
Προσωρινή Τεχνική Οδηγία

Οριοθέ�τηση των λωρι�δων σέ αστικέ�ς οδού� ς για έπανακαθορισμο�  και διαχωρισμο�  των
ζωνω� ν κύκλοφορι�ας, στα� θμέύσης, κι�νησης πέζω� ν και ποδηλα� των, προσωρινη�  ση� μανση
και λοιπα�  στοιχέι�α  ση� μανσης για την πέρι�οδο ισχύ� ος  των μέ�τρων    αντιμετώπισης της  
πανδημίας του κορωνοϊού   COVID  -19  

Η οριοθέτηση λωρίδων ή λωρίδας επέκτασης των πεζοδρομίων στα άκρα ή στο ένα άκρο
της οδού, θα γίνεται με διαγραμμίσεις συνεχούς γραμμής κίτρινου χρώματος σύμφωνα με
τις οδηγίες για έργοτα� ξια μακρα� ς δια� ρκέιας σέ αστικέ�ς οδού� ς τού τέύ� χούς ΟΜΟΕ 7-ΣΕΕΟ
(ΦΕΚ Β' 905/2011). Το εναπομένον καθαρό πλάτος για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων
θα ειναι 3,50 μ. για μία λωρίδα κυκλοφορίας ή 3,00 μ. ανα λωρίδα για περισσότερες. Αν στο
εναπομένον οδόστρωμα διατηρείται η παρόδια στάθμευση, η λωρίδα στάθμευσης θα έχει
καθαρό πλάτος 2,50 μ. και θα οριοθετείται από την πλευρά της λωρίδας επέκτασης του
πεζοδρομίου με διαγραμμισμένη εκατέρωθεν ζωνη πλάτους 1,00 μ. και από την πλευρά της
λωρίδας κυκλοφορίας  με συνεχή γραμμή κίτρινου χρώματος.

Στις περιπτώσεις χρήσης της λωρίδας επέκτασης των πεζοδρομίων μόνο απο πεζούς, σε
κάθε είσοδό της θα τοποθετείται σήμανση καθορισμού της πλευράς κίνησης οχημάτων και
πεζών (Ρ-65). Οι πινακίδες αυτές θα είναι κινητές του τύ� πού  των οδηγιών για  έργοτα� ξια
μακρα� ς δια� ρκέιας σέ αστικέ�ς οδού� ς τού τέύ� χούς ΟΜΟΕ 7-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ Β' 905/2011).

Η  χρήση  της  λωρίδας  επέκτασης  του  πεζοδρομίου  από  ποδήλατα  θα  ρυθμίζεται  ανα
περίπτωση, συνεκτιμώντας την επάρκεια του πλάτους του παρακείμενου πεζοδρομίου για
την κίνηση των πεζών, και με απαραίτητο κριτήριο την ένταξη της λωρίδας σε ένα συνεχές
δίκτυο κίνησης ποδηλάτων.  Στην περίπτωση αυτή η λωρίδα ή οι  λωρίδες θα έχουν την
απαιτούμενη διάταξη και τις απαιτούμενες διαστάσεις που ορίζουν οι Τεχνικές Οδηγίες για
Υποδομές  Ποδηλάτων  (ΦΕΚ  Β'  1053/2016).  Όπου  η  λωρίδα  θα  χρησιμοποιείται  από
ποδήλατα, προς τη μία ή και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, σε κάθε είσοδό της θα
τοποθετούνται  οι  αντίστοιχες  πινακίδες  καθορισμού  της  χρήσης  του  οδοστρώματος
εκατέρωθεν απο αυτοκίνητα απο τη μία πλευρά και είτε αποκλειστικά από ποδήλατα, είτε
κοινής χρήσης από ποδήλατα και πεζούς απο την άλλη (Ρ-65). Οι πινακίδες αυτές θα είναι
κινητές του τύ� πού  των οδηγιών για  έργοτα� ξια μακρα� ς δια� ρκέιας σέ αστικέ�ς οδού� ς τού
τέύ� χούς ΟΜΟΕ 7-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ Β' 905/2011). Επι πλέον θα γίνεται διαγράμμιση κίτρινου
χρώματος με το σύμβολο του ποδηλάτου και βέλος ή βέλη κατεύθυνσης κυκλοφορίας. 

