηγούμενης δεκαετίας.
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διαφωνούσαν με τις ομαδοποηΊσεις που έγιναν, θεωρώντας ότι ακολουθήθηκαν

κριηΙρια καθαρά γεωγραφικά, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι δομές του κάθε Νομού και

οι ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των Νομών. Αυτό αποτυπώνεται σαφώς στις ονομασίες

των Περιφερειών. οι οποίες είναι εντελώς γενικόλογες και περιλαμβάνουν κατά κανόνα

στοιχεία της γεωγραφικι1ς θέσης κάθε Περιφέρειας στο εσωτερικό της χώρας. Το

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η τελείως "άχρωμη" ονομασία της

Περιφέρειας "Κέντρο" ("CentI"e"), 11 οποία αδυνατεί πλΙ1ρως να αποδώσει έναν

ιδιαίτερο τοπικό χαραΚΏΊρα στην περιοχι) αυηΊ. Η κεντρικι) Διοίκηση κατέβαλε

μεγάλες προσπάθειες για την κάμψη των αντιδράσεων και την εγκαθίδρυση στη

συνείδηση των πολιτών της χώρας των νέων αυτών διοικητικών ενοηlτων. Σε αυηΙ την

κατεύθυνση. δημιούργησε διάφορες Περιφερειακές υπηρεσίες. κυρίως στον τομέα των

μεταφορών (όπως πχ. τους Περιφερειακούς Σιδηροδρομικούς Οργανισμούς).

Κοινός τόπος σε όλες τις προσπάθειες της κενΤΡΙΚ11ς Διοίκησης 11ταν η

δημιουργία ενός ιδιαίτερου λογοτύπου για κάθε Περιφέρεια, το οποίο θα μπορούσε, με

την ευρεία ΧΡιΙση του σε όλες τις δραστηριότητες Περιφερειακού χαρακηίρα"\ ιια

αποτελέσει σημείο αναφοράς και να εντυπωθεί σταδιακά στη συνείδηση του

πληθυσμού. Τα λογότυπα αυτά χαρακτηρίζονται από ελεύθερη και απλ11 σχεδίαση και

δόθηκε ιδιαίτερη προσοχιι ώστε να μην ομοιάζουν μεταξύ τους. Μία από τις βασικές

κατηγορίες όπου γίνεται ΧΡιίση των λογοτύπων αυτών, είναι στις πληροφοριακές

πινακίδες (Σχ.6-21). Η πρόβλεψη αυnΙ των γαλλικών κανονισμών πιστεύουμε ότι είναι

ιδιαίτερα σημανΤΙΚ11 και θα μπορούσε να εισαχθεί και στη χώρα μας, επεκτεινόμενη σε

όλα τα επίπεδα δΙOΙKηΤlΚ11ς διαίρεσης του ελληνικού χώρου (βλ και τις αντίστοιχες

προβλέψεις των βρετανικών κανονισμών στην παράγραφο 6.3. Ι .2).

1\ Τα λογότυπα των Περιφερειών μεταξύ άλλων τυπώνονται στο φόντο από αφίσες

πολιτιστικό)ν εκδηλώσεων, επικολλώνται στα βαγόνια των τρένων των Περιφερειακων

Σιδηροδρομικών Οργανισμb)V και περιλαμβάνονται σε όλα τα τουριστικά φυλλάδια που

εκδίδονταιαπό τις Περιφερειακέςαρχές.
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Σχ. 6-21: Πινακi&ςop' νΠει1fIPεpειώνyαλ/.ucoύιoiiδικα.

(ο)

Πηγή: Codc dc Ia Routc, 002.

(β)
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7 Η κατάσταση στην Ελλάδα
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Ι 7. Ι Εισαγωγή
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Μετά την παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών της πληροφοριακής

σl)μανσης διεθνώς, θα περάσουμε στο βασικότερο κεφάλαιο της εργασίας, το οποίο

αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Το κεφάλαιο αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερεις

κύριες ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, με τις

ισχύουσες προδιαγραφές και την εξέλιξΙ1 τους (ισχύων ΚΟΚ. προδιαγραφές

ΥΠΕΧΩΔΕ, μελέτες σl)μανσης), καθώς και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων

μεταξύ των διαφόρων φορέων.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά 11 υφιστάμενη κατάσταση της

ελληνικής πληροφοριακής σήμανσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τέσσερα σημεία:

• Στο σχολιασμό των ελλείψεων του συστι)ματος στιι χώρα μας σε

σύγκριση με τους κανονισμούς των μεγάλων ευρωπαΤκών χωρών.

• Στην παρουσίαση των κυριότερων προβλημάτων που ανακύπτουν σε

πρακτικό επίπεδο κατά την εφαρμογ11 της νομοθεσίας.

• Στην εΠΙσ11μανση των προβλημάτων που οφείλονται στη σύγχυση των

αρμοδιοηlτων μεταξύ των αρμοδίων φορέων.

• Στην αυθαιρεσία, τόσο την επίσημη όσο και την ανεπίσημη.

]8]
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Στην ΤΡΙΤIl ενότητα παρουσιάζονται δύο παραδείγματα νέων πληροφοριακών

σημάνσεων αστtKών οδών στο κέντρο της ΑθιΊνας, τα οποία σχολιάζονται και κρίνονται

ανάλογα με τη συμμόρφωσΙ1 τους στις προδιαγραφές και το βαθμό στον οποίο

ενσωματώνουν τη χωΡΙΚΙ1 διάσταση στον τρόπο σΙ1μανσης των προορισμών.

Στην τελευταία ενότητα γίνεται η σύνοψη των κυριοτέρων προβλημάτων και

διατυπώνονται σι προτάσεις, τόσο στο θεσμικό όσο και στο τεχνικό επίπεδο, σι οποίες

κρίνονται αναγκαίες για την αναμόρφωση του συστιΊματος και την OυσιασΤΙΚll

βελτίωση της κατάστασης στην πληροφοριακή σήμανση των ελληνικών οδών.
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ι-ι οδΙΚ11 σΙ1μανση στην Ελλάδα καθορίζεται από τον Κώδικα ΟδΙΚ11ς

Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Ο ΚΟΚ είναι νόμος του ελληνικού κράτους ο οποίος

συντάσσεται από ειδΙΚΙ1 επιφΟΠΙ1 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

(ΥΜΕ) και κυρώνεται στη Βουλι1. Υπόκειται συχνά σε αναθεωρήσεις, 11 τελευταία εκ

των οποίων έλαβε χώρα το 1999. Έτσι. ο ισχύων ΚΟΚ είναι ο Νόμος 2696/1999 (ΦΕΚ

57 Α Ι 23.03.1999) ο οποίος αντικατέστησε τον προηγούμενο ΚΟΚ του 1993 (Νόμος

2094/92, ΦΕΚ ] 82 Α Ι 25. Ι Ι. Ι 992)24. Ο ΚΟΚ περιέχει όλες τις διατάξεις σχετικά με

την κυκλοφορία στους ε)J,ηνικούς δρόμους περιλαμβάνοντας όλες τις επίσημες

πινακίδες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ε/ληνικές οδούς. Για το λόγο αυτό

τυπώνεται πάντα έγχρωμος, καθώς τα σΧΙ1ματα, χρώματα, σύμβολα και σχέδια των

προβλεπόμενων πινακίδων είναι απολύτως δεσμευτικά και ουδείς δικαιούται να τα

παραλλάξει.

Ο ΚΟΚ ορίζει σαφώς την ισχύ και το πεδίο λειτουργίας των προβλεπόμενων

πινακίδων, πρέπει να τονιστεί όμως ότι δεν υπεισέρχεται σε τεχνικά και πρακτικά

ζηΤ11ματα οδΙΚ11ς <J11μανσης, εξουσιοδοτώντας τη Γενικι; Γραμματεία Δημοσίων Έργων

(ΓΓΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ (και παλαιότερα, πριν τι] δημιουργία του ΥΠΕΧΩΔΕ το 1980,

το Τπουργείο Δημοσίων Έργων - ΥΔΕ) για την έκδοση των αναλυτικών

προδιαγραφών. Έτσι, αρχικά το ΥΔΕ και μετά το 1980 η ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδίδει

τις προδιαγραφές τοποθέτησης των πινακίδων στο οδικό δίκτυο. θέτει τα

κατασκευαστικά πρότυπά τους και ορίζει το πλαίσιο εκπόνησης των μελετών οδικής

σ11μανσης.

-~ Η ισχύς του ΚΟΚ αρχίζει δυο ~111νες μετά τη δηιιοσίευσ1; του στην Εφημερίδα της

ΚυβερνιΊσεως, γι' αυτό ο προηγούμενος ΚΟΚ αναφέρεται ως "ΚΟΚ] 993".
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Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμ11μα Κυκλοφορίας του ΥΔΕ εξέδωσε το Ι 974 το

τεύχος "Πινακίδες Σημάνσεως Οδών", στο οποίο τέθηκαν για πρώτη φορά τα πλ11ρη

πρότυπα κατασκεω1ς και τοποθέτησης όλων των πινακίδων των ελληνικών δρόμων. Η

οδηγία αυηι περιελάμβανε ειδικό κεφάλαιο αναφερόμενο στις πληροφοριακές

πινακίδες, με βάση τα πρότυπα της εποΧ'lς. Μέχρι σΊιμερα, ακολουθούνται ουσιαστικά

οι ίδιες προδιαγραφές, με μοναδΙΚ11 προσθ11Κ11 ηιν εγκύκλιο του 1992 της Διεύθυνσης

Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) της ΓΓΔΕ, με τίτλο ''τεχνικές Οδηγίες

Κατακόρυφης Σ11μανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου", σηιν οποία επικαιροποιούνται οι

προδιαγραφές του Ι 974 και περιλαμβάνεται για πρ(οηι φορά η χρωμαΤΙΚ11

κωδικοποίηση των πινακίδων, χωρίς να υπάρχουν αναλυτικά σχέδια για τις νέες

πινακίδες. Ακόμη, λόγω της έναρξης κατασκευής των πρώτων ελληνικών

αυτοκινητοδρόμων, την ίδια χρονιά (Ι 992) εκδόθηκαν για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ

από την τεχνΙΚ11 εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ οι "Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης

ΣΙ1μανσης Αυτοκινητοδρόμων". Αυτά τα νομοθεηιματα και οι εγκύκλιοι διέπουν ως

τώρα ηι σΊιμανση των ελληνικών δρόμων. Τέλος, εντός του καλοκαιριού του 2003,

προβλέπεται η έκδοση των νέων αναλυτικών προδιαγραφών πληροφοριαΚ11ς σΊιμανσης

του ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες πρόκειται να αντικατασηισουν ηιν πεπαλαιωμένη οδηγία του

1974. Οι οδηγίες αυτές αναμένεται να συμπληρώσουν ουσιαστικά το υπάρχον,

ελλειπές, πλαίσιο και να αναβαθμίσουν την πληροφοριαΚΊl σΙ1μανση σηιν Ελλάδα

ενσωματώνοντας αρκετά στοιχεία των κανονισμών των ευρωπα'ίκών χωρών (κυρίως

των αγγλικών) (Ρέντζος, προσωΠΙΚ11 συνέντευξη, Μάιος 2003). Η ΚΡΙΤΙΚ11 που

πρόκειται να ασκηθεί στο παρόν κεφάλαιο και οι προτάσεις βελτίωσης που θα γίνουν

αναφέρονται στις υπάρχουσες οδηγίες και την εφαρμΟΥ11 τους στους ελληνικούς

δρόμους. Σε ορισμένα σΊιμεία μπορεί να καλύπτονται από τις αλλαγές και τις

βελτιώσεις που προβλέπονται στις νέες προδιαγραφές, καθώς όμως αυτές δεν έχουν

ακόμη εγκριθεί από τη ΓΓΔΕ και δημοσιευθεί επίσημα, δεν κατέστη δυναηι η μελέτη

και ο σχολιασμός τους στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.
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7.2.2 Αρμοδιότητες για την οδική σήμανση

Σύμφωνα με το άρθρο 1Ο του ΚΟΚ ορίζεται σαφώς ότι η εγκατάσταση και 11

συνηιρηση των πινακίδων στο οδικό δίκτυο γίνεται με ευθύνη της δημόσιας υπηρεσίας

που είναι αρμόδια για τη συντήρηση της κάθε οδού 2'. Δηλαδιι η αρμόδια βαθμίδα της

δημόσιας διοίκησης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε

οδός. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη έwοια για τον καταμερισμό των αρμοδιοηιτων

σήμανσης. αποτελεί 11 διοικηΤΙΚ11 κατάταξη του οδικού δικτύου (βλ. σχετικά στηρ

παράγραφο 4.2.2).

Στην Ελλάδα το οδικό δίκτυο διακρίνεται σε:

]. Εθνικό: Πρόκειται για το κύριο υπεραστικό οδικό δίκτυο της χώρας που

συνδέει μεταξύ τους τις μεγάλες ελληνικές πόλεις και τα τμιιματα αυτού

εντός των πόλεων και οικισμών. Αρμόδια για τη συνηιρησή του είναι

κατά περίπτωση η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) της

ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Διευθύνσεις Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) των

Περιφερειών. Ειδικά για τη συνη1ρηση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ,

το ΥΠΕΧΩΔΕ συνέστησε η1ν ΕιδιΚΊ) Υπηρεσία Δημοσίων Έρ)Wιι

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ενώ όσον αφορά στην Απική Οδό υπεύθυνη είναι η

εταιρεία κατασκευιις και διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου. η Απική

Οδός ΑΕ.

2. Επαρχιακό: Αποτελεί η1ν ενδιάμεση KαηlΎOρία οδικού δικτύου που

συνδέει πόλεις μεσαίου και μικρού μεγέθους με τα μεγάλα αστικά

κέντρα και το εθνικό οδικό δίκτυο. Υπεύθυνες για t11 συνtlιρησιι του

είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Νομαρχιών.

~5 Σημει<ί)νεται επίσης ότι ο ΚοΚ απαγορεύει ρητά την εγκατάσταση οποιασδιίποτε

κυκλοφορια"'ίς πινακίδας από μη αρμόδια όργανα 11 ιδιόηες. προβλέποντας ιδιαίτερα αυστηρές

ποινές για τους παραβάτες.
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J. Τοπικό: Πρόκειται για οδούς που εξυπηρετούν μετακινήσεις τοπικού

χαρακτήρα εντός των ορίων Δήμων και ΚοινΟΤ1)των και γι' αυτό

αρμόδιες υπηρεσίες είναι σι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΟΤΑ) στα όρια των οποίων εμπίπτει 11 κάθε οδός.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι το Ι 992 οι αρμοδιότητες αυτές

αφορούσαν κύρια τις ρυθμιστικές πινακίδες και τις πινακίδες αναγγελίας

κινδύνου. Για τις πληροφοριακές πινακίδες, αντίΟετα, η τοποθέτηση των οποίων

απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη και συνολικό σχεδιασμό, η μόνη υπηρεσία που διέθετε

ειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό καθώς και τις απαραίτητες

πιστώσεις για την εκπόνηση των σχετικών μελετών ήταν η ΓΓΔΕ, η οποία είχε

στην ουσία αναλάΙSει εξ' ολοκλήρου το έργο της πληροφοριακής σήμανσης στην

Ελλάδα (Μπούρας, προσωπική συνέντευξη. Απρίλιος 2003). Αποτέλεσμα αυτής της

κατάστασης ήταν η ελλειπέστατη ή και ανύπαρκτη πληροφοριακή σήμανση σε όλη

τη χώρα, τη στιγμή που η λοιπή οδική σήμανση ΙSρισκόταν κατά κανόνα σε

ικανοποιητικό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια, με την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της ΤΟΠLΚΙ1ς

αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της αποκέντρωσης και την ενίσχυση του ρόλου των

Περιφερειών, ο καταμερισμός των αρμοδιοττιτων συντήρησης του οδικού δικτύου

επεκτάθηκε και στον τομέα της πληροφοριαΚ11ς σήμανσης. Η βελτίωση που επετεύχθη

είναι εμφανΙ1ς, καθώς:

• Σε τοπικό επίπεδο. πολλοί δήμοι προχώρησαν στην εγκατάσταση

πληροφοριακής σιιμανσης εκπονώντας ειδικές μελέτες μέσω των

τεχνικών τους υπηρεσιών ή αναθέτοντας τις μελέτες αυτές σε

ειδικευμένα τεχνικά γραφεία.

• Σε υπερτοπικό επίπεδο, η ΓΓΔΕ, μετά την αποκέντρωσιι των

αρμοδιοττιτων στους φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Αυτοδιοίκησης και απα)λαγμένη από το βάρος της ευθύνης για το

σύνολο του οδικού δικτύου, αφοσιώθηκε στη βελτίωση της

πληροφοριακτις σήμανσης των μεγάλων αξόνων της χώρας και ανέλαβε

ή ανέθεσε σε μεγάλα τεχνικά γραφεία την εκπόνηση ολοκληρωμένων
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μελετών ευρείας κλίμακας κατά μι1κος των κυριότερων αστικών και

υπεραστικών αρτηριών της χώρας.

Παρά τη σχεΤΙΚΙ1 βελτίωση της κατάστασης, εξακολουθούν να υφίστανται

αρκετά και σημαντικά προβλι1ματα. Κατ' αρχήν, μεγάλο πρόβλημα ανακύπτει από

ασάφειες ως προς το χαρακτηρισμό του οδικού δικτύου εντός και εκτός πόλεων, καθώς

και από τις αρμοδιότητες μεταξύ της ΓΓΔΕ και των Περιφερειών σε τμήματα του

δευτερεύοντος εθνικού δικτύου. Άλ/ο πρόβλημα αποτελεί η μη επαΡΚllς, ακόμη,

στελέχωση των τεχνικών υmιρεσιών πολλών ΟΤΑ και η έλ/ειψη πόρων για την

κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών. Το σημαντικότερο πάντως, πρόβλημα, είναι 11

έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Αναλυτικότερη παρουσίαση των

προβλημάτων αυτών και προτάσεις αντιμετώπισι1ς τους γίνονται στην τελευταία

ενότητα του κεφαλαίου (7.5.1).
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Το πλαίσιο των μελετών σήμανσης στην Ελλάδα καθορίζεται από το Π.Διγμα

696/1974 "Περί Αμοιβών Μελετών κλπ" στο οποίο περιέχονται και οι προδιαγραφές

σύνταξης κυκλοφοριακών μελετών.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές. μια μελέτη σήμανσης περιλαμβάνει δύο

στάδια, την Αναγνώριση της Οδού (εργασία υπαίθρου για τη συλλογή όλων των

απαραίτητων στοιχείων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα διαθέσιμα στοιχεία μελέτης

της οδού) και την Οριστική Μελέτη, στην οποία εκτελείται 11 εργασία γραφείου για την

εκπόνηση της οριστικής μελέτης σήμανσης με βάση τα υπάρχοντα σχέδια της οδού και

την εργασία υπαίθρου του πρώτου σταδίου.

ι-ι οριστική μελέτη περιλαμβάνει:

]. Οριζοντιογραφία της οδού σε κλίμακα Ι :5000 όπου σημειώνονται οι

διάφορες πινακίδες και καθορίζονται οι ακριβείς χιλιομετρικές τους

θέσεις. Στην περιοχή των κόμβων δίνεται οριζοντιογραφία των κόμβων

σε μεγαλύτερη κλίμακα, συνήθως 1:500.

2. Τυπική διατομή σε κλίμακα συνήθως 1: Ι 00 όπου φαίνεται η τυπική

κατά πλάτος και ύψος διάταξη των διαφόρων ειδών σήμανσης.

3. Ωινακίδες σήμανσης χωριστά για (α) τους οριοδείκτες και τα στηθαία

ασφαλείας, (β) τις πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, ρυθμιστικές και

ειδικές ενδείξεις και (γ) τις πληροφοριακές πινακίδες. Σε ξεχωριστούς

πίνακες σήμανσης δείχνεται η χιλιομετρική θέση της οδού, η κατά

πλάτος θέση (αριστερά 11 δεξιά), το είδος και ο αριθμός των

προτεινόμενων μέσων σήμανσης καθώς και οι αναγραφές για τις

πληροφοριακές πινακίδες.

4. Τεύχος προμετρήσεων - προϋπολογισμών.

(Φραντζεσκάκης. 1986)
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Αυτό που θα παραηιρήσουμε είναι ο αποσπασματικός χαρακτήρας του

θεσμικού πλαισίου, καθώς προβλέπεται σ' αυτό απλά ο τρόπος εκτέλεσης μιας

μελέτης σήμανσης. σηιν οποία σι πληροφοριακές πινακίδες είναι μια απλή συνιστώσα.

χωρίς να γίνεται κάποια πρόβλεψη για ένα ευρύτερο πλαίσιο μελετών

πληροφοριακής σήμανσης. Αυτό, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. αποτελεί ένα από

τα βασικότερα προβλlΊματα της πληροφοριαΚ1Ίς σΙ1μανσης στην Ελλάδα.
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7.3 Οι πληροφοριακές πινακίδες

7.3.1 Χρωματική κωδικοποίηση

Οι προδιαγραφές της ΓΓΔΕ προβλέπουν τη χρήση πέντε βασικών χρωμάτων ως

υποβάθρων για τις πληροφοριακές πινακίδες. Αυτά είναι το πράσινο, το μπΜ, 10

λευκό, το καφέ Κα/ 10 σκούρο γκρίζο. Όταν το υπόβαθρο είναι λευκό, τα πλαίσια και

οι αναγραφές, τόσο των ελληνικών όσο και των λατινικών χαρακτήρων έχουν μαύρο

χρώμα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, χρησιμοποιείται το κίτρινο χρώμα για τους

ελληνικούς χαρακτήρες και το λευκό για τους λατινικούς xαραKτl)ρες και τα πλαίσια.

Αναλυτικότεραέχουμε:

• Το πράσινο υπόβαθρο χρησιμοποιείται στους αυτοκινητοδρόμους και

στις συνδεη1ριες οδούς προς αυτούς.

• Το μπΜ υπόβαθρο χρησιμοποιείται στις πινακίδες κατευθύνσεων του

οδικού δικτύου που οδηγούν σε κατοικημένες περιοχές εκτός

αυτοκινητοδρόμων.

• Το λευκό υπόβαθρο υποδηλώνει αναγγελία ή υπόδειξη κατευθύνσεων

μέσα σε αστικές περιοχές (πχ. "κέντρο πόλης", "πλατεία",

"σιδηροδρομικός σταθμός" κλπ). Εξαιρείται όμως το υπερτοπικό οδικό

δίκτυο (διερχόμενης κυκλοφορίας) των αστικών περιοχών, για το οποίο

ισχύουν κατά περίπτωση τα δυο προαναφερθέντα χρώματα.

• Το καφέ υπόβαθρο χρησιμοποιείται "προσωρινά ενιαίο" (ΥΠΕΧΩΔΕ,

]992) σε υποδείξεις περιοχών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων τουριστικού

ενδιαφέροντος (πχ. αρχαιολογικοί χώροι. μουσεία, μνημεία, χώροι

αναψυΧ11ς και άθλησης κλπ).

• Το σκούρο γκρίζο, τέλος. χρησιμοποιείται για την καθοδήΥηση σε

οργανωμένες ζώνες δραστηριοτήτων (πχ. Βιομηχανικές Περιοχές
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[ΒΠ1Ε], Βιοτεχνικά Πάρκα ]ΒΙΟΠΑ]) και εγκαταστάσεις τοπικής

σημασίας (πχ. σημαντικά εργοστάσια).

(ΥΠΕΧΩΔΕ, 1992)

Οι προδιαγραφές της ΠΔΕ είναι εντελώς επιγραμματικές και δεν κάνουν καμία

αναφορά στον τρόπο σήμανσης της κάθε κατηγορίας προορισμού σε σχέση με το είδος

της οδού όπου τοποθετείται η πινακίδα, πλην της επισήμανσης για χρήση του μπλε και

του πράσινου χρώματος εντός αστικών περιοχών αντί του λευκού στις οδούς

"υπερτοπικού" χαρακτήρα, επισήμανση η οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια., μάλλον

περιπλέκει παρά αποσαφηνίζει την κατάσταση. Εμφανώς επηρεασμένες από τους

γαλλικούς κανονισμούς αναφέρουν απλώς ότι σε περίπτωση κατά τ/ν οποία υπάρχουν

αναΡτ/μένες στον ίδιο ιστό πινακίδες περισσότερων KαΠlΎOριών, χρειάζεται να

τοποθετούνται η μια κάτω από την άλλη με σειρά προτεραιότητας (ιεράρχηση

πληροφοριακής σήμανσης) από πάνω προς τα κάτω
26

(Σχ.7. Ι):

~-IΛευκήl
lιiii

Σχ. 7- Ι: Σεtρά κατακόρυφης τοποθέτησης πληροφοριακών mvaΙCΊΔΩv στον ίδω ιστό.

Δεν γίνεται δηλαδή καμία αναφορά ως προς τα "ένθετα" υπόβαθρα των

πινακίδων. Τα ένθετα υπόβαθρα χρησιμοποιούνται στις πινακίδες προειδοποίησης

κατευθύνσεων (διαγραμματικές πινακίδες, βλ. σχετικά 3.2.2), οι οποίες έχουν ένα

γενικό χρωματικό υπόβαθρο ανάλογα με την κατηγορία της οδού στην οποία

τοποθετούνται (πράσινο στους αυτοκινητοδρόμους, μπλε στις εθνικές και επαρχιακές

οδούς και λευκό στις τοπικές οδούς), μέσα στο οποίο εγγράφονται σε υπόβαθρο του

Ακόμη και αυτή η απλή πρόβλεψη, όπως Οα δούμε και στα επόμενα, καταστρατηγείται

συστηματικά τόσο σε παλιές όσο και σε νέες πληροφοριακές σημάνσεις.
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κατάλληλου χρώματος σι εκάστοτε προορισμοί. Αυτός ο τρόπος σήμανσης είναι. όπως

είδαμε και στα προηγούμενα (βλ. Κεφάλαιο 6 και ενότητα 4.2), ιδιαίτερα διαδεδομένος

στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, εξαιτίας της αποκλειστικής μέχρι πρόσφατα

χρησιμοποίησης του μπλε χρώματος σε όλες τις κατηγορίες οδικού δικτύου,

ανεξαρηΊτως είδους προορισμών, δεν είχε τεθεί ανάλογο ζήτημα. Έτσι, το κενό αυτό

καλύπτεται. σχεδόν κατά τύχη θα μπορούσαμε να πούμε. από τις "Προδιαγραφές και

Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων''. σε ορισμένες διευκρινιστικές

οδηγίες άσχετες ως προς τη σήμανση καθαυτή των αυτοκινητοδρόμων που δίδονται στο

παράρτημα των οδηγιών αυτών. Οι οδηγίες αυτές δίνουν, σε μορφή πίνακα, την

προβλεπόμενη χρωμαΤΙΚΙ1 κωδικοποίηση του γενικού υποβάθρου των διαγραμματικών

πινακίδων και των ένθετων υποβάθρων (Πίνακας7-1).

Πίνακας 7-] : Προβλεπόμενη χρωμαΤΙΚ1'l κωδικοποίησιι γενικών και ένθετων

υποβάθρων στην Ελ/άδα

'Ενθετα Υπόβαθρα

Κατηγορία οδού
Κατηγορία της οδού που οδηγεί στον αναγραφόμενο

επί της οποίας Γενικό
προορισμό

τοποθετείται η υπόβαθρο ΕθνΙΚ(l 11
ΑυΤOΙCΙνητόδΡOμOς

πινακίδα πινακίδας
ΑσΤΙΚΙ1

ΕπαρχιαΚ11

χωρίς ένθετο χωρίς ένθετο

Αυτοκινητόδρομος πράσινο χωρίς ένθετο

11 λευκό 11 μπλε

Οδός ανισόπεδου χωρίς ένθετο

κόμβου (*)
πράσινο μπlvc χωρίς ένθετο

11 λευκό

ΕθνΙΚ111Ί
μπlvc χωρίς ένθετο χωρίς ένθετο πράσινο

ΕπαρχιαΚ11

ΑσΤΙΚΙ1 λευκό χωρίς ένθετο μπlvc πράσινο

(*) Για προειδοποιητικέςπινακίδες κατευθύνσεων(διαγραμματικές)IΊ πινακίδες κατευθύνσεων

εφόσον αυτιι η οδός αποτελεί μέρος του ανισόπεδου κόμβου.

Πηγη. ΝΑΜΑ ΑΕ, ]992, ιδια επεξεργασια.
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Στις οδηγίες αυτές δίνεται η απαραίτητη χρωματική κωδικοποίηση σε σχ:έση

μόνο με την κατηγορία της οδού στην οποία τοποθετείται η διαγρα,ψατική

πινακίδα και την κατηγορία της οδού που οδηγεί στον αναγραφόμενο προορισμό.

Δεν εξετάζεται, δηλαδιι καθόλου το είδος καθαυτό του προορισμού, κάτι που αποτελεί

χαρακτηριστικό γνώρισμα της πληροφοριαΚ11ς σΙ1μανσης στη χώρα μας. Είναι

χαρακτηριστικό ότι στον παραπάνω πίνακα δεν γίνεται κα,ιία αναφορά για τους

τουριστικούς προορισμούς και τις βιο,ιηχανικές περιοχές, με άλ/α λόγια τη χΡΙ1ση

του καφέ και του γκρίζου χρώματος.

Παρατ/ρούμε λοιπόν, σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα στις

προδιαγραφές τ/ς ΓΓΔΕ. το γεγονός ότι δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη το είδος του

προορισμού και η μοναδΙΚ11 παράμετρος που καθορίζει ηι χρωμαΤΙΚΙ1 κωδικοποίηση

είναι η κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου. Για καθαρά τεχνικούς λόγους κάτι τέτοιο

μπορεί να δικαιολογηθεί ως ένα βαθμό. Η λογΙΚΙ1 είναι ότι σημασία δεν έχει το είδος

του προορισμού - κάτι που αντιβαίνει στη χωΡΙΚ11 ανάλυση που επιχειρείται σηιν

παρούσα εργασία - αλλά ο τρόπος μετάβασης. ΔηλαδΙ1 πώς οι οδηγοί γνωρίζουν εκ των

προτέρων "πού" θέλουν να πάνε και δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος σΙ1μανσης και ο

συμβολισμός που πρόκειται να συνανη1σουν αλλά μόνο η πληροφόρηση σχετικά με τη

διαδρομή την οποία πρόκειται να ακολουθι1σουν. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, η

πληροφόρηση για την κατηγορία του οδικού δικτύου - άρα και τις αναμενόμενες

συνθΙ1κες οδ11γησης - είναι η σημαντικότερη πληροφορία που αναζητά ένας οδηγός

κατά μΙ1κος της διαδρομ11ς που διανύει (Ρέντζος, προσωπική συνέντευξη, Μάιος 2003).

Αυη1 η παραη1ρηση, που είναι καθαρά χρηστικού χαραΚTl1ρα, ισχύει στην

πραγματικότητα μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογΙ1ς

διαφορετικών διαδρομών για τον ίδιο προορισμό, όπως στην περίπτωση της "παλιάς"

και ηις ''νέας'' εθνΙΚΙ1ς οδού Αθηνών - Κορίνθου (ακόμη και σε αρκετά παλιές

πινακίδες υmιρχε η διαφοροποίηση κατευθύνσεων "Κόρινθος χωρίς διόδια" και

"Κόρινθος με διόδια"). Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείτο η παλιά εθνΙΚ11 οδός με

χαρακτηριστικά επαρχιακιις οδού και στη δεύτερη η καινούρια εθνΙΚ11 οδός με

χαρακτηριστικά οδού ταχείας κυκλοφορίας και αργότερα αυτοκινητοδρόμου. Αυτές οι

περιπτώσεις όμως είναι ιδιαίτερα σπάνιες. Κατά κανόνα η μετάβαση σε οποιοδιιποτε

προορισμό γίνεται μέσω μιας και μοναδΙΚ11ς διαδρομ11ς, επιλεγμένης ούτως ώστε να

είναι η συντομότερη και ασφαλέστερη χρησιμοποιώντας το καλύτερο δυνατό διαθέσιμο
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οδικό δίκτυο οπότε αυτός ο ισχυρισμός δεν ισχύει πραγματικά. Προτψότερο είναΙ., κατά

τη γνώμη μας, προκειμένου για την πληροφόρηση των οδηγών σχετικά με το οδικό

δίκτυο στο οποίο κινούνταΙ, να 'Υίνεται συστηματική αρίθμηση του δικτύου κατά

ιεραρχημένες κατηΎορίες (αρίθμηση αυτοκινητοδρόμων, εθνικών οδών, επαρχιακών

οδών) κα. χρήση της παραμελημένης πινακίδας Π26 (Σχ. 7-2) του ΚΟΚ για το

συμβολισμότων οδών ταχείας κυκλοφορίας (δεδομένου ότι η λειτουΡΎΙκή ιεράρχηση

δε συμβαδίζει πάντα με τη διοικητική ιεράρχηση των οδών και δεν είναι απαραίτητο

μια εθνική οδός να είναι ταυτόχροναοδός ταχείαςκυκλοφορίας).

Π-26 Π-26α

Σχ. 7-2 : Πινακίδες αρχής (Π-26) και τέλm>ς (Π-26α) οδού ταχείας κυκλαΡορίας.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Η σήμανση του δικτύου αποκλειστικά βάσει της κατηγορίας της οδού θέτει

άλλο ένα βασικό πρόβλημα στο επίπεδο της αστικής σήμανσης. Αυτό συμβαίνει γιατί

επικρατεί σύγχυση σχετικά με τη συνέχεια του χαρακτηρισμένου εθνικού και

επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των αστικών κέντρων. Οι ρίζες του προβλήματος

εστιάζονται στην απουσία ανέκαθεν περιφερειακών οδών στην περίμετρο των μεγάλων

και μεσαίων ελληνικών πόλεων. Έτσι, η πλειονότητα των εθνικών και επαρχιακών

οδών διασχίζει τα κέντρα των πόλεων, με αποτέλεσμα το αρτηριακό δίκτυο των πόλεων

να χαρακτηρίζεται ως "εθνικό" και "επαρχιακό", κατά περίπτωση. Ακόμη και σε

περιmώo"εις όπου αυτό δε συμβαίνεΙ., η νομοθεσία καθορίζει ως "εθνικό" οδικό

δίκτυο τις οδούς που συνδέουν το συμβολικό κέντρο της πόλης με τις εθνικές

οδούς. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, καθορίζονται ως εθνικό δίκτυο οι οδοί

Πανεπιστημίου, Αγίου Κωνστανήνου και AXtλλέως που συνδέουν την Πλατεία

Συντάγματος με την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου. Δεδομένου ότι η οδός
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Πανεπιστημίου είναι μονόδρομος, ως εθνικό δίκτυο πρέπει να θεωρηθεί και η οδός

Σταδίου που κινείται αντίρροπα. Το νομικό πλαίσιο όμως δεν καθορίζει μια προς μια τις

οδούς που πρέπει να χαρακτηριστούν εθνικές, οπότε στην περίπτωση που 11 διαδρομή η

οποία συνδέει την εθνική οδό με το κέντρο της πόλης δεν είναι εμφανής, ο

χαρακτηρισμός είναι τελείως υποκειμενικός και γίνεται κάθε φορά που εκπονείται

κάποια μελέτη κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας (Μπούρας, προσωπική

συνέντευξη, Απρίλιος 2003). Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, θα δοθούν δυο

παραδεί'Υματα: στο πρώτο, έχουμε την πρόσφατη περίπτωση μονοδρόμησης της οδού

Αγίου Κωνσταντίνου. Η αντίρροπη κίνηση από την Πλατεία Καραϊσκάκη προς την

Πλατεία Ομονοίας διεξάγεται είτε μέσω της αναβαθμισμένης λειτουργικά οδού

Δεληγιώργη (που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί "εθνικό" δίκτυο) και

τμήματος της οδού Πειραιώς, είτε μέσω των οδών Καρόλου - Χαλκοκονδύλη 

Πατησίων. Στο δεύτερο παράδειγμα, αναφέρουμε τις οδούς που συνδέουν την Πλατεία

Συντάγματος με την εθνΙΚll οδό Αθηνών - Λαμίας. Στην κατεύθυνση από την εθνΙΚΙ1

οδό προς το Σύνταγμα η διαδρομή είναι απλή μέσω της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Στην αντίστροφη κατεύθυνση, όμως, η πρόσβαση στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας δεν

μπορεί να γίνει απευθείας από την Πλατεία Συντάγματος εξαιτίας της αλλαγής

μονοδρόμησης της οδού Βασιλέως Γεωργίου, οπότε πρέπει να ακολουθηθεί είτε η

διαδρομ11 Φιλελλήνων - Σουρή (πρόκειται για μια οδό πλάτους οδοστρώματος μόλις 4

111) - Αμαλίας, είτε η πολύ μακρύτερη διαδρομ11 (!)ιλελλΙ1νων - Βασιλίσσης Όλγας 

Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας. Ακόμη, η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η

οποία αποτελεί μια από τις βασικότερες αρτηρίες της πρωτεύουσας, είναι, για άγνωστη

σε εμάς αιτία, χαρακτηρισμένη ως "επαρχιακή" οδός. Οι "περίεργοι" αυτοί

χαρακτηρισμοί του οδικού δικτύου προκαλούν μεγάλη σύγχυση αρμοδιοη1των (βλ.

αντίστοιχα και στην παράγραφο 7.5.1.1 της ενόη1τας των προτάσεων) και, κατ'

επέκταση. λάθη στον τρόπο σήμανσης. Όλη αυτή η κατάσταση αναμένεται να

ξεκαθαριστεί. επιτέλους, με τον επικείμενο αποχαρακτηρισμό των αστικών οδών27

από οδούς "εθνικού" και "επαρχιακού" οδικού δικτύου και την κατάταξΙ1 τους σε

"πρωτεύουσι:ς" και "δευτερεύουσες αστικές αρτηρίες".

