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ΠΟΔΗΛΑΣηζζΕ – Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ζηηο εηδηθέο ισξίδεο ιεσθνξείσλ (ΕΛΛ) 
 

Ειζαγωγή 

 

Οη ΕΛΛ (Εηδηθέο Λσξίδεο Λεσθνξείσλ) είλαη νη ισξίδεο θπθινθνξίαο γηα 

απνθιεηζηηθή θπθινθνξία ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΟΑΑ (ηξόιεϋ θαη «κπιε») αιιά 

θαη δηθύθισλ. Οη ώξεο πνπ ηζρύνπλ είλαη από 06.00 κέρξη 21.00 ηηο θαζεκεξηλέο 

θαη ην άββαην από ηηο 06.00 κέρξη ηηο 16.00 ην απόγεπκα. Κπξηαθέο θαη αξγίεο 

επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία όισλ ησλ νρεκάησλ, ζπλεπώο νη ΕΛΛ κεηαηξέπνληαη ζε 

ισξίδεο ππθλήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη ε πξνζνρή καο πξέπεη λα είλαη αθόκα 

κεγαιύηεξε.  

 

Σν ζέκα ηεο «επίζεκεο» ρξήζεο ησλ ΕΛΛ από ηα πνδήιαηα θαη ε θαηάιιειε 

ζήκαλζή ηνπο, έρεη ηεζεί επί ηάπεηνο από ηνπο ΠΟΔΗΛΑΣηζζΕ ζε ζπλνκηιίεο κε 

ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.  

 

Η ρξήζε ηνπο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιέζηεξε 

κεηαθίλεζε ησλ ΠΟΔΗΛΑΣηζζΩΝ αιιά θαη ηελ αλάδεημε ελόο πιήξνπο δηθηύνπ 

κεηαθηλήζεσλ ζηα αζηηθά θέληξα.  

 

Έξεπλεο δείρλνπλ όηη από ηα αηπρήκαηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη πνδειάηεο, κόλν 

ην 5% απηώλ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε ΕΛΛ.  

 

Με ηελ ζηαζεξή αύμεζε ηεο κεηαθίλεζεο κε πνδήιαην θαη ζηηο ειιεληθέο πόιεηο, 

ζπληάμακε ηηο παξαθάησ ζύληνκεο νδεγίεο πξνο ηνπο πνδειάηεο γηα ηελ αζθαιή 

κεηαθίλεζε εηδηθά κέζα ζηηο ΕΛΛ.  

 

 

Οδηγίες για ηην αζθαλή μεηακίνηζη ζηις ΕΛΛ 

 

1. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πνδειάηε είλαη ε 

ζπκκόξθσζή κε ηνλ θώδηθά νδηθήο θπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ). εβόκαζηε ηνπο 

νδεγνύο πνπ ζέινπκε λα καο ζέβνληαη. 

 

2. Δελ θηλνύκαζηε πνηέ ζηελ άθξε ηεο ΕΛΛ – ιεσθνξεηνισξίδαο αιιά θαη 

νύηε εληειώο ζηελ κέζε. Φξνληίδνπκε λα έρνπκε έλα κέηξν απόζηαζε από 

ηπρόλ άιια παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα γηα ηελ απνθπγή εκπνδίσλ όπσο ην 

άλνηγκα πόξηαο.  

3. Όηαλ βξηζθόκαζηε κέζα ζε ΕΛΛ, είκαζηε κέξνο ηεο θπθινθνξίαο, 

κνηξαδόκαζηε ηελ ΕΛΛ κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ή/θαη άιια νρήκαηα. 

Κηλνύκαζηε  ζην κέζνλ ηεο ισξίδαο θαη ιίγν πην δεμηά κε ξπζκό ηέηνην 

ώζηε λα κελ πεγαίλνπκε απιά θαλνληθή ηαρύηεηα, δηεπθνιύλνληαο ηνπο 

νδεγνύο ησλ ΜΜΜ λα θάλνπλ θαη νη ίδηνη ηε δνπιεηά ηνπο θαη εκείο λα 

είκαζηε αζθαιείο. 

4. Πξνζέρνπκε λα έρνπκε ηνλ απόιπην έιεγρν ηνπ πνδειάηνπ θαη λα κελ 

θάλνπκε επηθίλδπλνπο ειηγκνύο γηαηί πίζσ καο βξίζθνληαη βαξηά νρήκαηα. 

Να ζπκάζηε όηη ηα ιεσθνξεία δελ είλαη Ι.Χ. Είλαη βαξηά νρήκαηα, δπζθίλεηα 

θαη απαηηνύλ αξθεηά δεπηεξόιεπηα θαη κέηξα γηα λα αθηλεηνπνηεζνύλ ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο.  