Οι λωρίδες επέκτασης των πεζοδρομίων θα διακόπτονται στις διασταυρώσεις,  σε θέσεις
που  επιτρέπεται  η  πρόσβαση  των  οχημάτων  προς  τις  παρόδιες  ιδιοκτησίες  και  στην
περίπτωση  χρήσης  τους  από  ποδήλατα,  σε  θέσεις  στάσεων  λεωφορείων.  Εφ'  όσον
χρησιμοποιούνται  από  ποδήλατα,  η  διακοπή  θα  επισημαίνεται  με  διακεκομμένη
διαγράμμιση σε συνέχεια της συνεχούς, σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες για Υποδομές
Ποδηλάτων (ΦΕΚ Β' 1053/2016). Η διακεκομμένη διαγράμμιση θα έχει αρχή και περας σε
αποστάσεις  5  μ.  εκατέρωθεν  της προέκτασης  των οριογραμμών του οδοστρώματος  της
διασταυρούμενης οδού ή της πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες ή σε απόσταση 10 μ.
εκατέρωθεν  της  στάσης  λεωφορείου.  Στο  πέρας  της  διακεκομμένης  διαγράμμισης  θα
επαναλαμβάνεται η τοποθέτηση των πινακίδων εισόδου στη λωρίδα όπως περιγράφηκαν
στην προηγούμενη παράγραφο.



Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαστάσεις όλων των επι μέρους λωρίδων της οδού, ανάλογα με
τη χρήση τους, θα ειναι σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες. Η σήμανση,
οριζόντια και κατακόρυφη, θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και τις διατάξεις
περί σήμανσης εκτελούμενων έργων ανα περίπτωση. Πινακίδες που τοποθετούνται επί των
πεζοδρομίων θα ειναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ενώ όσες τοποθετούνται επί
του οδοστρώματος καθώς και οι διαγραμμίσεις θα είναι σε αντιστοιχία με τις οδηγίες για
έργοτα� ξια  μακρα� ς  δια� ρκέιας  σέ  αστικέ�ς  οδού� ς  τού  τέύ� χούς  ΟΜΟΕ  7-ΣΕΕΟ  (ΦΕΚ  Β'
905/2011). 

Επικούρικα�  μπορού� ν  να  χρησιμοποιού� νται  οι  έπισύναπτο� μένές  προσωρινέ�ς
προδιαγραφέ�ς  τού Τμη� ματος Πέριβα� λλοντος, Μέταφορω� ν και Κλιματικη� ς Προστασι�ας
της Γέρούσι�ας τού Βέρολι�νού "Σχέ�δια κανονισμω� ν για την προσωρινη�  έγκατα� σταση και
έπέ�κταση  των  ύποδομω� ν  κύκλοφορι�ας  ποδηλα� των"  (Berlin  Senatsverwaltung  fuB r
Umwelt,  Verkehr  und  Klimaschutz  -  RegelplaBne zur temporaB ren Einrichtung und
Erweiterung von Radverkehrsanlagen), στο βαθμο�  πού τα προβλέπο� μένα σέ αύτέ�ς έι�ναι
σύ� μφωνα μέ τα αναφέρο� μένα στην παρού� σα  και γένικο� τέρα μέ τις προδιαγραφέ�ς και
οδηγι�ές πού έι�ναι σέ ισχύ�  στην Ελλα� δα.

Η ισχύς των παραπάνω θα είναι προσωρινή, και θα διαρκέσει για όσο διάστημα ισχύουν τα
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19. Μετά απο τη λήξη ισχύος
των μέτρων, οι παραπάνω οδηγίες παύουν να ισχύουν. Σε όσες περιπτώσεις κριθεί ότι είναι
σκόπιμο οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν με βάση αυτές τις οδηγίες να διατηρηθούν,
οι ρυθμίσεις θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ώστε να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες
οδηγίες  και  προδιαγραφές,  ώστε  να  εγκριθούν  εκ  νέου  ως  μόνιμες,  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες διαδικασίες.
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