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ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – 2015 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

Οχήματα          Εμπορευματικά οχήματα με εγκεκριμένο συνολικό βάρος άνω  

 των 7,5 τόνων 

 

Περιοχή           σε όλη την επικράτεια 

 

Απαγόρευση     - τις Κυριακές τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο,  

   Μάιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο από τις 08:00 έως  

   τις 22:00 

                           - τις Κυριακές τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο από  

   τις 07:00 έως τις 22:00 

                          - επίσημες αργίες και ημέρες μεγάλης κυκλοφορίας: 

 

                               1   Ιανουαρίου 08:00 – 22:00 

                               6   Ιανουαρίου                       08:00 – 22:00 

                               3   Απριλίου 14:00 – 22:00  

                               4   Απριλίου                            08:00 – 16:00 

                               6   Απριλίου                         08:00 – 22:00 

                               25 Απριλίου                                   08:00 – 22:00 

                               1   Μαΐου                             08:00 – 22:00 

                               2   Ιουνίου                                08:00 – 22:00 

                               4   Ιουλίου 08:00 – 16:00 

                               11, 18, 25 Ιουλίου    08:00 – 16:00 

                               31 Ιουλίου 16:00 – 22:00   

                               1  Αυγούστου,  08:00 -  22:00                         

                               7   Αυγούστου                           14:00 – 22:00 

                               8, 15 Αυγούστου  08:00 – 22:00 

                               22, 29 Αυγούστου 08:00 – 16:00 

                               8, 25, 26 Δεκεμβρίου                  08:00 – 22:00 

                                

 

     Εάν ο τράκτορας ενός συνδυασμένου οχήματος ταξιδεύει χωρίς το ημι-

ρυμουλκούμενο, το όριο βάρους που δίδεται παραπάνω αφορά μόνο τον τράκτορα. 

Εάν ο τράκτορας δεν είναι σχεδιασμένος για φόρτωση, το καθαρό βάρος είναι αυτό 

στο οποίο ανταποκρίνεται. 

 

     Για τα οχήματα που φθάνουν από μια άλλη χώρα ή από τη Σαρδηνία που φέρουν 

έγγραφα που πιστοποιούν την προέλευση του φορτίου, η έναρξη του περιορισμού 

αναστέλλεται κατά τέσσερις ώρες. Στην περίπτωση οχήματος που φθάνει από το 

εξωτερικό με έναν μόνο οδηγό, του οποίου η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης, όπως 

καθορίζεται στον Κανονισμό CE 561/2006, συμπίπτει με την περίοδο αναβολής των 

τεσσάρων ωρών, η περίοδος αναβολής των τεσσάρων ωρών ξεκινά στο τέλος της 

περιόδου ανάπαυσης. 

 

     Για τα οχήματα που ταξιδεύουν προς άλλη χώρα, τα οποία φέρουν έγγραφα που 

πιστοποιούν τον προορισμό των εμπορευμάτων, το τέλος του περιορισμού λήγει δύο 

ώρες πριν. 
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Εξαιρέσεις: 
- οχήματα που μεταφέρουν ζώα για εγκεκριμένους αγώνες οι οποίοι θα 

πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες 48 ώρες ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα 

στις προηγούμενες 48 ώρες 

- οχήματα που μεταφέρουν τρόφιμα για τον εφοδιασμό αεροσκαφών, ή εκείνα που 

μεταφέρουν μηχανές ή εξαρτήματα αεροσκαφών 

- οχήματα που μεταφέρουν τρόφιμα για τον εφοδιασμό εμπορικών πλοίων, και τα 

οποία φέρουν τα κατάλληλα έγγραφα 

- οχήματα που μεταφέρουν μόνο προϊόντα για ιατρική χρήση 

- οχήματα που μεταφέρουν μόνο γάλα (με εξαίρεση του γάλακτος μακράς 

συντήρησης). Αυτά τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με πράσινες 

πινακίδες πλάτους 50 εκ. και ύψους 40 εκ., με ένα μικρό γράμμα «d» τυπωμένο 

με μαύρο χρώμα ύψους 20 εκ, τοποθετημένες κατά ορατό τρόπο και στις δύο 

πλευρές και στο πίσω μέρος του οχήματος 

- οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα υπό το καθεστώς ΑΤΡ 

- οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή εμπορεύματα όπως νωπά φρούτα και λαχανικά, 

νωπό κρέας και ψάρια, κομμένα λουλούδια, ζώντα ζώα που προορίζονται για 

σφαγείο ή που φθάνουν από το εξωτερικό, καθώς και υποπροϊόντα μετά τη σφαγή 

ζώων, κοτόπουλα για εκτροφή, νωπά γαλακτοκομικά προϊόντα, παράγωγα 

φρέσκου γάλακτος. Αυτά τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με πράσινες 

πινακίδες πλάτους 50 εκ. και ύψους 40 εκ., με ένα μικρό γράμμα «d» τυπωμένο 

με μαύρο χρώμα ύψους 20 εκ, τοποθετημένες κατά ορατό τρόπο και στις δύο 

πλευρές και στο πίσω μέρος του οχήματος 

 

 

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 

 

Οχήματα          οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα της  

                         Κλάσης 1 (εκρηκτικά), ανεξάρτητα του βάρους του  

                          οχήματος  

 

Περιοχή           σε όλη την επικράτεια 

 

Απαγόρευση      επιπλέον των ημερομηνιών που αναφέρονται ανωτέρω,  

                          κατά τα Σαββατοκύριακα μεταξύ της 30
ης

 Μαϊου και 

                         της 13
ης

 Σεπτεμβρίου, από το Σάββατο και ώρα 

                        08:00 μέχρι την Κυριακή στις 24:00 η ώρα. 


