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Ορθή Τοποθέτηση Ηλεκτρονικού Ποµποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS 

 

Η σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ποµποδέκτη 
προϋποθέτει την ορθή τοποθέτησή του. Για τη 
πραγµατοποίηση ακώλυτης διέλευσης, είναι απαραίτητο ο 
ποµποδέκτης να είναι τοποθετηµένος σταθερά στο 
παρµπρίζ του οχήµατος, και δεν ενδείκνυται να τον κρατά 
ο οδηγός στο χέρι του. 
 
Στα λεωφορεία ο ποµποδέκτης προτείνεται να 
τοποθετείται χαµηλά και κεντρικά στο παρµπρίζ (εκεί 
που ενώνεται το παρµπρίζ µε το ταµπλό) και όχι ψηλά 

πίσω από το µεσαίο καθρέφτη (εκεί τοποθετείται µόνο 
στα οχήµατα κατηγορίας 2 / επιβατηγά). 
 
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο, οι οδηγοί να 

ανατρέξουν στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του 
οχήµατός τους το οποίο στη σχετική παράγραφο 
αναφορικά µε τους ποµποδέκτες, επιδεικνύει το σωστό 
σηµείο τοποθέτησης.  
 
Προσοχή! Σε οχήµατα µε ειδικής κατασκευής παρµπρίζ 
(αντιθερµικά) η τοποθέτηση του ποµποδέκτη πρέπει να 
γίνεται πάντα στο σηµείο που προβλέπεται από τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες που δίνονται 
στα Σηµεία Εξυπηρέτησης Πελατών της Ολυµπίας Οδού. 
 
Επιπλέον, αν έχει προστεθεί στο παρµπρίζ ειδική 
αντηλιακή µεµβράνη τότε το σηµείο όπου θα τοποθετηθεί 
η ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει να παραµείνει 
ακάλυπτο. 
 
Επισηµαίνεται δε, ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση που ο 
ποµποδέκτης δεν είναι τοποθετηµένος σωστά (π.χ. 
λανθασµένη τοποθέτηση του ποµποδέκτη στο παρµπρίζ 
του οχήµατος ή µη τοποθέτηση του στην προβλεπόµενη 
θέση), σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες, τότε είναι 
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πολύ πιθανό να προκύψουν προβλήµατα κατά τη 
διέλευση του οχήµατος από την ηλεκτρονική λωρίδα.   
 
Για τη σωστή τοποθέτηση της βάσης του ποµποδέκτη σε 
παρµπρίζ λεωφορείου, παρατίθενται οι παρακάτω 
φωτογραφίες: 
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Σήµανση 

 
Κατά την προσέλευσή σας στους 
Σταθµούς ∆ιοδίων Ελευσίνας, 
Ισθµού, Ζευγολατιού και Ρίου θα 
πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά 
τη σχετική σήµανση: 
 
Προσεγγίζοντας τον Σταθµό, 
υπάρχει σήµανση (τηλεδιοδίου 
λεωφορείων & φορτηγών) σε ικανή 
απόσταση εκ των προτέρων, που 
σας υποδεικνύει προς ποια πλευρά 
του Σταθµού πρέπει να κινηθείτε για 
τις λωριδες ηλεκτρονικής είσπραξης. 
 
Φθάνοντας στο Σταθµό ∆ιοδίων και 
πριν µπείτε στην τροχιά της 
λωρίδας ηλεκτρονικής είσπραξης βεβαιωθείτε ότι η λωρίδα 
λειτουργεί (πράσινο βέλος ψηλά στο στέγαστρο των διοδίων).  Αν 
η ηλεκτρονική λωρίδα δε λειτουργεί  για κάποιο λόγο (κόκκινο Χ 

ψηλά στο στέγαστρο των διοδίων) περάστε στην πλησιέστερη 
λωρίδα µε εισπράκτορα διοδίων και δώστε του τη συσκευή σας 
προκειµένου να πραγµατοποιήσει τη συναλλαγή µε χρέωση του 
λογαριασµού σας. 
 
Καθώς εισέρχεστε στη λωρίδα προσέξτε τους περιορισµούς 
σχετικά µε την ταχύτητα (20χλµ/ώρα) και τηρήστε την απόσταση 
ασφαλείας (10µ.) από το προπορευόµενο όχηµα. 
 


