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ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Γενικές απαγορεύσεις 

Οχήματα  οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο  

 βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 

 

Περιοχή σε όλη την επικράτεια 

 

Απαγόρευση από τις 18:00 μέχρι τις 22:00 τις παραμονές των  

 επίσημων αργιών όπως αναφέρονται παρακάτω  

από τις 08:00 μέχρι τις 22:00 όλες τις επίσημες αργίες 

που αναφέρονται παρακάτω 

 

Επιπρόσθετες απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 12 τόνων 

 

Περιοχή σε όλη την επικράτεια 

 

Απαγόρευση  από την τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου  

 μέχρι την Κυριακή πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς  

 (από 26 Ιουνίου μέχρι 30 Αυγούστου 2015): 

 - Παρασκευές από τις 18:00 μέχρι τις 22:00 

 - Σάββατα από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 

 - Κυριακές από τις 08:00 μέχρι τις 22:00 

  

(Σημ.: Η 15η Αυγούστου είναι δημόσια αργία και οι οδικές απαγορεύσεις είναι σε ισχύ 

στους χρόνους που αναφέρονται παραπάνω στις «Γενικές απαγορεύσεις») 

 

 

Εξαιρέσεις 

1. Οχήματα για ανθρωπιστική βοήθεια 

2. Οχήματα που μεταφέρουν ζώντα ζώα 

3. Οχήματα που μεταφέρουν υγρά καύσιμα, προϊόντα ελαίου, λιπαντικά  

4. Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων 

5. Οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων που καλύπτονται από ειδικούς 

κανονισμούς 

6. Οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα ή τρόφιμα* που αποτελούν έναν 

υπολογίσιμο όγκο του συνολικού φορτίου ή του διαθέσιμου χώρου φόρτωσης 
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7. Οχήματα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμένη μεταφορά 

8. Οχήματα που ταξιδεύουν στον παραλήπτη ο οποίος έχει το γραφείο του στην 

Πολωνία, δεδομένου ότι ο οδηγός έχει μία έγκυρη ετήσια κάρτα διοδίων για 

οδήγηση σε τοπικούς δρόμους 

9. Οχήματα που εισέρχονται στην Πολωνία πριν από την ημερομηνία ή το χρόνο της 

απαγόρευσης και τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν μέχρι 50χλμ από τα σύνορα, 

και οχήματα στην συνοριακή ζώνη περιμένοντας να εξέλθουν από την Πολωνία. 

 

Σημ: Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στα σημεία 2 μέχρι 7 ισχύουν επίσης για άδεια 

οχήματα που ταξιδεύουν για την φόρτωση φορτίου ή κατά το ταξίδι επιστροφής τους 

αφού εκφορτώσουν σε Πολωνικό έδαφος. 

 

* Λίστα ευπαθών τροφίμων: κρέας και εδώδιμα εντόσθια; ψάρι, οστρακόδερμα, μαλάκια 

και άλλα γνωστά ασπόνδυλα; γαλακτοκομικά προϊόντα, ειδικότερα γιαούρτια, κεφίρ, όξινη 

κρέμα, γάλα, τυρί, βούτυρο και παγωτό; αυγά και πολτός αυγών; λουλούδια και οικιακά 

φυτά;  νωπά και κατεψυγμένα λαχανικά, φρούτα και μανιτάρια; δημητριακά και αγροτικά 

προϊόντα για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και φυτικών λιπαρών; αλεσμένα 

δημητριακά, ειδικότερα αλεύρι, βρώμη, σιμιγδάλι και νιφάδες καλαμποκιού; λίπος και 

λάδι ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης; συντηρητικά τροφίμων, ειδικότερα κρέατος, 

πουλερικών, ψαριών, λαχανικών και φρούτων; γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής; 

συντηρητικά δημητριακών, αλευριού, άμυλου, σκόνης γάλακτος και προϊόντων 

αρτοποιείου; αναψυκτικά; υπολείμματα και απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων; έτοιμα 

ζωϊκά υλικά τροφών; ζαχαρότευτλα; πατάτες; φρέσκια ζύμη; μέσα καλλιέργειας 

μανιταριών. 

