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ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

 

Οχήματα όλα τα εμπορευματικά οχήματα από Βέλγιο ή Γερμανία που  

 κατευθύνονται στην Γαλλία και εκείνα των οποίων το Μέγιστο 

 Επιτρεπόμενο Βάρος, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο,  

 υπερβαίνει τους 7,5 τόνους 

 

Απαγόρευση από τις 21:30 τα Σάββατα και την παραμονή δημόσιων αργιών  

 μέχρι τις 21:45 τις Κυριακές και τις δημόσιες αργίες 

 

 

 

Οχήματα όλα τα εμπορευματικά οχήματα από το Βέλγιο ή την Γαλλία που  

 κατευθύνονται στην Γερμανία, και εκείνα των οποίων το  

 Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο,  

 υπερβαίνει τους 7,5 τόνους 

 

Απαγόρευση από τις 23:30 τα Σάββατα και την παραμονή δημόσιων αργιών  

 μέχρι τις 21:45 τις Κυριακές και τις δημόσιες αργίες 

 

Περιοχή σε όλο το οδικό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομους 

 

 

Εξαιρέσεις 

 

- οχήματα που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή προϊόντα με βάση το κρέας ανεξάρτητα 

από την κατάστασή τους (νωπά, κατεψυγμένα, βαθιάς κατάψυξης ή αλατισμένα, 

καπνισμένα, αποξηραμένα ή αποστειρωμένα), νωπά ή ευπαθή προϊόντα με βάση τα 

λαχανικά (φρούτα και λαχανικά), κομμένα λουλούδια ή φυτά γλάστρας και λουλούδια. 

- άδεια οχήματα που πραγματοποιούν ένα ταξίδι σε σχέση με τις μεταφορικές 

διαδικασίες που προαναφέρονται, δεδομένου ότι τα οχήματα κατευθύνονται στην 

Γερμανία. 

- οχήματα που μεταφέρουν φορτία τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση 

εξουσιοδοτημένων οικονομικών, αθλητικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών ή πολιτικών 

γεγονότων 

- οχήματα που εμπλέκονται σε μία συνδυασμένη σιδηροδρομική-οδική μεταφορική 

διαδικασία μεταξύ του τόπου φόρτωσης και του σταθμού μεταφοράς ή μεταξύ του 
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σταθμού μεταφοράς και του προορισμού των εμπορευμάτων, δεδομένου ότι η 

απόσταση που έχει καλυφθεί δεν υπερβαίνει τα 200 χλμ και ότι η μεταφορά 

πραγματοποιείται στην κατεύθυνση προς Γερμανία. 

- οχήματα που κινούνται υπό την κάλυψη μιας ειδικής άδειας από το Υπουργείο 

Μεταφορών και τα οποία υπερβαίνουν το μέγιστο νόμιμο βάρος όπως διευκρινίζεται 

παραπάνω, συγκεκριμένα για μεταφορικές διαδικασίες που στοχεύουν στην διαρκή 

λειτουργία εργοστασίων, προκειμένου ν’ αποφευχθεί οποιαδήποτε διακοπή στις 

προμήθειες ή που συνεισφέρουν στην εκτέλεση δημόσιων υπηρεσιών που 

ανταποκρίνονται σε άμεσες τοπικές απαιτήσεις. Η Υπουργική άδεια πρέπει να 

υποδεικνύεται σε περίπτωση απαίτησης από τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι 

για τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας. 

 

 

Επίσημες αργίες, 2015 

 

1   Ιανουαρίου  Πρωτοχρονιά 

6   Απριλίου  Δευτέρα Πάσχα 

1   Μαΐου  Εργατική Πρωτομαγιά 

14 Μαΐου  Της Αναλήψεως 

25 Μαΐου  Του Αγίου Πνεύματος 

23 Ιουνίου  Εθνική Γιορτή* 

15 Αυγούστου  Κοίμηση της Θεοτόκου 

1   Νοεμβρίου  Αγίων Πάντων 

25 Δεκεμβρίου  Χριστούγεννα 

26 Δεκεμβρίου  Χριστουγεννιάτικη Αργία* 

 

* αν και είναι επίσημη αργία, δεν ισχύουν οδικές απαγορεύσεις στις 23 Ιουνίου και στις 

26 Δεκεμβρίου (βλέπε κάτωθι για οχήματα που κατευθύνονται προς Γερμανία αυτές τις 

ημερομηνίες) 

 

Σημ: 

- επιπροσθέτως στις επίσημες αργίες του Λουξεμβούργου, οι προαναφερόμενες 

απαγορεύσεις θα ισχύσουν στις 8 Μαϊου, 14 Ιουλίου και 11 Νοεμβρίου για 

μεταφορικές διαδικασίες στην Γαλλία και στις 18 Απριλίου, 19 Ιουνίου, 3 Οκτωβρίου 

και 26 Δεκεμβρίου για μεταφορικές διαδικασίες στην Γερμανία. 

