
Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφελίµου φορτίου άνω 
του 1,5 τόνου κατά την περίοδο των εορτών

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχηµάτων και τη βελτίωση της οδικής 
κυκλοφορίας κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, εκτός των µέτρων διευκόλυνσης της 
κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση 
κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίµου φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως 
κατωτέρω:

Την Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου 2017, την Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου 
2017 και την Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2017 για το ρεύµα εξόδου και 
από ώρα 16:00 έως 21:00, το Σάββατο 23 ∆εκεµβρίου 2017, το Σάββατο 
30 ∆εκεµβρίου 2017 και το Σάββατο 06 Ιανουαρίου 2018 για το ρεύµα 
εξόδου και από ώρα 08:00 έως 13:00, θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις:

• Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών 
– Κορίνθου – Πατρών, από τα ∆ιόδια Ελευσίνας µέχρι τα ∆ιόδια Ρίου.

• Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόµβο Αγίου Στεφάνου 
(Κρυονέρι) µέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόµβο Λαµίας  
µέχρι τον κόµβο Ραχών Φθιώτιδας, από τη Λάρισα (Χ.Θ. 367+319) µέχρι 
τον κόµβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) και στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισµού –
Λεπτοκαρυάς (διαδροµή µέσω Κοιλάδας Τεµπών). 

• Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερο-γέφυρα 
Θέρµης µέχρι το 34ο χιλιόµετρο.

• Στην Εθνική Οδό Σχηµαταρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της µε τη 
Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης µέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 
12+300).

• Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης –Καβάλας από το 11ο χλµ (Χ.Θ. 11+340) 
µέχρι τη γέφυρα του Στρυµόνα (Χ.Θ. 97+650).

• Στην Ιονία Οδό στο τµήµα από τη (Χ.Θ. 10+872) έως τον Α.Κ. Αµφιλοχίας 
(Χ.Θ. 106+197), από τη {Χ.Θ. 134+435 (Σελάδες)} έως τη {Χ.Θ.187+950 
(Πέρδικα)} και στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων.

• Στον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Πελοποννήσου, στο ρεύµα προς 
Καλαµάτα, από την  Κόρινθο έως την Καλαµάτα και από το Λεύκτρο έως 
τη Σπάρτη.

Την Τρίτη 26 ∆εκεµβρίου 2017 και την ∆ευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018 για 
το ρεύµα εισόδου και από ώρα 15:00 έως 21:00 θα ισχύσουν οι 
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απαγορεύσεις: 

• Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα ∆ιόδια 
Ρίου µέχρι τα ∆ιόδια Ελευσίνας.

• Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύµα προς Αθήνα, από τον 
κόµβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) µέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 367+319), από 
τον κόµβο Ραχών Φθιώτιδας µέχρι τον κόµβο Λαµίας,  από τη 
διασταύρωση του Μπράλου µέχρι τον κόµβο Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι) 
και στην Π.ΕΟ. Λεπτοκαρυάς- Ευαγγελισµού (διαδροµή µέσω Κοιλάδας 
Τεµπών). 

• Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλµ. µέχρι 
την αερογέφυρα Θέρµης.

• Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηµαταρίου, από την υψηλή γέφυρα 
Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) µέχρι τη διασταύρωσή της µε τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών –
Θεσσαλονίκης.

• Στην Εθνική Οδό  Καβάλας- Θεσσαλονίκης από τη γέφυρα Στρυµόνα µέχρι 
την διασταύρωση Ρεντίνας. 

• Στην Ιονία Οδό στο τµήµα από τη{Χ.Θ.187+950 (Πέρδικα)} έως τη {Χ.Θ. 
134+435 (Σελάδες)} και τον Α.Κ. Αµφιλοχίας (Χ.Θ. 106+197) έως τη (Χ.Θ. 
10+872) και στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αντιρρίου.

• Στον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Πελοποννήσου, στο ρεύµα προς Αθήνα, 
από την  Καλαµάτα έως την Κόρινθο και από τη Σπάρτη έως το Λεύκτρο.

Την Κυριακή 24 ∆εκεµβρίου 2017 και 31  ∆εκεµβρίου  2017  δεν 
ισχύουν οι απαγορεύσεις.

Την Κυριακή 07 Ιανουαρίου 2018  ισχύουν οι απαγορεύσεις. 

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

• Τα οχήµατα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύµφωνα µε ν. 3651/2008, 
τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών 
διανοµής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας (Φ.∆.Χ.) και ιδιωτικής 
χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που µεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιµα όπως αυτά 
αναφέρονται στη διεθνή συµφωνία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της 
κοινής υπουργικής απόφασης 50786/3319/2014 (Β΄ 2418), εφόσον το 
ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που µεταφέρονται είναι 
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τουλάχιστον το 10% του ωφέλιµου φορτίου. 

• Τα βυτιοφόρα οχήµατα µεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά 
κινούνται για την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών.

• Τα φορτηγά οχήµατα (ψυγεία) δηµοσίας (Φ.∆.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης 
(Φ.Ι.Χ.) που µεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

• Τα φορτηγά οχήµατα που µεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης 
για αδρανοποίηση, σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 1069/2009, εφόσον 
διαθέτουν σχετική άδεια από τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόµενο εµπορικό έγγραφο.

• Τα φορτηγά οχήµατα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, 
Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών 
των δικτύων τους και µόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή 
του οικείου οργανισµού.

• Τα βυτιοφόρα οχήµατα που µεταφέρουν καύσιµα για τον ανεφοδιασµό 
µέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα 
ή παραστατικά.

• Τα φορτηγά οχήµατα µεταφοράς εξοπλισµού µουσικών και θεατρικών 
παραστάσεων και τα φορτηγά οχήµατα που χρησιµοποιούνται για την 
εκτέλεση και µεταφορά εξοπλισµού για την κάλυψη τηλεοπτικών και 
κινηµατογραφικών γεγονότων. 

• Τα φορτηγά αυτοκίνητα που µεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς. 

• Τα µηχανήµατα έργου της ∆ΕΣΕ και τα φορτηγά οχήµατα  που 
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών, µετά από 
αίτηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και µε σχετική 
απόφαση της κατά τόπου αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Τροχαίας.

• Τα οχήµατα έκτακτης ανάγκης.

Επισηµαίνεται ότι η Ελληνική Αστυνοµία, µε αφορµή την επικείµενη εορταστική 
περίοδο, έχει προγραµµατίσει τη λήψη αυξηµένων µέτρων οδικής ασφάλειας στο 
οδικό δίκτυο όλης της χώρας.

Επιπλέον, υπενθυµίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του 
οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων µας.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες:

• Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχηµά τους και να 
ενηµερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές 
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συνθήκες.

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους 
κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

• Να σέβονται τις οδικές σηµάνσεις και να συµµορφώνονται στις υποδείξεις 
των τροχονόµων.

• Να µην χρησιµοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες 
συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

• Να µην καταναλώνουν οινοπνευµατώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να 
οδηγήσουν.

• Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχηµα, κάνοντας χρήση 
των παιδικών καθισµάτων.

• Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις 
µοτοσικλέτες.

• Να χρησιµοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές 
συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός κ.λπ.).

• Να µην υπερεκτιµούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές 
δυνατότητες των οχηµάτων τους.

• Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους 
συνανθρώπους τους που χρησιµοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το 
όχηµά τους µε υπευθυνότητα και περίσκεψη.
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