
 
  

Σελίδα 1 από 11 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Εντατικοποιούνται τα μέτρα ασφάλειας, αστυνόμευσης και 
τροχαίας την εορταστική περίοδο του Πάσχα, σε όλη τη 

χώρα 

Αυξημένες θα είναι οι αστυνομικές δράσεις για την παράνομη 
κατασκευή, διακίνηση, εμπορία και χρήση κροτίδων, βεγγαλικών 

κ.λπ., που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τραυματισμούς και 
απώλεια ανθρώπινης ζωής 

Στόχος είναι η προληπτική και αποτρεπτική παρουσία και δράση της 
Αστυνομίας, καθώς και η αποτελεσματική παρέμβασή της, όπου 

απαιτείται ή κρίνεται αναγκαίο 

Χρήσιμες συμβουλές και ενημερώσεις θα παρέχονται συνεχώς στους 
πολίτες μέσω των επίσημων λογαριασμών της Ελληνικής Αστυνομίας 

στο Facebook και στο Twitter 

 

Εντατικοποιούνται οι δράσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
όλη την επικράτεια, με την εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφάλειας, 
αστυνόμευσης και τροχαίας, που αναπτύσσονται σταδιακά και αναμένεται να 
κορυφωθούν τις επόμενες μέρες, εν όψει των εορτών του Πάσχα. 

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του γενικότερου 
στρατηγικού σχεδιασμού, έχουν απευθυνθεί σε όλες τις αστυνομικές 
Υπηρεσίες ειδικότερες εντολές και κατευθύνσεις, με απώτερο στόχο τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης 
στις αυξημένες απαιτήσεις της εορταστικής περιόδου. 

Ο συνολικός σχεδιασμός, που αφορά σε όλη την επικράτεια, καθώς και τα 
επιμέρους σχέδια, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής περιοχής, 
έχουν ως στόχο την προληπτική και αποτρεπτική παρουσία και δράση της 
Αστυνομίας, καθώς και την αποτελεσματική παρέμβασή της, όπου απαιτείται ή 
όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
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Το σύνολο του διαθέσιμου προσωπικού των Υπηρεσιών, με τον απαραίτητο 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα, ήδη δραστηριοποιείται για την υλοποίηση 
του σχεδιασμού, κυρίως σε περιοχές ή προορισμούς, όπου παρατηρείται 
αυξημένη κίνηση οχημάτων και πολιτών. 

Ενδεικτικά, όλο το επίμαχο χρονικό διάστημα, μέχρι και την ολοκλήρωση της 
εορταστικής περιόδου, έχει προγραμματιστεί η εντατικοποίηση των πεζών και 
εποχούμενων περιπολιών τάξης και ασφάλειας για την πρόληψη και 
καταστολή εγκληματικών ενεργειών, ιδίως ληστειών και κλοπών - διαρρήξεων. 

Η δραστηριοποίηση των περιπολιών επικεντρώνεται κυρίως: 

 στις κατοικημένες περιοχές, με σκοπό την αποτροπή κλοπών - διαρρήξεων 
σε οικίες, οι ένοικοι των οποίων έχουν μεταβεί στις ιδιαίτερες πατρίδες 
τους αλλά και σε τουριστικούς προορισμούς όπου μεταβαίνουν οι πολίτες 
κατά την εορταστική περίοδο, 

 σε επιβατικούς σταθμούς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε εμπορικά 
κέντρα και καταστήματα, σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, σε υπαίθριες 
αγορές και στους λοιπούς χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση 
ατόμων, 

 σε Ιερούς Ναούς όπου παρατηρείται προσέλευση και αποχώρηση πιστών 
και γενικότερα σε χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές 
εκδηλώσεις, 

 σε στόχους οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως Τραπεζικά καταστήματα και 
Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης 
μετρητών (Α.Τ.Μ.) κ.λπ., όπου οι πολίτες πραγματοποιούν αναλήψεις 
χρηματικών ποσών, 

