
∆εν Ο∆ΗΓΩ στη ΛΕΑ.
∆εν ΣΤΑΜΑΤΩ στη ΛΕΑ παρά µόνο 
σε 3 σοβαρές περιπτώσεις:

 Αν το αυτοκίνητο έχει πάθει βλάβη

 Αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη

 Αν µε σταµατήσει η Τροχαία

∆εν σταµατώ στη ΛΕΑ για:

 να µιλήσω στο κινητό

 να ελέγξω το χάρτη

 να πάω στην τουαλέτα

 να φροντίσω τα παιδιά

 να περιποιηθώ το κατοικίδιο

 να ξεπιαστώ

 να πιώ ένα ποτήρι καφέ ή να φάω

 να κοιµηθώ

Με τη συµµετοχή των:

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)

Λωρίδα Ζωής

∆εν σταµατώ χωρίς λόγο στη ΛΕΑ και δεν οδηγώ σε αυτή, 
γιατί είναι ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ!

Την κρατώ ανοιχτή για αυτούς που τη χρειάζονται!
• Αν η Τροχαία δεν φτάσει πρώτη να ρυθµίσει την κυκλοφορία
• Αν ένας τραυµατίας δεν φτάσει εγκαίρως στο νοσοκοµείο
• Αν ένα σπίτι ή ένα δάσος κινδυνεύει και το πυροσβεστικό 
 όχηµα καθυστερήσει να φτάσει

Μπορεί να φταίω εγώ! 



H Λωρίδα Έκτακτης ανάγκης είναι η άκρα δεξιά λωρίδα που 
διαχωρίζεται µε συνεχή διαγράµµιση και όχι µε διακεκοµµένη.

Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ∆ΕΝ είναι λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύµφωνα µε τον ΚΟΚ (άρθρο 29) προορίζεται αποκλειστικά και µόνο 
για την κίνηση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης καθώς και των αρµόδιων 
οχηµάτων λειτουργίας και συντήρησης.

Η παραβίαση της ΛΕΑ τιµωρείται µε πρόστιµο 200€, αφαίρεση πινακίδας 
και άδειας οδήγησης

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)

1. Εισέρχοµαι µε ασφάλεια στη ΛΕΑ 
Ανάβω τα αλάρµ και σταµατώ όσο δεξιότερα 
µπορώ µε τις µπροστινές ρόδες του οχήµατος 
στραµµένες δεξιά.

Τι κάνω όταν δεν έχω άλλη επιλογή και
πρέπει να σταµατήσω στη ΛΕΑ για λίγο:

2. Βγαίνω από το όχηµα µε ασφάλεια
Φροντίζω όλοι οι επιβάτες να βγουν από τις 
δεξιές πόρτες και να µετακινηθούν µακριά από 
το οδόστρωµα, αν είναι δυνατόν πίσω από το 
µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας. Έχω διαρκώς 
την προσοχή µου στα παιδιά! ∆εν επιχειρώ 
καµία εργασία ή επιδιόρθωση της βλάβης.

3. Καλώ τον αριθµό έκτακτης ανάγκης 
Καλώ τον 4ψήφιο αριθµό έκτακτης ανάγκης και 
δίνω όσο πιο ακριβείς πληροφορίες για τη θέση 
µου και το πρόβληµα που αντιµετωπίζω. Όσο 
περιµένω να φτάσει το όχηµα περιπολίας που θα 
µου προσφέρει κάλυψη, κοιτάω προς την 
κυκλοφορία που έρχεται ώστε να µπορώ να 
αντιδράσω αν χρειαστεί. Αν δεν µπορώ να βγω 
από το όχηµα µένω µέσα σε αυτό, φορώντας τη 
ζώνη ασφαλείας
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• Στη ΛΕΑ κινούνται µόνο ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά 
 και οχήµατα του αυτοκινητόδροµου

• ∆εν προσπερνάω ποτέ από δεξιά και ειδικά χρησιµοποιώντας τη ΛΕΑ. 
Μπορεί σε αυτή να βρίσκονται οχήµατα που εκτελούν εργασίες ή να 
κινούνται οχήµατα έκτακτης ανάγκης

• Μία στις δέκα συγκρούσεις προκαλούνται από αυτοκίνητα 
σταµατηµένα στη ΛΕΑ!

• Η επαναφορά από τη ΛΕΑ σε λωρίδα κυκλοφορίας είναι σηµαντική 
αιτία παρακώλησης της κυκλοφορίας και δηµιουργίας 
µποτιλιαρίσµατος ειδικά όταν η κυκλοφορία είναι αυξηµένη