Αυη1 η αλλαγή διοικητικής κατάταξης του αστικού οδικού δικτύου που

συνεπάγεται την αναδιάρθρωση αρμοδιοτιιτων συντήρησης των οδών, θα βοηθήσει

~7 Με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ όπως προβλέπεται σχετικά στον ΚΟΚ.
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εκτός από την περίπτωση των μεγάλων οδικών αξόνων - που πρόκειται να

χαρακτηριστούν "πρωτεύουσες αρτηρίες" - και στην αναβάθμιση της κατάστασης των

δευτερευόντων αξόνων ("'δευτερεύουσες αρηιρίες"), οι οποίες αποτελούν το πλέον

νευραλγικό και παραμελημένο τμήμα του οδικού δικτύου των περισσότερων ελληνικών

πόλεων. Με την ανάθεση των αρμοδιοτήτων συνηΊρησιΊς τους στις κεντρικές υπηρεσίες

(ΓΓΔΕ στην Αθήνα και Περιφερειακές ΔΔΕ στην υπόλοιπη χώρα) θα δοθεί η

δυνατότητα εκπόνησης συνολικών μελετών πληροφοριακής σήμανσης κατά μήκος του

βασικού οδικού δικroου όλων των ελληνικών πόλεων, κάτι που είναι το ζητούμενο εδώ

και δεκαετίες2!\.

Ένα ακόμη πρόβλημα που δε σχετίζεται με τη διοικητικιι κατάταξη των οδών,

είναι το γεγονός ότι δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένη η κατάσταση σχετικά με το

χρωματικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείται στις κύριες αρτηρίες του αστικού δικτύου.

σε σχέση με το είδος των προορισμών που σημαίνονται και το είδος του οδικού δικτύου

που εξυmιρετεί τη μετάβαση σε αυτούς. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις νέων σημάνσεων

κατά μιΊκος μεγάλων αξόνων (και σε κόμβους αυτών με το δευτερεύον δίκτυο) όπου

χρησιμοποιείται. ενιαία το μπλε χρώμα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μακρινούς ή για

τοπικούς προορισμούς, με το σκεπτικό ότι η οδός στην οποία είναι τοποθετημένη η

πινακίδα είναι κύριος οδικός άξονας. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει χρήση του μπλε Και

του άσπρου ανάλογα όχι με την κατηγορία της οδού όπου είναι τοποθετημένη η

πινακίδα αλλά με το είδος ηις οδού που εξυπηρετεί τη μετάβαση στον κάθε προορισμό.

Σε άλλες περιπτώσεις, τέλος. τις οποίες θεωρούμε σωστότερες, η σήμανση γίνεται

καθαρά ανάλογα με τη σημασία του προορισμού, ανεξαρτήτως οδικού δικτύου

τοποθέτησης και εξυπηρέτησης. Αναλυτικότερος σχολιασμός θα γίνει στην ενότητα

7.4, όπου παρουσιάζονται δύο πρόσφατες μελέτες πληροφοριακής σΊιμανσης ηις

κεντρικής περιοχιις των Αθηνών.

2Κ Μια τέτοια μελέnι είχε ανατεθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε διάφορα μελετητικά γραφεία στα

τέλη της δεκαετίας του '90, όμως για οι"ονομι"ούς λόγους δεν υλοποιι)θll"ε ποτέ. Ακόμη, στα

πλαίσια των Ολυμπια"ών Έργων της πρωτεύουσας. έχει ξε"ινι)σει μια πλι)ρης μελέτη

πληροφορια"11ς σl)μανσης του βασικού οδι"ού διηύου του Νομού Αττιι..ϊ)ς.
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Κλείνοντας την παρούσα παράγραφο. θα σημειώσουμε ότι είναι ενδιαφέρουσα

11 πρόβλεψη γενΙΚl;ς χΡι;σης στον Πίνακα 7-1 του λευκού υποβάθρου στις αστικές

οδούς. χωρίς να εξετάζεται η κατηγορία τους. Αυττ; η πρόταση. η οποία όπως θα δούμε

στα επόμενα αντιτίθεται στα όσα προβλέπει ο ΚΟΚ, είναι πολύ χρι;σιμη ως προς την

αναβάθμιση της αστικι;ς πληροφοριακής σι;μανσης.
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7.3.2 Κατηγορίες πληροφοριακών πινακίδων

Κατά τα διεθνιΊ πρότυπα, σι πληροφοριακές πινακίδες που προβλέπει ο ΚΟΚ

διαχωρίζονται σε επτά βασικές καΤIlΎορίες (ΚΟΚ, Ι 999):

1. Πινακίδες προειδοποίησης κατευΟi)vσεων: τοποθετούνται στις

προσβάσεις σημαντικών κόμβων του οδικού δικτύου - σε απόσταση που

διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία της οδού - και σκοπεύουν στην

ΙΎκαιρη προειδοποίηση των οδηγών περί των απαραίτητων ενεργειών

(ΠΡΟΕπιλΟΥιΊ κατάλληλης λωρίδας, πιθανοί ελιγμοί) ανάλογα με την

κατεύθυνση κατά την οποία επιθυμούν να κινηθούν στον προσεχή

κόμβο. (γΔΕ, 1974) Η τοποθέτησιΊ τους μπορεί να συνδυάζεται με

πρόσθετη πινακίδα δηλωτική της ακριβούς απόστασης από τον

επικείμενο κόμβο.

2. Πινακίδες κατευθύνσεων: τοποθετούνται σε όλους τους κόμβους του

δικτύου και δηλώνουν την ακριβιι θέση αλλαγιις πορείας των οδηγών

ανάλογα με την επιθυμητll κατεύθυνση κίνησης. Πρέπει να επαληθεύουν

τις κατευθύνσεις των προειδοποιητικών πινακίδων (όταν αυτές

υπάρχουν) και να αφορούν όλες τις διακλαδώσεις. (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1992)

3. Πινακίδες αριθμήσεων οδών και χιλιομετρήσεων: οι πινακίδες

αρίθμησης οδών αφορούν μόνο τις εθνικές οδούς και τους

αυτοκινητοδρόμους και τοποθετούνται ένθετες: (α) στις επιβεβαιωτικές

πινακίδες των οδών αυτών, (β) στις πινακίδες προειδοποίησης

κατευθύνσεων και στις πινακίδες κατευθύνσεων προς τις οδούς αυτές.

4. Πινακίδες τοπωνυμίων: σκοπός των πινακίδων αυτών είναι η ένδειξη

στους οδηγούς του τοπωνυμίου τllς περιοχιις που διασχίζουν (συνήθως

γεωγραφικού στοιχείου) και για το 'λόγο αυτό τοποθετούνται στην

ακριβΙ1 θέση του τοπωνυμίου. (ΥΔΕ, 1974)
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5. Επιβεβαιωτικές πινακίδες: τοποθετούνται μετά τους κόμβους προς

επιβεβαίωση της ακολουθούμενης πορείας. (γΔΕ. 1974)

6. Πινακίδες χρήσιμων πληροφοριών για τους οδηγούς (σταθμοί πρώτων

βοηθειών, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ).

7. Πινακίδες I..Ύκαταστάσεων (λιμάνια, αεροδρόμια, ελικοδρόμια κλπ).

Από αυτές τις κατηγορίες, η τρίτη, η έκτη και η έβδομη αποτελούνται από

πινακίδες τυποποιημένων μηνυμάτων που δεν περιλαμβάνουν αναγραφές λέξεων. Οι

υπόλοιπες κατηγορίες πινακίδων, αντίθετα, περιλαμβάνουν αναγραφές κατεύθυνσης ή

θέσης προορισμών, άρα έχουν μεγέθη που ποικίλουν ανάλογα με την ονομασία του

κάθε προορισμού. Αυτές οι κατηγορίες πινακίδων μη τυποποιημένου μηνύματος

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος πληροφοριακής σΙ1μανσης και στη

χρησιμοποίησή τους ανακύπτουν τα περισσότερα προβλήματα. Για άλλους λόγους,

προβληματική εμφανίζεται και η χρησιμοποίηση των πινακίδων αρίθμησης οδών. ·Ετσι,

στη συνέχεια θα γίνει αναλυτική αναφορά των περιπτώσεων χρησιμοποίησης των

πtνακίδων αυτών και σχολιασμός των ελλ.είψεων και προβλημάτων που παρατηρούνται.

Πριν περάσουμε στην παρουσίαση των πινακίδων, είναι χρήσιμο να

σημειώσουμε τα ακόλουθα:

• Οι πινακίδες προειδοποίησης κατευθύνσεων και οι πινακίδες

κατευθύνσεων υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες οδών και μπορεί να

αφορούν τόσο προορισμούς προς κατοικημένες περιοχές όσο και

. . δ' R
προορισμους τουριστικου εν ιαφεροντος .

• Οι επιβεβαιωτικές πινακίδες (σε συνδυασμό με τις δυο προαναφερθείσες

κατηγορίες) εμφανίζονται στη σήμανση του υπεραστικού εθνικού οδικού

δικτύου και των αυτοκινητοδρόμων και περιλαμβάνουν μόνο

προορισμούς προς κατοικημένες περιοχές.

1) Πολλές φορές, σε αστικές οδούς. περιλαμβάνουνκαι ονομασίεςοδό)ν. αν και κάτι τέτοιο δεν

ενδεί"'Ύυταισε ευρωπαϊκόεπίπεδο.
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• Οι πινακίδες τοπωνυμίων, τέλος, είναι οι μοναδικές πινακίδες θέσης

μεταξύ αυτών των τεσσάρων κατηγοριών ,ο και χρησιμοποιούνται σε

όλες τις κατηγορίες οδών.

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μόνο οι πινακίδες τοπωνυμίων είναι

ίδιες ανεξαΡ!11τως της οδού στην οποία τοποθετούνται, ενώ οι υπόλοιπες πινακίδες

έχουν διαφορετικό χρωματικό υπόβαθρο και θέση τοποθέτησης ανά κατηγορία οδικού

δικτύου. Για το λόγο αυτό, η παρουσίαση των πινακίδων αυτών θα γίνει σε δυο

παραγράφους. Στην παράγραφο 7.3.3 θα παρουσιαστούν οι πινακίδες προειδοποίησης

κατευθύνσεων. κατευθύνσεων και επιβεβαιώσεων όλων των οδών πλην

α/JΤOKιιιηΤOδρόμων και στην παράγραφο 7.3.4 σι πινακίδες σΙ1μανσης των

αυτοκινητοδρόμων. Οι πινακίδες τοπωνυμίων θα παρουσιαστούν στην παράγραφο 7.3.3

καθώς δεν παρουσιάζουν ομοιότητες με τις πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων. Οι

πινακίδες αρίθμησης οδών, αντίθετα, θα παρουσιαστούν στην παράγραφο 7.3.4, καθώς,

όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιούνται κυρίως στην πληροφοριακή σήμανση των

αυτοκινητοδρόμων .

.,0 Τοποθετούνται. δηλαδι1, για να δηλώσουν t11V ακριβlΙ θέση μιας ενδιαφέρουσας τοποθεσίας

(συνιlθως γεωγραφικού στοιχείου), η οποία δεν εμφανίζεται απαραίτητα ως προορισμός σε

προηγούμενες κατευθυνη1ριες πινακίδες.
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7.3.3 Πληροφοριακi:ς πινακίδες οδικού δικτύου (πλην αυτοκινητοδρόμων)

Οι πινακίδες προειδοποίησης κατευθύνσεων είναι οι πέντε πρώτες

πληροφοριακές πινακίδες που περιέχονται στον ΚΟΚ. Πρόκειται για τις πινακίδες με

κωδικούς Π-Ι, Π-2, Π-3. Π-3α /(01 Π-3β. Οι πινακίδες Π-Ι, Π-2 και Π-3 προβλέπονταν

ανέκαθεν στον ΚΟΚ, ενώ οι Π-3α και Π-3β θεσπίστηκαν μετά την έκδοση των

προδιαγραφών ΓΓΔΕ του 1992. στον ΚΟΚ του 1993. Το χαρακτηριστικό των

πινακίδων αυτών, που τις διαφοροποιεί οπτικά από τις πινακίδες κατευθύνσεων, είναι η

μορφή τους, σχΊΙματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με σχεδιασμένα

κατευθυντιιρια βέλη.

1
Ι

l
]

7.3.3. Ι Πινακίδες προειδοποίησης κατευθύνσεων

1

J

Οι πινακίδες Π-1 και "-2 (Σχ.7-3) αναφέρονται σε οδούς ταχείας

κυκλοφορίας(κατά τις προδιαγραφέςΥΔΕ ]974 σε "νέες εθνικές οδούς", δηλαδιι τους

σημερινούς αυτοκινητοδρόμους και το υπόλοιπο πρωτεύον εθνικό δίκτυο). Έχουν μπ'λf

υπόβαθρο και τοποθετούνται πάντα σε ζεύγη, σε αποστάσεις 400 111 και 200 m προ του

κόμβου (οι οποίες αναγράφονται και μέσα στην πινακίδα), με αναγραφές προορισμών

στα ελληνικά και τα λατινικά αντίστοιχα. Η n-1 αναφέρεται σε διακλαδώσεις (έξοδος

ανισόπεδου κόμβου ή διασταύρωση μορφ11ς Τ) και 11 n-2 σε ισόπεδες διασταυρώσεις.

Ας σημειωθεί ότι σε δευτερεύουσες εθνικές οδούς (που δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας)

οι προαναφερθείσες αποστάσεις μειώνονται στα 200 111 και 100111 αντίστοιχα.
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Π·Ι

ΠΛHPOΦOPlAΚH ΟΔ!ΚΗ ΣΉΜΑΝΣΗ

Π·2

]

1

Σχ. 7-3 : Π-Ι: Προειδοποιητική mνακίδα κατευθύνσεων η οποία τοποθετείται στις

οδούς τα;ιείας κυκλοφορίας προ διασταυρώσεων με αναγραφές ιcατευθύνσεων και

χιλιομετρικών αποστάσεων.

Π-2: Προειδοποιητική mvaΙCΊΔΑ κατευθύνσεων η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας

κυκλοφορίας προ διαΙCΛΑδώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών

αποστάσεων.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Οι πινακίδες αυτές είναι οι μόνες διαΥραμματικές που προβλέπονται στον

ΚΟΚ. Ενώ όμως στις προδιαγραφές σήμανσης αυτοκινητοδρόμων του 1992 γίνεται

λόγος Ύια χρήση ένθετων χρωματικών υποβάθρων ανάλογα με την κατηγορία της οδού

που εξυπηρετεί τη μετακίνηση προς τον Εκάστοτε προορισμό, στον ΚΟΚ του 1999

(επτά χρόνια αργότερα δηλαδή) δεν υπάρχει παράδεtyμα τέτοιας πινακίδας. Είναι

χαρακτηριστικό της προχειρότητας σύνταξης του ΚΟΚ το γεγονός ότι οι δυο

πινακίδες που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα είναι οι ίδιες εδώ και 30

περίπου χρόνια και έχουν αναγραφές στην καθαρεύουσα.

Σχετικά με τη δ,πλή ανάρτηση των δυο αυτών πινακίδων, με αναγραφές αρχικά

στα ελληνικά και ακολούθως στα λατινικά, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι δεν

είναι ιδιαίτερα καλαίσθητη και λειτoυρ-yιlCή. Η ύπαρξη δυο πινακίδων είναι μεν

επιβεβλημένη εξαιτίας της αυξημένης ταχί>τητας κίνησης στην οδό, όμως θα

μπορούσαν οι αναΎραφές να Ύίνονται ταυτόχρονα στις δυο γλώσσες και στις δυο

πινακίδες, όπως συμβαίνει στις mνακίδες των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυτό το σημείο, ο

αντίλογος είναι πως με τη διπλή αναγραφή προορισμών στις δω Ύλώσσες, ο αριθμός
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των αναγραφών γίνεται μεγάλος (τουλάχιστον 4 λέξεις στην π-ι και 6 λέξεις στην Π

2), με αποτέλεσμα να μειώνεταt ένας βασtKός κανόνας της σήμανσης, η

αναγνωσιμότητα της πινακίδας. Ακόμη, υπάρχει η σκέψη πως με την αναγραφή των

προορισμών κατ' αυτό τον τρόπο, ένας αλλοδαπός οδηγός "αναγκάζεται" να διαβάσει

την ελληνική αναγραφή καΙ., συγκρίνοντάς την με τη λατινική που αντικρίζει στην

επόμενη πινακίδα., την εμπεδώνει σαν εικόνα και κατανοεί το νόημά της, με

αποτέλεσμα να μπορεί να την αναγνωρίσει σε μια πινακίδα τοπικής οδού που

ενδεχομένως θα συναντήσει αργότερα και στην οποία, για λόγους οικονομίας

(μικρότερο μέγεθος), η λατινική αναγραφή θα απουσιάζει (pΈVΤζoς, προσωπική

συνέντευξη, Μάιος 2003). Όσο για τους Έλληνες οδηγούς, αυτοί ούτως ή άλλως σε

μεγάλη πλειοψηφία γνωρίζουν το λατινικό αλφάβητο, οπότε μπορούν να κατανοήσουν

το μήνυμα της δεύτερης πινακίδας σε περίπτωση που "χάσουν" την πρώτη.

Η πινακίδα 0-3 (Σχ.7-4) είναι και αυτή αρκετά παλιά. Είναι και αυτή μπλε

υποβάθρου και χρησιμοποιείται σε "συνήθεις οδούς" (κατά τις προδιαγραφές ΥΔΕ

1974 σε "επαρχιακές και τοπικές οδούζ) σε ζεiryη πινακίδων με ελληνικές και

λατινικές αναγραφές σε αποστάσεις 200 m και 100 m αντίστοιχα από τον κόμβο.

Π-3

Σχ. 7-4 : 0-3: Προειδοποιητικήπινακίδακατευθύνσεωνγια συνήθειςοδούς με

αναγραφέςκατευθύνσεωνκαι χιλιομετρικώναποστάσεων.

Πηγή: ΚΟI(, 1999.

Για την πινακίδα Π-3 ισχύει επίσης το προηγούμενο σχόλιο περί παλαιότητας.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί ακόμη και ισχύει εξίσου για τις Π-Ι και Π-2, είναι ότι

ενώ στην πράξη εφαρμόζεται πλέον η ευρωπαϊκή λογική, σύμφωνα με την οποία οι
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χιλιομετρικές αποστάσεις ανayράφονται μόνο στις επΙΙΙεlJαιωτΙKές πινακίδες και

ενίοτε στις πινακίδες κατευθύνσεων, ο ΚΟΚ ακόμη δεν έχει ενσωματώσει αυτή την

παράμετρο στις προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων.

Στη συνέχεια περνάμε σε μια πρόσφατα προβλεφθείσα πινακίδα, την Π·3α

(Σχ. 7-5). Η πινακίδα αυτή είναι προειδοποιητική κατευθύνσεων τοπικών οδών. Είναι

λευκού υποβάθρου Kα~ καθώς δεν προβλεπόταν στις προδιαγραφές ΥΔΕ του 1974,

δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση σχετικά με την απόσταση τοποθέτησής της και τη

χρήση ή μη ζεύγους πινακίδων με ελληνικές και λατινικές αναγραφές. Πάντως, καθώς

στις προδιαγραφές του 1974, η προηγούμενη πινακίδα (Π-3) κάλυπτε και τις τοπικές

οδούς, υποθέτουμε ότι ισχύουν τα ίδια (ζεύγος πινακίδων στα 200 m και 100 m) και για

την Π-3α.

t Ηράκλειο 4

Αθήνα 7

Λαμία 197

Π-30

Σχ. 7-5 : Π-30: Προειδοποιητική πινακίδα κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων

και χ;ιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Η πινακίδα Π-3α είναι επίσης τυπικό δείγμα προχειρότητας σύνταξης του ΚΟΚ.

Αν για τις προηγούμενες πινακίδες (Π-ι. Π-2 και Π-3) ισχύει ότι αποτελούν

πραγματικά παραδείγματα πινακίδων, απλώς παλαιών, η Π-3α είναι ανύπαρκτη

πινακίδα. Στην ουσία πρόκειται για την Π-3 με αλλαγμένα χρώματα και αναγραφές

στη δημοτική γλώσσα. Μια πινακίδα τοπικής οδού αφενός δεν περιλαμβάνει

χιλιομετρικές αποστάσεις και αφετέρου δεν περιλαμβάνει υπερτοπικούς
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προορισμούς (όπως Ηράκλειο, Αθήνα και Λαμία) ειcτός και αν αυτοί είναι

εγγεγραμμένοι σε μπλε ή πράσινο υπόβαθρο31. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότ...

όπως θα δούμε ιcαι στην επόμενη παράγραφο (στην οποία παρουσιάζονται οι πιναΙCΊΔες

ΙCΑτευθύνσεων). οι λευκές αυτές πινακίδες τοπικού δικτύου απουσιάζουν από την

KαnπOρία κατευθυντήριων mνακίδων ΙCΑι πρoβλtπoνται μόνον ως πρoειδoπoιητιΙCΈς.

Αυτό αποτελεί μεΥάλο σφάλμα του ΚΟΚ για δυο λόγους:

• Σε τοπικές οδούς οι προειδοποιητικές πινακίδες δεν είναι απαραίτητες

καθώς η ταχύτητα ΙCΊνησης είναι μιιcρή ΙCΑι σπάνια υπάρχουν

περισσότερες της μιας ι.ι"ρίδας KυιcλoφOρίας.

• Οι πιναιάδες κατευθύνσεων λευκού χρώματος είναι πολύ χρήσιμες,

ΙCΥρίως στο αστιΙCΌ δίιcτυo, τόσο στις τοπικές οδούς όσο και στους

ΙCόμβouς των πρωτευουσών αρτηριών με τοπικές ιcαι συλλεκτήριες

οδούς όταν υπάρχουν υποδείξεις κατευθύνσεων τοπικών προορισμών.

Στην πράξη, σε νέες αστικές σημάνσεις χρησιμοποιούνται συχνά πιναΙCΊΔες

κατευθύνσεων λευιcoύ χρώματος παρόλο που δεν προβλέπονται στον ΚΟΚ. Η

παράλειψη αυτή δεν πρέπει να αποδοθεί σε OυσιαστιΙCά αίτια, δηλαδή στη διαφορετική

ανπμετώπιση από τον ΚΟΚ της σήμανσης τοπικών προορισμών σε σχέση με τους

κύριους προορισμούς. Απλά, δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή ΙCΑτά την επανέιcδoση του

ΚΟΚ στην ενσωμάτωση των νέων mvaΙCΊΔrov tomιc(ov προορισμών που προέβλεπαν οι

προδιαγραφές rrΔΕ του Ι 992, με απoτέλroμανα προστεθεί μόνο η, λανθασμένηόπως

εξηγήσαμε παραπάνω, mvaΙCΊΔΑ προειδοποίησης ιcατευθύνσεων ΙCΑι να παραλειφθεί η

mvaιcilia ιcατε6θυνσης.

Αυτή η λανθασμένη ΙCΑι ελ/ειπής αντιμετώmσητων λευιcών mvaΙCΊΔΩv, πάντως.

σε συνδυασμό με τη γενική έλλειψη παραδειγμάτων ΠΡOειδOΠOιηΤΙΙCών mvaιcilirov με

31 Αυτό συμβαίνει διότι εφόσον εξετάσουμε την πληρoφOΡιαΙCΉ σήμανση από άΠΟ1γη

κατηΥορίας προορισμού, το λευΙCΌ δε χρησιμOΠOtείτω Ύια κόΡΙOuς προορωμούς, ενώ αν την

εξετάσουμε από άποψη κατ/Ύορίας οδού που εξυπηρετεί τη μεταΙCΊνηση, δεν είναι δυνατόν να

μεταβεί ΙCΑνείς σε έναν ιcόριO προορισμό μέσω τοπικής οδού.
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ένθετες αναγραφές, προκαλεί πολλά προΡλήματα σε καθημερινή βάση, σε δοο

βασιιωύς άξονες:

1. Οι υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών σήμανσης δεν είναι πάντα

τέλεια καταρτισμένοι ως προς τα πρότυπα σωστής σήμανσης των οδών.

Καθώς οι προδα/γραφές 1992 δεν περιλαμβάνουν έΥχρωμα

παραδείγματα πληροφοριακής σήμανσης. ανατρέχουν στον ΚΟΚ, με

αποτέλεσμα να μπερδεύονται περισσότερο ως προς τη σήμανση τοπικών

προορισμών ιcαι να προκύπτουν πολλά λάθη αιcόμη και σε περιπτώσεις

νέων σημάνσεων.

2. Οι οδηγοί, μαθαίνοντας τα σήματα των οδών αποκλειστικά μέσα από τον

ΚΟΚ, παραπληροφορούνται και δεν μπορούν να κατανοήσουν την απλή

λογική της πληροφΟΡα/κής σήμανσης. Επίσης, μπερδεύονται ακόμη

περισσότερο αντιιφίζοντας διαφορετικούς τρόπους σήμανσης σε ίδιες

συνθήκες, οι οποίες οφείλονται στα λάθη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Γενικά, η χρήση του λευκού χρώματος, η οποία γίνεται πολύ αποτελεσματικά

και σε ευρεία βάση στην Ευρώπη, είναι tδα/ίτερα προβληματική στην Ελλάδα.

Αποτελεί ένα από τα μεΥαλύτερα αγκάθια της πληροφοριακής σήμανσης στη χώρα μας

και οφείλει να αντιμετωπιστεί ξεκάθαρα και συστημαπκά στις νέες προδΙαΥραφές

της ΓΓΔΕ και να περάσει άμεσα σε μια αναθεωρημένη έκδοση του καΙ(, καθώς

απoτελε~ κατά τη γνώμη μας, τη βασικότερη <π>νιστώσα Υια την αναΡάθμιση το\)

<π>στήματος πληροφοριακής σήμανσης στην Ελλάδα.

Η τελευταία πιναΙCΊΔα προειδοποίησης κατευθύνσεων που προβλέπεται στον

ΚΟΚ είναι η Π-3Ρ (Σχ.7-6), η οποία εισήχθη στον ΚΟΚ μαζί με την Π-3α. Η mναιctδα

αυτή είναι προειδοποιητική κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού

ενδιαφέροντος (συνήθως αρχαιολογικού). Έχει καφέ υπόΡαθρο και δεν υπάρχει καμία

διευκρίνιση ως προς την απόσταση τοποθέτησής της από τον κόμβο στον οποίο

αναφέρεταΙ, επειδή όμως, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές σήμανσης

αυτοκινητοδρόμων, τοποθετείται μόνο σε συνήθεις οδούς, η ακριβής θέση τοποθέτησης

δεν θέτει ιδιαίτερα προβλήματα. Ανάλογα και με την περίπτωση, βέβαια, μια απόσταση
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50 - 100 m από τον κόμβο είναι ικανοποιητική. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο,

λόγω παρεμβολής ενδιάμεσων οδών ανάμεσα στη θέση τοποθέτησης και το σημείο

αναφοράς, η προειδοποιητική πινακίδα μπορεί να συνοδεύεται από την πρόσθετη

πινακίδα Πρ-Ι (Σχ.7-7). η οποία δηλώνει την απόσταση που μεσολαβεί από τη θέση και

το σημείο στο οποίο αναφέρεται μια πινακίδα32 . Η Π-3β, αντίθετα με τις προηγούμενες

πινακίδες, προβλέπεται να περιλαμβάνει αναγραφές προορισμών και στις δυο

Ύλώσσες, προφανώς λόγω του είδους των προορισμών που περιλαμβάνει, σι οποίοι σε

μεγάλο ποσοστό απευθύνονται σε αλλοδαπούς τουρίστες.

Π-3β

Σχ, 7-6 : Π-3β: Προειδοποιητική πινακίδα κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων

για περιοχές μεΥάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Π1JΎή: ΚΟΚ, 1999.

Η πινακίδα Π-3β είναι φανερό ότι είναι σχεδιασμένη απ' την αρχή, καθώς δεν

περιλαμβάνει χιλιομετρικές αποστάσεις, έχει αναγραφές τόσο σε ελληνικούς όσο και

λατινικούς χαρακτήρες και περιλαμβάνει πραγματικούς τουριστικούς προορισμούς.

Εντούτοις, παρουσιάζει και αυτή δυο βασικά λάθη. Κατ' αρχήν. υπάρχει η εσφαλμένη

αναγραφή τ/ς λέξης "AkropoIis" στην πρώτη σεφά, αντί του ελληνικού "Ακρόπολη".

Το δεύτερο, και σημαντικότερο, λάθος είναι ότι περιέχει δυο προορισμούς που απέχουν

περί τα 50 km ο ένας από τον άλλο. Καθώς οι καφέ πινακίδες τοποθετούνται σχετικά

32 Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η πρ-ι χρηmμοποιείταιεπί του παρόντος κυρίως σε συνδυασμό

με πινακίδες αναγγελίας έργων. Εντούτοις, θα ήταν χρήmμο να εξεταστεί η πιθανή γενίκευση

της χρήσης της σε συνδυασμό με πληροφοριακέςπινακίδες.
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κοντά στους τουριστικούς προορισμούς στους οποίους αναφέρονται και δεν είναι

δυνατό να περιέχουν μακρινούς προορισμούς3, συμπεραίνουμε ότι και η Π-3β είναι

μια ανύπαρκτη πινακίδα. Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, αναφέρουμε ότι στην

περίπτωση του Σουνίου, έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή της Απικής, η οποία

αποτελεί τον τελικό προορισμό της παραλιακής λεωφόρου, οπότε το υπόβαθρο που

πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι μπλε. Αντίθετα, κατά την προσέγγιση του Σουνίου,

πρέπει να τοποθετηθούν καφέ πινακίδες με εξειδικευμένους τουριστικούς προορισμούς

όπως "Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου" ή "Ναός Ποσειδώνα". Ο προορισμός

''Ακρόπολη'', τέλος, είναι όντως ένας τοπικός προορισμός καθαρά τουριστικού

χαρακτήρα, οπότε ορθώς σημαίνεται με καφέ χρώμα.

Παρόλα πάντως τα προβλήματα που εμφανίζει η πινακίδα Π-3β, υπάρχει μια

γενικότερη καλή εφαρμογή της σήμανσης τουριστικών - αρχαιολογικών

προορισμών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι στις περισσότερες

νέες σημάνσεις, η χρήση των καφέ πινακίδων γίνεται με σωστό τρόπο,

περιλαμβάνΟvtας τους σωστούς προορισμούς στις κατάλληλες θέσεις του δικτύου,

χωρίς να γίνεται με υπέρμετρη συχνότητα. Αυτό, όπως θα εξηγήσουμε στην επόμενη

παράγραφο, περισσότερο οφείλεται στην ορθόπμα τ/ς αντίστοιχης κατευθυντήριας

πινακίδας, της Π-8δ.

Πρ-Ι

Σχ. 7-7; Πρ~l; Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης

θέσης ή της περιοχήςστην οποία εφαρμόζεταιο καθοριζόμενοςμε αυτήν ιcανόναςή

περιορισμός(πχ. 200 m).

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

33 Με αυτή την έννοια, και ο προορισμός "Αθήνα" είναι προορισμός μεγάλου τσυριστικού

ενδιαφέροντος, σημαίνεται όμως με μπλε (ή πράσινες) πινακίδες, καθώς πρώτα από όλα

αποτελεί μια κατοικημένη περιοχή, δηλαδή έναν ιcύριo προορισμό του οδικού δΙΙCΤύσυ.
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Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι πινακίδες καφέ χρώματος

χρησιμοποωύνταν από τις αρχές διαφόρων στΑ και πριν την εισαγωγή της πινακίδας

Π-3β στον κοκ. Πρόκειται για μικρές και σχετικά δυσανάγνωστες πινακίδες

κατεύθυνσης (όχι προειδοποιητικές), με μορφή, ωστόσο, προειδοποιητικών πινακίδων,

καθώς δεν είναι βελοειδείς, oJ.JiJ. έχουν βέλη κατεύθυνσης σχεδιασμένα μέσα στο

παραλληλόγραμμο σχήμα τους (Εικ.7-1). Οι μη προβλεπόμενες αυτές πινακίδες

χρησιμοποιούνταν συνήθως στην υπόδειξη κατεύθυνσης προς εκκλησίες και,

σπανιότερα, στην κλασική υπόδειξη αρχαιολογικών χώρων.

Εικόνα 7-1 : Πινακίδα, μη πρoβλειtόμενη στον ΚΟΚ, κατεύθυνσης προς χώρο

τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφqx,ντος (Εκκλησία) στη διασταύρωση των οδών

Νίκης και Κυδαθηναίων στην Πλάκα.

Να σημειώσουμε ότι ακόμη και σήμερα, που υπάρχει η επίσημη πινακίδα Π-3β,

σε διάφορους στΑ εξακολουθεί να γίνεται χρήση των άτυπων αυτών πινακίδων (Εικ.7

2)
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Εικόνα 7-2 : Πινακίδα., μη προβλεπόμενη στον ΚΟΚ, ιcατεύθυνσης προς

αρχαιολογικούς χώρους (η υψηλότερα τoπoθεrημένη) στη διασταύρωση των οδών

Δημητριό.δος και 2ας Νοεμβρίου στο Βόλο (έτος τοποθέτησης 2002).

Κλείνοντας την παρούσα παράγραφο, θα σημειώσουμε ότι παρόλο που

προβλέπονται πέντε ειδικές προειδοποιητικές πινακίδες στον ΚΟΚ, στην πράξη γίνεται

ελάχιστη χρήση τους. Σε επίπεδο υπεραστικών οδών, σι π-ι και Π-2 χρησψοποιούνται

αρκετά σε ορισμένα τμήματα (κυρίως παλαιά) εθνικών οδών, σι μεγάλες ελ/είψεις

εμφανίζονται όμως στο αστικό δίιcτυo. Αυτό οφείλεται κυρίως στα μικρά πλάτη των

πεζοδρομίων της πλειονότητας των αστιιcών περιοχών, τα οποία δεν επαρκούν για την

τοποθέτηση των προειδοποιητικών πιναιcίδων (που είναι μεγαλύτερου μεγέθους σε

σχέση με τις απλές ιcατευθυντήριες) εκτός του περιτυπώματος της οδού. Ιδιαίτερα στις

νέες σημάνσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει επαρκής χώρος για την

τοποθέτηση προειδοποιηπκών πινακίδων, προτιμάται η χρησιμοποίηση
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κατευθυντήριων σε μεγάλες αποστάσεις από τον κόμμο, κάτι που είναι τελείως

λανθασμένο (Εικ.7-3).

Εικόνα 7-3 : Λανθασμένη 'ΧΡησιμοποίηση κατευθυντήριας mνακiδας αντί

προειδοποιητικής κατευθύνσεων, σε απόσταση 100 m από τον κόμβο (κόμβος

Λεωφόρων Αμαλίας και Βασ. Όλγας στο Ζάππειο).

Η μόνη περίπτωση νέας σήμανσης στην οποία γίνεται γενικά σωστή χρήση

προειδοποιητικών και Kατευθυvtήριων πινακίδων ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης

είναι η σήμανση του νέου αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος" των Αθηνών (Εικ.7-4).
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Εικόνα 7-4 : Προειδοποιητική πινακίδα κατεύθυνσης Προς Αεροδρόμιο 'Έλ.

Βενιζέλος" στη Λεωφόρο Αμαλίας στο Σύνταγμα.

Αυτό που θα τονίσουμε, τέλος, είναι η ανύπαρκτη χρήση της πρόσθετης

πινακίδας πρ-ι σε συνδυασμό με τις προειδοποιηπκές πινακίδες Π-3, Π-4 και Π-5. Ο

συνδυασμός αυτός δεν προβλέπεται στον ΚΟΚ, θα ήταν χρήσψο όμως να εξεταστεί η

ενσωμάτωσή του στο μέλλον.

7.3.3.2 Πιvαxίδες κo:rευOύνσεων

Οι πινακίδες κατευθύνσεων είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες στη χώρα μας.

Δεν παρουσιάζουν διαφορές ως προς το περιεχόμενο ή τη θέση τοποθέτησης ανά

κατηγορία οδικού δικτύου, προβλέπονται δηλαδή ενιαία στο σύνολο του οδικού

δικτύου. Διακρίνονται ως προς τη μορφή τους από τις προειδοποιηπκές πινακίδες από

τη βελοειδή απόληξη που έχουν στα δεξιά ή αριστερά, ανόΜΥΥα με τη φορά που

212



Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΉ ΣΗΜΑΝΣΗ

l
Ι

1

δείχνουν. Εξαίρεση αποτελούν οι πινακίδες ευθείας κατεύθυνσης, σι οποίες δεν είναι

βελοειδείς και περtλαμβάνoυν, όπως οι προειδοποιητικές πινακίδες ευθείας

κατεύθυνσης, ένα σχεδιασμένο βέλος με φορά προς τα επάνω. Ο ΚΟΚ πρoβλiπει 8

τέτοιες πινακίδες (Π-8α. Π-8β, Π-8γ, Π-8δ, Π-9, Π-ΙΟ, Π-Ι Ι και ll-l2), από τις οποίες

σι τρεις είναι βασικής σημασίας (Π-8β, Π-8δ και Π-9), ενώ οι υπόλοιπες είτε

προκύπτουνως παραλλαγέςαυτών, είτε χρησιμοποιούνταιελάχιστα.

Οι πινακίδεςΠ-8α, Π-8β και 0-8'1 αποτελούν τρία διαφορετικά παραδείγματα

τ/ς βασικής κατευθυντήριας πινακίδας των ελληνικών δρόμων. Το χρωματικό

υπόβαθρο και των τριών είναι μπλε. Η Π-8α περιλαμβάνει έναν προορισμό

αναγραμμένο μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, ενώ η Π-8β περιλαμβάνει διπλή

αναγραφή, στα ελληνικά και τα λατινικά. Η Π-8γ, τέλος περιλαμβάνει δυο

προορισμούς με διπλή αναγραφή (Σχ.7-8).

•••

Ι

Π-8α Π-8β Π-8γ

Σχ. 7-8 : Π-8α: Πινακίδα κατεύθυνσης μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Π-8β: Πινακίδα κατεύθυνσης μιας τοπωwμίας με μορφή βέλους (διπλής αναγραφής).