5. Δελ πξνζπεξλάκε πνηέ ηα ιεσθνξεία από ηελ δεμηά πιεπξά θαη θπξίσο 

κεηαμύ πεδνδξνκίνπ θαη νρήκαηνο.  

 

6. Όηαλ ην ιεσθνξείν ζηακαηήζεη κπξνζηά καο ή / θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

επηβίβαζεο – απνβίβαζεο ησλ επηβαηώλ, δελ πξνζπεξλάκε ηα ιεσθνξεία 

πνηέ από ηελ δεμηά πιεπξά.  

 

7. Δελ θηλνύκαζηε πνηέ κεηαμύ ιεσθνξείνπ θαη ζηάζεο / πεδνδξνκίνπ, θαζώο 

εθζέηνπκε ζε άκεζν θίλδπλν ηνλ εαπηό καο αιιά θαη ηνπο επηβάηεο πνπ 

αλακέλεηαη λα επηβηβαζηνύλ – απνβηβαζηνύλ.  
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8. Από ηα πην επηθίλδπλα ζεκεία απνηεινύλ νη δηαζηαπξώζεηο ησλ ΕΛΛ κε 

άιιεο ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη θεληξηθνύο δξόκνπο. ηα ζεκεία απηά 

ζπλήζσο δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε δηαγξάκκηζε θαη άξα είκαζηε 

εθηεζεηκέλνη ζε θάζε είδνπο όρεκα θαη θίλεζε.  

 

9. Αλ θηλείζηε ζηελ ΕΛΛ θαη πιεζηάδεηε ζε δηαζηαύξσζε ή/θαη δεμηά ζηξνθή, 

δώζηε κεγάιε πξνζνρή ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα πξηλ από απηή θαζώο εθηόο 

ζα πξέπεη λα αλακέλεηε δεμηά ζηξνθή από ηα ιεσθνξεία αιιά θαη Ι.Χ, ηα 

νπνία εηζέξρνληαη  ζηελ ΕΛΛ πξνθεηκέλνπ λα ζηξίςνπλ. 

 

10. Όηαλ βξίζθεζηε ζε θαλάξη, κελ ζηακαηάηε πάλσ ζηελ ισξίδα ΕΛΛ όηαλ 

βιέπεηε όηη ην ζεκείν απηό δίλεη θπθινθνξία γηα δεμηά ζηξνθή. Φξνληίζηε 

λα βξίζθεζηε ζην ζσζηό ζεκείν γηα λα ζπλερίζεηε επζεία όηαλ αλάςεη ν 

πξάζηλνο ζεκαηνδόηεο ρσξίο λα εκπνδίδεηε ηα άιια νρήκαηα πνπ ζέινπλ 

λα ζηξίςνπλ δεμηά.  

 

11. Αλ νη ππόινηπεο ισξίδεο δελ επηηξέπνπλ ζηνλ νδεγό ηνπ ιεσθνξείνπ λα 

καο πξνζπεξάζεη άλεηα θαη κε αζθάιεηα, βξίζθνπκε έλα θαηάιιειν-

αζθαιέο ζεκείν γηα εκάο λα ζηακαηήζνπκε θαη ηνλ αθήλνπκε. Σέηνηα 

ζεκεία είλαη ζπλήζσο ζέζεηο «επηβίβαζεο – απνβίβαζεο TAXI» ή 

πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο θιπ. Αλ όκσο βιέπνπκε όηη ε επόκελε ζηάζε είλαη 

θνληά, ζπλερίδνπκε θαλνληθά ζηε ισξίδα γηαηί μέξνπκε πσο ζε ιίγν ζα 

ζηακαηήζεη. Αλ ζαο θνξλάξεη επίκνλα, ζα έρεη άδηθν. 

 

12. Αλ ην ιεσθνξείν εηνηκάδεηαη λα μεθηλήζεη από ζηάζε θαη βξηζθόκαζηε πίζσ 

ηνπ, ηόηε δίλνπκε πξνηεξαηόηεηα θαη ΔΕΝ επηρεηξνύκε λα ην 

πξνζπεξάζνπκε. 

 

13. Αλ ην ιεσθνξείν είλαη ζηακαηεκέλν θαη έρεη αλακκέλν ηνλ δεμί δείθηε 

θαηεύζπλζεο (θιαο), δείρλεη όηη παξακέλεη ζηελ ζηάζε νπόηε κπνξνύκε λα 

πξνζπεξάζνπκε. 

