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 Τρίπολη, 28 Νοεμβρίου 2011 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις  στον Αυτοκινητόδρομο 
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Λεύκτρο – Σπάρτη, 

εδαφικής αρμοδιότητας Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας  
 

     Ανακοινώνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στους 
ανισόπεδους κόμβους εδαφικής αρμοδιότητας Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αρκαδίας, του  αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – 
Καλαμάτα & Λεύκτρο - Σπάρτη και ειδικότερα τον καθορισμό 
προσωρινών ορίων ταχύτητας, στις Τοπικές Οδούς εντός του 
έργου παραχώρησης για τις δύο κατευθύνσεις της κάθε οδού, για 
λόγους ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων, ως ακολούθως: 

 
o Ανισόπεδος Κόμβος Νεστάνης  

Οδός προς Βυτίνα: όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα 
 

o Ανισόπεδος Κόμβος  Βόρειας Εισόδου Τρίπολης  
Π.Ε.Ο. Τρίπολης - Άργους: όριο ταχύτητας 40 χλμ./ώρα 
Οδός προς ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης: όριο ταχύτητας 30 
χλμ./ώρα 
 

o Ανισόπεδος Κόμβος Τεγέας (Σπάρτης)  
Εθνική οδός Τρίπολης-Σπάρτης: όριο ταχύτητας 40 
χλμ./ώρα 
  

o Ανισόπεδος Κόμβος  Νότιας Εισόδου Τρίπολης  
Π.Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας: όριο ταχύτητας 40 
χλμ./ώρα 
  
 

o Ανισόπεδος Κόμβος Αθήναιου ( Ασέας)  
Π.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας: όριο ταχύτητας 40 
χλμ./ώρα 
Περιοχή του κυκλικού κόμβου: όριο ταχύτητας 30 
χλμ./ώρα 
Οδός προς Ασσέα/Πάπαρη: όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα 
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o Ανισόπεδος Ημικόμβος Αλφειού (Μεγαλόπολης) 

Π.Ε.Ο.Τρίπολης - Καλαμάτας: όριο ταχύτητας 40 
χλμ./ώρα 
 

o Ανισόπεδος Κόμβος Παραδεισίων 
Π.Ε.Ο.Τρίπολης - Καλαμάτας: όριο ταχύτητας 40 
χλμ./ώρα 
 
 
 

     Η χρονική ισχύς των ανωτέρω προσωρινών ορίων ταχύτητας, είναι για 
την περίοδο από 01-01-2012 έως και την 31-12-2012 

 
 
     Επιπρόσθετα ανακοινώνονται και οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 

στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Λεύκτρο - 
Σπάρτη και ειδικότερα στο τμήμα αυτού: από την χ/θ 138,800 έως και 
τον Α. Κ. Παραδεισίων, από την 01-01-2012 έως και την 31-12-
2012, για λόγους τακτικής αλλά και έκτακτης συντήρησης, ως ακολούθως: 

 
α. Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), καθ’ 
όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου και των κλάδων των ανισόπεδων 
κόμβων, καθ’ όλο το 24ωρο. 
 
β. Τον εναλλάξ τοπικό αποκλεισμό μίας (1) λωρίδας (είτε της αριστερής 
μόνο, είτε της δεξιάς μόνο) κυκλοφορίας (σε συνδυασμό με τη Λ.Ε.Α.), 
καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου και των κλάδων των 
ανισόπεδων κόμβων, ως ακολούθως: 
 
- Για το ρεύμα προς Καλαμάτα την τυπική περίοδο καθ’ όλο το 24ωρο, 
με εξαίρεση την Παρασκευή, από την 16:00 έως και την 23:00 ώρα, 
ενώ για την περίοδο των εορτών καθ’ όλο το 24ωρο, με εξαίρεση τις 
ημέρες και ώρες εξόδου. 
 
 
- Για το ρεύμα προς Αθήνα, την τυπική περίοδο καθ’ όλο το 24ωρο, με 
εξαίρεση την Κυριακή από την 12:00 έως την 23:00 ώρα, ενώ για την 
περίοδο των εορτών καθ’ όλο το 24ωρο, με εξαίρεση τις ημέρες και 
ώρες επιστροφής. 
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Περίοδοι Εορτών: 
Ως «περίοδος εορτών» χαρακτηρίζονται τα χρονικά διαστήματα που 
διαμορφώνονται γύρω από τις επίσημες ή κατ΄ έθιμο αργίες του 
χρόνου, ήτοι: Πρωτοχρονιά 2012 (1-2/1/2012), Θεοφάνεια (5-
8/1/2012), Καθαρά Δευτέρα (24-27/2/2012), 25η Μαρτίου (23-
25/3/2012), Πάσχα (12-17/4/2012), Πρωτομαγιά (27/4 - 1/5/2012), 
Αγίου Πνεύματος (1- 4/6/2012), 15η Αυγούστου (14-15/8/2012), 
28η Οκτωβρίου (26-28/10/2012), Χριστούγεννα (21-26/12/2012) 
και παραμονή Πρωτοχρονιάς 2013 (28-31/12/2012)] 

 
   Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται για την τοποθέτηση και 

τη συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης για τη 
λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ομαλή και 
ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ). 

 
   Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/99  ΦΕΚ 57-Α), όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3452/2007. 

 
 
 