- οχήματα που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες μεταφορικές διαδικασίες δεν θα 

τους επιτρέπεται η στάθμευση ή το παρκάρισμα σε δημόσιους δρόμους. Κατά την 

περίοδο αυτών των απαγορεύσεων, αυτό το μέτρο θα ισχύει για οχήματα των οποίων 
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το Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, υπερβαίνει τους 7,5 

τόνους και τα οποία είναι εγγεγραμμένα ή υφίστανται καταστροφή του φορτίου στο 

Λουξεμβούργο και τα οποία προορίζονται για την μεταφορά εμπορευμάτων στην 

Γαλλία ή Γερμανία. 

- οι αστυνομικοί υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν ένταλμα στους οδηγούς 

των οχημάτων που βρέθηκαν να παραβιάζουν τις προαναφερόμενες οδικές 

απαγορεύσεις και να τους εμποδίζουν να σταθμεύουν ώστε να επιστρέφουν αντίστοιχα 

στην χώρα καταγωγής τους ή στην επαγγελματική τους στέγη ή στον τόπο 

φόρτωσης/εκφόρτωσης στο Λουξεμβούργο. 

- η παραβίαση αυτών των κανόνων πρέπει να τιμωρείται προς συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του τροποποιημένου Άρθρ.7 του νόμου της 14ης Φεβρουαρίου 1955 σχετικά 

με τους κυκλοφοριακούς περιορισμούς σε όλους τους δημόσιους δρόμους. 

 

Οχήματα εμπορευματικά οχήματα με Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος που 

 υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 

 

Απαγόρευση μόνιμη 

 

Περιοχή η πρόσβαση στα ακόλουθα οδικά τμήματα απαγορεύεται και  

 στις δύο κατευθύνσεις: 

 - CR150, μεταξύ της διασταύρωσής του με τον CR152 στο 

 Burmerange και της διασταύρωσής του με τον CR152 στο 

 Remerschen 

 - CR152, μεταξύ της διασταύρωσής του με τον CR150 στο  

 Burmerange και της διασταύρωσής του με τον CR152B στο  

 Schengen 

 - Ν16, μεταξύ της διασταύρωσής του με τον Ν16Α στο Mondorf-  

 Les-Bains και τον κόμβο Mondor που συνδέει τον 

 αυτοκινητόδρομο Α13 με τον Ν16 

 

 η πρόσβαση στα ακόλουθα οδικά τμήματα απαγορεύεται στην  

 κατεύθυνση που υποδεικνύει: 

 - τον κόμβο Schengen με τον Α13, τον παράδρομο με  

 κατεύθυνση στο Croix de Bettembourg, μεταξύ του Ν10 και του  

 Α13 

 - τον CR151, από την διασταύρωση με τον Ν16 στην τοποθεσία 

 “Kapebesch” στην διασταύρωση με τον CR152 στο Bech- 

 Kleinmacher 
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 - τον CR162, από την διασταύρωση με τον CR150A στο Elvange  

 στην διασταύρωση με τον CR152 στο Wintrange. 

 

  Σημ: για όλες τις απαγορεύσεις υπάρχει σχετική σήμανση 

 

Οχήματα εμπορευματικά οχήματα τράνζιτ των οποίων το Μέγιστο  

 Επιτρεπόμενο Βάρος, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, υπερβαίνει  

 τους 3,5 τόνους, με εξαίρεση εκείνων που εισέρχονται στο  

 Λουξεμβούργο μέσω μιας διαδρομής που καθορίζεται στο 

 βόρειο σύνορο του Steinfort-Rosenberg στον Ν6 και στο σύνορο 

 του Echternach-Echternacherbruck στον Ν11. Ο κανονισμός  

 απευθύνεται, ωστόσο σε οχήματα τράνζιτ με κατεύθυνση την  

 Γαλλία τα οποία εισέρχονται στο Λουξεμβούργο από τον Ν5, σε 

 οχήματα που φθάνουν από Γερμανία, Γαλλία ή Βέλγιο και τα  

 οποία κατευθύνονται στον Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πόλο, και  

 οχήματα που διασχίζουν το Λουξεμβούργο από το Rheinland- 

 Palatinate στην κατεύθυνση του Saarland και αντιστρόφως. 

 

Απαγόρευση μόνιμη 

 

Περιοχή η κυκλοφορία τράνζιτ απαγορεύεται στο τμήμα του δημοσίου 

 οδικού δικτύου. Οι υποχρεωτικές διαδρομές υποδεικνύονται από 

 πινακίδες που εμφανίζουν τον αριθμό 3,5 τόνοι στο περίγραμμα  

 του οχήματος, καθώς επίσης και με την ένδειξη της κατεύθυνσης 

 “Transit Belgium”, “Transit France”, “Transit Germany” ή “Transit 

 Germany/France”. 

 

Η παραβίαση αυτών των κανονισμών θα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

τροποποιημένου Άρθρ.7 του νόμου της 14ης Φεβρουαρίου 1955 σχετικά με τους 

κυκλοφοριακούς κανονισμούς σε όλους τους δημόσιους δρόμους. 

 

 

 


