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ΒΕΛΓΙΟ 

 

Οδικές απαγορεύσεις δεν υπάρχουν για τα εμπορευματικά οχήματα ούτε τα 
σαββατοκύριακα ούτε τις επίσημες αργίες. 
 
Μεταφορές φορτίων ειδικών διαστάσεων 
Απαγορεύσεις κυκλοφορίας αυτοκινητόδρομων και άλλων δρόμων 

 

Οι μετακινήσεις ανώμαλων φορτίων με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 μ ή μήκος που 

υπερβαίνει τα 30 μ. απαγορεύονται από τις 06:00 μέχρι τις 21:00. 

 

Σε αυτοκινητόδρομους με λιγότερες από 3 λωρίδες κατά μήκος των γραμμών που 

ακολουθούνται, με εξαίρεση τις λωρίδες πρόσβασης και εξόδου με τον χαρακτηρισμό 

F5 σε αυτοκινητόδρομους με περισσότερες από 3 λωρίδες, οι μετακινήσεις ανώμαλων 

φορτίων με πλάτος που υπερβαίνει τα 3,5 μ απαγορεύονται από τις 06:00  μέχρι τις 

21:00. 

 

Οι μετακινήσεις ανώμαλων φορτίων απαγορεύονται κατά τις δημόσιες αργίες: 1 

Ιανουαρίου, Δευτέρα του Πάσχα, 1 Μάϊου, της Αναλήψεως, Πεντηκοστής, 21 Ιουλίου, 

15 Αυγούστου, 1 Νοεμβρίου, 11 Νοεμβρίου και 25 Δεκεμβρίου. Η απαγόρευση ισχύει 

από τις 16:00 της προηγούμενης μέρας μέχρι τις 24:00 την ίδια μέρα. 

 

Οι μετακινήσεις ανώμαλων φορτίων απαγορεύονται από το Σάββατο στις 12:00 μέχρι 

την Κυριακή στις 24:00  εκτός από οχήματα γερανών που δεν υπερβαίνουν σε βάρος 

τους 96 τόνους ή σε πλάτος τα 3 μέτρα.   

 

Οι μετακινήσεις ανώμαλων φορτίων απαγορεύονται από τις 07:00 μέχρι τις 09:00 και 

από τις 16:00 μέχρι τις 18:00 εκτός από οχήματα ανώμαλου φορτίου που δεν 

υπερβαίνουν σε βάρος τους 60 τόνους, πλάτος άνω των 3,5 μ. ή μήκος άνω των 27 μ  

υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια δεν προβλέπει ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις στη ροή 

της κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή επιβάλλοντας ειδικούς ελιγμούς ή περιορίζοντας 

την ταχύτητα του οχήματος ανώμαλου φορτίου.  

 

Οι οδικές απαγορεύσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, όσον 

αφορά δρόμους εκτός από αυτοκινητόδρομους, δεν ισχύουν για αγροτικά οχήματα.  

Η άδεια μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που παρεκκλίνουν από τις 

παραπάνω διατάξεις.  

 



Συνθήκες κυκλοφορίας 

 

Οι μετακινήσεις ανώμαλων φορτίων απαγορεύονται όταν υπάρχει χιόνι ή πάγος στο 

δρόμο και σε περίπτωση ομίχλης, χιονόπτωσης ή βροχής με μείωση της ορατότητας σε 

λιγότερο από 200 μέτρα.  

 

Ο χρήστης ή ο οδηγός του οχήματος ανώμαλου φορτίου ή, ανάλογα με την περίπτωση, 

ο συντονιστής της κυκλοφορίας, πρέπει να επιθεωρεί την επιλεγμένη διαδρομή 

τουλάχιστον 5 ημερολογιακές μέρες πριν από την προγραμματισμένη μεταφορά 

ανώμαλου φορτίου. 

  

 

 

 