Π-8γ: Πινακίδα κατεύθυνσης για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή ΒΈΛΣUς.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Σημειώνεται ότι στην Π-8γ χρησιμοποιείται ο μέγιστος δυνατός αριθμός

αναγραφών (τέσσερεις σεψές), βάσει των προδιαγραφών γΔΕ 1974. Σε αvtίθεση

αυτού, αναφέρουμε ότι στις προδιαγραφές ΠΔΕ 1992 ο μέγιστος δυνατός αριθμός

προορισμών ανά κατεύθυνση ορίζεται σε τρεις, χωρίς να διευκρινίζεται αν

συμπερtAαμβάνοvtαι διπλές αναγραφές, οπότε το σύνολο των αναγραφών θα ανερΊόταν

στις έξι. Στην πράξη, πάvtως, συνηθίζεται η αναγραφή είτε τεσσάρων προορισμών στα
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Εικόνα 7-5 : Τυπικές πινακίδες κατεύθυνσης με το μέγιστο αριθμό αναγραφών.

Αριστερά: Πινακίδα με 4 αναγραφές στα ελληνικά στην Πλατεία Συντάγματος.

Δεξιά: Πινακίδα με 3 αναγραφές σε 6 σεφές (ελληνικά - λατινικά) στην οδό

Αναλήψεως στο Βόλο.

Θα υπενθυμίσουμε, τέλος. ότι η χιλιομετρική αναγραφή δεν είναι απαραίτητη

και προτιμάται να γίνεται στις επιβεβαιωτικές πινακίδες.

Η πινακίδα Ο-8δ εισήχθη πρόσφατα στον ΚΟΚ και είναι αντίστοιχη της Π-3β

(βλ. προηγούμενη παράγραφο). ΧρησιμΟΠΟ1Ζίται για την νπόδειξη κατευθύνσεων

προς χώρους μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος (συνήθως αρχαιολογικού). Είναι

καφέ υποβάθρου και περιλαμβάνει αναγραφές τόσο στα ελληνικά όσο και στα

λατινικά (Σχ.7-9). Όπως και η Π-3β, δεν τοποθετείται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
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Σχ;. 7-9: Π-Βδ: Πινακίδακατεύθυνσηςμιας τοπωνιιμίαςμεγάλουτουριστικούή

αρxαιoλσyιιcoύενδιαφέp)VΤoςμε μορφή βέλους.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Η πινακίδα Π-8δ είναι ιδιαίτερα προσε-Υμένη και σχεδιασμένη εξαρχής,

περιλαμβάνοντας έναν πραγματικό τουριστικό προορισμό, αποτελεί δηλαδή μια

υπαρκτή πινακίδα. Όπως αναφέρθηκε και στην παρουσίαση της πινακίδας Π-3β, η

σήμανση των προορισμών μεγάλου τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα

της εισαγωγής των δυο αυτών πινακίδων στον κοκ Όσον αφορά την Π-3β, εκτός του

ότι παρουσιάζει ορισμένα λάθη, χρησιμοποιείται ελάχιστα, όπως άλλωστε και το

σύνολο των προειδοποιητικών πινακίδων στον ελληνικό ~ κυρίως αστικό - χώρο. Η

επιτυχία oφεiλεται, λοιπόν, στην πινακίδα Π-8δ, η οποία έχει ευρύτατη εφαρμayή και

χρησιμοποιείται σε όλες τις νέες σημάνσεις αστικών οδών (Εικ.7-6). Αυτό εξάλλου,

αποδεικνύει και την ορθόπμα του επιχεφήματος τ/ς προηγούμενης παραγράφου (στην

κατ/γορία των τοπικών προορισμών), αναφορικά με την εσφαλμένη χρήση του λευκού

χρώματος σε σχέση με το κακό παράδειγμα αντίστοιχης πινακίδας στον κοκ
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Εικόνα 7-6 : Πινακίδες κατεύθυνσης προς προορισμούς μεΥάλου τουριστικού

ενδιαφέροντος σε νέες σημάνσεις στο κέντρο τ/ς Αθήνας.

Αριστερά: Πινακίδα προς Μοναστηράκι, Πλάκα στην Πλατεία Συντάγματος.

Δεξιά: Πινακίδα προς Ακρόπολη στην οδό Ναυάρχου Nιιcoδήμoυ στην Πλάκα.

Η πινακίδα 0-9 είναι η βασική πινακίδα ευθείας κατεύθυνσης. Έχει

υπόβαθρο μπλε χρώματος και σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο χωρίς βελοειδή

απόληξη. Είναι από τις παλιές πινακίδες του ΚΟΚ, κάτι που μαρτυρά και το γεγονός

της αναγραφής του προορισμού στην καθαρεύουσα. Όπως σημειώθηκε και για τις

πινακίδες Π-8α. Π-8β και Π-8γ. η αναγραφή της χιλιομετρικής απόστασης δεν είναι

απαραίτητη και, σε αστικό επίπεδο, αποφεύγεται.

Π-9

Σ'%;. 7-] Ο : Π-9: Πινακίδα κατεύθυνσης μιας τοπωνυμίας (μορφής ορθογωνίου).

Πηγή: ΚΟΚ. 1999.

Η πινακίδα 0-1 Ο υποδεικνύει κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Είναι μπλε

υποβάθρου και περιλαμβάνει σε ένθετο λευκού χρώματος το διεθνές σύμβολο του

αεροπΜνου(Σχ.7-11).
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καθώς το μπλε 'ΧΡώμα παραπέμπει σε κατοικημένη περιοχιί. Πρέπει οπωσδήποτε να

προβλεφθεί η ένταξη της πινακίδας αυτής στις πινακίδες τοπωνυμίων τουριστικού

χαρακτήρα και η 0-19 να αποκτήσεικαφέ υπόβαθρο.

Ο ΚΟΚ περιλαμβάνει άλλες δυο πινακίδες, τις Π- Ι 7 και Π- Ι 8, οι οποίες

συμβολίζουν την αρχή και το τέλος, αντίστοιχα, κατοικημένων περιοχών (Σχ.7-15).

Κρίνουμε σκόπιμο να τις παρουσιάσουμε στην παρούσα παράγραφο, διευρύνοντας τον

όρο του τοπωνυμίου από τη στενή έννοια που του αποδίδεται στον ΚΟΚ.

Π-Ι7 Π-Ι8

Σχ;. 7-15 : π-ι7: Πινακίδα αρχ;ής KαΤOΙΙCΗμένης περιοχής.

π-18: Πινακίδα τέλους KατOΙΙCΗμένης περιo;cής.

Πηγή: ΚΟΚ Ι 999.

Οι πινακίδες Π-Ι? και Π-18 , στην πραγματικότητα τοποθετούνται στα όρια των

στΑ, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνουν. Αυτή η διευκρίνιση γίνεται προκειμένου

να αποφεύγεται η σύγχυση με δυο άλλες, όχι ιδιαίτερα χρησιμοποιούμενες πινακίδες,

τις Π-58 και Π-59 (Σχ7-16). Αυτές ορίζονται ως "αρχή" και "τέλος περιοχής

κατοικίας", αντίστοιχα, και η χρησιμότητά τους ΈΥκειται στην υπόδειξη δομημένων

περιοχών εντός αγροτικών στΑ, προκειμένου για την εφαρμογή από τους οδηγούς των

προβλεπόμενων χαμηλότερων ορίων ταχύτητας.
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Σχ. 7- Ι6 : Π-58: Πινακίδα αρχής περιοχής κατοιιάας.

Π-59: Πινακί&t τέλους περιοχής κατοικίας.

ΠηΥή: ΚΟΚ, 1999.
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Π-58

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Π-59

]
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Θεωρούμε ότι οι πινακίδες Π-Ι? και Π-18 πρέπει να μετονομαστούν σε "αρχή"

και "τέλος σΤΑ" και να προβλεφθούν ειδικές πινακίδες δηλωτικές της αρχής και

του τέλους τόσο μεγαλύτερων χωρικών ενοτήτων (νομού και περιφέρειας), όσο και

μικρότερων ενοτήτων (συνοικίες εντός μεΥάλων στΑ και παλαιοί δήμοι - κοινότητες

εντός διευρυμένων "καποδιστριακών" δήμων). Η πρόβλεψη και συστηματική χρήση

τέτοιων πινακίδων στις κυρώτερες εισόδους των αντίστοιχων χωρικών ενοτήτων είναι

πολύ χρήσιμη για τον προσανατολισμό οδηγών σε περιοχές που δεν τους είναι γνωστές

και συμπληρώνει ιδανικά το έργο της κατευθυντήριας πληροφοριακής σήμανσης.

Μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ της πληροφοριακής σήμανσης

βασικών προορισμών και της δημοτικής πληροφοριακής σήμανσης. Έτσ~ ένας

οδηγός θα πληροφορείται για την προσΈΥΥιση του προορισμού που αναζητούσε και,

ακολούθως, θα αναζητεί τις πινακίδες των κυριότερων τοπικών προορισμών εντός της

περιοχής στην οποία έχει εισέλθει (κέντρο πόλης. δημαρχείο, κεντρικές πλατείες,

αστυνομικό τμήμα κλπ). Σε περίπτωση δε που διασχίζει μια ενδιάμεση περιοχή κατά τη

μετάβαση στον προορισμό που τον ενδιαφέρει,. θα γνωρίζει σαφώς το πεδίο αναφοράς

των πινακίδων τοπικού χαρακτήρα που θα αντικρύσει και δε θα σιJΎXέει τα μηνύματά

τους με τα σημαντικά μηνύματα που τον ενδιαφέρουν. Πιστεύουμε πως η θέσπιση και

εκτενής χρήση τέτοιων πινακίδων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη

εφαρμογή των λευκών πινακίδων τοπικού χαρακτήρα και τη δημοτική σήμανση

γενικότερα. Σχετική πρόταση θα διατυπωθεί στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου.
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Κλείνοντας, θα αναφερθούμε σε ορισμένες νέες πινακίδες αστικών τοπωνυμίων

που χρησιμοποιούνται πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας. Οι πινακίδες αυτές, που δεν

προβλέπονται προς το παρόν στον ΚΟΚ, είναι της ίδιας φιλοσοφίας με τις πινακίδες

που προτείναμε στην προηγούμενη παράγραφο και συμπληρώνουν την πληροφοριακή

σήμανση βασικών προορισμών, δηλώνοντας την ακριβή θέση σημαντικών τοπωνυμίων

των Αθηνών, τα οποία αποτελούν κύριους προορισμούς κατευθυντήριων πινακίδων

(Εικ.7-8). Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται μόνο στο Σύνταγμα και την Ομόνοια
34

,

αναμένεται όμως επέκταση της χρήσης τους και σε ωJ...α σημαντικά τοπωνύμια.

Εικόνα 7-8 : Δη'λωnΙCή πινακίδα αστικού τοπωνυμίου (Πλατεία ΣυντάΥματος).

7.3.3.4 Πιναχίδες επιβεβαιώσεων

,4 Οι mνακίδες τοπωνυμίου της Πλατείας Ομονοίας έχουν αφαιρεθεί προσωρινά ).jyyoo των

έργων ανάπλασης της πλατείας, πρόκειται όμως να επανατοποθετηθούν με το πέρας των

εργασιών.
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Στον ΚΟΚ υπάρχουν δυο είδη επιβεβαιωτικών πινακίδων, μια για τις κοινές

οδούς του υπεραστικού δικτύου και μια για τους αυτοκινητοδρόμους. Σε αυτή την

παράγραφο θα παρουσιάσουμε την πρώτη. Πρόκειται για την πινακίδα Π-20, η οποία

είναι μπλε υποβάθρου και περιλαμβάνει αναγραφές των κύριων προορισμών κατά

μήκος της υπόψη οδού (στο παράδειγμα υπάρχουν δυο προορισμοί, μπορούν όμως να

αναγράφονται μέχρι τέσσερεις), συνοδευόμενες υποχρεωτικά από τις χιλιομετρικές

aποστάσεις τους (Σχ.7-17). Οι πινακίδες Π-20 τοποθετούνται μετά από κόμβους σε

ζεύγη, με την πρώτη να περιΜμβάνει ελληνικές αναγραφές και τη δεύτερη λατινικές.

Π-20

Σχ. 7-17: Π-20: Επιβεβαιωτικήπινακίδα.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Παρατηρούμε ότι η αναγραφή των προορισμών γίνεται κατά τα αγγλικά και

αμερικανικά πρότυπα, με τον απομακρυσμένο προορισμό στην κάτω σειρά

Πρόκειται για λανθασμένη μεταφορά της πινακίδας στον ΚΟΚ. η οποία αντιτίθεται στη

λογική των προειδοποιητικών πινακίδων και των πινακίδων κατευθύνσεων, στις οποίες

ακολουθείται ο αντίστΡαΡος τρόπος αναΎραφής. Το λάθος αυτό διορθώνεται στις

προδιαΎραφές σήμανσης αυτοκινητοδρόμων Ύια τις επιβεβαιωτικές πινακίδες των οδών

αυτών, κατά τα Ύερμανικά πρότυπα, πρέπει όμως να διορθωθεί και στον ΚΟΚ Ύια τις

απλές επιβεβαιωτικές πινακίδες.
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7.3.4 Πληροφοριακέςπινακίδες σήμανσης αυτοκινητοδρόμων

Η πληραρoριαΙCΉ σήμανση των αυτοκινητοδρόμων. όπως προαναφέρθηκε,

καθoρiζεται στις "Προδιαγραφές και Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης

Αυτοκινητοδρόμων", Στον ΚΟΚ περιλαμβάνονται, απλώς, σι βασικότερες εξ' αυτών

των πιναιdδων. σι οποίες όπως θα δούμε στη συνέχεια δεν βρίσιcoνται πάντα σε

συμφωνία με τα προβλεπόμενα στις προδιαγραφές. Στην παρούσα παράγραφο θα

εξετάσουμε αρχικά τα τρία είδη πληροφοριακών πιναιdδων αυτοκινητοδρόμων, τις

πινακίδες προειδοποίησης κατευθύνσεων. τις πινακίδες κατευθύνσεων και τις

επιβεβαιωτικές πινακίδες. Το κοινό γνώρισμα τους, που ης διαφοροποιεί από τις

πινακίδες του κοινού oδιιcoυ διιcτύoυ, είναι το πράσινο χρώμα υποβάθρου που

διαθέτουν και η τοποθέτηση πολλών εξ' αυτών σε γέφυρες σήμανσης πάνω από το

κατάστρωμα τ/ς οδού. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και τις πινακίδες αρίθμησης

οδών του κοκ, με το σιcεπnKό όη τυγχάνουν εκτεταμένης χρήσης στο δίJCtuο των

αυτοκινητοδρόμων. σε αντίθεση με τις οδούς του κοινού διιcτOOυ όπου

χρησιμοποωύνταιελάχιστα. Θα σημειώσουμε επίσης, πως στις ελληνικές προδιαγραφές

για τους αυτοκινητοδρόμους, προβλέπεται η )(Ρήση Kεφαλαiων ΎΡομμάτων στις

αναγραφές προορισμών (αντίθετα με τις υπόλοιπες πληραροριακές πινακίδες), κότι

που αποτελεί πρωτoτuπiα, καθώς δεν προβλέπεται ούτε στους αγγλικούς, ούτε στους

γερμανικούς κανονισμούς. Η χρησιμοποίηση κεφαλαίων γραμμάτων, αντίθετα,

προβλέπεται σε όλες ανεξαψέτως τις γαλλικές πληροφοριακές πινακίδες, είναι μια από

τις λίγες περιπτώσεις επομένως, στην οποία παρατηρείται επιρροή γαλλικής

προέλεοοης. Η επιλογή αυτή έχει επικριθεί ιδιαίτερα καθώς αναφέρεται ότι, βάσει

επιστημονικών ερευνών, το ανθρώπινο μάτι είναι πιο συνηθισμένο στην ανάγνωση

πεζών γραμμάτων:Ι~, με αποτέλεσμα οι πληροφοριακές πιναιciδες που περιέχουν

κεφαλαία γράμματα να παρουσιάζουν χαμηλότερη αναγνωσιμότητα (Δρυμαλiτoυ,

1995).

3' Λέγοvrας «πεζά γράμματα", εννοείται ο μΙΙCΤός τρόπος γραφής με τη χρήση κεφαλαίων για

το πρώτο γράμμα της λtξης και πεζών για τα υπόλοιπα γράμματα.
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Πριν περάσουμε στην παρουσίαση των πινακίδων, θα επισημάνουμε ότι οι

πράσινες πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων χρησιμοποιούνται και στους

συνδετήριους κλάδους Τα/ν αυτοκινητοδρόμων με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο,

δηλαδή στην περιοχή των ανισόπεδων κόμβων. Η λαγική της χρησψοποίησης του

πράσινου χρώματος σε όλες τις προσβάσεις του ανισόπεδου κόμβου βασίζεται στον

κανόνα του "χρωματισμού" του κόμβου Ράσει του κύριου διασταυρούμενου

δικτύου. Ο κανόνας αυτός προέρχεται από το γερμανικό σύστημα πληροφοριακής

σήμανσης, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό επηρεάσει ης ελληνικές προδιαγραφές

σήμανσης των αυτοκινητοδρόμων, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ελληνικές διατάξεις, οι

οποίες βασίζονται στο αγγλικό σύστημα. Σης νέες προδιαγραφές που βρίσκονται υπό

έγκριση, αναμένεται να αλλάξει ο τρόπος σήμανσης Τα/ν κόμβων και να

εναρμονιστεί με τα αΥγλικά πρότυπ~ σύμφωνα με τα οπο(α κάθε πινακ(δα

χρωματίζεται ανάλογα με την κατηγορω της οδού στην οπο(α τoπoθετεiται και

χρησιμοποιούνται ένθετα υπόβαθρα στο χρώμα του αυτοκινητοδρόμου για 'Τους

προορισμούς κατευθύνσεων εντός του τελευταίου (Ρέντζος, προσωπική συνέντευξη,

Μάιος 2003). Στο Σχ.7-18 που ακολουθεί φαίνεται σχηματικό η προβλεπόμενη, επί του

παρόντος, προειδοποιητική πινακίδα εισόδου σε αυτοκινητόδρομο (Π-82) του ΚΟΚ

μαζί με την αντίστοιχη γερμανική και αγγλική.
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Σχ. 7-18: Προειδοποιητικέςπινακίδεςκατευθύνσεωνεισόδου σε αυτοκινητόδρομοαπό

δΕι)τερεύσυσααρτηρία.

(α) Π-82: Προειδοποιητικήπινακίδα κατευθύνσεωνεισόδου σε αυτοκινητόδρομοαπό

δευτερεύουσαοδό μέσω ανισόπεδουκόμβου ΚΟΚ.

(β): Προειδοποιητικήπινακίδα κατευθύνσεωνεισόδου σε αυτοκινητόδρομοαπό

δευτερεύουσαοδό μέσω ανισόπεδουκόμβουγερμανικούκώδικα(το μπλε υπόβαθρο

χρησιμοποιείταιγια τους aυτoκινητoδρόμoυςκαι το κίτρινογια το κοινό οδικό δίκτυο).

(γ): Προειδοποιητικήπινακίδακατευθύνσεωνεισόδου σε αυτοκινητόδρομο(μπλε

ένθετα) από δευτερεύουσαοδό μέσω κυκλικού ανισόπεδουκόμβου αγγλικού κώδικα

(το μπλευπόβαθροχρησιμσποιείταιγια τους ΑUΤOΙCΙνηΤOδρόμOυςκαι το πράσινογια το

κοινό οδικό δίκτυο).

Πηγή: ΚΟΚ, ]999, www.texhwyman.com/strassen.htm και The Hίghway Code, 2001,

ιδία επεξεργασία.

(1)(β)(α)
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Όσον αφορά τις πινακίδες κατεύθυνσης εισόδου σε αυτοκινητόδρομο, οι οποίες

τοποθετούνται στην αρχή των κλάδων εισόδου σε αυτόν, υπάρχει συμφωνία μεταξύ

των συστημάτων Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας, οπότε η επιλογή της mνακίδας n
89 που έγινε στον ΚΟΚ ήταν απλή υπόθεση (Σχ.7-19).
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Σχ. 7- Ι 9 : Πινακίδες ιcατευθύνσεως εισόδου σε αυτοκινητόδρομο.

(α) Π-89: Πινακίδα κατευθύνσεως εισόδου σε αmοκινητόδρομο ΚΟΚ.

(β) Πινακίδα κατευθύνσεως εισόδου σε αυτοκινητόδρομο γερμανικού κώδικα.

(γ) Πινακίδα κατευθύνσεως εισόδου σε αυτοκινητόδρομο αγγλικού κώδικα.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999, www.tcxhwyman.oom/strasseo.htm και The Highway Codc, 2001,

ιδία επεξεΡΎασία

7.3.4.1 Πινακίδες αρχής και τέλους αυτοκινητΟδρόμων

Οι πινακίδες αρχής και τέλους αυτοκινητοδρόμων τοποθετούνται σε όλους τους

συνδετήριους κλάδους των αυτοκινητοδρόμων για να πληροφορήσουν τους οδηΎούς

για την αρχή και το τέλος ισχύος αντίστοιχα, των προβλεπόμενων ορίων ταχύτητας και

κανόνων οδήγησης. Πρόκειται για τις πινακίδες Π-27 και Π-27α του καΙ<., οι οποίες

περιέχουν σε πράσινο υπόβαθρο το διεθνές σύμβολο του αυτοκινητοδρόμου (Σχ.7

20)

Π-27 Π-27α

Σχ. 7-20: Π-27, Π-27α: Πιναιάδεςαρχής και τέλους αυτoιcινητoδρόμoυ.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.
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7.3.4.2 Πινακίδες προειδοποίησης καπ:υθύνσεων.

Οι προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων είναι οι σημαντικότερες

πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων. Αυτό συμβαίνει λόγω των γεωμετρικών

χαρακτηριστικών και του είδους των κόμβων των οδών αυτών, τα οποία επιτρέπουν

μεΥάλες ταχύτητες Κ1JKλoφOρίας και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων, καθιστώντας

τ/ν έγκαψη πληροφόρηση απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ασφάλεια των οδηγών

όσο και για την εύκολη εξεύρεση του ζητούμενου προορισμού. Εξάλλου, προς

διευκόλυνση των οδηγών, σε όλες τις ΠΡΟΕιδοποιητικές πινακίδες αυτοκινητοδρόμων,

αναγράφεται κάτω από τις ονομασίες των προορισμών, η απόσταση ανάμεσα στο

σημείο τοποθέτησης της πινακίδας και το σημείο εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο. Οι

προβλεπόμενες πινακίδες του ΚΟΚ είναι 7, τέσσερεις κύριες που χρησιμοποιούνται ανά

τρεις, ανάλσΥα με το είδος του κόμβου, και τρεις πρόσθετες. Σημειώνουμε σε αυτό το

σημείο ότι στις προδιαγραφές πληροφοριακής σήμανσης αυτοκινητοδρόμων γίνεται

περαιτέρω διαχωρισμός των χρησιμοποιούμενων πινακίδων βάσει του είδους του

κόμβου. Αυτό θα φανεί καλύτερα στην επί μέρους εξέταση των πινακίδων που

ακολουθεί.

Η πρώτη πινακίδα που προβλέπει ο ΚΟΚ, η οποία αναγγέλλει την ύπαρξη του

επερχόμενου κόμβου σε απόσταση 2000 m και χρησιμεύει ως πρώτη προειδοποίηση,

είναι η "~80, η οποία τοποθετείται πλευρικά και στην οποία αναγράφεται η λέξη

"Κόμβος" στην πρώτη σειρά και ''Interchange'' στ/ δεύτερη (Σχ.7-21).

Π-80

Σχ. 7-21 : 0-80: Πινακίδααναγγελίαςπροσέγγισηςσε ανισόπεδοκόμβοκοκ.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.
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Η πινακίδα Π-8Ω, που χρησψοποιείται ελάχιστα στην πράξη, έχει εισαχθεί

λανθασμένα στον ΚΟΚ. Στις προδιαγραφές σήμανσης των αυτοκινητοδρόμων

προβλέπονται δυο ξεχωριστές πινακίδες. ανάλογα με το είδος του επερχόμενου

κόμβου, απλής εξόδου (κόμβος του αυτοκινητοδρόμου με δευτερεύουσα οδό, Σχ.7

22α) ή πρωτεύοντος κόμβου (κόμβος με ίiλ/.o αυτοκινητόδρομο, Σχ.7-22β). Στις δυο

αυτές πινακίδες χρησιμοποιείται διαφορετικό σύμβολο Ύια την κατάδειξη της

κατηΎορίας του κόμβου και προβλέπεται η αναΎραφή της ονομασίας του κόμβου.

Ακόμη, διαφέρει η απόσταση τοποθέτησης, καθώς η απόσταση 2000 m προβλέπεται

μόνο για τους πρωτεύοντες κόμβους, ενώ για τις απλές εξόδους αρκεί απόσταση 1000

m.

'111' Ι·' "'11·ι ,Ι Ι. ι i ι . Ι Ι 111111111111111111111
11111111 ιι 11111111111

2000m

(α) (β)

Σχ, 7-22 ; Πινακίδες αναΥΥελίας προσέΥΥισης ανισόπεδου κόμβου Προδιαγραφών

Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων.

(α): Πινακίδα αναΥΥελίας προσέΥγισης σε δευτερεύοντα κόμβο.

(β) Πινακίδα αναγγελίας προσέγγισης σε πιχατεύοντα κόμβο.

nηγή: ΝΑΜΑ ΑΕ, 1992.

Οι δυο αυτές πινακίδες είναι σαφώς ανώτερες σε επίπεδο πληροφόρησης από

την «άχρωμη" πινακίδα Π-80, καθώς παρέχουν πληροφόρηση σε δυο επίπεδα.

Καταρχήν, η αναγραφή της ονομασίας του κόμβου δίνει στον οδηγό μια πρώτη ιδέα για

τους προορισμούς που εξυπηρετούνται από τον κόμβο (οι οποίοι θα παρουσιαστούν

πλήρως στις επόμενες πινακίδες), ενώ η κατάταξη των κόμβων με βάση την ονομασία

τους, είναι πολύ χρήσιμη για τη συμπληρωματική πληροφόρηση κατά μήκος του
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αυτοκινητοδρόμου (ταξιδιωτικοί χάρτες36. ιδιωτική πληροφοριακή σήμανση37). Κατά

δεύτερον, η χρήση δύο συμβόλων είναι πρώτιστης σημασίας για την ιεράρχηση του

δικτύου και των προορισμών κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Η σημασία αυτής

της παραμέτρου δεν μπορεί να ιcαταστεί σαφής προς το παρόν, καθώς το δίκτυο

αυτο",νητοδρόμων εΙναι περιορισμένο στη χώρα μας, εΙναι όμως θετική η πρόβλεψη

των κατάλληλων μεθόδων πληροφοριακής σήμανσης ΠΡOKαταβOλtKά, εν όψει της

αναβάθμισης των ελληνικών δρόμων. Στην πράξη, πάντως, στους περισσότερους

κόμβους των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων ακολουθούνται οι προδιαγραφές του

ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι η πρόβλεψη του κοκ. Σε κάθε περΙΠΤωση, έχουμε να κάνουμε με

άλλη μια περ(πτωση ελλειπούς ενημέρωσης του κοκ, η οποΙα επιβάλλει την άμεση

αναθεώρησή του.

Όσον αφορά το στρογγυλό πλαΙσιο δεξιά του ειδικού συμβόλου, προβλέπεται

να περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό του κόμβου. Περιπό να τονίσουμε ότι αυτή η

παράμετρος δεν λαμβάνεται Kαθόλt>υ υπόψη στην πράξη, στην πληροφοριακή

σήμανση των οδικών τμημάτων του βασικού αυτοκινητοδρόμου της χώρας μας, του

ΠΑΘΕ. Ο μόνος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα στον οποίο υπάρχουν αριθμημένες

έξοδοι είναι η Aπιιcrl Οδός, η οποία σχεδιάστηκε εξ' ολοκλήρου από την αρχή και έχει

κατασιcευασΤΙKά πρότυπα διεθνούς επιπέδου. Κάποια σnγμή. πάvτως. χρειόζεται να

μελετηθεί διεξοδικά ο ΠΆθΕ στο σύνολό του και να αριθμηθούν και ταξινομηθούν

κατά κατηΥορία οι κόμβοι του.

Κλείνοντας με την παρουσίαση των πινακίδων αναγΥελίας προσέΥΥισης

κόμβων, θα σημειώσουμε όπ οι δυο πινακίδες του Σχ.7-22 έχουν ληφθεΙ απευθείας από

τους γερμανικούς κανονισμούς (Σχ.7-23).

16 Στους χάρτες μπορούν να δίνονται oδηyiες στους ταξ,διώτες τ/ς μορφής: "'για τον προορισμό

Ψ ακολουθήστε τ/ν έξοδο Χ κλπ".

37 Δίνεται η ΔUΝΑΤότητα τοποθέτησης (εy1CεKΡΙΜΈVroν) πιναιd&oν ιδιωτικών εγκαταστάσεων

(πολυκαταστημάτων, εστιατορίων κλπ) κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου τ/ς μορφής:

"Πολυκατάστημα Ι: αιωλουθήστε την έξοδο Χ κλπ".
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(α) (β) (γ)

Σχ. 7~23 : (α): Πιναιciδα αναγγελίας προσέΥΥισης ανισόπεδου κόμβου γερμανικού

κώδικα.

(β): Σύμβολο δευτερεύοντος κόμβου (απλή έξοδος).

(γ): Σύμβολο πρωτεύυντος κόμβου (διασταύρωση ή συμβολή αυτοκινητοδρόμων).

Πηγή: www.texhwyman.comlstrasscn.htm.

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε την πρώτη ουσιαστική προειδοποιητική

πινακίδα, την 0-81. Η πινακiδααυτή τοποθετείταιπλευρικά,σε απόσταση 1000 m από

τον κόμβο και περιλαμβάνει τους μακρινούς προορισμούς της ευθείας κατεύθυνσης,

καθώς και τους προορισμούς εξόδου (Σχ.7-24).

Π-81

Σχ. 1-24 : Π-8Ι: Προειδοποιητική mνακίδα κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Η πινακίδα Π-81 αναφέρεται μονοσήμαντα στον ΚΟΚ, χωρίς να λαμβάνονται

υπόψη, όπως και στην προηγούμενη περiπτωση, οι επιταγές των προδιαγραφών
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αυτοκινητοδρόμων. Στους κανονισμούς αυτούς, σημειώνεται ότι η τοποθέτηση της Π

81 γίνεται είτε στα 1000 m (όπως στο παράδειγμα του ΚΟΚ) εφόσον ο κόμβος είναι

πρωτεύων (άρα έχει προηγηθεί η πινακίδα του Σχ.7-22β στα 2000 m), είτε στα SOO m.

όταν ο κόμβος είναι δευτερεύων (άρα έχει προηγηθεί η πινακίδα του Σχ.7-22α στα 1000

m).

Στη συνέχεια, περνάμε στις δυο τελευταίες προειδοποιητικές πινακίδες, σι

οποίες τοποθετούνται πάντα σε γέφυρα σήμανσης. Οι πινακίδες αυτές

χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της λωρίδας εξόδου. Η

πρώτη είναι η Π~83. η οποία χρησιμοποιείται στους συνήθεις κόμβους, όπου δεν

υπάρχει αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου στον κόμβο και δημιουργείται

απλή λωρίδα επιβράδυνσης για τ/ν έξοδο των οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο

(Σχ.7-25. πρώτη σειρά). Η δεύτερη είναι η 0-34, η οποία αποτελείταιστην ουσία από

δυο mνακίδες και χρησιμοποιείταιστην περίπτωση που η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας

του αυτοκινητοδρόμου μετατρέπεται σε λωρίδα εξόδου και αφαψείται από τον

αυτοκινητόδρομο (Σχ.7-2S, δεύτερη σειρά). Και οι δυο πινακίδες, πάντως,

τοποθετούνταισε απόσταση 500 rn από τον κόμβο.

n·83

n·84

Σχ, 7-25 . 0-83: Γέφυρασήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεωνπρο ανισόπεδου

κόμβου.

Π-84: Γέφυρα σήμανσηςμε αναγραφή κατευθύνσεωνπρο ανισόπεδου κόμβου με

αφαίρεση λωρίδαςτου αυτοκινητοδρόμου.
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ΠηΥή: ΚΟΚ, 1999.
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Για τις δοο αυτές πινακίδες WXOOυν σε γενικές γραμμές τα προηγούμενα

σχόλια. Θα τονίσουμε απλώς ότι. σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμων. η

πινακίδα Π-83 δε χρειάζεται στους δευτερεύοντες κόμβους, εφόσον στα 500 m έχει

τοποθετηθεί η Π-8Ι. Όσον αφορά την Π-84. χρησψοποιείται κατά κανόνα μόνο σε

πρωτεύοντες κόμβους, καθώς είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις αφαίρεσης λωρίδας σε

απλές εξόδους αυτοκινητοδρόμου, άρα η τοποθέτησή της συνδυάζεται με την Π-81 στα

1000 m. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, δηλαδή, η Π-83 πρέπει να χρηmμοποιείται

μόνο στους πρωτεύοντες κόμβους ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις απλών κόμβων όπου

για λόγους μεγάλης σημασίας της δευτερεύουσας οδού η αναγγελία του κόμβου έχει

Ύίνει, κατά παρέΙCΙCΛιση των προδιαγραφών, στα 2000 ffi.

Στην πράξη, στην πληροφοριακή σήμανση τόσο του ΠΑΘΕ. όσο και της

ΕΥνατίας Οδού, η αρχή αυτή εφαρμόζεταισωστά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Η ουσιαστική σημασία της τοποθέτησηςτων προειδοποιητικώνπινακίδων σε γέφυρες

σήμανσης μόνο στους κόμβους μεγάλης σημασίας έχει να κάνει με τη μείωση του

κόστουςτης πληροφοριακήςσήμανσης,καθώς οι πλευρικέςπινακίδεςέχουν σημαντικό

μικρότεροκόστοςκατασκευήςκαι τοποθέτησης.

Κλείνονταςτην παρούσα παράγραφο,θα παρσυmάσoυμετις τρεις βοηθητικές

προειδοποιητικέςπιναKlδεςμικρού μεγέθους, τις Π-90α, Π-90β και Π-91}Υ, οι οποως

σε διεθνές επίπεδο προβλέπονταιμόνο στη Γερμανiα, από όπου και εισήχθησαν στη

χώρα μας. Οι πινακίδεςαυτές τοποθετούνταιπλευρικάσε αποστάσεις300 m. 200 m και

100 m προ της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης και περιέχουν σχηματικά τρεις, δυο

και μια, αντίστοιχα, λοξές γραμμές, οι οποίες παραπέμπουν στις εκατοντάδες των

μέτρων που απομένουν για την έξοδο. Οι πινακίδες αυτές βοηθούν ιδιαίτερα στην

ασφαλή καθοδήγηση των οχημάτων κατά το κρίσιμο διάστημα των 500 m που

μεσολαβεί μεταξύ της τελευταίας προειδοποιητικής πινακίδας και της πρώτης πινακίδας

εξόδου (Σχ.7-26).
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Π-91)Υ Π-90β Π-90α

Σχ. 7-26 ; Δεξιά: 0-900, Π-90β, Π-9ΟΥ: ΠροειδοποιητικέςmνακίδεςεξόΟΟυ από

αυτοκινητόδρομοσε αποστάσεις 100 m, 200 m και 300 m από την αρχή της λωρίδας

εmj3pάδυνσης ΚΟΚ

Αριστερά: Οι αντίστοιχες mνακίδες του γερμανικού κώδικα.

Πηγή: \VWw.tcxh\νyman.comlstrasscn.htm και ΚΟΚ, 1999, ιδία επεξεργασία.

7.3.4.3 Πιναχίδεςεξόδου

Οι πινακίδες εξόδου από αυτοκινητόδρομο είναι σι αντίστοιχες των

κατευθυντήριων πινακίδων του κοινού οδικού δικτύου. Ο ΚΟΚ προβλέπει δυο

πινακίδες εξόδου, την 0-85 και την Π-86.

Η Π·85 τοποθετείταιπάντα σε γέφυρα σήμανσης, στην αρχή της λωρίδας

επ.Ρράδυνσης,δηλαδή 150 m - 200 m από το σημείο της εξόδου. Aπoτελείτα~ όπως

και η Π-84, από δυο ξεχωριστές πινακίδες αναρτημένες στην ίδια γέφυρα, εκ των

οποίων η αριστερή περιέχει τις αναγραφές των κατευθύνσεων ευθείας (μακρινοί

προορισμοί του αυτοκινητοδρόμου) και η δεξιά τις αναγραφές των κατευθύνσεων

εξόδου (Σχ.7-27).

235



Γ. ΔHMJΠPOΠOYΛΟΣ

Π-85

ΠΛΗΡΟΦΟΡ!ΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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Σχ. 7·27: Π-85: Γέφυρα σήμανσηςμε αναγραφή κατευθύνσεωνστην αρχή εξόδου από

τον αυτοκινητόδρομο(αρχή λωρίδας επιβράδυνσης).

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Οι γέφυρες σήμανσης με τις πινακίδες κατευθύνσεων εξόΟΟυ χρησιμοποιούνται

ενιαία, στο σύνολο των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, χωρίς προβλήματα τήρησης των

σχετικών προδιαγραφών.

Η δεύτερη πινακίδα εξόδου είναι η Π86 και είναι η μοναδική που ομοιάζει με

τις πινακίδες κατευθύνσεων του κοινού οδικού δικτύου, καθώς έχει ορθογώνιο

παραλληλόγραμμο σχήμα με βελοειδή απόληξη στα δεξιά, στη φορά δηλοδή της

εξόδου. Περιλαμβάνει μόνο την αναγραφή των λέξεων 'Έξοδος" και ''ΕΧ;Ι'' σε δυο

σεφές και τοποθετείται στην τριγωνική νησίδα μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας του

αυτοκινητοδρόμου και του αποχωριζόμενου κλάδου εξόδου (Σχ.7-28).