14. Εθηεινύκε  πάληα πξνζπέξαζε όπσο νξίδεη ν Κ.Ο.Κ, αιιάδνληαο ισξίδα 

πξνο ηα αξηζηεξά, θνηηώληαο θαιά πίζσ θαη θξνληίδνληαο λα πςώζνπκε ην 

αξηζηεξό καο ρέξη γηα λα ππνδειώζνπκε ηελ αιιαγή θαηεύζπλζεο. 

15. Φξνληίδνπκε λα βξηζθόκαζηε αξθεηά κπξνζηά ή αξθεηά πίζσ από ην 

ιεσθνξείν ώζηε λα κελ αλαγθάδνπκε ηνλ νδεγό λα καο πξνζπεξλάεη ελώ 

όηαλ βξηζθόκαζηε από πίζσ, κε απόζηαζε από ην όρεκα έρνπκε νξαηόηεηα 

γηα ην ηη ζπκβαίλεη κπξνζηά καο.  

 

16. Μελ θηλείζηε ζηελ άθξε - άθξε ηεο ισξίδαο. Εθηόο ηνπ όηη  απηόκαηα 

αθήλεηε ρώξν λα ζαο πξνζπεξάζνπλ ιεσθνξεία θαη ηαμί κέζα ζηελ ίδηα 

ισξίδα κε θίλδπλν λα ζαο παξαζύξνπλ, ζπρλά ε πξνζπέξαζε δελ έρεη 

θαλέλα απνιύησο λόεκα, αθνύ ε ζηάζε είλαη κεξηθά κέηξα πην κπξνζηά. 

 

17. Απνθεύγεηε επηθίλδπλνπο ειηγκνύο θαη ελέξγεηεο (θηλεηό ηειέθσλν, 

κνπζηθή, θηηάμηκν θαζξέθηε θ.ιπ) πνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ζαο από ηνλ 

δξόκν θαη ηελ ηζνξξνπία ζαο ελώ βξίζθεζηε εηδηθά ζε ΕΛΛ. Σα ιεσθνξεία 

δελ θξελάξνπλ εύθνια.  

18. Αλ ε δηαδξνκή είλαη αλεθνξηθή θαη δελ κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε κηα 

ινγηθή ηαρύηεηα, πξνηηκάκε  λα πεξηκέλνπκε πίζσ από ην ιεσθνξείν  ζε 

κία αζθαιή απόζηαζε, παξά λα κπνύκε κπξνζηά, εμαλαγθάδνληαο 

ηνλ νδεγό λα θάλεη πξνζπέξαζε. Ελαιιαθηηθά, γηα ην ζεκείν απηό 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα άιιε δηαδξνκή όπσο παξάιιειν 

δξόκν / ζηελό.  
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19. Σν αληίζεην ηζρύεη αλ κε βάζε ηηο δηθέο καο δπλάκεηο, κπνξνύκε λα είκαζηε 

ζρεηηθά γξήγνξνη ώζηε λα κελ ρξεηαζηεί πξνζπέξαζε από ην εθάζηνηε 

ιεσθνξείν. 

20. εβόκαζηε ηνλ νδεγό ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ελόο παξόκνηνπ νρήκαηνο πνπ 

θάλεη κεγάιε πξνζπάζεηα λα νδεγήζεη έλα ηόζν κεγάιν όρεκα θαη ηελ 

επζύλε πνπ έρεη κεηαθέξνληαο πνιινύο επηβάηεο. 

 

21. Να ζπκάζηε πάληα όηη έρεηε ηηο ίδηεο αθξηβώο ππνρξεώζεηο όπσο όινη νη 

άιινη νδεγνί. Σεξώληαο ηνλ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ) είκαζηε 

πην αζθαιείο, ζεβόκαζηε ηνπο άιινπο νδεγνύο θαη δίλνπκε ην παξάδεηγκα 

γηα λα καο ζέβνληαη θαη απηνί όηαλ κνηξαδόκαζηε ηνλ δξόκν.  

 

 

ΠΟΔΗΛΑΤιζζΕΣ, Φίλοι ηοσ Ποδηλάηοσ (ΦηΠ) 

 

Στεηικά: 

 

- ΠΟΔΗΛΑΣηζζΕ: http://www.podilates.gr 

 

- Λεωθορειολωρίδες (ΕΛΛ) – ΟΑΣΑ: 

http://www.oasa.gr/index.asp?pageid=117 

 

- Υποσργείο Μεηαθορών – Κώδικας Οδικής Κσκλοθορίας: 

http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=249&id=&tid=249 
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