 σε εμπορικά καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, ειδών 
δώρων, παιχνιδιών κ.λπ., όπου παρατηρείται αυξημένη αγοραστική – 
εμπορική δραστηριότητα και 

 σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη τουριστική δραστηριότητα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται η διενέργεια 
συστηματικών ελέγχων αστυνομικής αρμοδιότητας σε δημόσια κέντρα και 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παραβάσεις των διατάξεων 
αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας, την κοινή ησυχία, την είσοδο και 
κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους και γενικότερα τον έλεγχο του 
υγειονομικού κανονισμού. 
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Εντατικοί θα είναι και οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παράνομου 
υπαίθριου εμπορίου. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε 
χώρους κοντά σε λαϊκές αγορές, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, 
κεντρικές οδούς και πλατείες, σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λπ. 

Παράλληλα εντείνονται οι δράσεις και οι έλεγχοι για να αντιμετωπιστεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το φαινόμενο της παράνομης κατοχής, κατασκευής, 
διακίνησης, εμπορίας και χρήσης κροτίδων, φωτοβολίδων, βεγγαλικών κ.λπ. 
απαγορευμένων πυροτεχνικών ειδών, που εγκυμονούν κινδύνους για 
σοβαρούς τραυματισμούς και απώλεια ζωής. 

Το πλέγμα των μέτρων περιλαμβάνει, κυρίως: 

 τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων σε χώρους κατασκευής, αποθήκευσης 
και εμπορίας πυροτεχνικών ειδών, 

 την εντατικοποίηση των ελέγχων σε διάφορα καταστήματα (περίπτερα, 
καταστήματα ψιλικών, παιδικών παιγνίων κ.λπ.), όπου ενδέχεται να 
πωλούνται τέτοια είδη, καθώς και σε πλανόδιους μικροπωλητές, 

 την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλες τις περιπτώσεις που 
διαπιστώνονται σχετικές παραβάσεις, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες 
Αρχές (κατασχέσεις, ενημέρωση τοπικών Δ.Ο.Υ., κίνηση διαδικασιών 
αφαίρεσης ή ανάκλησης αδειών κ.λπ.), 

 τη μελέτη και τον έγκαιρο σχεδιασμό λήψης επιπρόσθετων μέτρων τάξης 
και ασφαλείας σε περιοχές όπου έχουν προγραμματιστεί εορταστικές 
εκδηλώσεις, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση τέτοιων ειδών και να 
προληφθούν ατυχήματα. 

Για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών και την 
πρόληψη ατυχημάτων, ενισχυμένα μέτρα θα ληφθούν από τις 
Υπηρεσίες Τροχαίας, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. 

Τα μέτρα θα διαρκέσουν όλο το διάστημα της εορταστικής περιόδου και 
περιλαμβάνουν: 

 αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων 
κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,  

 αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση στα σημεία 
του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων 
ατυχημάτων,  
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 αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους - εξόδους μεγάλων αστικών 
κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,  

 ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές 
διασταυρώσεις για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης,  

 συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων 
(ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική 
ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, 
κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται 
για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών 
τηλεφώνων κατά την οδήγηση),  

 αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική 
συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),  

 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν 
εορταστικές εκδηλώσεις,  

 παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών 
στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες και  

 ενημέρωση των πολιτών μέσω του Γραφείου Τύπου, σε κάθε περίπτωση 
που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την 
ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. 

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα ισχύουν μέτρα απαγόρευσης κίνησης φορτηγών 
αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου για την περίοδο των 
εορτών του Πάσχα (βλ. σχετ. Δελτίο Τύπου από 29-03-2018) 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με αφορμή το γεγονός ότι αρκετοί 
πολίτες θα μετακινηθούν κατά την εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει 
βασικές χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση, την πρόληψη 
εγκληματικών συμπεριφορών και την αποφυγή χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών 
και πυροτεχνημάτων. 

Φεύγοντας από το σπίτι: 

 Πριν φύγετε για διακοπές βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του 
σπιτιού σας είναι καλά ασφαλισμένα. 

 Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα 
ή τους γείτονές που εμπιστεύεστε, για να επιβλέπουν την οικία σας και αν 
υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής 
σας. 

 Μην αφήνετε σημειώματα για το πότε πρόκειται να επιστρέψετε ή για το 
πόσο καιρό θα απουσιάζετε. 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=78062&Itemid=2052&lang=
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 Μην αφήνετε μηνύματα έξω από την πόρτα ή γραμματοκιβώτια υπερπλήρη 

από έντυπα και περιοδικά στο κεφαλόσκαλο. Είναι "κράχτες" της απουσίας 
σας. Αποφύγετε επίσης να αφήνετε σκάλες, έπιπλα ή άλλα ογκώδη 
πράγματα στον κήπο σας, που θα βοηθήσουν τον επίδοξο δράστη στην 
αναρρίχησή του. 

 Το σπίτι ή το διαµέρισµά σας να µη δείχνει "εντελώς κλειστό", 
υποδηλώνοντας έτσι την απουσία σας. 

 Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη αυτόματου φωτισμού. 
 Ενεργοποιήστε, εάν υπάρχει, το σύστημα συναγερμού. 

 Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι σας. 
 Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτονες, φιλικά ή συγγενικά σας 

πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι ύποπτο στην οικία σας, µη διστάσετε να 
ειδοποιήστε το "100" ή το Αστυνομικό Τµήµα της περιοχής σας. 

 Σε περίπτωση κλοπής, ειδοποιήστε το "100" ή το Τµήµα Ασφαλείας της 
περιοχής σας. 

Στο ταξίδι: 

 Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές 
κάρτες, κλειδιά μηχανής ή αυτοκινήτου, όπου κι αν βρίσκεστε. 

 Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές σας, παρά μόνον όταν 
μπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κάποιο χώρο υποδοχής. 

 Σε περίπτωση μετακινήσεών σας με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μην 
έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά. 

 Να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας στα Μηχανήματα Ανάληψης 
Χρημάτων (ΑΤΜ) με μεγάλη προσοχή και διακριτικότητα. 

 Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δικό σας μεταφορικό μέσο 
(αυτοκίνητο ή μηχανή), μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα σ’ αυτό ή 
τοποθετήστε αυτά σε μη ορατό σημείο. 

 Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της μηχανής ή του αυτοκινήτου σας επάνω 
σ’ αυτά, ακόμη και εάν πρόκειται να λείψετε για ελάχιστο χρόνο. 

 Να φροντίζετε πάντοτε να παρκάρετε σε οδούς, εάν είναι δυνατόν καλά 
φωτιζόμενες τις νυκτερινές ώρες και ποτέ σε ερημικά μέρη. Σε κάθε 
περίπτωση, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε το σύστημα συναγερμού, 
εφόσον διαθέτετε. 
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Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: 

 Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. 
 Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά 
 Σέβομαι τα όρια ταχύτητας 
 Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα 
 Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη 
 Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 
 Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων 
 Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας 
 Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ 

ζώνη ασφαλείας 
 Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φορώ 

πάντα κράνος 
 Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω 

Στη διαμονή: 

 Να ασφαλίζετε κατά την έξοδό σας, το δωμάτιο του ξενοδοχείου ή το 
ενοικιαζόμενο δωμάτιο - διαμέρισμα όπου διαμένετε, ακόμη και εάν 
λείψετε για ελάχιστο χρόνο. 

 Να εξασφαλίζετε την τοποθέτηση σε ασφαλές μέρος, στο χώρο της 
διαμονής σας, των χρημάτων ή των αντικειμένων αξίας που δεν θα 
χρειαστείτε στην έξοδό σας. 

Στη διασκέδαση: 

 Στη διασκέδασή σας σε Κέντρα - Bar - Καφετερίες - Εστιατόρια - 
υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, μην αφήνετε ποτέ το πορτοφόλι, το 
κινητό, τα κλειδιά σας έκθετα επάνω σε τραπέζι, καθώς και τη ζακέτα ή 
το σακάκι σας, την τσάντα ή το τσαντάκι μέσης επάνω σε διπλανά 
καθίσματα ή κρεμασμένα σε αυτά. 