Π-86

Σχ. 7-28 : 0-86: Πινακίδα κατεύθυνσηςεξόδου από αυτοκινητόδρομο.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.
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Ο ΚΟΚ προβλέπει μια ΕΠιβεβαιωτική πινακίδα εισόδου σε αυτοκινητόδρομο,

την Π-87. Η πινακίδα αυτή, εν αvnθέσει με τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις

πινακίδες εξόδου οι οποίες περιλαμβάνουν το πολύ δυο προορισμούς ευθείας κίνησης

και δυο εξόδου, μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τέσσερεις μακρινούς προορισμούς.

Ενώ λomόν. οι προορισμοί ευθείας των υπολοίπων πινακίδων είναι πάντα οι δυο

επόμενοι μεγάλοι προορισμοί κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου. στις επιβεβαιωτικές

πινακίδες περιγράφεται μεγαλύτερο κομμάτι της οδού. Όσον αφορά το τμήμα Αθήνας

Θεσσαλονίκης του ΠΑΘΕ για παράδειγμα, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και

μέχρι τη Λάρισα, οι επιβεβαιωτικές πινακίδες είναι οι μοναδικές στις οποίες (πρέπει) να

εμφανίζεται η αναγραφή "Θεσσαλονίκη". Καθώς περιλαμβάνει τέσσερεις προορισμούς,

η πινακίδα Π-87 τοποθετείται πάντα σε ζεύΥιι εκ των οποίων η πρώτη περιλαμβάνει

ελληνικές αναγραφές και η δεύτερη λατινικές. Η τοποθέτηση της πρώτης πινακίδας

γίνεται σε απόσταση 500 m από το πέρας της λωρίδας εισόδου (επιτάχυνσης) στον

αυτοκινητόδρομο, ενώ η δεύτερη βρίσκεται 500 m μετά την πρώτη. Οι επιβεβαιωτικές

πινακίδες είναι οι μόνες πινακίδες του αυτοκινητοδρόμου στις οποίες ανεryράφovται

χιλιομετρικές αποστάσεις. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι αναγραφές των προορισμών

γίνονται με τον πλέον απομακρυσμένο στην πρώτη σεψά, αντίθετα με τις

επιβεβαιωτικές πινακίδες του κοινού οδικού δικτύου, κατά τα πρότυπα των γερμανικών

αυτοκινητοδρόμων (Σχ.7-29).

Π-87

Σχ. 7-29: Αριστερά:0-87: Πινακίδαεπιβεβαιωτικήτης εισόδουσε αυτοκινητόδρομο

μετά ωώ κόμβο κοκ

Δεξιά: Πινακίδαεmβεβαιωnκήτης εισόδου σε αυτοκινητόδρομομετά από κόμβο

γερμανικού κώδικα.

Πηγή: κοκ, 1999 και www.texhwyman.com/strassen.htm. ιδία επεξεργασία.
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Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των προβλεπόμενων

πινακίδων σήμανσης αυτοιανητοδρόμων, θα συνοψίσουμε τα βασικότερα στοιχεία:

Η πληροφοριακή σήμανση των πρωτευόντων κόμβων γίνεται με 9

π.να"iδες (χωρίς να λαμβάνονται υπάψη οι πινακίδες των κλάδων εξόδου). Απά τ/;

πιναιdδες αυτές:

• Οι 6 πρώτες είναι προειδοποιητικές: Σε πλευρική τοποθέτηση

βρίσκονται η πινακίδα του Σχ.7-22β σε απόσταση 2000 m και η Π-81 σε

απόσταση 1000 m. Σε γέφυρα σήμανσης, σε απόσταση 500 m,

τοποθετείται η Π-83 ή η Π-84, αναλόγως του είδους της λωρίδας εξόδου

(συνήθης λωρίδα επιβράδυνσης ή αφαφούμενη λωρίδα αντίστοιχα).

Τέλος, σε πλευρική τοποθέτηση σε αποστάσεις 100 m, 200 m και 300 m

βρίσκονται οι πινακίδες Π-9Οα, Π-90β κσι Π-9Ογ, σντίστοιχα.

• Ο. 2 επόμενες εΙναι "ατευθυντήριες εξόδου: Στην αρχή της λωρίδας

επιβράδυνσης (απόσταση 150 m - 200 m) τοποθετείται σε γέφυρα

σήμανσης η Π-85 και στην περιοχή του κόμβου, στην αρχή του κλάδου

εξόδου, τοποθετείται πλευρικά η Π-86.

• Η τΠΛΕUταiα .ινα. επιβεβαιωτική. Πρόκειται γα/ την Π-87, η οποία

τοποθετείται πλευρικά 500 m απά το πέρας της λωρίδας επιτάχυνσης.

Στην πράξη, επειδή η Π-87 συνήθως περιλαμβάνει περισσότερους από 2

μαιcρινoUς προορισμούς, γίνεται τοποθέτηση σε ζεύγη (με ενδιάμεση

απάσταση 500 m) μα/ς πινακίδας με ελληνικές αναγραφές και μα/ς με

λαnνικές, γεΥονός που αυξάνει το συνoλιιcό αριθμό των πληρoφoριαιcών

πιναιdδων σε 10.
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Όσον αφορά τους δευτερεύοντες κόμβους (απλές έξοδοι), ο αριθμός των

πινακίδων πέφτει στις 8, καθώς η Π-83 δεν είναι απαραίτητη. Έτσι, η πρώτη πινακίδα

είναι εκείνη του Σχ.7-22α, τοποθετημένη πλευρικά σε απόσταση 1000 m, η δεύτερη

είναι η Π-81, τοποθετημένη επίσης πλευρικά στα 500 m και η τρίτη είναι η Π~85,

τοποθετημένη σε γέφυρα σήμανσης στην αρχή της λωρίδας εmβράδυνσης. Οι

υπόλοιπες mνακίδες είναι σι ίδιες με εκείνες των πρωτευόντων κόμβων.

Στο Σχ.7-3Ο που ακολουθεί, φαίνεται η σχηματική διάταξη των 8

πληροφοριακών mναιdδων σε δευτερεύοντα κόμβο ελληνικού αυτοκινητοδρόμου, σε

συνδυασμό με τις 3 πληροφοριακές mνακίδες της διασταυρούμενης οδού (την mvama

Π-82 και 2 mνακίδες Π-89), τις 3 πινακίδες του κλάδου εξόδου (την Π-27" και 2

πινακίδες Π-8β) και την mνακίδα αρχής αυτοκινητοδρόμου (Π-27) του κλάδου εισόδου.

239



r. ΔΗΜΗΓ.ΡΟΠΟΥ ΛΟΣ

500m

]

]

fl..j!S

]
Π-8Οα ,/

Ι -
Π-9ΟΙΙ/ -

~ -
Ι _/

Π-90ν;::;-:

Ι
Α 500m-,

ΠΛHPOΦQPΙAΚH ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

,-•

Ι
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Οι πινακίδες αρίθμησης οδών παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα καθώς,

όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιούνται κατά κύριο Λ1ΥΥο στην πληροφοριακή

σήμανση των αυτοκινητοδρόμων. Πρόκειται ΎLα μικρές πινακίδες που

χρησιμοποιούνται πάντα ως ένθετες σε πληροφοριακές πινακίδες δίπλα στο όνομα

προορισμών που εξυπηρετούνται μέσω εθνικής οδού ή αυτοκινητοδρόμου. Οι

πινακίδες αρίθμησης αυτοκινητοδρόμων είναι ορθογώνιες και έχουν πράσινο υπόβαθρο

στο οποίο αναγράφεται με λευκά γράμματα ο αύξων αριθμός του αυτοκινητοδρόμου (ο

αριθμός "Ι" αντιστοιχεί στον ΠΆΘΕ, στο τμήμα από Αθήνα ως Θεσσαλονίκη, ο

αριθμός "2" στην Εγνατία Οδό και ο αριθμός "8" στο τμήμα του ΠΆΘΕ από Αθήνα ως

Πάτρα). Οι πινακίδες των εθνικών οδών έχουν σχήμα ασπίδας, όπως τα Route Shields

των αμερικανικών οδών (βλ. σχετικά 5.3.1) και λευκό υπόβαθρο μέσα στο οποίο

αναγράφεται με μπλε χρώμα ο αριθμός. Πρέπει να τονίσουμε ότι πριν την κατασκευή

αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιούνταν προφανώς μόνο οι αριθμοί των εθνικών οδών,

γι' αυτό το 'λiryo στον ΠΑΘΕ δεν χρησιμοποιείται ενιαία ο αριθμός ''Ι'' και γίνεται

ακόμη χρήση του αριθμού "'8", που ανnστoιχεί στην παλιά εθνική οδό Αθηνών 

Κορίνθου - Πατρών. Ο ΚΟΚ, στα πλαίσια της ελλειπούς ενημέρωσής του, δεν έχει

περtλά.βει τις πινακίδες αρίθμησης αυτοκινητοδρόμων και αναφέρει μόνο τις παλιές

πινακίδες αρίθμησης εθνικών οδών, με τον κωδικό n-l3 (Σχ.7-31).

67J•
Π-13

Σχ. 7-31. Π-Β: Πινακi&ςαΡiθμησηςεθνικ.,νo&i>ν.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Ακόμη, στα πλαίσια της Συνθήκης της Γενεύης, σχετικά με τα διευρωπαϊκά

οδικά δίκτυα (E-Roads), προβλέπεται και μια διεθνής αρίθμηση των κυριότερων

ελληνικών εθνικών οδών. που αποτελούν μέρος των E-Roads (βλ σχετικά 1.2.1). Η
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αρίθμηση αυτή είναι άσχετη από την εθνική αρίθμηση των οδών και περιλαμβάνει το

χαρακτηριστικό πρόθεμα Ε (Europe), για παράδειγμα το τμήμα Αθηνών 

Θεσσαλονίκης (εθνικός αυτοκινητόδρομος "Ι") του ΠΑΘΕ έχει τη διεθνή αρίθμηση

'Έ-75", ενώ το τμήμα Αθηνών - Πατρών (παλιά εθνική οδός "8") τον αριθμό'Έ-94". Η

πινακίδααυτή χρησιμοποιείταιενιαία καθ' ό'Μ> το μήκοςτων E-Roads και έχει πράσινο

χρώμα. Στον ΚΟΚ έχει τον κωδικό Π-14 (Σχ.7-32).

Π-14

Σχ. 7-32: "-14: Πιναιάδααρίθμησηςδιεθνώναρτηριών.

Πηγή: ΚΟΚ, 1999.

Ως προς τη χρήση των ένθετων πινακίδων αρίθμησης των εθνικών οδών στις

πληροφοριακές πινακίδες των αυτοκινητοδρόμων υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κατά τις

προδιαγραφές, ο εθνικός αριθμός του αυτοκινητοδρόμου πρέπει να αναγράφεται σε

όλες τις πληροφοριακές πινακίδες συνοδεύοντας τους μακρινούς προορισμούς της

ευθείας κατεύθυνσης. ενώ ειδικά στις πινακίδες Π-83 και Π-84 (τελευταίες

προειδοποιητικές πινακίδες εξόδου), για λόγους τεχνικής της σήμανσης, πρέπει να

συμπεριλαμβάνεται και ο διεθνής αριθμός. 'Otav δε η κατεύθυνση εξόδου οδηγεί σε

άλλη εθνική οδό, πρέπει να συμπεριλαμβάνεταισυνοδευτικάτων προορισμώνεξόδου

και ο αριθμός τ/ς εθνικής οδού. Η εφαρμογή αυτών των, σχετικά απλι:.i>ν, διατάξεων

έχει αποδειχθεί ιδιαίτεραπροβληματική μέχρι στιγμής. Στον ΠΆΘΕ, σης κατευθύνσεις

ευθείας, συχνά παραλείπεται ο διεθνής αριθμός, ενώ αλλού χρησιμοποιείται

λανθασμένα στη θέση του εθνικού αριθμού. Χειρότερη είναι η κατάσταση στις

κατευθύνσειςεξόδου, όπου πολύ σπάνια χρησιμοποιείταιη αρίθμηση τ/ς εθνικής οδού

που διασταυρώνεταιμε τον ΠΑΘΕ. Στ/ν Εγνατία Οδό, το μεΥαλύτεροπρόβλημα είναι

η χρησιμοποίηση της αρίθμησης Α2, κατά τα αγγλικά και γαλλικά πρόnmα, αντί του

σκέτου αριθμού2 που προβλέπεται.
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Το μεΥαλύτερο, πάντως, πρόβλημα υπάρχει στις mVaKiliEς του κοινού οδικού

δικτύου. Με την εξαίρεση των πράσινων πινακίδων στους συνδετήριους κλάδους των

κόμβων των αυτοκινητοδρόμων, στις μπλε πινακίδες του υπόλοιπου οδικού δικτύου

που υπoδειιcvύoυν προορισμούς εξυπηρετούμενους μέσω αυτοκινητοδρόμου, δεν

υπάρχει, κυριολεκτικά, πουθενά, η χρήση του αριθμού του αυτοκινητοδρόμου σε

πράσινο ένθετο. Προφανώς, δεν έχει καταστεί σαφής η ανα-Υκαιότητα αυτής της

παραμέτρου, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες πληροφοριακών

σημάνσεων. Η μόνη περίπτωση τέτοιας σήμανσης που έχει υποπέσει στην αντίληψή

μας είναι στις παλιές πληροφοριακές πινακίδες του κόμβου της λεωφόρου Βασιλίσσης

Σοφίας με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα. Στις πινακίδες αυτές, συνοδεύοντας

τους προορισμούς "Λαμία - Θεσσαλονίκη" και "Κόρινθος - Πάτρα", αναγράφονται

ένθετα οι αριθμοί ''1'' και "8" των εθνικών οδών που τότε εξυπηρετούσαντους δυο

προορισμούς(Εικ.7-9).

Εικόνα 7-9 : Πινακίδες κατεύθυνσης προς υπεραστικούς προορισμούς με αναγραφή του

αριθμού της εθνικής οδού που εξυπηρετεί τη μετακίνηση προς αυτούς (Λεωφόρος Βασ.

Σοφίας, Αθήνα).

Η γενίκευση της χρήση της αναγραφής των αριθμών των αυτοκινητοδρόμων,

των εθνικών αλλά και των επαρχιακών οδών είναι μια ακόμη παράμετρος που πρέπει

να προσεχθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η χρησιμοποίηση των αριθμών των οδών σε
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όλες τις μπλε πληροφοριακές mναΚ"ίδες του οδικού δικτύου, αστικού κα,

υπεραστικού, μπορε( να αναβαθμίσει ουσιαστικά την πληροφοριακή σήμανση,

καθώς θα εξοικειώσει τους οδηΥούς με τ/ν κωδικοποίηση του εθνικού δικτύου και των

βασικών προορισμών κατά μήκος κάθε εθνικής οδού. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει

συμπληρωμαπκά με την πληροφοριακή σήμανση κατά μήκος των εθνικών οδών

καθαυτών, καθώς αν σι οδ11Ύοί γνωρίζουν εκ των προτέρων τους κύριους προορισμούς

κατά μήκος μιας εθνικής οδού, δε χρειάζεται να oπnρx.ει πλήθος αναγραφών ευθείας

κατεύθονσης στις πληρoφoριακtς πινακίδες της εθνικής οδού. Εξάλλοο, είναι μια

παράμετρος που μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα και άμεσα, χωρίς μεγάλο κόστος,

καθώς αρκεί να τοποθετηθούν τα κατάλληλα ένθετα υπόβαθρα με τους αριθμούς

των εθνικών οδών στις ήδη υπάρχουσες μπλε πινακ(δες. Συγκεκριμένη πρόταση

διατUΠΏνεται στην ενότητα Τα/ν προτάσεων (7.5.2).
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7.4 Νέες μελέτες πληροφοριακών σημάνσεων στην Αθήνα

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν δύο χαραΙCΤΗριστιιcές περιπτώσεις

πρόσφατων μ.w;τών πληρσφοριακής σήμανσης σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για την πληροφοριακή σήμανση της Πλατείας Συντάγματος και των βασικών

οδικών αξόνων γύρω από αυτήν (Λεωφόρος Αμαλίας. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σσφίας.

Οδός Βασιλέως Γεωργίου. Οδός Φιλελλήνων) και την πληροφοριακή σήμανση στις

οδούς γύρω από την Πλατεία Μαβίλη. η οποία έΥινε με αφορμή τις ΚUκλσφOριαKές

παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή ως αποτέλεσμα της πεζοδρόμησης της

οδού Κερασούντος μπροστά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και οι δύο μελέτες έγιναν

την ίδια. περίπου. χρονική περίοδο, από τη ΓΓΔΕ του VΠEXΩΔE. ο τρόπος σήμανσης

που ακολουθήθηκε εντσύτοις είναι τελείως διαφoρετιιcός. Έτσι, στις δύο αυτές

περιπτώσεις θα φανούν καθαρά οι δύο διαφορεπκές λογικές πληροφοριακής σήμανσης

που ακολουθούνται σήμερα στην Ελλάδα και για τις οποίες έγινε λόγος στην

παράγραφο 7.3.1.
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7.4.1 Η μελέτη πληροφοριακής σήμανσης της Πλατείας Συντάγματος

Η μελέτη πληρoφoριαιcής σήμανσης της Πλατείας Συντάγματος ΈΥινε πριν από

τρία, περίπου, χρόνια, δηλαδή με το πέρας των εργασιών κατασκευής του ομώνυμου

σταθμού του Μετρό, αvαβαθμΙζoντας αισθητά την προηγούμενη σήμανση της περιοχής.

Τα κύρια στοιχεία που θα παρατηρήσουμε εισαγωγικά είναι τα εξής:

Ι. Στη μελέτη αυτή ακολαυθήθηκε η λσγιιcή της σήμανσης με βάση την

κατηγορία της οδού στην οποία τοποθετείται μια πιναΊCΊΔΑ. Έτσι. καθώς

όλες οι οδοΙ -γύρω από την Πλατεία Συντάγματος είναι χαρακτηρισμένες

ως "εθνικό" οδικό δίκτυο. χρησιμοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά το

μπλε χρώμα, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του εκάστοτε προορισμού.

2. Οι μόνες πινακίδες διαφορετικού χρώματος είναι εκείνες των

τσυριστικών προορισμών, στις oπolες, εκτός μίας εξαΙρεσης,

χρησιμοποιήθηκε σωστά το καφέ χρώμα.

3. Οι παλιές πινακίδες εσφαλμένα δεν αφαιρέθηκαν, μειώνοντας σαφώς

την ομοιομορφία της σήμανσης και προκαλώντας σύΥχοση στους

οδηΥούς εξαιτίας υποδείξεων που δεν ισχύουν πλέον λό-Υω γενικότερων

ιcυκλoφoριαKών και άλλων συνθηκών.

Για να γίνει καλύτερα η παρουσίαση, θα χωρίσουμε την περιοχή μελέτης σε δύο

ενότητες. Στην πρώτη θα παρουσιάσουμε το σύνολο των πληροφοριακών πινακίδων

της Λεωφόρου ΛμαλΙας στην κατεύθυνση από τους στύλους του Ολυμπ!ου Διός προς

το Σύνταγμα (δηλαδή προς την οδό ΠανεπιστημΙσυ και τη Λεωφόρο 11ασιλΙσσης

Σοφίας), καθώς και ης mνακίδες της Λεωφόρου 11ασιλίσσης Σοφίας στην πρσσΈΥΥιση

της Πλατείας Συντάγματος. Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιάσουμε ης mvακίδες της

αντίθετης κατεύθυνσης, στις οδούς Bασιλtως Γεωργίου και φtλελλήνων και το τμήμα

διπλής κατεύθυνσης της Λεωφόρου Αμαλίας από το Ζάππεω προς τους στύλους του

Oλυμπioυ Διός.
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7.4./. J Πληροφοριακές πινακίδες στην καrεύθυνση προς το Σύv:rαyμα

Καθώς οι οδηγοί εισέρχονται στη Λεωφόrχ> Αμαλίας μετά τη διασταύρωση με

τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στους στύλους του Ολυμπίου Διός, αντικρίζουν αρχικά

δυο παλΙές πληροφοριακές mνακiδες προεπιλογής λωρίδων κυκλοφορίας. Η πρώτη

είναι η πλευρική διαΎραμματιΙCΉ πινακίδα της εικόνας 7-1 Ο και η δεύτερη η γέφυρα

σήμανσης της εικόνας 7- Ι Ι.

Εικόνα 7-10: Διαγραμματική πινακίδα πjX)εΠlλoyής λωρί&ον κυκλοφορίας στη

Λεωφόρο Αμαλίας στο Ζάππειο.
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Εικόνα 7-1 J : Γέφυρα σήμανσης στη Λεωφόρο Αμαλίας στο Zάπιtειo.

Β πρώτη πινακίδα είναι τελείως λανθασμένη και η μη αφαίρεσή της δε

δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Καταρχήν ο προορισμός αριστερής στροφής,

δηλαδή η οδός Ξενοφώντος, αποτελεί εντελiliς αποτυχημένη επιλογή καθώς η

συγκεκριμένη οδός είναι μικρής σημασίας και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή ούτε στους

ίδιους τους Αθηναίους. Στη θέση της, θα μπορούσαν πολύ mo εύστοχα να υπάρχουν ΟΙ

πολύ γνωστοίκαι μεγάλης σημασίας προορισμοί"Πλάκα" κω "Μοναστηράκι".

Οι βασικοί προορισμοί ευθείας κατεύθυνσης είναι η Ομόνοια, η οδός

Μητροπόλεως,η οδός Ερμού και η οδός Πειραιώςγια τις τρεις αριστερές λωρίδες και η

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας γιο τις δύο δεξιές λωρίδες. Από τους προορισμούς

αυτούς μόνο η Ομόνοια επαληθεύεταt στις επόμενες mvακίδες, τόσο στην παλιά

γέφυρα σήμανσης., όσο και στις νεότερες πινακίδες. Οι οδοί Μητροπόλεως και

Πειραιώς δεν αναφέρονται πουθενά στο εξής ενώ η οδός Ερμού είναι πλέον

πεζοδρομημένη σε όλο το μήκος της., οπότε η σχετική πληροφόρηση καταντά εντελώς

άτοπη και παραπλανητική. Ο προορισμός της Λεωφόρου Β. Σοφίας, αν και δεν
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αναφέρεται ξανά παρά μόνο στη γέφυρα σήμανσης που αιcoλoυθεί σε μικρή απόσταση

δεν είναι τελείως λανθασμένος. καθώς αποτελεί έναν εύκολο τρόπο σύντομης

περιγραφής του πλήθους των προορισμών που προσεγγίζονται μέσω της Λεωφόρου Β.

Σοφίας και οι οποίοι εξειδικεύονται στη συνέχ.εια. Παρόλα αυτά, δεν είναι ο πλέον

ενδεδειγμένος λαμβάνοντας υπόψη τους οδηγούς που δεν γνωρίζουν καθόλαυ την

περωχή. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι στην πραγματικότητα μόνο μία λωρίδα, και όχι

δύο, όπως υπoδειΙCΝΌεται, οδηγεί στη Λεωφόρο Β. Σοφίας, καθώς οι δύο δεξιές λωρίδες

είναι αποκλειστικής ιcίνησης λεωφορείων.

Είναι χαρακτηριστική η εκ Τα/ν UΣΤΈρων πρόχειρη κάλυψη με έ'Υχρωμες ταινίες

δύο προορισμών της αριστερής λωρίδας κίνησης, προφανώς επειδή έπαψαν να

υφίστανται (ο ένας είναι σίγουρα το "αεροδρόμω", το οποίο επειδή μεταφέρθηΚΕ στα

Σπότα, προσεΥΥίζεται πλέον από τη Λεωφόρο Β. Σοφίας, δηλαδή τη δεξιά λωρίδα

κυκλαρορίας). Η πρόχειρη αυτή "διόρθωση" μειώνει ακόμη περισσότερο το σεβασμό

των οδηγών προς τη σιryκειφιμένη mvαιcίδα.

Θα παρατηρήσουμε, τέλος. τη φανερή ανομοωμορφία που παρουσιάζουν τα

βέλη της αριστερής στροφής, τα οποία είναι στο στυλ των βελών Π-Ι του ΚΟΚ, σε

σχέση με τα υπόλαιπα βέλη της ευθείας κίνησης. Η διαφορά τόσο στη μορφή, όσο και

στο πάχος μεταξύ τους, είναι εκτός από αντιαισθητική και παραπλανητική, καθώς

πρoiδεάζει τους οδηγούς για την ύπαρξη διαφορετικών συνθηκών μεταξύ της ευθείας

και της αριστερής κατεύθυνσης κίνησης στον επερχόμενο κόμβο της Πλατείας

Συντάγματος, κάτι που φυσικά δεν ισχύει.

Η mvaKiδa αυτή πρέπει να αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό, χωρίς να

κρίνετα, αναγκαία η αντ,κατάcnασή της από κα,νούρι.α, καθώς το έργο της

πρoεtδoπo'ηnκ:ής σήμανσης γίνεΤα, ,κανοπο,ητ,κά από τη γέφυρα σήμανσης που

ακολουθεΙ

Η γέφυρα σήμανσης της εικόνας 7-11 είναι αρκετά ικανοποιητική και η μη

αφαίρεσή της είναι, σε γενικές γραμμές, δικαωλογημένη. Περιλαμβάνει τον προορισμό

"Μοναστηράκι" στην αριστερή λωρίδα, την "Ομόνοια" στις τρεις επόμενες και τη

"Λεωφόρο Β. Σοφίας" στη δεξιά λωρίδα των α, ενώ πληροφορεί για την ύπαρξη

λεωφορειόδρομου στη δεξιά λωρίδα. Οσον αφορά τη Λεωφόρο Β. Σοφίας, ισχύουν τα
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KατΕUθυνση των λωρiδων δε συμβαδίζει με τη σημερινή κυκλοφοριακή

διαμόρφωση της οδού, καθώς η λωρίδα προς Μοναστηράια διαμορφώνεται περίπου

50 m μετά τη Ίέφυρα σήμανσης, ενώ οι λωρίδες αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων

είναι 2 και η λωρίδα προς τη Λεωφόρο Β. Σοφίας διαμορφώνεται αρκετά αργότερα.

Έτσι, στο σημείο τοποθέτησης της γέφυρας. το πλήθος των λωρίδων ιcυκλoφoρίας είναι

5 (και όχι 6. όπως πληροφορούνταιοι οδηΥοί). εκ των οποίων σι 3 αποδίδονται στα ΙΧ

και έχουν προορισμό μόνο την Ομόνοια. ενώ οι άλλες δύο είναι λεωφορειολωρίδες.

Η γέφυρα σήμανσης είναι η μοναδική στη νευραλγική περιοχή του Συντάγματος

και για το 'λiJyo αυτό κρίνουμε ότι δεν πρέπει να αφαιρεθεί, αντιθέτως η χρήση γεφυρών

πρέπει να γενικευθεί σε όλες τις προσβάσεις της Πλατείας. Θα ήταν όμως σκόπιμο να

αντικατασταθούν οι υπάρχουσες mναιάδες από εκείνες των αληθινών προορισμών. Οι

βαmιcοί προορισμοί "Moναστηράιcι" (θα μπορούσε να συμπληρωθεί και η "Πλάκα", για

να βρίσκεται σε συμφωνία με τις επόμενες πινακίδες) και Λ. Β. Σοφίας (θα μποροΟΟε

να αντικατασταθεί από "Κηφισιά". "Λαμία" και 'Έλ. Βενιζέλο", κατά το περιεχόμενο

των επόμενων πινακίδων) πρέπει να αναφέρονται με πλάγια βέλη για να γίνεται

εμφανής η διάταξη και βασική κατεύθυνση των λωρίδων κuκλoφoρίας, που είναι

άλλωστε και ο λόΊος τοποθέτησης μιας Ίέφορας σήμανσης.

Συνεχίζοντας. συναντούμε ένα πλήθος κατευθυντήριων πινακίδων (ανάμεσα

στις οποίες δεν υπάρχει καμία παλιά πινακίδα), με κοινό γνώρισμα τη λανθασμένη

τοποθέτησή τους πολύ μακριά από τον κόμβο στον οποίο αναφέρονται, σαν να

επρόκειτο για προειδοποιητικές πινακίδες. Στην εικόνα 7-12 που ακολουθεί φαίνονται

σι δύο πινακίδες αριστερής και δεξιάς, αντίστοιχα, κατε6θυνσης.
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Εικόνα 7-12 : Πινακίδες κατευθύνσεων στη Λεωφόρο Αμαλίας (ύψος Ζαππείου 

Πλατείας Συντάγματος).

Αριστερά: Πινακίδα κατεύθυνσης προς Μοναστηράκι, Πλάκα.

Δεξιά: Πινακίδα κατεύθυνσης προς Λαμία, Κηφισιά.

Οι δύο αυτές πινακίδες είναι χαρακτηριστικές της λογικής της σήμανσης βάσει

της κατηγορίας της οδού όπου γίνεται η τοποθέτηση. Σε όλες τις νέες πληροφοριακές

πινακίδες της περιοχής παρατηρούμε μια εμμονή στη γενικευμένη χρησψοποίηση του

μπλε χρώματος, σαν αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού της Λεωφόρου Αμαλίας και των

υπολοίπων αρτηριών της περιοχής, ως "εθνικό" δίκτυο. Η πινακίδα αριστερής

Kατεύ&υVΣΗς είναι τελείως λανθασμένη καθώς περιλαμβάνει τους (καθ' ό'"λα.

σωστούς) προορισμούς "Μοναστηράκι" και "Πλάκα" σε μπλε αντί για καφέ

υπόβαθρο, για το ).jyyO αυτό πρέπει να αντικατασταθεί.

Η πινακίδα δεξιάς κατεύθυνσης καταστρατηγεί μια άλλη βασική αρχή της

πληροφοριακής σήμανσης, αυτή της ιεράρχησης των προορισμών. Δεν είναι δυνατό

να αναγράφονται στην ίδια πινακίδα δύο προορισμοί εντελώς διαφορετικής βαρύτητας

(και οι δύο είναι υπερτοπικοί προορισμοΙ αJJ..ά ενώ η Λαμία είναι εξωαστικός

προορισμός. η Κηφισιά αποτελεί προορισμό εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος),

από τους οποίους μάλιστα η πρόσβαση στον ένα γίνεται μέσω αυτοκινητοδρόμου. Το

σωστό θα. ήταν να τοποθετηθούν δύο διαφορετικές πινακίδες στον ίδιο ιστό, με πρώτη

την πινακίδα προς Λαμία. Στην πινακίδα προς Λαμία, επίσης, σκόπιμο θα ήταν να
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εγγράφεται σε ένθετο πράσινο υπόβαθρο, ο αριθμός «Ι" του ΠΑΘΕ που εξυπηρετεί τη

μετακίνηση, κατά τα προτεινόμενα στην παράγραφο 7.3.4.5.

Στο ίδιο ύψος εμφανίζεται και η μοναδική σωστή πινακίδα, τόσο από άποψη

περιεχομένου, όσο και για το 'λόγο ότι είναι προειδοποιηπκή και όχι κατευθυντήρια, η

οποία περιέχει τον προορισμό του νέου αεροδρομίου 'Έλ. Βενιζέλος" (βλ. Εικ.7.4). Η

πινακίδα αυτή, σωστά, συνοδεύεται και από την αντίστοιχη κατευθυντήρια στο ύψος

της Πλατείας Συντάγματος.

Κλείνοντας με τις πινακίδες πλάγιων κατευθύνσεων, θα σχολιάσουμε την

έλλειψη πληροφοριακής πινακίδας αριστερής κατεύθυνσης στο ύψος της Πλατείας

Συντάγματος, η οποία θα μπορούσε να κατευθύνει προς το Μοναστηράκι και την

Πλάκα, 'λειτουργώντας επικουρικά με εκείνη της εικόνας 7- J2, παρόλο που η αριστερή

λωρίδα εξυπηρετεί αποκλειστικά την αριστερή στροφή.

Οι υπόλοιπες πινακίδες αφορούν την ευθεία κατεύθυνση και χωρίζονται σε δύο

κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την πινακίδα με τους τοπικούς

προορισμούς "Ομόνοια" και "Σιδηροδρομικός Σταθμόζ και στη δεύτερη κατηγορία

ανήκει η πινακίδα με τους υπερτοπικούς προορισμούς "Πάτρα" και "Κόρινθος" (Εκ

7-13).

Εucόνα 7-] 3 : Πινακίδες ευθείας κατεύθυνσης στ/ Λεωφόρο Αμαλίας (ύψος Πλατείας

Συντάγματος).

Αριστερά: Πινακίδα κατεύθυνσης πιχις Ομόνοια και Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Δεξιά: Πινακίδα κατεύθυνσης προς Πάτρα και Κόρινθο.
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Σε αυτό το σημείο θα καταθέσουμε την άποψη μας, όσον αφορά την

αναγκαιότητα χρήσης του λευκού χρώματος στην πληροφοριακή σήμανση τοπικών

προορισμών, ιδιαίτερα σε αστικό επίπεδο. Είναι καιρός να πάψει να γίνεται τόσο ευρεία

χρήση του μπλε χρώματος για όλους τους προορισμούς, ειδικά με γνώμονα τις νέες

προδιαγραφές σι οποίες αναγνωρίζουν ρητά την αναγκαιότητα αυτή. Η σωστή

σήμανση των τοπικών προορισμών είναι ζωτικής σημασΙας 'Υ,α την ιεράρχηση των

προορισμών, τόσο χωρικά, όσο και λειτουΡΎ,κά. Το πρόβλημα που υφίσταται και

εμποδίζει τη σωστή χρήση τοον λευκών πινακίδων, όπως τονίσαμε και προηγούμενα,

έγκειται στην ασάφεια των κανονισμών και στη "συνήθεια" των υπηρεσιών να

χρησιμοποιούν το μπλε που είναι παλιά και "δoιcιμασμένη" λύση, αποφεύγοντας πιθανή

λανθασμένη χρησιμοποίηση του λευκού χρώματος. Η λανθασμένη τοποθέτηση μπλε

πινακίδων όμως επιδεινώνει τελικά την κατάσταση, καθώς η αvτικατάσmση των

πινακίδων δεν μπορεί, για οικονομικούς λόγους, να γίνει μαζικά, ούτε να περιλάβει

καινούριες πινακίδες, με αποτέλεσμα οι λανθασμένες αυτές πινακίδες της Πλατείας

Συντάγματος (και πλήθος άλλων πρόσφατα τοποθετημένων πινακίδων) να παραμείνουν

τουλάχιστον για τα επόμενα 1Ο χρόνια.

Όσον αφορά τις πινακίδες υπερτοπικών προορισμών (όπως αυτή στα δεξιά της

εικόνας 7-(3), όταν δεν είναι λανθασμένες, περιλαμβάνοντας μαζί αστικούς και

εξωαστικούς προορισμούς (όπως εκείνη στα δεξιά της εικόνας 7-12), μπορούν να

διορθωθαύν χωρίς να χρειάζονται αντικατάσταση, με την προσθήκη ενύς ένθετου

πράσινου υποβάθρου, που να περιλαμβάνει τον αριθμό του αυτοκινητοδρόμου ή της

εθνικής οδού που εξυπηρετεί την πρόσβαση σε αυτούς.

Όσον αφορά την πρόσβαση της Λεωφόρου Β. Σοφίας, στη δεξιά κατεύθυνση

(προς την οδό Πανεπιστημίου) χρησιμοποιούνται πινακίδες της ίδιας κατηγορίας με

εκείνες της εικόνας 7-13 (τοπικοί προορισμοί προς "Ομόνοια", "Σιδηροδρομικό

Σταθμό" και UΠΕΡΤOΠΙJCOί προς "Πάτρα", "Κόρινθο", Εικ.7-14). Στην ευθεία

κατεύθυνση υπάρχουν δύο mvακίδες με προορισμούς "Πεφαtά", "Φάληρο" η πρώτη

και "Σούνιο", "ΓλιΗράδα" η δεύτερη. Οι προορισμοί αυτοί, αναγραφόμενοι ανά δύο με

την ίδια πάντα σεφά υπάρχουν σε όλες τις πινακίδες της περιοχής στην κατεύθυνση

προς τους στύλους του Ολυμπίου Διός. Οι πινακίδες αυτές τοποθετούνται σε όλες τις
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περιπτώσεις σε ζεύγη, σε μυφή απόσταση μεταξύ τους, και θα παρουσιαστούν

αναλυτικότερα στην επόμενη παράγραφο. Έτσι., η παρουσίαση θα περιοριστεί στην

παλιά διαγραμματική πινακίδα που δεν αφαιρέθηκε κατά την εφαρμογή της νέας

μελέτης και την πρόταση χρήσης γέφυρας σήμανσης.

Η παλιά διαγραμματική πινακίδα τοποθετήθηκε την ίδια εποχή με εκείνη της

Λεωφόρσυ Αμαλίας (βλ. εικόνα 7-10) με την οποία και ομοιάζει ιδιαίτερα (Εικ.7-14).

Εικόνα 7- Ι 4: Διαγραμματική πινακiδα προεπιλογής λωρίδων κυκλοφορίας και

mvaκiδEς κατευθύνσεων στη Λεωφόρο Β. Σοφίας στο Σύvταyμα.

Βλέπουμε όπ και σε αυτή την περiπτωση ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τη

διαγραμματική πινακίδα της Λεωφόρου Αμαλίας. Καταρ-χήν. ο διαχωρισμός των

λωρίδων ιcυκλoφoρίας ανά κατεύθυνση, καθώς και ο σχεδιασμός των δύο αριστερών

λωρίδων (μορφής ζιγκ-ζαγκ), ανταποκρίνονται στην εποχή που τοποθετήθηκε η

πινακίδα, την περίοδο των έΡΎων κατασκευής του Μετρό και δεν ανnKαΤOπrρίζoυν τη

σημερινή διαμόρφωση του κόμβου. Υπάρχει πρόχεψα σβησμένη η αναγραφή του

αεροδρομίου ως προορισμού ευθείας κίνησης ενώ εμφανίζΟvtαι και οι προορισμοί

"Λεωφόρος Συγγρού" και "Λεωφόρος Βουλιαγμένης", οι οποίοι όπως θα δούμε στην

επόμενη παράγραφο επαληθεύοvtαι στη συνέχεια μόνο σε μία. επίσης παλιά, mvaKilia.