 

 

Επίσημες αργίες 2015 

 

1   Ιανουαρίου  Πρωτοχρονιά 

6   Ιανουαρίου  Θεοφάνεια* 

5   Απριλίου  Κυριακή του Πάσχα 

6   Απριλίου  Δευτέρα του Πάσχα 

1   Μαΐου  Εργατική Πρωτομαγιά 

3   Μαΐου  Ημέρα Συντάγματος 

24 Μαΐου  Αγίου Πνεύματος 

4   Ιουνίου  Σώματος Χριστού 

15 Αυγούστου  Κοίμησης της Θεοτόκου 

1   Νοεμβρίου  Αγίων Πάντων 
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11 Νοεμβρίου  Ημέρα Ανεξαρτησίας 

25 Δεκεμβρίου  Χριστούγεννα 

26 Δεκεμβρίου  Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων 

 

* Κυριακή, οι οδικές απαγορεύσεις δεν ισχύουν αυτή τη μέρα 

 

Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 16 τόνων 

 

Περιοχή Βαρσοβία 

 

Απαγόρευση κάθε μέρα από τις 07:00 μέχρι τις 10:00 και από τις  

 16:00 μέχρι τις 20:00 

 

Παρατηρήσεις Η διέλευση οχημάτων εμπορευμάτων άνω των 16  

 τόνων από την πόλη της Βαρσοβίας απαγορεύεται. Η  

 κυκλοφορία για τη διέλευση θα εκτρέπεται μέσω των  

 δρόμων αρ.50, 62 και 60. Οχήματα που ταξιδεύουν με  

 μία C16 ταυτότητα στο εξωτερικό εξαιρούνται από αυτή 

 την απαγόρευση. Αυτή η κάρτα διανέμεται στους  

 μεταφορείς από τον παραλήπτη. Οι απαγορεύσεις  

 υποδεικνύονται με σήματα. 

 

Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 18 τόνων 

 

Περιοχή Wroclaw 

 

Απαγόρευση κάθε μέρα από τις 06:00 μέχρι τις 09:00 και από τις  

 13:00 μέχρι τις 19:00  και από τις 22:00 μέχρι τις 04:00 

 

Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 14 τόνων 

 

Περιοχή Elk 

 

Απαγόρευση μόνιμη απαγόρευση 
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Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 10 τόνων 

 

Περιοχή Lomza 

 

Απαγόρευση κάθε μέρα από τις 22:00 μέχρι τις 06:00  

 

Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 16 τόνων 

 

Περιοχή Poznan 

 

Απαγόρευση κάθε μέρα από τις 07:00 μέχρι τις 09:00 και από τις  

 14:00 μέχρι τις 18:00 

 

Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 18 τόνων 

 

Περιοχή Torun 

 

Απαγόρευση κάθε μέρα από τις 06:00 μέχρι τις 09:00 και από τις  

 13:00 μέχρι τις 19:00 

 

Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 12 τόνων 

 

Περιοχή Gliwice 

 

Απαγόρευση κάθε μέρα από τις 00:00 μέχρι τις 04:00 και από τις  

 06:00 μέχρι τις 10:00 και από τις 14:00 μέχρι τις 18:00 

 

Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 15 τόνων 

 

Περιοχή Nowa Sol 

 

Απαγόρευση μόνιμη απαγόρευση 
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Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 18 τόνων 

 (εξαιρουμένων λεωφορείων) 

 

Περιοχή Suwalki 

 

Απαγόρευση μόνιμη απαγόρευση 

 

Τοπικές απαγορεύσεις 

Οχήματα οχήματα εμπορευμάτων με MEB άνω των 24 τόνων 

 

Περιοχή Sopot 

 

Απαγόρευση μόνιμη απαγόρευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