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι τα βεγγαλικά και τα 
πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια και υπενθυμίζει ότι: 

 Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και 
συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται. 
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 Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα 

αγοράζετε. 
 Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους. 
 Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, 

ακόμα και ακρωτηριασμού. 
 Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των 

ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα. 
 Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί 

υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά. 
 Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι 

παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί 
κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή. 

Άλλες χρήσιμες θεματικές συμβουλές, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη 
ιστοσελίδα (website) της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr, 

ενώ θα αναρτούνται και στους επίσημους λογαριασμούς της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο Facebook και το Twitter (@hellenicpolice). 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

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

Πάσχα 

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής 
κυκλοφορίας κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, 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 Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου 2018, για το ρεύμα εξόδου και από 
ώρα 15:00 έως 22:00 και την Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου 2018 για το 

http://www.hellenicpolice.gr/
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ρεύμα εξόδου και από ώρα 06:00 έως 16:00, θα ισχύουν οι 
απαγορεύσεις:  

(α) Στον Αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα) από τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 
26+500) μέχρι τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660).  

(β) Στον Αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), από τον κόμβο 
Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου 
(Χ.Θ. 203+065), από τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625) μέχρι τον 
κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479), από τη Λάρισα (Χ.Θ. 367+319) 
μέχρι τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359).  

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

(δ) Στον Αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι -Χαλκίδα), από τη διασταύρωσή 
της με τον Αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψηλή γέφυρα 
Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300).  

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

(στ) Στον Αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη γέφυρα «Χαρίλαος 
Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000) έως το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991).  

(ζ) Στον Αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο ρεύμα προς 
Καλαμάτα, από τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο Κυκλικό 
Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας).  

(η) Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη) από τον Α/Κ Λεύκτρου 
(0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000).  

2. Τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2018 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 
12:00 έως 22:00, θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις:  

(α) Στον Αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τα 
Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500).  

(β) Στον Αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι), στο ρεύμα 
προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τη Λάρισα 
(Χ.Θ. 367+319), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι τον 
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κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του 
Μπράλου (Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 
27+960).  

(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών − Θεσσαλονίκης από το 34ο χιλιόμετρο 
μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.  

(δ) Στον Αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι -Χαλκίδα), στο ρεύμα προς 
Σχηματάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη 
διασταύρωσή της με τον Αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820).  

(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας -Θεσσαλονίκης από την γέφυρα Στρυμόνα μέχρι 
το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής.  

(στ) Στον Αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), στο ρεύμα προς Αντίρριο, από 
το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη γέφυρα «Χαρίλαος 
Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000).  

(ζ) Στον Αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο ρεύμα προς 
Αθήνα, από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) 
(Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300).  

(η) Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη), στο ρεύμα προς Λεύκτρο, 
από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000).  

3. Την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 για το ρεύμα εισόδου και από ώρα 
11:00 έως 23;00, θα ισχύουν απαγορεύσεις: 

(α) Στον Αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τα 
Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500). 

(β) Στον Αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι), στο ρεύμα 
προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τη Λάρισα 
(Χ.Θ. 367+319), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι τον 
κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του 
Μπράλου (Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 
27+960).  

4. Την Κυριακή 8 Απριλίου 2018 δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις. 

5. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:  
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(α) 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.Δ.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 τουλάχιστον το 
10% του ωφέλιμου φορτίου.  

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

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

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

(ε) Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.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.  

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

(ζ) 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.  

(η) Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.  

(θ) Τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ 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 Διεύθυνσης Τροχαίας.  
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(ι) τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.  

Επισημαίνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την επικειμένη 
εορταστική περίοδο, εφαρμόζει αυξημένα μέτρα τροχαίας στο οδικό δίκτυο 
της χώρας και υπενθυμίζει 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 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.  

 