Οι προορισμοί αυτοί προς σημαντικές αρτηρίες της πόλης (βλ. και τους αvtίστοιχους
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προορισμούς σε παλιές πιναιcίδες των ειιcόνων 7-16 και 7-17), χρησιμοποιούντανσuχyά

σε παλαιότερες εποχές, σήμερα όμως, όπως φανερώνεται στις καινούριες πινακίδες της

εξεταζόμενης μελέτης, έχει επικρατήσει η ευρωπαϊκή λσΥική απσφυγής του ορισμού

ονομασιών οδών ως προορισμών πληρoφoριαιcών πινακίδων. Εξάλλου, η αναγραφή

των ονομάτων διαφόρων οδών σε πινακίδες μπλε υποβάθρου είναι λανθασμένη και για

το λόγο ότι οι ονομασίες οδικών αρτηριών θεωρούνται τοπικοί προορισμοί, οπότε

πρέπει να χρησιμοποιείταιλευιcό υπόβαθρο.

Αυτό που φαίνεται επίσης καθαρά στην ειιcόνα 7-14, είναι η κακή θέση

τοποθέτησης των ιcαινoύριων ιcατευθυντήριων πιναιcίδων. στο σημείο όπου

τοποθετείται κανονικά μια προειδοποιητική πινακίδα (όπως η παλιά διαγραμματιιcή για

την οποία έγινε λόγος).

Στην πρόσβαση της Λεωφόρου Β. Σοφίας στο Σύνταγμα, οι 3 λωρίδες

κυκλοφορίας (με 3 αντίρροπης κίνησης) πσυ υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού,

μετατρέπονται σε 4 (με μόλις μία αντίθετη), εΙ( των οποίων η δεξιότερη έχει πλάτος

άνω των 4 m. Καθώς, μάλιστα, δεν υπάρχει διαχωριστική νησίδα, και η ορατότητα στα

δεξιά είναι περωρισμένη )Jyyro του μεΥάλου πλάτους της οδού και του σημαντικού

αριθμού λεωφορείων και τρόλεϊ που στρίβουν στην οδό Πανεπιστημίου, λόΥοι

ασφαλείας (σαφής κατάδειξη της μοναδικής λωρίδας αντίθετης κυκλοφορίας) και

ορατότητας των πληροφοριακών mνακίδων, συνιστούν την ε-yιcατάσταση γέφυρας

σήμανσης. Η γέφυρα αυτή πρέπει να τοποθετηθεί στο ενδιάμεσο της απόστασης μεταξύ

των διασταυρώσεων της λεωφόρου με τις οδούς Πανεπιστημίου και Ακαδημίας και να

περιλαμβάνει τους προορισμούς ευθείας των τριών αντίστοιχων λωρίδων, τους

προορισμούς δεξιάς κατεύθυνσης της δεξιάς λωρίδας και μια σαφή ένδειξη (πχ. την

mvama απαγόρευσηςεισόδου Ρ-7 σε μπλε πλαίσω)πάνω από την αντίθετακινούμενη

λωρίδα
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Εικόνα 7- Ι5 : Περίπuooη ενδεικνυόΜΕVΗς -χρήσης γέφυρας σήμανσης σε κεντρικό

ασnKό κόμβο (πρόσβαση της Λαοφόρου Βασ. Σοφίας στην Πλατεία Συντάγματος).

7.4.1.2 Πληpoφopιαxi:ς πιvαxίδες στην κατεύθυνση προς τους στύλους του Ολυμπίου

Διός

Σε αυτό το τμήμα, θα ξεκινήσουμε από την ανατολική είσοδο της Πλατείας

Συντάγματος (οδός Βασιλέως Γεωργίου) και θα συνεχίσουμε την παρουσίαση

διασχiζoντας την Πλατεία και την οδό Φιλελλήνων μέχρι τη Λεωφόρο Αμαλίας και τη

διασταύρωσή της με τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Ολγας, στους στύλους του ΟλυμπΙου

Διός.

Καθώς οι οδηγοί εισέρχονται στην Πλατεία Συντάγματος, στη διασταύρωση της

οδού Β. Γεωργίου με την οδό Σταδίου (Εικ.7-16), συναντούν δύο καινούριες πινακίδες,

εκ των οποίων η πρώτη είναι καφέ και περιλαμβάνει τους προορισμούς "Μοναστηράκι"

και "Πλάκα", ενώ η δεύτερη είναι μπλε και περιλαμβάνει τους προορισμούς "'Πεφαιάς"
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και "Φάληρο". Οι πινακίδες αυτές είναι απόλυτα σωστές, όμως στο ίδιο σημείο έχει

ξεχαστεί μια παλιά πινακίδα, με κατευθύνσεις προς ''Αεροδρόμιο'', "Λεωφόρο

Συγγρού", "Λεωφόρο Βουλιαγμένης" και "Μοναστηράκι". Στην πινακίδα αυτή, ο

προορισμός ''Αεροδρόμιο'' (εννοείται το Ελληνικό) δεν σβήστηκε εκ των υστέρων,

προφανώς γιατί στη συνέχεια, στην οδό Φιλελλήνων, υπάρχει νέα πινακiδα για το

καινούριο αεροδρόμιο η οποία θεωρήθηκε ότι επαληθεύει αυτή την πινακίδα. Γενικά, η

πινακίδα αυτή αποτελεί "παραφωνία" στην καλή πληροφοριακή σήμανση του σημείου

αυτού από τις δύο νέες πινακiδες που επαληθεύονται μέχρι το τέλος της περιοχής

μελέτης. στους στύλους του Ολυμπίου Διός.

Εικόνα 7-16: Πινακίδεςοδσύ Βασ. Γεωργίουστην Πλατεία Συντάγματος.

Στον ίδιο κόμβο, στη μεριά της οδού Σταδίου, η οποία προφανώςήταν εκτός της

παρούσας μελέτης., έχουν μείνει δύο παλιοί ιστοί πινακίδων, εκ των οποίων ο ένας (στο

αριστερό μέρος της Εικ.7-17) περιλαμβάνει μία πινακi.δα περίπου της ίδιας εποχής με

την παλιά πινακίδα της εικόνας 7-16, ενώ ο άλλος περιλαμβάνει τέσσερεις πινακi.δες

που αποτελούν τμήμα των πολύ παλιών πληροφοριακών πινακίδων της Αθήνας οι

οποίες, ακόμη και σήμερα, πάνω από 30 χρόνια από την εποχή που τοποθετήθηκαν,
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έχουν παραμείνει διάσπαρτες σε ποΜά κεντρικά σημεία της πόλης (Εικ.7-17). Ούτως ή

άλλως η πινακi.δα αυτή είναι τελείως κρυμμένη στα δέντρα κω δεν φαίνεται παρά μόνο

από το πεζοδρόμιο.

Αυτές οι πινακίδες είναι χαρακτηρισηκό δείγμα της δυσλειτουργίας του

συστήματος πληροφοριακής σήμανσης στην Ελλάδα, όπου γίνονται σε μόvtμη βάση

μελέτες περιορισμένης κλίμακας, κατά την εκπόνηση των οποίων δε λαμβάνεται

καθόλου υπόψη η κατάσταση στο υπόλοιπο τμήμα του οδικού δικτύου. Στην

προκειμένη περiπτωση, έμεινε εκτός της νέας μελέτης σήμανσης μια σημανnκή

πρόσβαση της Πλατείας Συντάγματος, μόνο και μόνο επειδή η οδός Σταδίου γενικά δεν

περu:χόταν στη συγκεκριμένη μελέτη.

)

D
1

ι

Εικόνα 7-] 7 : Παλιές πινακίδες στην πρόσβαση της οδού Σταδίου στην Πλατεία

Συντάγματος.

Αριστερά: Πινακίδα προς οδό Πανεπιστημίου, Λ. Β. Σοφίας, Λ. Boυλιιryμένης και Λ.

ΣυγΥρού.

Δεξιά: Πινακίδες προς Σούνιο και Πειραιά.

Συνεχίζοντας επί της Πλατείας Συντάγματος, παρατηρούμε τέσσερεις απόλυτα

σωστές πινακίδες. Οι δύο βασικές mνακίδες ευθείας κατεύθυνσης έχουν τους

προορισμούς "Πειραιά", "Φάληρο" η πρώτη και "Σούνιο", "Γλυφάδα" η δεύτερη,
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επαληθεύοντας τους προορισμούς στην πρόσβαση της Λεωφόρου Β. Σοφίας. Οι δύο

αυτές mνακίδες περιέχουν τους βασικούς προορισμούς αυτής της κατεύθυνσης και

είναι ιδιαίτερα θετικό ότι χρηmμοποιούνται ενιαία σε όλο το μήκος της περιοχής

μελέτης. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι διαχωρίζουν πολύ σωστά τους

τέσσερεις αυτούς κύριους προορισμούς σε δύο ζεύγη, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις

δύο διακλαδούμενες κατευθύνσεις στο τέρμα της Λεωφόρου Αμαλίας, μετά τους

στόλους του Ολυμπίου Διός (τέλος της περιοχής μελέτης), προς τη Λεωφόρο Συγγρού

(ΙCατεύθυνση προς Πειραιά και Φάληρο) και την οδό Αθανασίου Διάκου (κατεύθυνση

προς Σούνιο και Γλυφάδα) avrimotxa.

Εικόνα 7-18. Πινακίδεςευθείας ιcατεύθυνσηςστην ΠλατείαΣυντάγματος.

Αριστερά: Πινακίδαπρος Πειραιά και Φάληρο.

Δεξιά: Πινακίδαπρος Σούνιο και Γλυφάδα.

Από τις άλλες δύο πινακίδες η πρώτ/ είναι εκείνη της εικόνας 7-8 με την

αναΥραφή "Σύνταγμα" σε λευκό υπόβαθρο η οποία δηλώνει το συγκεκριμένο αστικό

τοπωνύμιο, το οποίο έχει αποτελέσει προορισμό πολλών κατευθυντήριων πινακίδων

της κενφικής περιοχής της πόλης. Είναι μία mνακίδα που σχολιάσαμε ήδη θετικά στην

παράγραφο 7.3.3.3 και γι' αυτό δεν θα επεκταθούμε. Η άλλη πινακίδα είναι καφέ και

259



r. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

]

ο

]

είναι η τελευταία της περιοχής που κατευθύνει προς Μοναστηράl<1 και Πλάκα μέσω της

οδού Μητροπόλεως.

Συνεχίζοντας μέσω της οδού Φιλελλήνων καταλήγουμε ξανά στη Λεωφόρο

Αμαλίας και τον τελευταίο κόμβο της περιοχής μελέτης. στη διασταύρωση με τη

Λεωφόρο Β. ηλγας. Ενδιάμεσα συναντούμε όλλες δύο φορές τις βασικές

κατευθυντήριες πινακίδες της εικόνας 7-18 και πινακίδες προς το νέο αεροδρόμιο, ΟΙ

οποίες έχουν ήδη σχολιαστεί, έτσι η κριτική που θα κάνουμε κλείνοντας την

παρουσίαση της μελέτης πληροφοριακής σήμανσης της Πλατείας Συντάγματος αφορά

δύο πινακίδες μια στην οδό Ναυάρχου Νικόδήμου (διασταύρωση με την οδό

Φιλελλήvων) και μία στη Λεωφόρο Αμαλίας (διασταύρωση με τη Λεωφόρο Β. ηλγας)

(Εικ.7-19).

Εικόνα 7-]9: Πινακίδεςκατεύθυνσηςτοπικώνπροορισμώνμπλε υποβάθρουστην

ευρύτερη περιοχή της ΠλατείαςΣυντά'Υματος.

Αριστερά: Μπλε πινακίδαπρος Σύνταγμαστην οδό Ναυάρχου Νι.ωδήμου.

Δεξιά: Μπλεπινακίδαπρος Aμπελi>κηπoυςστη ΛεωφόροΑμαλίας.

Στις δύο αυτές περtπτώσεις έχουμε να κάνουμε με την πιο εύ'γλωπη απόδειξη

των εισαγωγικών σχολίων στην αρχή της παρουσίασης της παρούσας μελέτης

πληροφοριακήςσήμανσης. Στην πρώτη πινακίδα, προς Σύνταγμα, τόσο ο προορισμός,

όσο και η κατηγορία της οδού επί της οποίας είναι τοποθετημένη η πινακίδα, είναι
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τοπικού χαρακτήρα. ·Ετσι, το μπλε χρώμα αποδίδεται στη λογική της σήμανσης με

βάση την κατηγορίας της οδού πο" εξ"πηρετεί τη μετάβαση στον αναγραφόμενο

προορισμό (πρόκειται για τη Λεωφόρο Αμαλίας). Στη δεύτερη πινακίδα, τόσο η οδός

τοποθέτησης (Λεωφόρος Λμαλίας), όσο και η οδός πο" ΕΞUπηρετεί τη μετακίνηση

(Λεωφόροι Βασ. Όλγας και Βασ. Κωνσταντίνου) είναι κύριες αρτηρίες (ιcαι μάλιστα

μέρος το" εθνικού δικτύou, βλ. παράγραφο 7.3. Ι) οπότε η επιλογή το\> χρώματος έγινε

εύκολα από το μελετητή για τον ιcατά τα άλλα τoπιιcό προορισμό"Αμπελόκηποι''. Η

λογική αUΤΉ της σήμανσης μας βρίσκει αντίθετOuς, κάπ πο\> θα έχΟ\>με την ΕUκαιρία να

αναλύσουμε στην επόμενη παράγραφο.

261



Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

]

]

Ι

]

l
J

Ι

J

J

Ι

7.4.2 Η μελέτη πληροφοριακής σήμανσης της Πλατείας Μαβίλη

Η μελέτη πληροφοριακής σήμανσης στην Πλατεία Μαβίλη διενεργήθηκε πριν

από δύο περίπου χρόνια. με σrόχo την ενημkρωση των οδηγών για τις νέες

κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρο λiYyω της πεζοδρόμησης της οδού

Κερασούντος μπρoσrά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Πρόκειται για την καλύτερη,

κατά τη γνώμη μας, εφορμογή πληροφοριακής σήμανσης στην Αθήνα, καθώς

συνδυάζει τη σωστή χρησιμοποίηση πιναιάδων με τη συνέχεια ιcαθoδήyησης. κάτι που

αποτελεί το βασικό ζητούμενο σε οποιαδήποτε μελέτη πληροφοριακής σήμανσης.

Η περιοχή γύρω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη

ιcuιcλoφoριαKά και διασχίζεται από μία εκ των κεντρικότερων αρτ/ριών της Αθήνας, τη

Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Ακόμη, εξαιτίας του ιδιόμορφου σχεδιασμού της, με την

απαγόρευση αρισrερών σrρoφών από τη Λεωφόρο Β. Σοφίας προς τα Ιλίσια και την

υποχρεωτική παρόκαμψη των οχημάτων μέσω της βόρειας πλευράς της Πρεσβείας

μέσω οδών με φτωχά γεωμετρικά χαροκτηριστικά, η σωστή πληροφοριακή σήμανση

είναι ιδωίτερα σημαντική. Παρόλα αυτά. με δεδομένο όn υπάρχουν πολύ πιο

νΕUραλγικά, από κυκλοφοριακής άποψης, σημεία στην πρωτεύουσα, δε θα

χαρακτηρίζαμε την περιοχή "πρωταρχικής σημασίας" στο επίπεδο του ΠΣ. Αυτή η

εισαγωγή l:Υινε για να δείξουμε πώς μια άρτια μελέτη σε μια περιοχή δευτερεύουσας

σημασίας μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την αναβάθμιση της κατάστασης σε πολύ

κρισψότερες περιοχές της πόλης.

Όσον αφορά τη μελέτη καθαυτή, θα εστιάσουμε σε πέντε βασικά σημεία:

Ι. Στη μελέτη αυτή ακολουθήθηκε η λογική της σήμανσης καθαρά με βάση

την ιcαΠlΎOρία του προορισμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η

κατηγορία της οδού στην οποία τοποθετείται μια πινακίδα, ούτε η

κατηΥορία της οδού που εξυπηρετεί κάθε μετακίνηση. Έτσι, έΥινε
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εKτεταμtνη χρήση του λευκού χρώματος, καθώς η πλειoψηφiα των

προορισμών είναι τοπικού χαρακτήρα.

2. Το καφέ 'ΧΡώμα δε χρησιμοποιείται καθόλου. κάτι που δε δικαιολογείται

μόνο στην περίπτωση των πινακίδ<ον προς το Θέατρο του Λυιαιβηπού,

την οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια.

3. ΧρησιμοποιείταΙ., για πρώτ/ φορά στην Αθήνα, λευκή πινακίδα με το

σύμβολο του Ερυθρού Σταυρού για την υπόδειξη κατεύθυνσης προς

νοσοκομείο. Η πινακίδα αυτή αποτελεί το ερέθισμα της αντίστοιχης

πρότασης για την πληροφοριακή σήμανση των νοσοκομείων που θα

γίνει στην τελευταία ενότητα του ιcεφαλαίoυ.

4. Οι παλιtς mναιcίδες, πλην μiας, αφαιρέθηκαν, κότι που προσδίδει

ομοιομορφία στην πληροφοριακή σήμανση ιcαι εμπνέει το σεβασμό των

οδηγών στις παρεχόμενες πληροφορίες.

5. Στα αρνητικά της μελέτης είναι το γεΥονός ότι δε λαμβάνεται υπόψη

σχεδόν καθόλου η υπεΡτοπική πληροφοριακή σήμανση των οδών της

περιοχής μελέτης. Ο λόγος γίνεται βασικά για τη Λεωφόρο Β. Σοφίας,

στην οποία δεν έχουν προβλεφθεί καθόλου πιναΙCΊΔΕς των μακρινών

προορισμών (πχ. οι αστικοί προορισμοί Κηφισιά. Μαρούσι. Πειραιάς

Κ.α. ιcαι οι υπεραστικοί προορισμοί Λαμία. Θεσσαλονίκη). Αυτό όμως

oφεiλεται στην αποσπασματική λογική εκπόνησης μελετών

πληροφοριακής σήμανσης στην Ελλάδα οπότε δεν αποτελεί παράλειψη

της παρούσας μελέτης και δε θα σχολιαστεί περαιτέρω.

Στην παΡOυσiαση αυτής της μελέτης, θα εστιάσουμε περισσότερο στο θέμα της

ιεράρχησης των προορισμών με τη συμπληρωματική χρήση μπλε και λευκών mvaιciδrov

παρά στην τοποθέτηση των πινακίδων στο δίκτυο, η οποία είναι, ούτως ή άλ/.ως., στα

περισσότερα σημεία σωστή. Έτσι, η παρουσίαση θα γίνει κατά τύπους πινακίδων και

όχι ιcατά άξονες ιdνησης.

Θα ξεκινήσουμε, για λόγους ιεpαpxiας των προορισμών, από τις πιναιciδες μπλε

χρώματος, σι οποίες είναι λίγες και αναρτώνται σε όλες nς περιπτώσεις στον ίδιο ιστό
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με λευκές πινακίδες, κάη που δίνει σαφή εικόνα στους οδηγούς για τη χωρική

ιεράρχηση των προορισμών που τους ενδιαφέρουν (Εικ.7-20).

Εικόνα 7-20 : Πινακίδες κατευθύνσεων .οοριων και τοπικών προορισμών στην περωχή

της nλατείας Μαβίλη.

Αριστερά: Πινακίδες προς Καισαρια\ή, Ζωγράφου και Λεωφόρους ΣυnιxW,

Βουλιαγμένης στη Λεωφόρο Β. Σοφίας (ύψος οδού ΚεΡοσούντσς).

Δεξιά: Πινακίδες προς Καισαριανή, Ζωγράφου και Λεωφόρους ΣυΥΥρού.

Βουλιαγμένης και Β. Σοφίας στην οδό Γέλωνος.

Οι πινακίδες αυτές, που περιέχουν στην ουσία τους ίδιους προορισμούς, είναι οι

καλύτερες της περιοχής μελέτης, καθώς εκφράζουν εύγλωττα τη σημασία της

ιεράρχησης των προορισμών. Βλέπουμε καθαρά ότι δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη η

κατηγορία της οδού στην οποία τοποθετείται η πινακίδα (η Λεωφόρος Β. Σοφίας

είναι "εθνική" οδός, ενώ η οδός Γέλωνος τοπική οδός) ούτε η κατηΎορία οδικού

δικτύου που εξυπηρετεί τη μετακίνηση (οι υποδεικνυόμενοι προορισμοί βρίσκονται

στην ίδια κατεύθυνση [στην πρώτη πινακίδα στα δεξιά και στη δεύτερη στην ευθεία],

άρα η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται μέσω των ίδιων οδών).

Η κριτική που μπορεί να γίνει αφορά τον πρώτο ιστό πινακίδων, στον οποίο δεν

έχει τηρηθεί η σεφά κατακόρυφης τοποθέτησης των πινακίδων (οι μπλε πινακίδες

τοποθετούνται πάνω από nς λευκές, κατά τις προδιαγραφές της ΠΔΕ), με αποτέλεσμα

τη μείωση της έμφασης που προσδίδεται στην ιεράρχηση των προορισμών.
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Ένα άλλο σημείο κριτικής., ως ένα βαθμό δΙKαωλσγηΜΈVΗς, έχει να κάνει με την

επtλoγή ονομασιών οδών για όλους τους τοπικούς προορισμούς. Σε αυτό το σημείο θα

παρατηρήσουμε όn στις υπόλοιπες πινακίδες της μελέτης, όπως θα δούμε στη συνέχεια,

γίνεται επιλογή ορισμένων σημαντικών τοπωνυμίων της ευρύτερης περισχής., άρα

εξασφαλίζεται η εξισορρόπηση στα διάφορα είδη των σημαινόμενων προορισμών. Όσο

για την ουσία αυτής της παρατήρησης, δηλαδή την τάση αποφυγής αναγραφής τέτοιου

είδους προορισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα απαντήσουμε ότι αmό μπορεί να είναι

ορθό σε πολλές περιπτώσεις, εντούτοις η ύπαρξη στην Αθήνα πολλών μεγάλων

ακτινικών αρτηριών με φορά από το κέντρο προς την περιφέρεια του ΠΣ, σι οποίες

εξυπηρετούν το μεγαλύτερο ποσοστό μετακινήσεων εντός του λεκανοπεδίου, έχει

προσδώσει σε αυτές έναν έντονο χαρακτήρα '"κύριου προορισμού" για ένα μεγάλο

πλήθος μετακινήσεων. Για τους περισσότερους κατοίκους, αλλά και τους οδηγούς που

προέρχονται από την επαρχία, είναι πολλές φορές σημανn"ότερη η πληροφορία η

σχετική με την προσέγΥιση μιας μεγάλης αρτηρίας, ΙCΑθώς γνωρίζουν ε" των προτέρων

όn η αρτηρία αυτή εξυπηρετεί τη μετάβαση σε ένα πλήθος μα"ρινών προορισμών που

τους ενδιαφέρουν. Η σήμανση αυτή δε συνίσταται καθόλου για τους αλλοδαπούς

οδηγούς, όπως όμως βλέπουμε "αι στις πινακίδες της μελέτης, αποφεύγεται η

αναγραφή των προορισμών στα λοτινι"ά. Στην περιοχή της Πλοτείας Μαβίλη, εξάλλου,

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση τα σημεία εmvησης τόσο της Λεωφόρου Σuyyρού.

όσο "αι της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. ·Eτσ~ ένας οδηγός αιcoλoυθώντας τη

ΣUΓκεKΡιμb-η σήμανση, πρόκειται να προσεγγίσει τις δύο αυτές λεωφόρους στα σημεία

όπου ξεκινούν, άρα δεν πρόκειται να μπερδευτεί σχετικά με την κατεύθυνση που θα

ακολουθήσει στη συνέχεια κινούμενος σε αυτές. Από εκεί και πέρα, είναι σίγουρο ότι

αυτού του είδους η πληροφοριακή σήμανση δεν πρέπει να γίνεται αλό'Υιστα και, το

κυριότερο, πρέπει να συνοδεύεται από τη συνεχή Ια/Ι συνεπή αναγραφή μακρινών

προορισμών τόσο ιcατά τη μετάβαση σε μια μεγάλη αρτηρία, όσο και εντός της

αρτηρίας αυτής.

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τις κυριότερες πινακίδες τoπιιcών προορισμών

της περιοχής, σχολιάζοντας τα επιμέρους χαραιcτηρισnΙCΆ τους. Οι συχνότερα

αναγραφόμενοι προορισμοί είναι η Κυψέλη, τα Πατήσια., το Κολωνάκι (τοπικοί

προορισμοί), η οδός Πανόρμου (σημαντική οδός της περιοχής που εμφανίζεται ως
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Εικόνα 7-21 : Πινακίδες τοπικών προορισμών στην περιοχή της Ilλατείας Μαβίλη.

Αριστερά: Πινακίδες προς Πατήσια, Κυψέλη και Κολωνάκι στην οδό Δορυλαίου (ύψος

οδού ΓέΛΩVoς).

Δεξιά: Πινακίδα προς την οδό Πανόρμου στην οδό Δορυλαίου (ύψος Πλατείας

Μαβίλη).

Εικόνα 7-22 : Πινακίδα προς θέατρο Λυκαβηττού στην οδό Ξενίας.

Οι πινακίδες αυτές, είναι σωστά τοποθετημένες, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια

στην καθοδήγηση των προορισμών στις κύριες διασταυρώσεις στην περιοχή μελέτης

και περιλαμβάνουν, κατά την άποψή μας, τους πλέον ενδεδειγμένους προορισμούς. Η

κριτική που θα ασκήσουμε αφορά ης πινακίδες κατεύθυνσης προς το θέατρο
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Λυκαβηπού, σι οποίες είναι λευκές, ενώ ο προορισμός αυτός είναι πολιτιστικού

ενδιαφέροντος. Θα έπρεπε να είχαν χρησιμοποιηθεί καφέ πινακίδες, κατά τις επιταγές

των προδιαγραφών, ειδικά από τη στιγμή που ο σιryκεKΡΙΜΈVoς προορισμός είναι

μεΥάλης εμβέλειας στο επίπεδο της πόλης. Βέβαια, οι προδιαγραφές της ΠΔΕ ορίζουν

το καφέ χρώμα "προσωρινά ενιαίο" για τους προορισμούς τουριστικού και

πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ίσως η συγκειcριμένη μελέτη θέλησε να καταδείξει την

αναγκαιότητα διαφοροποίησης, αφήνοντας το καφέ χρώμα αποκλειστικά στους

τουριστικούς προορισμούς (με την έννοια των αρχαιολογικών χώρων) και θεωρώντας

τους προορισμούς πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως τοπικού χαρακτήρα. Αυτή η

θεώρηση, αν φυσικά υπήρξε τέτοια, κατά τη γνώμη μας, είναι λανθασμένη, καθώς πέρα

από τους κλασικούς αΡχαιολΟ'Υικούς χώρους που αφθονούν στην Ελλάδα (ΙCαι

μονοπο>λούν την κατηγορία των καφέ πινακίδων) είναι πολύ σημανnιcό να αναδειχθούν

και σι χώροι ΠOλιτισnKών δραστηριοτήτων της χώρας μας, στους οποίους συνηθίζουμε

να μην αποδίδουμε τη δέουσα σημασία. Με αυτό το σκεπτικό, η αναγωγή ενός τόσο

σημαντικού πολιτιστικού χώρου όπως το θέατρο του ΛυΙCΑβηΠOύ σε "τοπικό

προορισμό" υποβιβάζει σαφώς τη λειτουΡΎία του και απσroyχάνει να αποδώσει τη

μεγάλη πολιnστική σημασία της δραστηριότητας αυτής στο επίπεδο της πόλης.

Στη μελtτη αυτή περιλαμβάνεται και μία παλιό και ευρέως χρησιμοποωύμενη

πινακίδα των ελληνικών πόλεων, η πινακίδα υπόδειξης κατεύθυνσης προς το "Κέντρο"

της πόλης. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται σωστά σε λευκό υπόβαθρο (Εικ.7

23). Αυτό που θα σχολιόσουμε είναι η μικρή χρησιμότητα αυτής της mναιdδας σε μία

πόλη όπως η Αθήνα, όπου το "κέντρο" έχει πολύ σχετική έννοια και στην

πραγμαnκότητα είναι μια ευρύτατη περιοχή (και η ίδια η Πλατεία Μαβίλη, εξάλλου,

θεωρείται μέρος του διευρυμένου κένφου της πόλης). Η πινακίδα αυτή είναι πολύ

χρήσιμη ~ υπόλοιπες μεσαίες και μεΥάλες ελληνικές πόλεις και πρέπει να

χρησιμοποιείται ευρέως, στην περίπτωση της Αθήνας, εντούτοις, παρέχει μικρή

πληροφόρηση, οπότε θεωρούμε όn θα ήταν προnμότερη η υπόδειξη κατευθύνσεων

προς συγκεκριμένα κεντρικά αστικά τοπωνύμια (Σύνταγμα, Ομόνοια κλπ).
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Εικόνα 7-23 : Πιναιciδα κατεύθυνσης προς το Κέντρο της πόλης στην οδό Ξενίας.

Θα &ίσσυμε το σχολιασμό αυτής της μελέτης με την παρουσίαση μιας πολύ

σημαντικής κατά τ/ν άποψή μας, πινακίδας. Πρόκειται για μια πινακίδα που δεν

πρoβλtπεται στον ΚΟΚ ή σε άλλες προδιαγραφές πληροφοριακής σήμανσης, η οποία

υποδεικνύει κατεύθυνση προς νοσοκομείο (Εικ.7-24). Η πινακίδα αυτή είναι λευκού

υποβάθρου και περιέχει το διεθνώς αναγνωρίσιμο σύμβολο του Ερυθρού Σταυρού.

Πρόκειται για την πληρέστερη πινακίδα υπόδειξης κατεύθυνσης προς νοσοκομείο,

καθώς έχει το σωστό χρωματικό υπόβαθρο (τα νοσοκομεία είναι τοπικοί προορισμοί

και δεν αποτελούν αντικείμενο της σήμανσης μακρινών προορισμών) και περιλαμβάνει

το όνομα του νοσοκομείου
38

και το κατάλληλο σύμβολο, το οποίο έχει παγκόσμια

εμβέλεια (άρα είναι αναγνωρίσιμο και από αλλοδαπούς ακόμη και αν δεν αναγράφεται

συμπληρωματικά η λέξη ''Hospita)'') καΙ, με το έντονο KόΙCΚινO χρώμα του, προκαλεί

την προσοχή των οδηγών και γίνεται εύκολα αντιληπτό.

8 Αυτή η παράμετρος προφανώς δεν είναι απαραίτητη όταν ένα νοσοκομείο είναι το μοναδικό

στην περιοχή, στην προκειμένη περίπι:ωση, όμως, στην ευρύτερη περωχή μελέτης βρίσκονται

συΥκενηχομένα ορισμένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της πόλης. Σε κάθε περίπι:ωση,

πάντως, η αναγραφή της ονομασίας του νοσοκομείου, όταν αυτή χρησιμοποιείται ευρέως από

τον πληθυσμό, είναι επιθυμητή.
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Εικόνα 7-24 : Πιναιdδσ. ιcατεύθυνσης πιχχ; Νοσοκομεία 'Άγ. Σάββας" και "Ελπίς" στη

Λεωφόρο Βασ. Σοφίας.
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7.5 Σύνοψη των βασικότερων προβλημάτων και διατύπωση των

προτάσεων

Στην παρούσα ενότητα, που είναι και η τελευταία του κεφαλαίου, θα

σuνoψΙσoυμε ό"Μ τα προβλήματα που εντοπίσαμε στην ανάλυση της υφιστάμενης

κατάστασης στην Ελλάδα και θα προτείνουμε τις ενδεδειγμένες, κατά την άποψή μας,

λύσεις ανnμετώπισής τους.

Καταρχήν θα τονίσουμε ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη χώρα μας

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Ι . Προβλήματα σε θεσμικό επιπεδο, δηλαδή ασάφεWς και επικαλύψεις ως

προς τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και ανεπάρκεια του πλαισioυ

εκπόνησης των μελετών.

2. Προβλήματα σε τεχνικό επiπεδo, δηλαδή προβλήματα που

προκαλούνται, λό'Υω ανεπάρκειας των προδιαγραφών.

3. Προβλήματα που προκαλούνται από την πλημμελή εφαρμσΥή της

ισχύουσας νομοθεσίας και των προδιαγραφών πληροφοριακής

σήμανσης από τις αρμόδWς υπηρεσίες, γεγονός που συχνά oφεiλεται

στην ελλειπή στελ/χωση των υπηρεσιών και τις περιορισμένες

πιστώσεις.

Η τρίτη κατηγορία προβλημάτων προκαλείται στην ουσία από το συνδυασμό

της αναποτελεσματικότητας του θεσμικού πλαισίου και της ανεπάρκειας των

προδιαγραφών. Έτσι, στην παρσίJσα ενότητα θα εξεταστούν ξεχωριστά οι δύο πρώτες

κατηγορίες των προβλημάτων. Στο πρώτο μέρος θα σχολιαστούν τα προβλήματα που

σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο και θα γίνουν οι ανάλογες προτάσεις αναδιάρθρωσης

των αρμοδιοτήτων και αλλαΎής του ισχύοντος πλαισίου μελετών και στο δεύτερο μέρος
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θα διατυπωθούν ορισμένες προτάσεις τεχνικού χαρακτήρα για την αναβάθμιση των

προδιαγραφών.
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7.5.1 Θεσμικές προτάσεις

Στο θεσμικό επίπεδο, τα κυριότερα προβλήματα που ανακύπτουν συνoψiζoνται

σε τρεις βασικές κατηγσρίες:

1. Προβλήματα, λό'Υω πις πολυδιάσπασης και της ασάφειας των ορίων

των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων ΙCΕVΤΡιΙCΉς

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

2. Προβλήματα που αναιώπτουν λό'Υω του ελλειπούς και

αποσπασματικού πλαισΙου εκπόνησης μελετών πληροφοριακής

σήμανσης.

3. Προβλήματα που oφεiλoνται στην ανυπαρξία ουσιαστικού πλαισίου

για τις τοπικές μελέτες πληροφοριακής σήμανσης των ΟΤΑ.

Η παρουσίαση των προτάσεων αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίο" θα

διαρθρωθεί σε τρία μέρη, ακολουθώντας την παραπάνω κατηγοριοποίηση

προβλημάτων.

7.5.1.1 Αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων για την πληροφοριακή σήμανση

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της πληροφοριακής σήμανσης στη χώρα

μας σχετίζεται με τη σύγχυση των αρμοδιοτήτων των φορέων που έχουν την

αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δικα/ου μεταξύ της ΓΓΔΕ, των Περιφερειακών

ΔΔΕ, και των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών και των σΤΑ. Αυτή η

συτκεχυμένη κατάσταση oφεlλεται εν πoλλolς στον ελλειπή και προβληματικό

χαρακτηρισμό του οδικού δικτύου και έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του
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συστήματος και την αδυναμία εκπόνησης συνολικών μελετών πληροφοριακής

σήμανσης. Τα κυριότερα προβλήματα παρουσιάζονται σε δύο επίπεδα:

1. Προβλήματα, λιΥΥω σύΥχυσης και εmKάλυψης των αρμοδιοτήτων

συντήρησης για το δευτερεύον εθνικό δίιcτυo μεταξύ της ΓΓΔΕ και των

Περιφερειαιcών ΔΔΕ.

2. Προβλήματα, εξαιτiας της σύΥχυσης των αρμοδιοτήτων συντήρησης

μεταξύ των σΤΑ και της κεντρικής Διοίκησης για τις οδούς που

αποτελούν συνέχεια του εθνικού και επαρχιακού διιcτύoυ εντός αστικών

περιοχών.

Επί του παρόντος, το οδικό δίΙCΤΥO της χώρας μας χαρακτηρίζεται ως εθνικό,

επαρχιακό και τοπικό. Επιπλέον, το εθνικό δίιcτυo διακρίνεται σε πρωτείκ>ν,

δευτερεύον και τριτεύον. Η διοικητική αυτή διαίρεση του δικτύου δε λαμβάνει υπόψη

τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών και δεν εξετάζει τον αστικό ή υπεραστικό

χαρακτήρα τους. Για το 'λ1ryo αυτό, Kαθiσ'1'αται επιτακτική η ανάΥκη επίσπευσης της

διαδικασίας αποχαρακτηρισμού του δικτύου, η οποία έχει προβλεφθεί στον ΚΟΚ

του 1999. α)λά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεΙ Στα πλαίσια αυτού του

αποχαρακτηρισμού, αναμένεται να Ύίνει για πρώτη φορά η διάκριση μεταξύ

αστικών και υπεραστικών οδών, η οποία θα αντικαταστήσει την πεπαλαιωμένη

σημερινή δωιΙCΗΤΙΙCΉ κατάταξη.

Συγκεκριμένα, στο αστικό επίπεδο πρόκειται να ακολουθηθεί η κατάταξη των

οδών σε:

1. Πρωτεύουσες αρτηρίες: πρόκειται για το βασικό αρτηριακό δίΚWO των

πόλεων, το οπαίο σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση των

μικρότερων αστικών ΙCΈVΤρων. συμπίπτει με το σημερινό εθνικό και

επαρχιακό δίκτυο .
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2. ΔΕVΤεΡεύΟ1JCJες αρτηρίες: πρόκειται για τις βασικές συλλεκτήριες

αστικές οδούς, δηλαδή το πλέον νεuρoλγικό και πλημμελώς

συντηρημένο στις μέρες μας τμήμα του αστικού οδικού δικτύου.

3. Τοπικές οδούς: πρόκειται για τις οδούς τοπικού χαρακτήρα, με τη

σημασία που έχουν και σήμερα.

