
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 1 από 3 

                                                       Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφέλιμου φορτίου 
άνω του 1,5 τόνου κατά την περίοδο εορτασμού της 

Καθαρής Δευτέρας 
 

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής 
κυκλοφορίας κατά την περίοδο του εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας, 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 : 
 

1. Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012, για το ρεύμα εξόδου και 
από 16:00 έως 21:00 και το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 για το 
ρεύμα εξόδου από 08:00 έως 13:00 θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις: 

α) Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) 
Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια 
Ρίου, εξαιρούμενου του τμήματος από τη Χ/Θ  145 έως τη Χ/Θ 205+800 
(κόμβος Ρίου). 

β) Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου 
(Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο Λαμίας 
μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ. 365+400) 
μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410). 

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

δ) 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). 

 
2. Την Καθαρή Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012 για το ρεύμα εισόδου 

και από 15:00 έως 21:00 θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις :  
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α) Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια 
Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας, εξαιρούμενου του τμήματος από τη Χ/Θ  
145 έως τη Χ/Θ  205+800 (κόμβος Ρίου)  

β) Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την 
κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (Χ.Θ. 410) μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 
365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμία και 
από τη διασταύρωση του Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου 
(Κρυονέρι). 

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

δ) 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. 

   
3. Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 δεν θα ισχύσουν   

απαγορεύσεις  
 
4.    Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας : 

α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια (ιδιωτικής και δημοσίας 
χρήσης), τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα 
των εταιρειών διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που 
μεταφέρουν ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και 
ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω 
προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου 
φορτίου.  

β) Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά 
κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. 

γ) Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) και Φ.Ι.Χ. ψυγεία 
που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα. 

δ) Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για 
αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το 
προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο. 

ε) Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που 
μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών – 
Πατρών από τα Διόδια του Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς 
Αθήνα. 
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στ)  Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,  
Φυσικό Αέριο κ.λ.π.) όταν κινούνται για αποκαταστάσεις εκτάκτων 
βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από 
έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.  

ζ)   Τα φορτηγά οχήματα του εθελοντικού Οργανισμού «Το χαμόγελο του 
Παιδιού» 

Επισημαίνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την επικειμένη 
εορταστική περίοδο, κατά την οποία αναμένεται αυξημένη κυκλοφορία 
οχημάτων σε όλη τη χώρα, 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 όχημα τους και να 
ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές 
συνθήκες.  

• Να είναι ιδιαιτέρα 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 μη 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.  

 