Ο διαχωρισμός αυτός του δικτύου αναμένεται να έχει καταλυτική σημασία στην

οοοιαστική αναβάθμιση της πληροφοριακής σήμανσης των ελληνικών πόλεων, καθώς

θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα των αρμοδωτήτων και θα επιτρέψει την εκπόνηση

μελετών στο σύνολο των αστικών κέντρων. Αυτό που θα τονίσουμε είναι ότι οι

αρμοδώτητες συντήρησης των πρωτεοοοοών και δευτερευουσών αρτηριών θα

περάσουν οριστικά στα χέρια της κεντρικής ΔιoίJι:ησης. δηλαδή της ΓΓΔΕ όσον αφορά

στα ΠΣ Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών ΔΔΕ για τις

υπόλοιπες μεγάλες ελληνικές πόλεις. Θα χρειαστεί λοιπόν, να στελεχωθούν κατάλληλα

σι Περιφερειακές υπηρεσίες, ο ρόλος των οποίων θα αναβαθμιστεί σημαντικά, ώστε να

διαθέτουν και τις απαιτούμενες mστώσεις προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο νέο,

αναβαθμισμένο, ρόλο τους.

Από εκεί και πέρα, στο υπεραστικό επίπεδο, mστεύουμε ότι πρέπει να

ξεκαθαριστεί η κατάσταση σχετικά με το πρωτεύον και το δευτερεύον εθνικό δίκτυο

και να οριστούν σαφώς οι αρμοδιότητες μεταξύ της ΓΓΔΕ και των Περιφερειακών

ωιηρεσιών. Η άποψή μας είναι ότι αυτός ο επιπρόσθετος διαχωρισμός του εθνικού

δικτύου είναι ανούσως και συνήθως περ,πλέκει την κατάσταση όσον αφορά στην

κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Έτσι, πιστεύουμε ότι η ΓΓΔΕ πρέπει να παραμείνει υπεύθυνη για το σύνολο

του εθνικού δικτύου - εκτός των ήδη υπαρχουσών εξαιρέσεων της Αττικής Οδού και

του ΠΑΘΕ - και οι ΔΔΕ των Περιφερειών να αναλάμουν αποκλειστικά το

επαρχιακό δίΚ(1)Ο, ανή των Νομαρχιακών υπηρεσιών. Αυτό αφορά και την "περίεργη"

κατηγορία του τριτεύοντος εθνικού δικτύου, η οποία αποτελείται από οδούς σχετικά

τοmlC'ής εμβέλειας με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των επαρχιακών οδών, οπότε

κρίνεται σιcόmμο να ενταχθεί στο επαρχιακό δίκτυο.

Κλείνοντας την παράγραφο αυτή θα παρατηρήσουμε ότι η αναδιάρθρωση των

αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αφορά στη συντήρηση των οδών και στο σύνολο της
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οδικής σήμανσης. Όπως όμως τονίσαμε επανειλημμένα, η πληροφοριακή σήμανση έχει

πολύ ευρύτερο πεδίο αναφοράς και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί μέσα από ένα

διαφορετικό πλαίσω πολιτικής. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι προτάσεις της

επόμενης παρογράφου.

7.5./.2 Αλλαγή του πλαισίου μελετών πληροφοριακήςσήμανοης

Η πληροφοριακή σήμανση στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται εντελώς

αποσπασματικά, στα πλαίσια των romKιOV μελετών οδικής σήμανσης, ως απλό τμήμα

του εξοπλισμού των οδών με πινακίδες και διατάξεις ασφαλείας. Έτσι, οι μελέτες

πληροφοριακής σήμανσης γίνονται επί του παρόντος από τις κρατικές υπηρεσίες στα

πλαίσια καθημερινών αρμοδιοτήτων ρουτίνας ή από τους εργολάβους που

κατασιcευάζoυν τα μεγάλα οδικά έΡΎα στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων

κατασκευής και παράδοσης των έργων. Εντούτοις, όπως τονίσαμε επανειλημμένα στην

παρούσα εργασία, η πληροφοριακή σήμανση έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από

τη σήμανση αναΥΥελίας κινδύνων και τη ρυθμιστική σήμανση και δεν μπορεί να

αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Η σήμανση αναΥΥελίας κινδύνων και η ρυθμιστική

σήμανση έχουν τελείως στατικό XαραΙCΤΉρα και για την εφαρμογή τους απαιτείται

απλώς η τοποθέτηση των εγκεκριμένων πινακίδων στις κατάλληλες θέσεις και η

τακτική συντήρησή τους, οπότε η εφαρμοΥή τους μπορεί να γίνει σε μικρή κλίμακα,

χωρΙς να χρειάζεται να εξεταστούν άλλες χωρικές παράμετροι. Ο έντονος χωρικός

χαρακτήρας της πληροφοριακής σήμανσης, από την άλλη μεριά, απαιτεί συνολική

tpWVQ και μελέτη σε ευρεία κλίμακα. Για το 'λΙΥΥο αυτό, θεωρούμε ότι πρέπει να

πάψει να αντιμετωπίζεται με βάση το υπάρχον αποσπασμαnκό πλαίσιο και να .,ίνει

αντικείμενο συνολικού σχεδuιoμoύ.

Προτείνουμε λοιπόν, την άμεση αλλαΎή του πλαισίου εκπόνησης των

μελεrών πληροφοριακής σήμανσης και την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία

μελετών με ταυτόχρονη σύvroξη και θεσμοθέτηση σύγχρονων προδιαγραφών για την

εκπόνησή τους. Οι μελέτες αυτές πρέπει να γίνουν για το σύνολο της χώρας και να

αφοροόν όλες τις χωρικές κλίμακες:
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• Εθνική κλίμακα, η οποία αφορά 10 εθνικό οδικό δίκτυο και τους

βασικούςπροορισμούςστο επίπεδο της χώρας.

• Περιφερειακή κλίμακα. η οποία αναφέρεται στο επαρχιακό δίκτυο και

τους βαmκούς ενδοπεριφερειακούς προορισμούς.

• Κλίμακα αστικών κέντρων και Πολεοδομικών Συγκροτημάτων

(Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου κλπ), η οποία αφορά στο

πρωτεύον και δευτερεύον ασηιcό δίκroo και στους βασικούς αστικούς

προορισμούς.

• Κλίμακα Δήμων - Κοινοτήτων.

Εδώ θα σημειώσουμε ότι στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, 10 ΥΠΕΧΩΔΕ

είχε αναθέσει σε ειδικευμένα γραφεία την εκπόνηση μελετών πληρoφoριαιcής

σήμανσηςαστικήςκλίμαιcαςγια το σύνολο των μεγάλωνελληνικώνπόλεων. Οι μελέτες

αυτές. αν και εκπονήθηκαν από τα ανάδοχα γραφεία, δεν υλοποιήθηκαν τελικά και

παρέμειναν ανενερ-Υές. Καθώς είναι αρκετά πρόσφατες, θα ήταν χρήσιμο να

επικαιροποιηθούνβάσει των επικείμενωναλλαγών στις προδιαγραφέςπληροφοριακής

σήμανσηςκαι των όποιων αλλαγώνστις χρήσειςγης των πόλεων και να εφαρμοστούν.

Για το συντονισμότων μελετώναυτών και τη ΣUΣτ/ματικήπαρακολούθησητου

συστήματος πληροφοριακής σήμανσης της χώρας, δεν αρκεί η σημερινή

πολυδιασπασμένηδιοικητική δομή και χρειάζεται σαφώς να υπάρξει συντονισμόςσε

κεντρικό επiπεδo. Η ΠΔΕ, που ε(ναι η αρμόδια μέχρι σήμερα κεντρική υπηρεσ(α για

τον t:λεyχo και τ/ν εποπτεία του θέματος. είναι από τ/ν άλλη μεριά επιφορτισμένημε

πλήθος άλλων αρμοδιοτήτωνσε θέματα δημοσίων έργων και δεν μπορεί να ασκήσει

αποτελεσματικάτο ρόλο αυτό.

Έτσι, θεωρούμε ότι χρειάζεται η δημιουργία ενός νέου φορέα με

αποκλειστικήαρμοδιότηταγια τα θέματατης πληροφοριακήςσήμανσης.
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Ο φορέας αυτός μπορεί να δημιουργηθεί στα πλαίσια της rrΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ

ή να είναι αυτόνομη υπηρεσία, με τη μορφή και τ/ν οργάνωσηεΥΔΕ υπό την εποπτεία

της rrΔΕ και να έ"1!'Ι τις ακόλουθεςαρμοδιότητες:

• Την άσκηση επoπnKo,; ρόλου σε όλο. τα θέματα πληροφοριακής

σήμανσης.

• Την εξασφάλιση και διαχείριση πόρων από τον εθνικό προϋπολογισμό

και τις JCοινοnκές επιδοτήσεις για τη χρηματοδότηση των μελετών

πληροφοριακής σήμανσης.

• Το συντονισμό και την τελική ΈΥκριση των μελετών πληροφοριακής

σήμανσης σε εθνικό επίπεδο.

• Την ειατόνηση των μελετών πληροφοριακής σήμανσης εθνικής

κλίμακας.

• Την έκδοση και επιιcαφoπoίηση ό'λων των προδιαγραφών για την

πληροφοριακή σήμανση.

Η ίδρυση ενός φορέα αποκλειστικά εmφορτισμέvου με τα θέματα της

πληροφοριακής σήμανσης, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί για πρώτη φορά να ασι<ηθεί

μια σαφής πολιτική σε αυτόν τον τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα αποτελεσμαnιcής

διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και καθιστώντας εφικτή τ/ συστηματοποίηση των

αιcoλouθoυμένων πραιmιcών. Ο εποπτικός ρόλος ενός τέτοιου φορέα μπορεί σαφώς να

αποτρέψει τη σημερινή ανισοκατανομή των δαπανών και την κατασπατάληση πόρων

σε δευτερεύοντα θέματα πληροφοριακής σήμανσης. τα οποία μπορούν να

αντιμετωmστοuν με πολύ μικρότερο κόστος. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε τις

υπερμεγέθεις και ιδιαίτερα δαπανηρές mνακίδες αναγγελίας λεωφορειοδρόμων (σε

δεξιά στροφή από τomκές οδούς σε κεντρικές αρτηρίες) που χρησιμοποιήθηκαν σε

πρόσφατες μελέτες στην Αθήνα. στη θέση των οποίων θα μπορούσαν να

χρησιμοποιηθοιίν mνακίδες μικρότερου μεγέθους (Εικ.7-25).
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Εικόνα 7-25 : Υπερμεγέθης πινακίδα προειδοποίησης λεωφορειοδρόμσυ στη συμβολή

της οδού Λαμψάκου με τη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας.

7.5. /.3 Πληροφοριακήσήμανση Δήμων κω KOιvoτiι1ων

Οπως επισημάναμε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, μέχρι το J992 σι

αρμοδιότητες των στΑ περιορίζονταν ουσιαστικά στο επίπεδο της συντήρησης του

τοπικού οδικού δικτύου και της εΥκατάστασης και συντήρησης των ρυθμιστικών

πινακίδων και των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, ενώ η πληροφοριακή σήμανση

αποτελούσε αντικείμενο της κεντρικής Διοίκησης. Αυτή η κατάσταση

διαφοροποιήθηκε την τελευταία δεκαετία, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης και της

ενίσχυσηςτων αρμοδιοτήτωντης τοπικής Αυτοδιοίκησης.Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετοί

Δήμοι της χώρας προχώρησανστην εκπόνηση μελετώνπληροφοριακήςσήμανσης, είτε

απευθείας. μέσω των τεχνικών τους υπηρεσιών, είτε συνήθως με ανάθεση σε τεχνικά

γραφεία. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι για την εκπόνηση αυτών των μελετών δεν

προβλέπεταικάποιο ειδικό πλαίσιο ούτε υφίστανταισυγκεκριμένεςπροδΙαΥραφές, ενώ

δεν είναι απαραίτητη και η έγκρισή από nς κεντρικές υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα είναι

οι μελέτες αυτές να μη συμμορφώνονταιμε την υπάρχουσα πληροφοριακή σήμανση

και να παρουσιάζουντεράστια ανομοιομορφίακαι κατά κανόνα σημαντικές ελλείψεις
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(Εικ.7-26). Πέρα από αυτό, δεν 1ψέπει ακόμη να ξεχνάμε και το γεγονός ότι πολλοί

στΑ δεν είχαν καν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν στην εκπόνηση των

βασικών αυτών μελετών ή, συνηθέστερα, εκπόνησαν μελέτες χωρίς να διαθέτουν

πόρους για την υλοποίησή τους. Αυτές οι παρατηρήσεις, μας οδηγούν καθαρά στο

συμπέρασμα ότι η κατάσταση της πληροφοριακής σήμανσης στο επίπεδο των σΤΑ

παραμένει ιδιαίτερα προβληματική και αναποτελεσματική.

Εικόνα 7-26 : Πιναιctδες δημοτικής σήμανσης στο Δήμο Νέου Ψυχικού στην Αθήνα.

Αριστερά: Πινακίδες προς Δημαρχείο, Παιδικό Σταθμό και Πνευματικό Κέντρο, σι

οποίες δεν τηρούν τις προδιαγραφές της ΓΓΔΕ (διαφορετικό υλικό κατασκευής, μη

χρήση του καφέ χρώματος για προορισμό πολιτιστικού ενδιαφέροντος).

Δεξιά: Πιναιctδσ. ονομασίας ο&:>ύ, η οποία αποκρύπτει το περιεχόμενο παλαιότερης

πληροφοριακής mνακίδας τοποθετημένης ωtό τη ΓΓΔΕ.

Αυτό το 1ψόβλημα αποτελεΙ κατά τη γνώμη μας, ένα από τα σημαντικότερα

αγκάθια στο θέμα της πληροφοριακής σήμανσης. Οι σΤΑ αποτελούν το βασικό

κύτταρο της χωρικής οργάνωσης και για το λόγο αυτό πρέπει να συστηματοποιηθεί

εκτός των άλλων και η πληροφοριακή τους σήμανση. Για αυτό το λόγο πρέπει να

ξεκινήσει ένα εθνικό πρόγραμμα δημοτικής πληροφοριακής σήμανσης, υπό την

επίβλεψη του φορέα της ΠΔΕ που προτάθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.
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Οι συνιστώσες που θα καθορίσουν την επιτυχία αυτού του προγράμματος είναι

δύο:

Ι. Πρέπει να ορ......ούν σαφώς οι πρoδιαyραφtς των με1uών,

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία του προγράμματος. Αυτές

αφορούν τα τεχνικά και κατασκευαστικά πρόΤUπα των πινακίδων

(χρωμαnΚ'ή κωδικοποίηση, μεΥέθη πινακίδων και γραμμάτων, υλικά

κατασκευής) και την ΤUΠOΠOίηση των βασικών προορισμών που

πρέπει να σημαίνονται σε κάθε ΟΤΑ (Δημαρχείο, κεντρικές πλατείες,

ασroνoμΙKό τμήμα κλπ).

2. Πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις για το σύνολο

των στΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του

προγράμματος. Auw είναι δύσκολο να επιΤΕUχθεί με KpαnKtςδαπάνες,

γι' αυτό πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε το όλο Πρόγραμμα να

ενταχθεί στα πλαίσια κάποιο" Προγράμματος της ΕΕ ή να

εξασφαλιστούνοι απαραίτητοι πόροι μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων

Στήριξης, με την πρόβλεψη χρηματοδότησης στο τελικό στάδιο

εφαρμογήςτης μωτηςγια την αποφοΥή κακοδιαχεψίσεων.

280



Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛHPQΦOPIAKH ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

]

1
l

J

]

7.5.2 Προτάσεις τεχνικού χαρακτήρα

7.5.2./ ΒασικήχΡωμαπκή κωδΙΚΟΜίηση - πληροφοριακή σήμανση κύριων και

ΤΟΠικών προορισμών

Το θέμα της σύ'Υχυσης των βασικών χρωματικών υποβάθρων αποτελεί βασικό

ανασταλτικό παράγοντα για την εκπόνηση των μελετών πληροφοριακής σήμανσης στο

σύνολο της χώρας. Είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης οριστικών προδιαγραφών για

την πληροφοριακή σήμανση, οι οποίες να αφορούν το σύνολο των κύριων και των

τοπικών προορισμών και τον τρόπο σήμανσης ανά κατηΥορία οδικού δι1CtOOU. Οι

προδιαγραφές οφείλουν να είναι σαφείς και να μην αφήνουν περιθώρια για

πaρερμηνε~ κατά την εφαρμογή τους, όπως δυστυχώς συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Οι ιφοδιαγραφές οφείλουν κυρίως να πάρουν θέση στο θέμα της διχoγνωμiας

που εμφανίζεται σχετικά με τη χρωματική κωδικοποίηση των πινακίδων ανάλογα με

την κατηγορία και το χαρακτήρα του προορισμού ή σύμφωνα με την κατηγορία της

οδού όπου τοποθετείται η πινακίδα και την κατηγορία της οδού που εξυπηρετεί τη

μετακίνηση. Σε αυτό το θέμα έχουμε εκφραστεί επανειλημμένα υπέρ της πρώτης

άποψης, ακολουθώντας σαφή αιτωλόγηση (βλ. σχετικά στην παράγραφο 7.3.1 του

παρόντος κεφαλοίου).

Στην παρούσα ενότητα θα συνοψίσουμε τις απόψεις μας, προτείνοντας

συγκεκριμένη χρωματική κωδικοποίηση των γενικών και επιμέρους χρωματικών

υποβάθρων των πινακίδων. θα υπενθυμίσουμε καταρχήν ότι το γενικό υπόβαθρο των

πινακίδων αναφέρεται στις διαγραμματιΙCΈς προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων

και τις προειδοποιητικές πινακίδες που τοποθετούνται σε γέφυρες σήμανσης. Το

χρωματικό αυτό υπόβαθρο αναφέρεται στην κατηγορία της οδού όπου τοποθετείται η

πινακίδα και μέσα σε αυτό εΥΥράφονται ένθετα. με τα κατάλληλα χρωματικά

υπόβαθρα, οι εmμέροος προορισμοί (αναλυτικότερα, βλ. στην παράγραφο 3.2.2).
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Με βάση αυτό το σκεπτιιcό. Ύια το Ύενικό υπόβαθρο των πινακ(δων

προτείνεται:

1. Η χρήση του μπλε χρώματος στο εθνικό και επαρχιακό δίκτοο,

καθώς και στο πρωτεύον και δεmερεύoν αστικό δίκτυο.

2. Η χρήση του λευκού χρώματος στο τοπικό αστικό και υπεραστικό

δΙκτυο.

3. Η χρήση του πράσινου χρώματος μόνον εντός των

αυτοκινητοδρόμων.

4. Ο "χρωματισμός" των κόμβων των αυτοκινητοδρόμων βάσει της

Kατηyoρlας της διασταυρο";μενης οδο";.

Στο σημείο αUΤό θα αναλύσουμε κάπως περισσότερο το τέταρτο σημείο. Όπως

έχοομε ήδη σημειώσε~ η πληροφοριακή σήμανση των κόμβων των αοτοκινητοδρόμων,

δηλαδή των συνδετήριων κλάδων εισόοοu - εξόδου στον αUΤΟΚΙVΗτόδρΟμο και των

διασταιφούμενων οδών στο ύψος του ιcόμβoυ, γίνεται κατά τα γερμανικά πρότυπα. με

τη χρήση του πράσινου χρώματος ως γενικού υποβάθρου όλων των mνακίδων. Η

άποψή μας. λοιπόν. είναι ότι η λογική αυτή αντιτίθεται στη λειτουρΥική ιεράρχηση

του οδικού δικτύου. και γι' αυτό το λό'Υο προτείνουμε να ακολουθηθεί το βρεταVΙKό

σύστημα, σύμφωνα με το οποίο ο κόμΡος χρωματίζεται ανάλογα με την κατηΥορία

της οδΟΟ της κάθε πρόσβασης. Πραιcrικά, αστό σημαίνει το χρωματισμό τοο κόμβοο

με μπλε χρώμα, καθώς οι τοπικές οδοί δεν διασταορώνονται με αοτοιανητοδρόμοος.

Αυτό προτείνουμε να ισχύσει ιcαι για τους ιcλά.δoυς εξόδου του αυτοκινητοδρόμου,

ιcαθώς τα οδικά αυτά τμήματα εyKαταλείπOVΤας τον αυτοκινητόδρομο αποτελούν

επ\σης μέρος τοο "σονήθοος oδ,troύ δικrooo". Για την εφαρμογή αστών, θεωρούμε

απαραίτητη τη σονεπή χρήση της mvaιclδας Π·27α σε όkς τ~ ράμπες εξόδου των

αυτοκινητοδρόμων.

Θα περάσουμε στη συνέχεια στις απλές πινακίδες KατεύθDνσης. Βάσει τ/ς

ανάλυσης που ΠΡOηγήθηιcε, θα προτείνουμε τον καθορισμό του χρωματικού

υποΡάθρου αποκλειστικά Ράσει του είδους και της κατηΥορίας του προορισμού,
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ανεξαρτήτως της οδού τοποθέτησης της πινακίδας και της οδού που εξυπηρετεί τη

μετακίνηση.

Οι κατηγορίες προορισμών (με παραδείγματα από τον ελληVΙKό χώρο για τ/ν

καλύτερη κατανόησή τους) Ία/Ι τα αντίστοιχα χρωματικά υπόβαθρα που προτείνουμε

είναι τα ακόλουθα:

1. Υπερτοπικοί προορισμοί: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνουμε

μόνο προορισμούς προς κατοικημένες περωχές και προτείνουμε τη

χρησιμοποίηση του μπλε χρώματος. Οι προορισμοί αυτοί μπορεί να

είναι είτε υπεραστικο[, στους οποίους η πρόσβαση γίνεται μέσω εθνικής

ή επαρχιακής οδού (πχ. ο προορισμός "Σούντο" με αφετηρία την Αθήνα),

είτε διαδημοτικοί προορισμοί εντός του ίδWΥ Πολεοδομικού

ΣυΥκροτήματος, η πρύσβαση στους οποίους μπορεί να γίνεται με

οποιαδήποτε κατηγορία οδού (πχ. ο προορισμός "Νίκαια'" με αφετηρία

τον Πειραιά).

Θεωρούμε σημαντικύ για τη σωστή ιεράρχηση της πληροφοριακής

σήμανσης, οι διαδημοτικοί προορισμοί να θεωρούνται πάντοτε

υπερτοπικοί, και να χρησιμοποιείται ενιαία το μπλε χρώμα (δηλαδή οι

πιναΊCΊΔες που υποδεικνύουν κατεύθυνση προς κάποω Δήμο πρέπει να

είναι πάντα μπλε, ανεξαρτήτως της απόστασης τοποθέτησής τους από τα

όρια αυτού του Δήμου).

Στο σημείο αυτό θα ξεχωρίσουμε την περίπτωση των υπερτοπικών

προορισμών στους οποίους η πρόσβαση γίνεται μέσω

αυτoιcινητoδρόμoυ. Για τους προορισμούς αυτούς, προκειμένου να

αποτυπώνεται σαφώς στις πινακίδες η κατεύθυνση μέσω

αυτoιcινητoδρόμoυ, πρέπει να επράφεται σε πράσινο ένθετο ο

αριθμός του αυτοκινητοδρόμου που εξυπηρετεί την πρόσβαση (πχ.

σττς υπάρχουσες μπλε mνακίδες στην Αθήνα που υποδεικνύουν

κατεύθυνση προς Λαμία, Θεσσαλονίκη πρέπει να επικολληθεί σε

πράσινο ένθετο ο αριθμός "Ι" που αντιστοιχεί στον ΠΑΘΕ). Εφόσον

υπάρχει χώρος, χωρίς όμως να κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να
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προβλέπεται και η επικόλληση του πράσινου συμβόλου του

αυτοκινητοδρόμου39 .

Σε δεύτερο στάδιο, πιστεύουμε πως θα ήταν χρήmμο η χρήση ενθέτων

να επεκταθεί και στη σήμανση των υπολοίπων υπεραστικών

προορισμών, στους οποίους η πρόσβαση διεξάγεται μέσω εθνικής ή

επαρχιακής οδού, με την επικόλληση των ένθετων πιναιάδων Π·13 του

ΚΟΚ.

2. Τοπικοί προορισμοί: Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνουμε

προορισμούς που βρίσκονται εντός ενός σΤΑ, δηλαδή συνοικίες,

πΜιτείες, δημοτικά κτίρια κλπ (πχ. ο προορισμός "Κυψέλη" με

αφετηρία κάποια άλλη περιοχή του Δήμου Αθηναίων ή ο προορισμός

"Ομόνοια" ή ο προορισμός ""Δημαρχείο" αντίστοιχα), καθώς και

προορισμούς που αναφέρονται στο όνομα μιας κεντρικής αρτηρίας,

ακόμη ιcι αν αυτή δε βρίσκεται διοικητικά στα όρια του ίδιου δήμου (πχ.

ο προορισμός "Λεωφόρος Βουλιαγμένης") και προτείνουμε τη χρήση

του λευκού χρώματος.

Οι τοπικοί προορισμοί είναι η σημαντικότερη κατηγορία προορισμών

που αποτελούν το αντικείμενο ενδοαστικών μετακινήσεων και γι' αυτό

χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα στη σωστή και ενιαία επιλογή τους καθώς

και την τακτική σήμανσή τους. Θα σημειώσουμε όn, κατά την άποψή

μας, ο.. πινακίδες σήμανσης τοπικών προορισμών δεν είναι

απαραίτητο να τοποθετούνται σε οδούς τοπικής σημασίας, αντίθετα

πιστεύουμε ότι επιΡάλλετα .. να υπάρχουν και στους μεΥάλους οδικούς

άξονες που διέρχονται στα όρια δήμων και συνοικιών προκειμένου να

πληροφορούν σχετικά το μεγάλο όγκο της κυκλοφορίας, με φροντίδα

39 Στην περiπtωση της AπUCΉς Οδού, η οποία δεν έχει προς το παρόν αρίθμηση, μπορεί να

χρησψοποιείται το ειδιιcό σύμβολο της οδού. Το πρόβλημα είναι ότι το σύμβολο αυτό είναι

μπλε. οπότε ίσως χρειάζεται Ια/Ι επιπλέον χρήση του πράσινου συμβόλου των

αυτοκινητοδρόμων. Ούτως ή άλλως, πάντως. προτείνεται να αριθμηθεί και η AmΙCΉ Οδός στα

πλαίσω του εθνικού συστήματος αυτοκινητοδρόμων, οπότε θα πάψει να είναι απαραίτητη η

χρήση του συμβόλου της.
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ώστε η διοχέτευση προς τους τοπικούς προορισμούς να γίνεται ιcuρίως

μέσω των κόμβων των κύριων αρτηριών με το συλλεΙCΤΉΡΙO τοπικό

δίκτυο.

Οι προορισμοί αυτοί αφορούν τόσο στην πληροφοριακή σήμανση σε

ασπκή κλίμακα, όσο και, εξ' ολοκλήρου, στ/ σήμανση των σΤΑ. Γ",

την επιτυχημένη εφαρμσΥή των προτεινόμενων μV.ετών πληροφοριακής

σήμανσης των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, την οποία προτείναμε

στην προηγούμενη ενότητα, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κάποια

πρότυπα σχετικά με τις Kατ/ΎOρiες των τοmκών προορισμών που πρέπει

να σημαίνονται οπωσδήποτε (πχ. Δημαρχείο, κεντρική πλατεία,

ασroνoμΙίcό τμήμα κλπ) καθώς και να αφήνεται μια σχετική ελευθερία

ως προς ορισμένους εξειδικευμένους προορισμούς που αποτελούν

χαρα1Cτ/ρισΠKά γνωρίσματα του κάθε σΤΑ (πχ. δημοπκές βιβλιοθήκες,

δημοτικά πάρκα, νοσοκομεία κλπ)

Αυτό που θα τονίσουμε ιδιαίτερα, καθώς το θεωρούμε πολύ σημανηκό για την

επιroχημένη εφαρμογή όλMJν των προτάσεων, είναι η ανάγκη συνεπούς σήμανσης των

ορίων των χωρικών ενοτήτων.

Έτσι, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση των πινακ(δων Π-Ι7 και Π-Ι8 του

ΚΟΚ (βλ. παράγραφο 7.3.3.3) σε όλες τις κύριες προσβάσεις των σΤΑ και η

επιπλέον θέσπιση επίσημων πινακίδων για τον καθορισμό των υπολοίπων επιπέδων

διοικητικής, και όχι μόνο, διαίρεσης του χώρου.

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε να προβλεφθούν ειδικές πινακίδες

ορίων των Περιφερειών και των Νομών, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις σημερινές

"άχρωμες" πινακίδες των Περιφερειών και των παλιών Διαμερισμάτων. Οι πινακίδες

αυτές θα ήταν επιθυμητό να περιλαμβάνουν τα λογότυπα των χωρικών αυτών

ενοτήτων, τα οποία πρέπει να είναι απλά και να αποδίδουν σχηματικά τον ιδιαίτερο

χαρακτήρα κάθε ενότητας. Η μορφή των λογοτύπων αυτών μπορεί να αποφασισθεί από

τις περιφερειακές και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μετά από προκήρυξη καλλιτεχνικού

διαγωνισμού.
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Επίσης, σε επίπεδο ΟΤΑ, είναι πολύ χρήσιμη η πρόβλεψη τυποποιημένων

πιναΊάδων. κατά τα πρότυπα Τα/ν Π-ΙΊ και Π-18. για τον προσδιορισμό της κεντρικής

περιοχής των μεσαίων και μεΥάλων πόλεων, τον καθορισμό των ορίων των συνοικιών

εντός των Δήμων, καθώς και τον προσδιορισμό των παλιών κοινοτικών ορίων στο

εσωτερικό των διευρυμένων "καποδιστριακών" Δήμων. Η σήμανση αυτή μπορεί να

λειτoυργήσε~ όπως εξηγήσαμε και στην παράγραφο 7.3.3.3, συμπληρωματικά προς την

κατευθυντήρια πληροφοριακή σήμανση υπoδει'lCVύoντας την προσέΥΥιση στις περιΟ'χές

που έχουν αποτελέσει προηγουμένως προορισμούς της κατευθυντήριας σήμανσης. Για

το 'λiYyo αυτό, εξάλλου, θεωρούμε πολύ χρήσιμη την εισαγωγή των πινακίδων αστικών

τοπωνυμίων (βλ. Εικ.7-8) στο σύστημα πληροφοριακής σήμανσης της Αθήνας, η οποία

πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο των αστικών κέντρων τ/ς 'Χώρας.

7.5.2.2 Χρήση του καφέ χρώματος στις πληροφοριακές πινακίδες

Όπως παρατηρήσαμε στις πρώτες ενότητες του κεφαλαίου, η πληροφοριακή

σήμανση των προορισμών τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή η

'XP1ioη του καφέ χρώματος, γίνεται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στη χώρα

μας. Αυτό που θα παρατηρήσουμε στην παρούσα παράγραφο έχει να κάνει με τη

γενικότερη χρήση του καφέ χρώματος ως υποβάθρου πληροφοριακών πινακίδων. Όπως

προαναφέραμε, οι προδιαγραφές της ΠΔΕ oρiζoυν τη χρήση του καφέ χρώματος

"προσωρινά ενιαία" για την υπόδειξη περιοχών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων τουριστικού

ενδιαφέροντος (πχ. αρχαιολσΥικοί χώρο\, μουσεία, μνημεία, χώροι αναψυχής Jα/Ι

άθλησης κλπ). Η πρόβλεψη της προσωρινά ενιαίας αυτής χρήσης ήταν, mστεύουμε,

επιβεβλημένη την εποχή που έγινε Jα/Ι αποτυπώνει την ανάγκη που υπήρχε τότε για την

εισαγωγή της πολύ σημαντικής αυτής κατηγορίας στην ελληνική πληροφοριακή

σήμανση. Είναι πλέον καιρός, όμως, να επανεξεταστεί αυτή η προσωρινή πρόβλεψη και

οι επιμέρους κατηγορίες προορισμών που προβλέπονται στις προδιαγραφές να

διαχωριστούν περαιτέρω.
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Επειδή πιστεύουμε ότι σι χώροι άθλησης και αναψυχής δεν παρουσιάζουν

ιδιαίτερη συνάφεια με τους υπόλοιπους προορισμούς της κατ/Ύορίας, θεωρούμε πως ο

διαχωρισμός πρέπει να γίνει στις εξής κατηγορίες:

Ι. Προορισμοί πoλιτιστιιcoύ ενδιαφέροντος (αρχαιολσΥικοί χώροΙ, μουσεία,

μνημεία κλπ).

2. Χώροι άθλησης και αναψυχής.

Η πλειοψηφία των καφέ πινακίδων περιέχει προορισμούς της πρώτης

κατηγορίας, καθώς οι προορισμοί αυτοί αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης

μετακινήσεων και έχουν μεΥάλη τουριστική σημασία. Όσον αφορά στη δεύτερη

κατηγορία, δεν της έχει δοθεί η δέουσα προσυχή στη συχνή και συνεπή πληροφοριακή

σήμανση. Με αυτά τα δεδομένα, κρίνουμε ότι οι καφέ πινακίδες πρέπει να συνεχίσουν

να χρησιμοποιούνται για τους προορισμούς τουριστικού ιcαι πολιτιστιιοού

ενδιαφέροντος. Οι χώροι άθλησης και αναψυχής, από την άλλη μεριά, πρέπει να

ενταχθούν σε ξεχωριστή κατηΥορία και να σημαίνονται με διαφορετικό τρόπο. Καθώς

πρόκειται για χώρους και εγκαταστάσεις που συναντώνται στον αστικό χώρο και είναι

συχνά τοmκής εμβέλειας, πιστεύουμε πως η καταλληλότερη επWJrή για τη σήμανσή

τους θα ήταν η χρήση του λευκού χρώματος. Για τις εγκαταστάσεις υπερΤOπιΙCΉς

εμβέλειας, θα μπορούσε να γίνει και η χρήση κάποιου συμβόλου, όπως αυτό που

προτείνεται για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις στην επόμενη παράγραφο.

7.5.2.3 Πληροφοριακή, σήμανση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων

Το θέμα αυτό της κατευθυντήριας πληροφοριακής σήμανσης προς ης

ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι αυτή την εποχή στην εmκαψότητα, εξαιτίας της

επικείμενης δtεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι του 2004. Η σημασία

της καλής πληροφοριακής σήμανσης, ιδιαίτερο κατά την περίοδο διεξαγωγής των

αγώνων, είναι προφανώς τεράσnα, και για το σκοπό αυτό πρόκειται να εγκατασταθούν

πλήθος πληροφοριακών πινακίδων με υποδείξεις κατευθύνσεων προς τις ολυμπιακές
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εyKατασrάσεις σε όλες τις ολυμπιακές πόλεις και κυρίως, βέβαια., στην Αθήνα., όπου

βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων αυτών. Αυτό που θα μας

απασχολήσει στην περούσα παράγραφο, είναι η μορφή των πινακίδων που θα

χρησιμοποιηθούν. Στην παρούσα φάση γίνεται λόγος για τη χρησιμοποίηση πινακίδων

πορτοκαλί χρώματος, σι οποίες κατά τη γνώμη μας δεν ενδείκνυνται τόσο για λόγους

αισθητικής όσο και για πρακτικούς λόγους. Αυτό συμβαίνει γιατί το πορτοκαλί χρώμα

χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες (όπως πχ. η Γερμανία) για τη σήμανση εκτέλεσης

έργων οδοποιίας και την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, με δεδομένο λοιπόν ότι

η πληροφοριακή αυτή σήμανση απευθύνεται κατά ιc6ριo λόγο σε αλλοδαπούς τουρίστες

(το μεγαλύτερο μέρος των πινακίδων πρόκειται εξωJ..oυ να αφαφεθεί με το πέρας των

αγώνων), είναι φανερό ότι ενέχεται μεγάλος κίνδυνος σύγχυσης των μηνυμάτων.

Προτιμότερη θα ήταν η χρησιμοποίηση του λευκού χρώματος, σε συνδι.κ:ισμό με το

έγχρωμο σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων (το διεθνώς γνωστό σήμα με τους 5

Ολυμπιακούς κύκλους), το οποίο είναι αναγνωρίσιμο διεθνώς και ταυτόχρονα είναι

αρκετά ευανάγνωστο καθώς δημιουργεί έντονη αντίθεση με το λευκό υπόβαθρο.

Εξάλλου, η χρήση του λευκού χρώματος είναι συμβατή και με τη μετα-ολυμπιακή

χρήση όσων πινακίδων παραμείνουν για τη σήμανση των νέων αθλητικών

εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με τα λεγόμενα της προηγούμενης παραγράφου. Η

πινακίδα που προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί φαίνεται σχηματικά στο Σχ.7-33 που

ακολουθεί και η χρήση της θα προταθεί για τη σήμανση του Πανθεσσαλικού Σταδίου

στο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται η πρόταση πληροφοριακής σήμανσης της

περιφερειακής αρτηρίας του ΠΣ Βόλου.

Πανθεσσαλικσ

Στόδιο

Panthessaliko
Stadium

Ι

J

Σχ. 7-33 : Προτεινόμενη πληιχιφοριακή m.νακωα κατεύθυνσης προς Ολυμπιακή

Εγκατάσταση (Πανθεσσαλικό Στάδιο).
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7.5.2.4 Πληροφοριακή, σήμαvση προς vοσοκομειακές εγιω:ro.στάoεις

Η πληροφοριακή σήμανση προς νοσοκομεία και κλινικές στη χώρα μας, είναι

ελλειπέστατη. Στον ΚΟΚ προβλέπεται μόνο μία παλαιότατη πινακίδα δηλωτική της

θέσης νοσοκομειου, η Π-32 (Σχ' 7-34).

Π-32

Σχ. 7-34: ΠινακiδαΣταθμούΠρώτων ΒοηΟειών.

Πηγή ΚΟΚ, 1999.

Οσον αφορά όμως στην κατευθυντήρια σήμανση, δεν υπάρχει καμία σαφής

πρόβλεψη και αυτή Ύίνεται κατά την κρίση των αρμοδίων υπηρεσιών όσον αφορά τα

δημόσια νοσοκομεία και τελείως ανεξέλεγκτα ή κατά την υποκειμενική επιλσ-γή των

ιδιοκτητών, όσον αφορά στις ιδιωτικές κλινικές (Εικ.7-27).
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Αγ. Σάββας

Ελπίς

Εικόνα 7-27 : Πινακίδες πληjXIφOριαJC'ής σήμανσης προς ιδιωτικά και δημόσια

νοσοκομεία στην Αθήνα.

Πάνω σειρά: Ιδιωτικές πληροφοριακές mνακiδες προς Νοσοκομεία '"Ερρίκος ΝΤΙΝάν"

και <Άπολλώνειο",

Κάτω σειρά: Πληροφοριακές πινακίδες προς δημόσια νοσοκομεία.

Αριστερά: παλιά μπλε πινακίδα προς μαιευτήρω "Έλενα Βενιζέλου".

Δεξιά: νέα λευκή πινακίδα προς Νοσοκομεία ''Λγ. Σάββας" και 'Έλπίς".

Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξεΙ, καθώς τα μεγάλα νοσοκομεία,

ανεξαρτήτως αν είναι δημόσια ή ιδιωΤΙK~ αποτελούν ΙΙασικότατες λειτουργίες και

σημαντικούς πόλους έλξης μετακινήσεων σε πολεοδομικό επίπεδο με υπερτοmκή

σημασία και χρήση, γεroνός που προσδίδει πρωταρχική σημασία στην κατευθυντήρια

πληροφοριακή σήμανσή τους.

Γtα το σκοπό αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν δύο βασικές προβλέψεις:

Ι. Πρόβλεψη ειδικών πινακίδων και θεσμοθέτησή τους στον ΚΟΚ: Με

βάση την ως τώρα εμπεψία, θεωρούμε ότι η καταλληλότερη από κάθε

άποψη πινακίδα είναι η τελευταία της εικόνας 7-27, η οποία
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τοποθετήθηκε πρόσφατα, στα πλαίσια της μελέτης πληροφοριακής

σήμανσης της Πλατείας Μαβίλη, την οποία παρουσιάσαμε στο

προηγούμενο κεφό:λαιο. Αυτό το αιτιολογούμε τόσο με βάση το λευκό

χρωμαnκό της υπόβαθρο, το οποίο συνάδει με τον ασnιcό χαρακτήρα

των νοσοκομείων, όσο ιcαι λόγω της χρήσης του ΙCόΙCΙCΙνoυ συμβόλου του

Ερυθρού Σταυρού, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρίmμο (άρα μπορεί να

παραλείπεται η λατινική αναγραφή και να μειώνεται το μέγεθος και

ταυτόχρονα το κόστος της πινακίδας) και προκαλεί την προσοχή των

οδηγών. Η αναγραφή μπορεί να περιλαμβάνει απλι;)ς τη λέξη

"Νοσοκομείο", ή το όνομα του εκάστοτε νοσοκομείου όταν αυτό

χρησιμοποιείται ευρέως.

2. Θέσπιση ειδικών κριτηρίων πληροφοριακής σήμανσης ιδιωτικών

νοσοκομειακών μονάδων και κλινικών: Θεωρούμε ότι ο μοναδικός

τρόπος για να σταματήσει η ανεξΈΛΕΓΙCΤΗ τοποθέτηση ιδιωτικών

πινακίδων, με όσα αρνητικά συνεπάγεται κάτι τέτοιο (μη τήρηση των

'ΧΡωματικών προτύπων, εσφαλμένες θέσεις τοποθέτησης.,

περιβαλλονπκή και αισθηπκή υποβάθμιση), είναι η πρόβλεψη

τοποθέτησης των ειδικών πινακίδων από τις δημόσιες υπηρεσίες, στα

πλαίσια των συνολικών μελετών πληροφοριακής σήμανσης περιοχών

και οδικών αξόνων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοω και το μέτρο να

αποκτήσει ουσιαστική σημασία και να μην εξελιχθεί σε μέσο

διαφήμισης και προβολής, χρειάζεται να θεσπιστούν ειδικά κριτήρια που

να εξασφαλίζουν τη σήμανση μόνο των σημαντικών ιδιωτικών κλινικών

οι οποίες εξυπηρετούν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού (ελάχιστος

αριθμός κλινών, σημαντική εξειδίΙCΕUΣΗ [πχ. αντικαρκινικά νoσoιcoμεία],

τοπική σημασία). Η δαπάνη της εγκατάστασης, τέλος, πρέπει να

επιβαρύνει τους ιδιώτες, καθώς η πληραφοριακή σήμανση θα ωφελήσει

την προβολή του νοσοκομείου.

3. Επειδή προφανώς η σήμανση των νοσοκομείων και κλινικών είναι καθ'

όλn. επιθυμητή ανεξαρτήτως του μεγέθους και της σημασίας τους, πρέπει

να προβλεφθεί και η περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων για την

τοποθέτηση ενός μικρού αριθμού πινακίδων από τους ιδιοκτήτες

μικρότερων νοσηλευτικών μονάδων στις οικείες Δημοτικές αρχές, οι
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7.5.2.5

οποίες θα μπορούν να εντάξουν τις πινακίδες αυτές στο πρόγραμμα

πληροφοριακής σήμανσης του σΤΑ, ιcατά τρόπο τέτοιο ώστε να μη

θίγεται η ομοιομορφία και η αποτελεσματικότητα της δημοτικής

σήμανσης.

Χρήση του γκρίζου χρώματος στις πινακίδες Βιομηχανικών Περιοχών και στην

υπόδειξη διαδρομών φορτηγών οχημάτων

]

]

]

ο

D

Οι πινακίδες ΎΚρίζου χρώματος για πι σήμανση οργανωμένων χώρων

παραγωγικών δραστηριοτήτων και βιομηχανικών - βιοτεχνικών εyιcαταστάσεων που

προβλ/πσυν οι προδιαγραφές της ΓΓΔΕ εδώ και μια δεκαετία και πλέον, δεν έχουν

χρησιμοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο μέχρι σήμερα. Πιστεύο"με ότι είναι καιρός, στα

πλαίσια των νέων μελετών πληροφοριακής σήμανσης, να γίνει επιτέλους χρήση των

mvακίδων αuτών, με δύο παραλλαγές, σι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην πρόταση

πληροφοριακής σήμανσης της περιφερειακής αρτηρίας του ΩΣ Βόλου. Σε αυτή την

κατεύθυνση, οι πινακίδες αυτές, ή τουλάχιστον η πρώτ/. πρέπει να περάσουν και στην

επόμενη αναθεωρημένη έκδοση του ΚΟΚ.

Η πρώτη πινακίδα είναι η κλασική πινακίδα υπόδειξης κατευθύνσεων το\) Σχ.7

35α, η οποία πρέπει να χρησψοποιείται μαζί με την αντίστοιχη προειδοποιητική στις

κύριες προσβάσεις βιομηχανικών περιοχών. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιείται και

ένθετα σε διαγραμμαπκές προειδοποιηπκές πινακίδες. Η δεύτερη πινακίδα (Σχ.7-35β),

είναι μια πινακίδα το\) αγγλικού κώδικα JC\)κλοφορίας, η οποία ι>ΠOδειΙCΝΎει την

ενδεUCΝΥΌμενη KατεύΘUνση κίνησης για φορτηγά οχήματα ια/Ι μπορεί να

χρησψοποιηθεί για τον καθορισμό διαδρομών φορτηγών σε ασnκές περιοχές (όπως πχ.

τη σημερινή διαδρομή των φορτηγών σnς οδοός Παγασών και Αναλήψεως στο ΠΣ

Βόλου), στη θέση της ρυθμισnκής σήμανσης που χρησιμοποιείται σήμερα.
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Σχ. 7-35: Προτεινόμενεςπινακίδεςσήμανσηςβιομηχανικώνδραστηριοτήτων.

(ο): Προτεινόμενηπινακίδαυπόδειξηςκατεύθυνσηςπρος βιομηχανικήπεριοχή.

(β): ΠινακίδαυπόδειξηςενΔΕUCΝΥόμενηςιcατεύθυνσηςφορτηγώναΥΥλικοό κώδικα.

Πηγή (β): The H;ghway Code, 2001.

7.5.2.6 Γενίκευση τηςχρήσης γεφυρών σήμανσης σε κεvτρικσός κόμβουςαστικών

περιοχών

Όπως εmσημάναμε ήδη, η αcmκή πληροφοριακή σήμανση στην Ελλάδα

παρουmάζει τεράστιες ελλείψεις. Από τον κανόνα αυτό δεν ξεφεύγουν οι κεντρικές

αρτηρίες των μεγάλων πόλεων, παρ' όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία

χρόνια. ιδιαίτερα στην Αθήνα. Αυτό που παρατηρήσαμε ότι συμβαίνει κυρίως, είναι η

παντελής απουσία προειδοποιητικών (διαγραμματικών) πινακίδων, εξαιτίας του

περιορισμένου πλάτους των πεζοδρομίων στην πλειοψηφία των ελληνικών αστικών

οδών. Σε αυτό το επiπεδο. τη λύση θα μπορούσε να δώσει η εγκατάσταση γεφυρών

σήμανσης στα νευραλγικά σημεία του κεντρικού αρτηριακού δικτύου των ελληνικών

πόλεων. Οι προδιαγραφές της ΠΔΕ εξάλλου, τονίζουν ιδιαίτερα τ/ν αναγκαιότητα

αυτή. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη τις προϋποθέσεις τοποθέτησης γεφυρών σήμανσης

των κανονισμών των ΗΠΑ (βλ. 5.2.4), θα διαπιστώσουμε ότι κάτι τέτοιο ό,"" μόνον

ενδείκνuται αλλά ότι σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται κιόλας.

Προς επιβεβαίωση αυτού του ισχυρισμού παραθέτουμε τις κυριότερες

προϋποθέσεις, που απανrώνrαι στην πλειοψηφία των κεντρικών αστικών αρτηριών στις

ελληνικές πόλεις
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1. Αυξημένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι, κοντά στο όριο κορεσμού της οδού.

2. Τρεις ή περισσότερες λωρίδες ιcυιcλoφoρίας ανά κατεύθυνση.

3. Διαχωρισμός κατευθύνσεων οδών πολλών λωρίδων κυκλοφορίας.

4. Μειωμένη ορατότητα κατά μήκος ενός οδικού τμήματος.

5. Μεγάλο ποσοστό φορτηγών που εμποδίζει την ορατότητα στα πλάγια.

6. Ανεπαρκής χώρος τοποθέτησης πινακίδων στα πλάγια της οδού.

(MUTCD, 2000)

Σχετικά με τις προϋποθέσεις των σημείων 4 και 5, θα προσθέσουμε και δύο

ακόμη παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση της ορατότητας των πλαγίων

πινακίδων, όπως αυτοί προια/πτουν από την εμπειρία στη χώρα μας. Ο πρώτος αφορά

στην παράνομη στάθμευση οχημάτων σε κεντρικούς κόμβους και ο δεύτερος στη

συστηματική λανθασμένη τοποθέτηση των πινακίδων πίσω από δέντρα, θάμνους,

κολώνες ή άλλες διαφημιστικές πινακίδες.

Ο αντiλoγoς σχετικό με τη μη χρησιμοποίηση γεφυρών σήμανσης εστιάζεται σε

δύοσημεΙα:

• Το μεγάλο κόστος κατασκευής.

• Την αντιαισθητική εμφάνιση που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το

αστιιcό περιβάλλον.

Ως αντiKΡOυση του πρώτου ισχυρισμού, αναφέρουμε ότι το αυξημένο κόστος

κατασκευής μιας γέφυρας σήμανσης μπορεί να αποσβεστεΙ από τη μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής που έχει σε σχέση με τις κοινές πινακίδες. Εκτός σ:πό τη διαφορά της

συμβατικής διάρκειας ζωής, που υπολογίζεται σε 5 χρόνια περισσότερο (διάρκεια ζωής

15 - 20 χρόνων για τις γέφυρες σήμανσης και 10 - 15 χρόνων για τις απλές πινακίδες),

υπάρχει και μια άλλη, σημαντικότερη, παράμετρος, καθαρά ελληνικής προέλευσης.

Αυτή έχει να κάνει με την πραγματική διάρκεια ζωής των πινακίδων, η οποία στην
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Ελλάδα μειώνεται σημαντικά εξαιτίας των συχνότατων βανδαλισμών. Αποτελεί κοινό

τόπο η παρατήρηση ότι η πλεωψηφία των ελληνικών πινακίδων. ιδιαίτερα δε των

πληροφοριακών οι οποίες "δεν σώζουν ζωές". είναι σε ιcακή κατάσταση, συνήθως

γραμμένες με σπρέι ή στραβωμένες από διάφορες πρoσιcρoύσεις. με αποτέλεσμα από

τον πρώτο κιόλας ιcαιρό που τοποθετούνται να καθίστανται αναπoτελεσματικtς και να

τίθενται σε αχρηστία. Επειδή δεν υπάρχεΙ, άμεσα, τρόπος μεταστραφής αυτής της

κατάστασης (η αστυνόμευση των πινακίδων δεν είναι δυνατή, ούτε και επιθυμητή, ενώ

η αλλαγή νοοτροπίας όσων προβαίνουν σε βανδαλισμoUς δεν μπορεί να γίνει από τη

μια μέρα στην άλλη), το ΙCΑΛiιτερα μέσο πραστασίας, άρα tcαι αύξησης της διάρκειας

ζωής Τα/ν πινακίδων είναι η τοποθέτησή τους σε ύψος τέτοω που κανείς (άνθρωπος ή

όχημα) δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτές.

Ως προς το δεύτερο αντεπιχείρημα, η άποψή μας είναι ότι αντιαισθητικό είναι

το ίδω το δομημένο περιβάλλον των ελληνικών πόλεων. με την άναρχη δόμηση και την

ανομοιομορφία των όψεων και των όγκων των κτφίων. Μια γέφυρα σήμανσης, με τα

έντονα χρώματα των mvaΙCΊΔΩv της, μπορεί αντίθετα να ομορφύνει το περιβάλλον της

οδού και να δέσει αρμονικά με το φόντο του ουρανού που την περιβάλλει. Εξάλλου, η

εγκατάσταση γεφυρών σήμανσης, συνεπάγεται την απομάκρυνση των παλαιών

πλευρικών πινακίδων (που συχνά είναι σε κακή κατάσταση και τελείως αντιαισθητικές

είτε λόγω παλαιότητας., είτε εξαιτίας βανδαλισμών). αυξάνοντας το χώρο κίνησης των

πεζών στα, συνήθως. στενά πεζοδρόμια των οδών.

Για την υποστήριξη της θέσης αυτής, παρατίθενται δiιo φωτογραφίες της

Λεωφόραυ Κηφισίας, στην πρόσβαση του κόμβου με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στους

Αμπελόκηπους, στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν από τους πλέον νευραλγικούς

κόμβους της Αθήνας, με έντονη κuκλoφoριακή συμφόρηση τις περισσότερες ώρες της

ημέρας, στον οποίο επιτρέπονται όλες οι δυνατές στρέφουσες κινήσεις. Η πρόσβαση

της Λ. Κηφισίας γίνεται μέσω 4 λωρίδων κυκλοφορίας, εκ των οποίων οι 2 συνεχίζουν

ευθεία, η αριστερή λωρίδα, που δημιουργείται στη διαχωριστική νησίδα εξυπηρετεί την

αριστερή στραφή και η δεξιά λωρίδα χρησψοποιείται τόσο για την ευθεία tcατεiιΘUνση

όσο tcαι για τη δεξιά στροφή. Η υφιστάμενη πληροφοριακή σήμανση είναι πλημμελής

και αποτελείται από ορισμένες παλιές πλευρικές mνακίδες που μόλις που διακρίνονται

από τους οδτπούς των οχημάτων και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των βασικών

προορισμών ανά κατεύθυνση κίνησης.
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Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η σημερινή κατάσταση του κόμβου με την

πλημμελή υφιστάμενη πληροφοριακή σήμανση και στη δεύτερη απεικονίζεται η

εμφάνιση που θα είχε ο κόμβος αν γινόταν η τοποθέτηση μιας γέφυρας σήμανσης (με

την προϋπόθεση δημιουργίας λωρίδας αποκλειστικά για τη δεξιά στροφή). Πιστεύουμε

ότι εκτός της φανερής αναβάθμισης της πληροφοριακής σήμανσης της πρόσβασης, το

αισθητικό αποτέλεσμα είναι και αυτό αρκετά θετικό.
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Εικόνα 7-28 : Η πρόσβαση της Λ. Κηφισίας στον κόμβο με τη Λ. Αλεξάνδρας

(περίπtωση ενδεικνυόμεVΗς χρήσης γέφυρας σήμανσης).

Εικόνα 7-29 : Η πρόσβαση της Λ. Κηφισίας στον κόμβο με τη Λ. Αλεξάνδρας

(αναπαράσταση τοποθέτησης Ύέφυρας σήμανσης).
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7.5.2. 7 Πληροφοριακή σήμανση αυτοκινητοδρόμων

Όσον αφορά στους αυτοιανητοδρόμους, η κατάσταση εμφανίζεται αρκετά

προβληματική ιcυρίως στον ΠΑΘΕ και κατά δεύτερο λ(ΥΥο στην Εγνατία Οδό. Η Αmκή

Οδός, από την άλλη μεριά, παρέχει υψηλό πληροφοριακής σήμανσης. Θα συνοψίσουμε

τα ιcυριότερα προβλήματα, προχωρώντας στις απαραίτητες προτάσεις επίλυσής τους,

εξετάζοντας ξεχωριστά τους τρεις αυτοός άξονες.

Τα βασικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στον ΠΑθΕ συνοψίζονται

στα ακόλουθα:

Ι. Η πληροφοριακή σήμανση των κόμβων είναι πλημμελής. Σε ελάχιστους

κόμβους έχουν τοποθετηθεί και οι 9 (ή 10, για τους πρωτεόοντες

κόμβους) προβλεπόμενες mνακίδες του Σχ.7.3Ο.

2. Υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό έλλειψη συνέχειας στις αναγραφές των

κύριων προορισμών. Σε μερικούς κόμβους εmλέγεται ένας κύριας

προορισμός, σε άλλους επιλέγονται δύο κύριοι προορισμοί μεΥάλης

ενδιάμεσης απόστασης (πχ. οι προορισμοί Λαμία - Θεσσαλονίκη), ενώ

σε άλλους εmλέ'yεται ένας κύριος προορισμός και ένας τοπικός

προορισμός της περιοχής (όπως σε δύο κόμβους στο νομό Βοιωτίας,

όπου οι "κύριοι" προορισμοί είναι η Αθήνα και το Κάστρο). Υπάρχουν

ακόμη περιπτώσεις όπου παραλείπεται η αναΎραφή των προορισμών στα

λοτινικά (όπως στον κόμβο Λάρισα Ι) (ΔΕΚΑΜΜ, 2001) και άλλες στις

οποίες υπάρχουν διαφορετικές αποδόσεις στα λαnνικά των ίδιων

προορισμών (πχ. η αναγραφή 'Άthens" αντί για 'Άthina" σε κόμβους

στην περιοχή της Μαλακόσας).

3. Υπάρχει πληθώρα λαθών στην αρίθμησή του δικτύου. Αυτό αφορά τόσο

στη χρησιμοποίηση του εθνικού αριθμού "ι" και του ευρωπαΤκού 'Έ75"
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στην κατεύθυνση της εuθείας., όσο και στην αρίθμηση των εΟνικών οδών

στις Kατευθύνσε~ εξόδου στους κόμβους με το εθνικό δίκτοο.

4. Η αρίθμηση των κόμβων είναι ιcυΡΙOλειcτιιcά ανύπαρκτη.

5. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ΎW τη σήμανση των σταθμών

εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, ακόμη και στην περίπτωση

οργανωμένων χώρων (όπως πχ. στην περίπτωση του σταθμού "Σείριος").

Πρέπει να τονίσουμε ότι τα παραπάνω προβλήματα δεν οφείλονται στην

ανεπάρκεια των κανονισμών. Οι προδιαΎραφές είναι σαφείς και περιέχουν αναλυτικά

σχέδια όλων των προβλεπόμενων πινακίδων καθώς και πρότυπα σχέδια πλήρους

σήμανσης ΎW όλες τις κατηγορίες κόμβων. Το πρόβλημα είναι ότι η πληροφοριακή

σήμανση αντιμετωπίζεται ως μια συμβατική υποχρέωση των εργολάβων στα πλαίσια

παράδοσης των διαφόρων τμημάτων της οδού. Τα τμήματα αυτά είναι συνήθως της

τάξης των 1Ο -15 krn. έτσι οι υπεUθυνoι των κατασκευαστικών εταψειών δεν έχουν

πλήρη εικόνα της οδού, με αποτέλεσμα να επιλέΥουν το περιεχόμενο κάθε πινακίδας

στο τμήμα που έχουν αναλάβει κατά την κρίση τους (Δρυμαλίτοο, Ι 995). Ακόμη, η

υπεύθυνη υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ για το συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών

κατασκευής, η ΕΥΔΕιΠΑθΕ, δεν προβαίνει σε ελέγχους της πληροφοριακής σήμανσης

των παραδοτέων τμημάτων, κρίνοντας, ΙCΑKώς., το θέμα αυτό ως δευτερεύον και

περιορίζεται στον τεχνικό έλεΥχο της ποιότητας των έΡΥων οδοποιίας.

Η πρόταοή μας είναι σαφής: οι μελέτες πληραφοριακής σήμανσης πρέπει να

εκπονηθούν από την ΕΥΔΕιΠΑθΕ για το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου με ενιαίο

σκεπτικό το οποίο πρέπει να περtλάβει:

1. Έναν οριστικό κατόλοΥΟ των ια/ριων προορισμών.

2. Μια πλήρη καταγραφή και καταχώρηση σε βάση δεδομένων όλων των

κόμβων της οδού, η οποία θα περ1λαμβάνει την αύξουσα αρίθμηση, την

οριστική ονομασία και τις συνιστώμενες κατευΘUνσεις εξόδου για κάθε

κόμβο.
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3. Τη θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση των υπαρχόντων

χώρων εξυπηρέτ/σης αuτοιcινηnστών κατά μήκος της οδού και την

εφαρμOΊ'i πλήρους (κατά ~ προδιαγραφές) σήμανσης για όλους τους

χώρους που πληρούν τα κριτήρια.

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει σε πρώτο στάδιο επιτόπιος έλεΎΧος σε όw το

μήκος του ΠΑΘΕ από το αρμόδιο πρασωπικό για την αποτύπωση της υφιστάμενης

κατάστασης και την καταγραφή των ελλείψεων και των λαθών σε σχέση με τα

προβλεπόμενα στις προδιαΥραφές και στην προτεινόμενη μελέτη ιcαι, σε δεύτερο

στάδιο, να εγκατασταθούν οι απαιτούμενες πινακίδες και να αντικατασταθούν εκείνες

που είναι ακατάλληλες. Στο στάδιο αυτό, όπου εμφανίζονται λάθη και ελλείψεις τα

οποία οφείλονται στη μη τήρηση των προδιαγραφών από τις αρμόδιες ΙCαταΣΙCΕUΑΣΤΙκές

εταιρείες, πρέπει οι εργασίες τοποθέτησης να βαρύνουν τις εταφείες. Όσο δε αφορά

στα τμήματα, τα οποία είναι ακόμη υπό κατασκευή ή δημοπράτηση, θα πρέπει η

υπηρεσiα να προμηθεύσει έΥκαφα τους εργολάβους με όλα τα σχέδια πληροφοριακής

σήμανσης της περιοχής μελέτης τους.

Όσον αφορά στους κύριους προορισμούς κατά μήκος του ΠΑΘΕ, η πρότασή

μας είναι να περιλάβει τους ακόλουθους προορισμούς ανά τμήμα:

};> Στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Κατερίνη: Κατερίνη - Λάρισα.

» Στο τμήμα Κατερίνη - Λάρισα: Λάρισα - Βόλ<>ς.

» Στο τμήμα Λάρισα - Βελεστίνο (kύρια έξοδος προς Βόλο): Βόλ<>ς - Λαμία.

~ Στο τμήμα Βελεστίνο - Λαμία: Λαμία - Αθήνα.

» Στο τμήμα Λαμiα - Αθήνα: Αθήνα - Κόρινθος.

» Στη Λεωφόρο Κηφισού μετά τον Ανισόπεδο Κόμβο (ΑΚ) Μεταμόρφωσης

(κόμβος Αττικής Οδού): Αθήνα - Πειραιάς.

» Στην Αττική Οδό (τμήμα από ΑΚ Μεταμόρφωσης ως ΑΚ Ελευσίνας):

Κόρινθος - Euooίνo.

» Στη Λεωφόρο Αθηνών και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου: Κόρινθος

Πάτρα.
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~ Στο τμήμα Κόρινθος - Πάτρα: Πάτρα.

Η Απική Οδός. στην ουσία είναι η μόνη οδός στην Ελλάδα όπου το επίπεδα

πληροφοριακής σήμανσης είναι υψηλού επιπέδου. Αυτό δεν είναι τυχαίο. καθώς

πρόκειται για έργο που κατασκευάστηκε εξ' ολοκλήρου από την αρχή, οπότε έγινε

ενιαία μελέτη σήμανσης παράλληλα με τη δημωυjYYία του. Έτσ~ κoTtσTη δυνατή η

τήρηση όλων των προδιαγραφών (συνέχεια προορισμών, ομοωμορφία στη σήμανση

των εξόδων, αρίθμηση όλων των κόμβων). Η επισήμανση που θα κάνουμε είναι ότι

χρειάζεται να αριθμηθεί όπως όλες οι εθνικές οδοί.

Όσον αφορά στην Εγνατία Οδό, τέλος, η εικόνα που έχουμε προσωπικά για το

έργο είναι μικρή, οπότε δεν μπορούμε να εκφέρουμε ιδιαίτερες προτάσεις. Θα

αναφέρουμε απλώς ότι το πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει είναι η αναγραφή του

αριθμού"Α2", αντί για το σκέτο "2" στην ιcατεύθυνση ευθείας κίνησης, η οποία πρέπει

να αντικατασταθείστο σύνολο των πληροφοριακώνπινακίδωντ/ς οδού.

7.5.2.8 Αντψετώπιση παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων

Το πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα προβληματικό ζήτημα των διαφημιστικών

πινακίδων και επιγραφών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια των ελληνικών

δρόμων. Η αντιμετώπιση του θέματος από τα αρμόδια όργανα είναι εντελώς ανεπαρκής

με αποτέλεσμα η παράνομη εΥκατάσταση διαφημιστικών mνακίδων να γίνεται

ανεξέλεΥκτα στο σύνολο της χώρας.

Καταρχήν θα αναφέρουμε τις προβλέψεις του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου

σχετικά με το θέμα, όπως αυτές διατυπώνονται στον ΚΟΚ. Ο ΚΟΚ πρoβλtπει λοιπόν,

στο άρθρο 11, την απαγόρευση ανάρτησης διαφημιστικών mVOKilirov σε μια ζώνη

πλάτους 150 m εκατέρωθεν του άξονα των εθνικών και επαρχιακών οδών που

διέρχονται εκτός κατοικημένων περιοχών και 40 m στα τμήματα των οδών αυτών που
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διέρχονται εντός κατοικημένων περιοχών και το όριο ταχύτητας είναι ανώτερο των 70

km/h. Για τα υπόλοιπα τμήματα των οδών αυτών. καθώς και για τις τοπικές οδούς, η

εγκατάσταση τέτοιων πινακίδων επιτρέπεται εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή

διεξαγωγή της κυκλοφορίας, δηλαδή όταν δεν εμποδίζουν τη θέα υπαρχουσών

κυκλοφοριακών πιναΙCΊΔων ή δεν θαμβώνουν τους οδηΥούς (στην περίπτωση των

φωτεινών εΠΙΎΙ:>αφών). Ακόμη, οι διαφημιστικές πιναΙCΊΔες ή επιγραφές πρέπει να

τοποθετούνται παράλληλα στον άξονα της οδού για να μην αποσπούν την προσοχή των

διερχόμενων οδηΥών, με μόνη εξαίρεση τις επιγραφές των πρατ/ρίων καυσίμων που

επιτρέπεται να τοποθετούνται κάθετα στον άξονα της οδού. Είναι ενδιαφέρον να

τονιστεί ότι δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο του ΚΟΚ η τοποθέτηση

κατευθυντήριων πινακίδων πληροφοριακής σήμανσης ηκαταστάσεων ή επιχεφήσεων.

πλην όσων είναι τοποθετημένες παράλληλα στον άξονα της οδού, κάτι που φυσικά

παραβιάζεται συστηματικά. Χρειάζεται να σημειωθεί πάντως ότι σε τμήματα εθνικών

και επαρχιακών οδών που διέρχονται από κατοικημένες περιοχές με όριο ταχύτητας

μικρότερο των 70 km!h τα οποία θα χαρακτηριστούν ως πρωτεύον αστικό δίκτυο

προβλέπεται απαγόρευση τοποθέτησης οποιασδήποτε διαφημιστικής επιγραφής εκτός

αν γίνεται εντός ειδικών πλαισίων τις προδιαγραφές των οποίων καθορίζει το

ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το πρόβλημα των διαφημιστικών πινακίδων είναι από τα σοβαρότερα των

ελληνικών οδών. Το νομικό πλαίσιο θέτει αυστηρούς περιορισμούς και προβλέπει

βαριές ποινές για τους παραβάτες, εντούτοις τηρείται πλημμεMi>ς από τις τοπικές αρχές

(που είναι υπεύθυνες για τον έλεΎχο τυχόν παραβάσεων) με αποτέλεσμα να επικρατεί

πλήρης αouδσσία. Οι δρόμοι της χώρας μας είναι γεμάτοι από διαφημιστικές πινακίδες,

οι οποίες προκαλούν σοβαρή παρακώλυση της κυκλοφορίας καθώς είναι κατά ΙCΑΝόνα

τοποθετημένες σε διασταυρώσεις οδών, αποκρύπτοντας συνήθως το περιεχόμενο των

κυκλοφοριακών πινακίδων. Αν θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα σφαιρικότερα, πάντως,

ξεφεύγοντας από τη συνήθη κριτική αφενός στους ιδιώτες που παραβαίνουν τις

διατάξεις του ΚΟΚ και τοποθετούν ανεξέλεγ1Cτα διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές

παντού, αφετέρου στις αρχές των ΟΤΑ που δεν προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες

αφαίρεσης των διαφημιστικών διατάξεων και απόδοσης των ευθυνών στους υπαίτιους,

πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη (πλην εκείνης των ειδικών

διαφημιστικών πλαισίων για το πρωτεύον αστικό δίκτυο) ειδικών προδιαγραφών για τις

διαφημιστικές πινακίδες. Είναι γεγονός ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με την
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πληθώρα μικροεπιχειρήσεων και καταστημάτων. σuxγά τουρισπιcού χαρακτήρα,

διάσπαρτων στον αστικό και εξωαοτικό χώρο, η ανάγκη διαφήμισης είναι πολύ μεγάλη

για τους ιδιοκτήτες, καθώς συχνά είναι ο μόνος τρόπος προσέλκυσης πελατείας.

Δεδομένης και της έλλειψης ουσιαστικού iλέyχoυ από τα εντεταλμένα όργανα που

επιιφατεί, είναι επόμενο να ιωριαρχεί η σημερινή αυθαιρεσία. Προς αυτή την

κατεύθυνση πρέπει το ζήτημα να εξεταστεί ουσιαστικά και να αντιμετωπιστεί

αμφίπλευρα, τόσο προς όφελος της 1CUκΛoφopioς όσο 1α/Ι για την, 1α/τά το δυνατό,

ικανοποίηση των ιδιωτών.

Αυτό μπορεί να γίνει κατά τρόπο ανάλογο με όσα εφαρμόζονται στις ΗΠΑ (βλ.

5.3.5.3) για τις τουριστικές επιχεφήσεις. Με ανάλογο τρόπο, μπορεί να προβλεφθεί και

στη χώρα μας η θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή επιχειρήσεων τουριστικού

χαρακτήρα σι οποίες αντλούν το μεγαλύτερο ποσοστό της πελατείας τους από μη

μόνιμους κατοίκους της περιοχής στην οποία βρίσκονται. Οι ονομασίες των

επιχειρήσεων αυτών μπορούν να αναγράφονταισε ειδικές πινακίδες, τοποθετημένεςσε

σιryκ:εκρψένα σημεία του οδικού δικτύου με την υπόδειξη των σχετικών

κατευ%νσεων. Όσο για τα έξοδα εγκατάστασης, αυτά θα πρέπει να βαρύνουν

αποκλειστικά τους ιδιώτες. Κάτι τέτοιο μπορεί να επε1Ctαθεί και στον αστικό χώρο, στα

πλαίσια της δημοτικής σήμανσης, όπου οι ατΑ μπορούν να θεσπίζουν κριτήρια για

επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας και να προβαίνουν σε ανάρτηση ειδικών πιναιdδων σε

σημεία του οδικού διιcWOυ όπου δεν παρακωλύεταιη υπόλοιπη οδική σήμανση.

7.5.2.9 Αναθεώρηση και εΠJκαΨOΠOίηση του 'κοκ

Κλείνοντας την ενότ/τα αυτή, θα διατυπώσουμε για τελευταία φορά την ανάγκη

αναθεώρησης του καΙ(, προκειμένου το βασικό εγχειρωlO κυκλοφορίας της χώρας να

περtλάβει επιτέλους το σύνολο των πληροφοριακών πιναιdδων των ελληνικών οδών, με

τη σημερινή τους μορφή. Αυτή η τελευταία παράμετρος είναι τελικά και η

σημαντικότερη. καθώς αφορά την πληροφόρηση των πολιτών, οι οποίοι δεν είναι

υποχρεωμένοι ούτε μπορούν να είναι ενήμεροι σχετικά με τις ακριβείς διατάξεις των

προδιαγραφών. Πέρα από τα επιμέρους σχόλια που κάναμε κατά την παρουσίαση μίας

προς μία των βασικών 1ιληροφοριακών πιναιdδων του κοκ, θα συνοψίσουμε
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διατυπώνοντας τις αιcόλoυθες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την

αναθεώρηση του ΚΟΚ.

Ι. Ο ΚΟΚ πρέπει να περιλάβει αντιπροσωπευτικά κα., ΙCΥρίως. πραγματικά

παραδείγματα όλων των πληροφοριακών πινακίδων.

2. Χρειάζεται να περιληφθούν σύγχρονες πληροφοριακές πινακίδες όλων

των κατηγοριών, προς αvτιmτάσταση των υπαρχουσών πινακίδων του

ΚΟΚ που προβλέπονται ίδιες και απαράλλαχτες εδώ και περισσότεrx>

από 30 χρόνια.

3. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στις πρόσφατα προβλεφθείσες

κατηγορίες πιναιάδων - κατά πρώτο λόγο των λευκών πινακίδων

τοπικών προορισμών και κατά δεύτερο των καφέ πινακίδων - ώστε να

χρησιμοποιηθούν σωστά παραδείγματα της χρήσης τους.

4. Πρέπει να εισαχθούν επιτέλους παραδείγματα χρήσης των γκρίζων

πινακίδων.

5. Οι πινακίδες του κοκ., τέλος. πρέπει να ΣUμφωνΟW απόλυτα με τις

σημερινές προβλεπόμενες πινακίδες των προδιαγραφών σήμανσης του

οδικού δικτύου και όσες πινακίδες δε χρησιμοποιούνται πλέον πρέπει να

αφαιρεθούν.
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8 Η1rληΡΟφΟΡιακή σήμανση της αρτηρίας παράκαμψης του

Πολεοδομικού ΣυΎκροτήματος Βόλου

Στο τελεuταίo κεφάλαιο της εργασίας., θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή

ορισμένων ειc των προτάσεων πληροφοριακής σήμανσης που ΈΥιναν ιcατά τη διάρκεια

της εργασίας, εξετάζοντας λύσεις για την πληροφοριακή σήμανση της αρτηρίας

παράκαμψης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (ΠΣ) Βόλου, η οποία είναΙ, στην

παρούσα φάση, υπό ιcατασκευή.

Θα τονίσουμε ότι η ενδεικτική μελέτη πληροφοριακής σήμανσης της αρτηρίας

θα περιλάβει την πλήρη σήμανση των βασικότερων κόμβων της οδού και την απλή

παράθεση των προειδοποιητικών mvaιdδrov με τις κατευθύνσεις ευθείας κίνησης και

εξόδων, όσον αφορά στους δευτερεύοντες κόμβους.

Εισαγωγικά. θα αναφέροuμε ορισμένα γενικά στοιχεία για τη λεΙΤΟ\'Ρ'Υία της

αρτηρίας αυτής, τα οποία θα μας βαηθήσουν στην εκπόνηση της μελέτης

πληροφοριακής σήμανσης που θα γίνει στη συνέχεια.

Θα ξεκινήσουμε αναφέροντας ορισμένα βασικά στοιχεία για το ΠΣ Βόλου και τα

κύρια χαρα1Cτ/ΡΙστιΙCΆ του, εστιάζοντας ΚUρίως στην κuκλoφOριαιcΉ του δομή. Το

γενιιcό χαρα1Cτ/ριστιΙCό του ΠΣ είναι η γραμμική το\) ανάΠWΞη κατά μήκος το\)

Παγασητιιcoύ Κόλποu. μια ανάπroξη πο\) αKOλoUΘεί κυρίως την ΙCατεύΘUνση από

ανατολάς προς δυσμάς και που οφείλεται στην ύπαρξη φυσικών ορίων τόσο στα βόρεια

(με τον ορεινό ό'Υκο του Πηλίου) όσο και στο νότο. με το υδάnνο στοιχείο. Δεν είναι

τυχαίο. εξάλλου. όn και οι παραγα/ΎΙκές μονάδες της περιοχής. οι οποίες έλκουν το

μεΥαλύτερο ποσοστό εμπορευμαnκών μετακινήσεων. βρίσκονται κατά μήκος αυτού

του άξονα (η Βωμηχανική Περιοχή [ΒΙΠΕ] στα δυτικά του ΠΣ, το λιμάνι του Βόλου

στο κέντρο και η βιομηχανική ζώνη στην περιοχή της ΑΓΕΤ. στα ανατολικά όρια του

ΠΣ). Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η κεντροβαρική θέση του ΠΣ στην

ευρύτερη περιοχή επηρεάζει άμεσα τη σχέση του με το υπόλοιπο οικιστικό πλέΥμα, και
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ιδιαίτερα την περωχή του Πηλίου, κάτι που αποτυπώνεται χωρικά στο γεγονός ότι

σχεδόν όλες οι μετακινήσεις από και προς το Πήλιο διεξάγονται μtσω του ΠΣ Βόλου.

Όσον αφορά το βασικό οδικό δίκτυο του ΠΣ, παρατηρούμε ότι οι κuριότερες

υπεραστικές αρτηρίες (η λεωφόρος Αθηνών και η οδός Λαρίσης με τη συμβολή τους

κατά την είσοδο στην πόλη στην οδό Λαμπράκη, η οδός Ιωλκού και η οδός Πολυμέρη

που απολήγουν στα ζεύγη μονοδρόμων Ιωλκού / Καρτάλη και Δημητριάδος Ι Ιάσονος,

αντίστοιχα), καθώς και ο βασικός συνδετήριος άξονας μεταξύ των Δήμων Βόλου και

Νέας Ιωνίας (2ας Νοεμβρίου / Ειρήνης), αναπτύσσονται περίπου ακτινικά ως προς την

πόλη 1C(l! συναντώνται στην περιοχή της Πλατείας Δημαρχείου. Ακόμη ιcαι η

πρωτεύοοοα αρτηρία Μπότσαρη / Μαιάνδρου είναι ακτινική ως προς το κέντρο της Ν.

Ιωνίας. Φuσιιcά., δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σύστημα εσωτερικών δακτυλίων

παράιcαμψης του ιcένφoυ της πόλης, με τον εσωτερικό δαΙCΤΎλιO των πρωΤΕUOOOών

αρτηριών Παγασών / Αναλήψεως και τον "ενδιάμεσο" δευτερεύοντα δακτύλιο των

οδών Γ.Δήμου / Ορμινίου. Για την αντιμετώπιση της ολοένα και αυξανόμενης

κυκλοφοριακής συμφόρησης των κεντρικών αρτηριών, οι οποίες σηκώνουν το βάρος

όλων των μετακινήσεων, διαμπερών ή μη, κατέστη σαφής η ανάγκη κατασκευής ενός

περιφερειακού δρόμου, που να παρακάμπτει πραγματικά το κέντρο της πόλης (σε

αντίθεση με την οδό αναλήψεως για παράδειγμα, η οποΙα μόνο ως δακτύλισς

παράκαμψης δεν μπορεί να θεωρηθε() και να εξυπηρετεΙ τις διαμπερείς μεταΙCΙνήσε~

του ΠΣ (μετάβαση από και προς το Πήλιο και εξυπηρέτηση της κίνησης των φορτηγών

μεταξό των δύο βιομηχανικών ζωνών, της ΒΙΠΕ και της ΛΓΕΤ).

Η μελέτη της αρτηρίας παράκαμψης του ΠΣ Βόλου έΊ!'Ι περάσει από διάφορα

στάδια και έχει υποστεί συνεχείς τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται στην

πράξη αδύνατο να προσδιοριστεί ο ακριβής χρονικός ορίζοντας της ολοκλήρωσης της

κατασκευής της. Το μόνο κομμάτι που φαίνεται να προχωρά είναι, για προφανείς

λόγους, εκείνο που θα συνδέει την οδό ΛαρΙσης (Εθνική Οδός Βόλσο - Βελεστίνου) με

το νέο Στάδιο της πόλης, στα όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας στο χείμαρρο Ξηρtά, το

οποίο κατασκευάζεται για να φtλoξενήσει αγώνες ποδοσφαίρου των Ολυμπιακών

Αγώνων του 2004.

Πριν περάσουμε στο κυρίως μέρος του κεφαλαίου, θα σχoλtάσoυμε τη σχετική

ασάφεια που υπάρχει τόσο ως προς το συνολικό αριθμό των κόμβων της οδού, όσο και

ως προς την τελική μορφή των κόμβων αυτών. Έτσι, στην παρούσα μελέτη
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βασιστήκαμε σε ορισμένα σκαριφήματα κόμβων τα οποία mθανώς να μην

αντιπροσωπεύουν επακριβώς τ/ν τελική μορφή των κόμβων της οδού.
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8.1 Η μελiτη πληροφοριακής σήμανσης της περιφερειακής αρτηρίας

Η περιφερειακή αρτηρία του ΠΣ Βόλου προβλέπεται να είναι μια οδός ταχείας

1CIJκλοφορίας με ταχύτητα μελέτης 80 - 100 km/h. Για το λfryo αυτό, κρίνεται σιcόmμο

να σημανθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σήμανσης οδών ταχείας 1CIJκλοφορίας, με

δυο (2) προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων, στα 400 σι και τα 200 σι από τους

κόμβους. με πινακίδες κατευθύνσεων σε όλες τις προσβάσεις των κόμβων και

επιβεβαιωτικές πινακίδες εισόδου μετά τους κόμβους. Προτείνεται, στα πλαίσια του

εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής σήμανσης, η αναγραφή χιλιομετρικών

αποστάσεων να γίνεται μόνο στις επιβεβαιωτικές πινακίδες της περιφερειακής οδού

αλλά και των διασταυρούμενων επαρχιακών οδών, στην κατεύθυνση αντίθετα τ/ς

πόλης του Βόλου.

Στην πληροφοριακή σήμανση της αρτηρίας θα χρησιμοποιηθούν οι κλoσιlCές

πινακίδες προειδοποίησης κατευθύνσεων. με ορισμένες παραλλαγές που κρίνονται

σκόπιμες για την καλύτερη πληροφόρηση των οδηγών. Αυτές αφορούν την αναγραφή

σε πλαίσιο άνω της πρώτης προειδοποιητικής πιναΙCΊΔας. του ονόματος και του αριθμού

του κόμβου (πχ. 'ΊΟ", Ι.Κ. Αγ. Παρασκευής) και τη χρησψοποίηση ένθετων

υποβάθρων ανάλογα με την κατηΥορία των προορισμών. Έτσι, προτείνεται η χρήση

ένθετων πράmνου. λευκού, καφέ και γκρίζου 'ΧΡώματος. Πράσινα ένθετα θα χρειαστούν

στον Ανισόπεδο Κόμβο (ΑΚ) Λάρισας, όπου το διασταυρούμενο δίκτυο αποκτά

χαρακτηρισnκά αυτoιcινητoδρόμoυ μετά τον κόμβο, ενώ καφέ ένθετα θα χρειαστούν

στον Ισόπεδο Κόμβο (ΙΚ) Διμηνίου προς τον αρχαιολογικό χώρο Διμηνίου. Γκρίζα

ένθετα θο χρειαστούν στους κόμβους της ΒΠΙΕ και της Α1ΈΤ. Τα λευκά ένθετα θα

χρειαστούν σε όλους τους τοπικούς προορισμούς - συνοικίες εντός του ΠΣ Βόλου, στη

νότια πλευρά της χάραξης. Ακόμη, λfryω του προτεινόμενου σήματος OλυμmαKών

έργων που αφορά το Πανθεσσαλικό Στάδιο (Σχ.7-33), το οποίο περιλαμβάνει το

OλυμmαKό Σύμβολο με τους πέντε κύκλους σε λευκό υπόβαθρο και την αναγροφή με

μαύρα γράμματα, θα χρειαστεί ένθετο υπόβαθρο και στον Α.Κ. Πανθεσσαλικού

Σταδίου.
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Τέλος, θα εισηγηθούμε τη χρησιμοποίηση ιcαι ορισμένων ακόμη, καινούριων

πινακίδων. οι οποίες χρησιμοποιούνται στην πληροφοριακή σήμανση της Μ. Βρετανίας

και των ΗΠΑ. Η πρώτη αφορά την υπόδεtξη ενδεδειγμένης διαδρομής για τα φορτηγά

οχήμοτα, κατά τα βρεταVΙKά πρότυπα (βλ. Σχ.7-35β) η οποία θα συμπληρώσει το έργο

της σημερινής ρυθμιστικής σήμονσης και καθοδήγησης των φορτηγών από την οδό

Λαρίσης προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ μέσω απαγορεύσεων εισόδου στα τμήματα του

οδικού διΊCtύoυ που διασχίζουν τον αστικό ιστό. Η δεύτερη αφορά τη σήμανση

"συνεχόμενων κόμβων" (βλ. σχετικά 5.3.4.1 Ο) των αμερικάνικων κανονισμών, η οποία

πιστεύουμε ότι μπορεί να χρησιμεύσει ιδιαίτερα στην ομαλή και σαφή ιcαθoδήγηση της

ιcuιcλoφoρίας από την περιφερειακή αρτηρία προς τις συνοικίες του ΠΣ Βόλου.

Όσον αφορά το διασταυρούμενο δίκτυο, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα

ανάλογα με την κατηγορία των οδών. Έτσ~ στην Ε.Ο. Βόλου - Βελεστίνου (Α.Κ.

Λάρισας) θα προταθεί πληροφοριακή σήμονση σε γέφυρες σήμονσης γ., nς πιναιcίδες

κατευθύνσεων, όχι όμως πλήρης σήμανση αυτοκινητοδρόμου, mθώς στον Α.Κ.

Λάρισας η Ε.Ο. Βόλου - Βελεστίνου παύει να έχει χαρακτηριστικά αυΤOΙCΙνητoδρόμoυ

και δ.,σταυρώνεται ισόπεδα με τους κλάδους εξόδου της περιφερειακής αρτηρίας. Οι

υπόλοιπες οδοί αποτελούν οδούς τοπικού ή επαρχιακού δικτύου, οπότε, στα πλαίσια

ενσωμάτωσης του λευκού χρώμοτος στην πληροφοριακή σήμονση της χώρας μας, θα

προτείνουμε διαγραμματικές προειδοποιητικές πινακίδες λευκού γενικού υποβάθρου

στα 200 m και 100 m για nς επαρχιακές οδούς και μόνο στα 100 m με ταυτόχρονη

αναγραφή και σnς δυο γλώσσες για nς τοπικές οδούς, με ένθετα αναλόγως του είδους

των προς σήμανση προορισμών. Έτσι, μπλε ένθετο θα t:x.oυv όσοι είναι α) προς τον

περιφερειακό, β) ειcτός του ΠΣ Βόλου ιcαι γ) εντός του ΠΣ, αλλά κύριοι προορισμοί

(πχ. Νέα Ιωνία).

Στην επιλσΥή των βασικών προορισμών κατευθύνσεων ιcατά μήκος του

περιφερειακού, φροντίσαμε να ακολουθήσουμε, ιcατά το δυνατόν, την επιλογή που είχε

γίνει κατά τη μελέτη πληροφορ.,κής σήμανσης του ΠΣ Βόλου το 1998 από το

μελετηnκό γραφείο Τσούκη, έπειτα από σχεnκή ανάθεση της Δ!νσης Μελετών Έργων

Οδοποιίας της rrΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αυτό έγινε προκειμένου οι προτάσειςαυτής της

εΡΎασίας να βρίσκονται σε αρμονία με τις πρόσφατες μελέτες, οι οποίες αν και δεν

υλοποιήθηκανποτέ, εντούτοις είχαν προχωρήσεισε μια βαθιά ανάλυση του χώρου και

των βασικών λειτουΡΎιών της πόλης του Βόλου, ενώ 1CUΙ ο πρόσφατος χαρακτήρας
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τους, εξασφαλίζει την mστότητά τους σχετικά με τις σημερινές συνθήκες του οδικού

διιcrόoυ. Ακόμη, ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί O"τ/V καθοδήγηση των οχημάτων όσο

γίνεται ΣUνεπέστερα. εκτός της ιcεντρικής περιοχής του ΩΣ που βρίσκεται στα νότια της

οδού, προκειμένου να ενισχυθεί ο ουσιαστικός χαραΙCΤΉρας της οδού, ο οποίος αφορά

στην ελάφρυνση των διαμπερών κινήσεων μέσω του ΠΣ.

Θα υπεν&υμίσουμε επίσης όn ο περιφερεtαKός δρόμος θα λάβει την αρίθμηση

"30", τον ίδιο δηλαδή αριθμό με την ΕΟ Βόλου - Μικροθηβών.

Οι βασικοί προορισμοί κατά μήκος του περιφερειακού προτείνεται να είναι το

Πήλιο και η Αγριά στην κατεύθυνση από τη Μπουρμπουλήθρα προς την Αγριά (την

οποία θα αποκαλούμε στο εξής, χάριν συντομίας, κατεύθυνση 1) και η Λάρισα και η

Αθήνα στην αντίθετη κατεύθυνση (κατεύθυνση 2).

Όσον αφορά την κατεύθυνση 1, από τον ΙΚ Μπουρμπουλήθρας (αρχή αρτηρίας

παράκαμψης) ως την ΕΟ Βόλου - Βελεστίνου (ΑΚ Λάρισας), θα προστεθεί και ο

προορισμός Λάρισα. για όσους χρησιμοποιούν τον περιφερειακό προερχόμενοι από την

Νέα Αγχίαλο και κατευθύνονται προς τη Λάρισα. Ο προορισμός Βόλος δεν θεωρούμε

όn πρέπει να αποτελεί κύριο προορισμό αυτής της κατεOOuνσης καθώς στις κύριες

εισόδους της πόλης, που είναι η ΕΟ Βόλου - Μικροθηβών και η ΕΟ Βόλου 

Βελεστίνου, η πρόσβαση προς το Βόλο γίνεται απευθείας μέσω των οδών αυτών. που

συνεχίζουν μέχρι την είσοδο της πόλης στο Πεδίο του Άρεως.

Στον ΙΚ της Οδού Ιωλκού, θα χρειαστεί να γίνει επιπλέον διαχωρισμός των

εmμtρους προορισμών του Πηλίου. ·Ετσι, οι προορισμοί Ζαγορά, Χάνια και Πορταριά

θα υποδεικνύονται προς την Οδό Ιωλκού. στην κατεύθυνση προς τα βόρεια του

κόμβου, ενώ στο εξής και μέχρι το πέρας της παράκαμψης. οι προορισμοί ευθείας

κίνησης του περιφερειακού θα είναι, εκτός από την Αγριά, η Τσαγκαράδα και η

Αργαλαστή.

Στην αντίθετη κατεύθυνση. οι ιc6ριoι προορισμοί ευθείας κατεύθυνσης θα είναι

συνεχώς η Αθήνα και η Λάρισα. Μετά τον ΑΚ Λάρισας, ο προορισμός Λάρισα θα

εξαλειφθεί και θα χρησιμοποιηθούν οι προορισμοί Αλμυρός και Νέα ΑΥχίαλος που

προσεγγίζονται από την ΕΟ Βόλου - Μικροθηβών στην οποία συμβάλλει τελικά η

περιφερειακή αρτηρία. Όσον αφορά το Βόλο και τη Νέα Ιωνία. του δύο κύριους

δηλαδή προορισμούς του ΠΣ, ο Βόλος θα αναγράφεται στις mνακίδες των πρώτων

κόμβων, μετά τον ΙΚ της ΑΓΕΤ όμως, θα τοποθετηθεί ειδική mνακίδα με την ένδειξη
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"Βόλος Επόμενες 6 αριστερές στροφές", η οποία θα υποδηλώνει ότι οι επόμενοι 6

κόμβοι δίνουν πρόσβαση στην πόλη του Βόλου. Έτσι, η Νέα Ιωνία θα είναι επίσης

προορισμός ευθείας κατεύθυνσης στο τμήμα μεταξύ του ΙΚ ΑΓΕΤ και του ΙΚ Λγ.

Παρασκευής. Ακόμη, εισαγωΥΙΚά, θα δείξουμε ης κυριότερες επιβεβαιωτικές πινακίδες

των περισσότερων κόμβων της οδού.

J

]

1
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8.1.1 Ισόπεδος κόμβος Μπουρμπουλήθρας

nΛHPQΦOPIAKH OΔIΚH ΣΗΜΑΝΣΗ

Ί
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Ι
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Ι

Ο κόμβος της Μπουρμπουλήθρας (με το μπλε συμβολισμό στο χάρτη της

χάραξης που ακολουθεί) είναι το δυτικό άκρο της περιφερειακής αρτηρίας, ο κόμβος

που συμβατικά θα αριθμήσουμε με το "Ι".

Ο κόμβος αυτός, στα σχέδια των μελετών, θεωρείται "πλήρης", αποτελούμενος

δηλαδή από τέσσερεις προσβάσεις. Εντούτοις. το τμήμα από τη Μπουρμπουλήθρα

μέχρι τις Αλυκές, το οποίο θεωρείται ως αρχή της αρτηρίας παράκαμψης, είναι πολύ

δύσκολο να υλσποιηθεί, καθώς εκτός των γενικότερων δυσκολιών που ανακύπτουν

στην κατασκευή του έργου, δεν αποτελεί το βασικότερο τμήμα της οδού και στην ουσία

πρόκειται για μια εναλλακτική χάραξη του τμήματος από nς Αλυκές ως τα Πευκάκια

του σημερινού εθνικού δρόμου Βόλου - Μιιφοθηβών. Θα θεωρήσουμε λοιπόν ότι ο

κόμβος αποτελεί την αρχή της περιφερειακής αρτηρίας άρα έχει μορφή "ταυ", καθώς η

αρτηρω παράκαμψης καταλήγει στην ΕΟ Βόλου - Μικροθηβών. Η μορφή του κόμβου

θα είναι, λοιπόν, "ταυ", και θα χρειαστεί πληροφοριακή σήμανση οδών ταχείας

κυκλοφορίας και για τα δύο διασταυρούμενα δίκτυα και θα απαιτηθούν δύο

προειδοποιητικές πινακίδες και δύο πινακίδες κατευθύνσεων σε όλες τις προσβάσεις

του κόμβου, ανεβάζοντας το σύνολο των πινακίδων σε 6 προειδοποιητικές και 6
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ιcατεultυντήριες. Το γεγονός ότι ο κόμβος αυτός αποτελεί την είσοδο στην αΡτ/ρία από

μια οδό αυξημένου ιcυκλoφoριαιcoύ φόρτου επιτάσσει τη χρήση ορισμένων επιπλέον

πινακίδων. Καταρχήν, στο ρεύμα εισόδου προς Αγριά θα χρειαστεί η πινακίδα Π-26

(αρχής οδού ταχείας 1α/κΜ>φορίας) καθώς το δίκτυο εισόδου (η ΕΟ Βόλου 

Mιιcρoθηβών) δεν έχει λειτουΡΎικά χαρακτηρισnιcά οδού ταχείας κυκλοφορίας. οπότε

πρέπει να δοθεί προσοχή στην πληροφόρηση των οδηγών για την αλλογή των

συνθηκών ιcυκλoφoρίας που θα συναντήσουν εισερχόμενοι στον περιφερειακό. Σε

αυτόν τον κόμβο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η πινακίδα με το σήμα των

φορτηγών που αKoλoυθε~ για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων

από τη νοτιοδυτική είσοδο της πόλης προς την Αγριά μέσω του περιφερειακού δρόμου.

Σης στήλες που ακολουθούν στην επόμενη σελίδα. φαίνεται στα δεξιά η

αλληλουχία των πινακίδων που προτείνεται να τοποθετηθούν στο ρεύμα εισόδου στο

Βόλο της ΕΟ Βόλου - Μικροθηβών κατά την προσέγγιση του κόμβου, ενώ στην

αριστερή στήλη παρoικnάζoνται οι πινακίδες που χρειάζονται κατά την αντίστροφη

κίνηση.
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Όσον αφορά τις πινακίδες του τελευταίου κόμβου, κατά τη φορά της κίνησης

από Αγριά προς Αλυκές, χρειάζο.νται σαφώς 2 προειδοποιητικές και 2 κατευθυντήριες,

καθώς και η πινακίδα Π-26α (τέλος οδού ταχείας ιcυιcλoφoρίας του κοκ

• Προειδοποιητικέ ς πινακίδες
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• Πινακίδες κατευθύνσεων
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8.1.2 Ισόπεδος KόμjlOς Βιολογικού Καθαρισμού

Ο ισόπεδος κόμβος του Βιολογικού Καθαρισμού είναι ο πρώτος που συναvtάται

μετά την είσοδο στον περιφερειακό από τον ΙΚ Μπουρμπουλήθρας. Πρόκειται για έναν

κόμβο μορφής «ταυ", που εξυπηρετεί αποκλειστικά την πρόσβαση στις εΥκαταστάσεις

επεξεργασίας λυμάτων.

Η πληροφοριακή σήμανση του κόμβου περιλαμβάνει 2 προειδοποιητικές

πινακίδες, 1 κατευθυντήρια και 1 επιβεβαιωτική πινακίδα για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.
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• Προειδοποιητικές πινακίδες

Κατεύθυνση 1:

Κατεύθυνση 2:

Βιολογtκόs

Kαθαρtσμό~

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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• Πινα1d.δες κατευθύνσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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8.1.3 Ισόπεδος κόμβος Νεάπολης

ΠΛHPOΦOPJAKH ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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Ο ισόπεδος κόμβος της Νεόπολης είναι ο 3'" της περιοχής μελέτης και

βρίσκεται στη μέση του τμήματος ΙΚ Μπουρμπουλήθρας - ΙΚ Διμηνίου.

Πρόκειται 'για πλήρη κόμβο, ο οποίος εξυπηρετεί τη συνοικία της Νεάπολης του

Δήμου Βόλου. Στην αντίθετη μεριά, βρίσκεται μια τοπική οδός που περνά στα νότια

όρια του οικισμού του Διμηνίου, έτσι θα μπορούσε να σημανθεί επικουρικά για την

προσπέλαση του οικισμού του Διμηνίου, σαν δεύτερη είσοδος της κωμόπολης. Η

πληροφοριακή σήμανση του κόμβου περιλαμβάνει 2 προειδοποιητικές πινακίδες

κατευθύνσεων, 2 πινακίδες κατευθύνσεων και Ι επιβεβαιωτική πινακίδα εισόδου σε

κάθε ρεύμα.
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• Προειδοποιητικές mνακίδες:

Κατεύθυνση Ι:

Κατεύθυνση 2:

ΓlΛHPOΦOPlAΚH ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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• ΠιναΙCΊΔες κατευθύνσεων:
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8.1.4 Ισόπεδος KόμJIOς Δ.μηνίου

Ο ΙΚ Διμηνίου είναι ο 4ος κόμβος από την αρχή του περιφερειακού στη

Μπουρμπουλήθρα. Αν και σε όλες τις μελέτες αναφέρεται ως ανισόπεδος, στην

πραγματικότητα υπάρχουν δύο ισόπεδες σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις του

συνδετήριου κλάδου αφενός με την παράκαμψη και έπειτα με την οδό Βόλου 

Διμηνίου, εξασφαλίζεται δηλαδή μόνο η ανισόπεδη διέλευση μεταξύ των κύριων οδών.

Ο κόμβος του περιφερειακού είναι, λοιπόν, ισόπεδος. μορφής "ταυ", με δύο πιθανές

κατευθύνσεις κίνησης στη συνέχεια, επί του κόμβου του συνδετήριου κλάδου με την

οδό Βόλου - Διμηνίου.

Η πληροφοριακή σήμανση αυτού του σημείου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και

περιλαμβάνει διαφOρετtκές κατηγορίες προορισμών. Συνυπάρχουν ο τοπικός (όχι με

την αυστηρή έννοια που του προσδώσαμε στα προηγούμενα., αλλά με την έννοια της

απόστασης από το σημείο του κόμβου) προορισμός του χωριού του Διμηνίου, η οδός

που συνδέει την παράκαμψη με τη ΒΠ1Ε Βόλου και πρόκειται να "σηκώνει" στο

μέλλον αρκετά σημαντικό ποσοστό βαρέων οχημάτων, αλλ/. και ο αρχαιολογικός

χώρος του ΔιμηVΊOυ. Πρόκειται για ένα πλήθος ασύμβατων δραστηριοτήτων, οι οποίες
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σuyKεντρώνOνται σε κοντινή απόσταση και προσεΥγίζονται από τον ίδιο κόμβο του

οδικού δικτύου. Για το λiYyo αυτό, επιβάλλεται η σήμανση να διακρίνει σαφώς τις

λειτουΡΎίες αυτές μεταξύ τους και να καθιστά σαφές το ειδικό βάρος κάθε προορισμού.

Έτσι, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η πρόβλεψη ανάρτησης διαφορετικού ιστού για

την πινακίδα του αρχαιολογικού χώρου σε απόσταση της τάξης των 100 m από την

κλασικής προειδοποιητική πινακίδα.

• Προειδοποιητικές πινακίδες
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8.1.5 Ανισόπεδος κόμβος Αάρισος

flΛHPOΦOPIAΚH ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

J

Πρόκειται για τον σημαντικότερο, ίσως, κόμβο της αρτηρίας. Είναι ο μόνος

ανισόπεδος σε όλο το μήκος της οδού και περιλαμβάνει δύο κλάδους εξόδου και

εισόδου, ένα για κάθε κατεύθυνση. Η οδός Λαρίσης διαμορφώνεται ισόπεδα., μετά τον

κόμβο όμως, στην κατεύθυνση προς Λάρισα, απο1Ctά χαρα1Cτ/ριστucά

αυτοκινητοδρόμου, έτσι η σήμανση προς αυτήν την κατεύθυνση θα γίνεται με χρήση

πράσινων ενθέτων.

Η σήμανση του κόμβου θα περιλάβει προειδοποιητικές πινακίδες σε

μεγαλύτερες αποστάσεις δεδομένης της σημασίας και της μορφής του κόμβου. Θα

περιλάβει 2 προειδοποιητικές πινακίδες σε αποστάσεις 1000 m και 500 m και 1

κατευθυντήρια με λοξό βέλος για την έξοδο. Στον κλάδο εξόδου, τέλος, θα υπάρχουν

κατευθυντήριες πινακίδες και για nς δύο πιθανές κινήσεις επί της οδού Λαρίσης.

Όσον αφορά την οδό Λαρίσης, χρειάζεται η πινακίδα Π-27α σε εγγύτητα του

κόμβου για να προειδοποιεί για το τέλος των χαρακτ/ριστικών αυτοκινητοδρόμου της

οδού, σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας

σηματοδοτούμενου κόμβου. Η σήμανση προειδοποίησης προτείνεται να γίνει σε
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γέφυρες σήμανσης για το ρεύμα προς Βόλο καΙ., κανονικά, σε πλευρικές πινακίδες για

το άλλο ρεύμα.

• Προειδοποιητικές πινακίδες

Κατεύθυνση 1:
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Κατεύθυνση 2:
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• Πινακίδες οδού ΛαΡί"!1ς

Κατεύθυνση προς Βόλο (Γέφυρα σήμανσης):

Κατεύθ'υνση προς Λάρισα:

ΠΛHPOΦQPIAΚH ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

• Πινακiδες κατευθύνσεων
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8.1.6 Ισόπεδος κόμβος Μελισσιάτικων

ΠΛΗΡΟΦΟΡ!ΑΚΗ OΔIΚH ΣΗΜΑΝΣΗ

]

Ο ισόπεδος κόμβος των Μελισσιάτικων είναι ο 6ος της περιοχής μελέτης.

Ο ΙΚ Μελισσιάτικων είναι ένας πλήρης κόμβος, ο οποίος αποτελεί την κύρια

είσοδο aπό την παράκαμψη Βόλου προς τη Νέα Ιωνία. ενώ εξυπηρετεί και το Δήμο

Μελισσιάτικων. Η πληροφοριακή σήμανση του κόμβου περιλαμβάνει 2

προειδοποιητικές πινακίδες, 2 πινακίδες κατευθύνσεων και 1 επιβεβαιωτική πινακίδα

εισόδου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Θα σημειώσουμε ότι αυτός είναι ο πρώτος κόμβος για Νέα Ιωνία. Γι' αυτό το

λόγο, πιστεύουμε ότι για την καλύτερη καθοδήγηση των οδηγών χρειάζεται να

τοποθετηθεί μια πινακίδα δηλωτική του αριθμού των κόμβων που εξυπηρετούν το

Δήμο αυτό, προκειμένου οι οδηγοί να μπορούν να επιλέξουν επακριβώς τη συνοικία

της Νέας Ιωνίας που επιθυμούν να επισκεφτούν.
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• Προειδοποιητικές πινακίδες

Κατεύθυνση Ι:

Κατεύθυνση 2:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΉΜΑΝΣΗ
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• ΕνδειlCtικές πινακίδες κατευθύνσεων:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΉ ΣΗΜΑΝΣΗ
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8.1.7 Ανισόπεδος Kόμfloς Πανθεσσαλικού Σταδίου

Ο κόμβος του Πανθεσσαλικού Σταδίου είναι ο 7" της περιοχής μελέτης.

Ο κόμβος του Πανθεσσαλικού Σταδίου, παρόλο που είναι ένας από τους

σημαντικότερουςτης αρτηρίας, λόγω τ/ζ επικείμενης διεξαγωγής των Ολυμπιακών

Αγώνων, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ποια θα είναι η τελική του μορφή. Οι

πληροφορίες μιλούν για ανισόπεδο κόμβο μορφής "ταυ", καθώς όμως δεν υπάρχει η

πρόβλεψη της ακριβούς μορφής του κόμβου και όλων των κλάδων του, θα

περιοριστούμε στις πινακίδες του περιφερειακού, ο οποίος θα έχει σίγουρα κλάδους

εισόδου και εξόδου σε κάθε ρεύμα JClJκλοφΟρίας. Η πληροφοριακή σήμανση του

κόμβου περtλαμβάνει 2 προειδοποιητικές, Ι KατευΘUvrήρια και Ι επιβεβαιωτική για

κάθε ρεύμα και θα περtλαμβάνoυν (πλην φυσικά της επιβεβαιωτικής) την πινακίδα που

προτείναμε στο κεφάλαιο 7 της εργασίας. Η επιβεβαιωτική πινακίδα είναι όμοια με

εκείνη του ΙΚ Μελισσιάτικων, ενώ η κατευθυντήρια πινακίδα είναι κοινή και για τις

δύο κατευθύνσεις.
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• Προειδοποιηnκές πινωάδες

Κατεύθυνση Ι:

Κατεύθυνση 2:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΉ ΣΗΜΑΝΣΗ
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• Ενδεικτική πινακίδα κατεύθυνσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡ1ΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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8.1.8 Ισόπεδος Κόμβος Οδού Ιωλκού

ΠΛHPOΦOPlAΚH ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

j

Ο κόμβος με την οδό Ιωλκού είναι ο J lος της οδού και αποτελεί έναν από τους

σημαντικότερους κόμβους της περιφερειακής αρτηρίας. Πρόκειται για το σημείο

διακλάδωσης των δύο βασικών κατευθύνσεων προς το Πήλιο, το Βόρειο Πήλιο

(Ζαγορά, Χάνια κλπ) και το Νοτιοανατολικό Πήλιο (τσαγκαράδα, Αργαλσστή κλπ).

Έτσι, στο σημείο αυτό, η πληροφοριακή σήμανση θα διαφοροποιηθεί στο ρεύμα προς

Αγριά, κατευθύνοντας αριστερά για την Πορταριά.. τα Χάνια και τη Ζαγορά και

επιλέγοντας ως προορισμούς ευθείας (μαζί πάντα με την Αγριά), την Τσαγκαράδα και

την Αργαλσστή.

Η πληροφοριακή σήμανση του κόμβου θα περιλάβει εκτός από ης συνήθεις

πινακίδες, μία επιπλέον κατευθυντήρια, ΠΡOKEtμΈVoυ να περιληφθεί και η Μακρινίτσα

στους προορισμούς, καθώς στις ΠΡOειδOΠOιητtKές πινακίδες κάτι τέτοιο για τεχνικούς

λόγους δεν είναι εφικτό. Έτσι, η ομαδοποίηση θα γίνει σε Ζαγορά - Χάνια και

Πορταριά - Μακρινίτσα, για λόγους χωρικής ιεράρχησης.
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• Προειδοποι!lτucές πιναιάδες οδού ΙωΛΙCσύ

Κατεύθυνσ!) προς Πήλιο:

Κατεύθυνσ!) Βόλο:
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• Ωροειδοποιητικές πινακίδες περιφεραακής αρτηρίας

Κατεύθυνση ):

KατΕΎΘUν 2:
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• Πινακίδες κατευθύνσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑΚΗ ΟΔΙΚΉ ΣΗΜΑΝΣΗ
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8.1.9 Ισόπεδος "όμJIoς ΑΓΕΤ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Ί

Ι

Ο ισόπεδος κόμβος της ΑΓΕΤ είναι ο τελευταίος που θα παρουσιάσουμε στην

παρούσα εργασία. Πρόκειται για έναν κόμβο που εξυπηρετεί τη μεγάλη κίνηση των

φορτ/γών οχημάτων από και προς το εθνικό οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, θα

χρησιμοποιηθούν γκρίζα ένθετα στις πινακίδες κατεύθυνσης.

• Προειδοποιητικές πινακίδες

ΚατεύθυνQl).1;

161 ι.κ. ΑΠ-Τ

ΗωμηΧΙ1\'ΙΚΙ; Ιι;)\'11
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Κατεύθυνση 2,

Βllψημη '!-'1 ZOJ\ η
ΜΕΤ

• Πινακίδες κατευθύνσεων

ΠΛHPQΦOPIAKH ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

AGET
'''lIustri,oιl Ι:οnι'"

D

Τέλος, θα σημειώσουμε όη μετά τον κόμβο αυτό, ξεκινούν οι πρώτες έξοδοι για

Βόλο. Έτσι, ΠΡΟΚΕιμένου να διευκολύνεται το έρΥΟ των οδηγών, πιστεύουμε ότι

χρειάζεται να τοποθετηθεί μια πινακίδα δηλωτική του αριθμού των κόμβων που

εξυπηρετούν το Δήμο Βόλου, προκειμένου οι οδηγοί να μπορούν να επιλέξουν

επακριβώς τη συνοικία (η οποία θα αναγράφεται σε λευκό ένθετο) που επιθυμούν να

επισκεφτούν.
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Στην τελευταία παράΥραφο θα παραθέσουμε τις προειδοποιηΤΙΧ:ές πινακίδες των

υπολοίπων κόμβων. Στην αριστερή στήλη φαίνεται η χατεί>θυνση προς ΑΎΡιά και στη

δεξιά η αvriθετη κατεύθυνση.
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8.1. Ι Ο γπό...uτ., KόμIJ.,

• Κόμβος Αγ. Νεκταρίου

• Κόμβος Αγ. ΒαρβάΡας

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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• Κόμβος ΛΊ. Παρασκευής

• Κόμβος ΛΊ. ΓεωρΥίου

ΠΛHPOΦQPIAΚH ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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• Κόμβος Άλλης Μερια/;

• Κόμβος Νέας Δημητριάδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ OΔlKH ΣΗΜΑΝΣΗ
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• ΚόμβοςΓορπσας

• Κόμβος Δυτικής Εισόδou Αγριάς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
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9 Γενικά συμπεράσματα ερΎασίας

Κλείνοντας την παρούσα εργασία., θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα

βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ενδελεχή εξέταση του θέματος της

πληροφοριακής σήμανσης των οδών σε διεθνές επίπεδο.

Καταρυιν, θα σχολιάσουμε για τελευταία φορά την ανεπαρκή και συχνά

λανθασμένη, κατά τη γνώμη μας, θεώρηση του θέματος τόσο από την κοινή γνώμη,

όσο, κυρίως από το σύνολο των αρμοδίων φορέων. Το πρόβλημα λοιπόν. εστιάζεται

στη βάση του ζητήματος και στην oπnκή γωνία μέσα από την οποία αυτό εξετάζεται.

Το κύριο σημείο που εντοπίσαμε είναι η μειωμένη σημασία που αποδίδεται γενικώς στη

χωρική διάσταση του ζητήματος, η οποία υποβαθμίζεται σuστημαπκά στο βωμό της

κάλυψης τεχνικών προδιαΎραφών και απαιτήσεων, μετατρέποντας μια δυναμική και

διαρκώς εξελισσόμενη λειτουργία, όπως είναι η πληροφόρηση, σε ένα στατικό σύστημα

κανόνων και οδηγιών.

Με αυτό το σκεπτικό, αυτό που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι η

ύπαρξη πληθώρας κειμένων και διατάξεων τα οποία ενώ υποτίθεται ότι αφορούν την

πληροφοριακή σήμανση, δεν αναφέροvtαι καθόλου στο σημεωλσγικό και

συμβολιστικό της χαρακτήρα και προχωρούν σε στείρες καΙ.. σε τελική ανάλυση,

ανούσιες αναλύσεις.

Για το λό'Υο αυτό, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχεφήθηκε συχνά με

βάση προσωπικές εκτιμήσεις ο σuσχεπσμός της πληροφοριακής σήμανσης με τη

χωρική οργάνωση και ανάπruξη, σε μια προσπάθεια κατάδειξης της βαθύτερης σχέσης

μεταξύ της πληροφόρησης και του χώρου και της καταλυτικής σημασίας της

πληροφόρησης για την ανάδειξη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας και παρέμβασης στο

χώρο.

Θέλω να τονίσω, τέλος. όπ το ερέθισμα για την εκπόνηση της παρούσας

εργασίας μου δόθηκε από τη σuστημαπκή παρατήρηση του θέματος στην καθημερινή

ζωή και την προσωmκή μου πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που

αvtικατοπτρίζει. συχνά με όχι και τόσο κομψό τρόπο, το επίπεδο και την ποιότητα ζωής
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της κοινωνίας. Έτσι, ο βασικότερος λόγος της δημωυΡΎίας το" συγκεκριμένου

πονήματος ήταν η επιθυμία να τονίσω τις ελλείψεις και τα κακώς κείμενα του

συστήματος στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια συμβολής για τη βελτίωση της εικόνας

των ελληνικών δρόμων και την αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος Τα/ν

ελληνικών πόλεων. Αυτό που προσπάθησα να καταδείξω ιδιαίτερα είναι η ανάγκη

εκσυγχρονισμο'l> των συνθηκών κυκλοφορίας της χώρας, στα πλαίσια της απαραίτητης

προσαρμσΥής των ελληνικών κανονισμών ιcαι προδιαγραφών στα ευρωπαϊκά πρότυπα

των ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ, ώστε να ομογενοποιηθούν και να αποκτήσουν ενιαία

και διεθνώς παραδεκτή και ασφαλή εικόνα σι ελληνικοί δρόμοι, στα πλαίσια των

σύγχρονων αντιλήψεων.
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