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ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

 

Οχήματα Φορτηγά και συνδυασμένα οχήματα με συνολικό  

εξουσιοδοτημένο βάρος άνω των 7,5 τόνων. Φορτηγά με 

συνολικό εξουσιοδοτημένο βάρος άνω των 3,5 τόνων με 

ρυμουλκούμενο ή ημι-ρυμουλκούμενο. 

 

Περιοχή Σε αυτοκινητόδρομους και κύριους δρόμους  

 

Απαγορεύσεις - τις Κυριακές και επίσημες αργίες από τις 00:00 μέχρι τις 22:00 

 - τα Σάββατα μεταξύ 1 Ιουλίου και 31 Αυγούστου  

   από τις 07:00 μέχρι τις 19:00 

 

Οχήματα Φορτηγά και συνδυασμένα οχήματα με συνολικό  

εξουσιοδοτημένο βάρος άνω των 12 τόνων.  

 

Περιοχή Σε δρόμους της Τάξης ΙΙΙ 

 

Απαγορεύσεις Μόνιμες 

 

 

Εξαιρέσεις: 

- οχήματα που χρησιμοποιούνται στην συνδυασμένη μεταφορά ή για φόρτωση ή 

εκφόρτωση πλοίων ή τρένων στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβακίας 

- οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα ή ζώντα ζώα 

 

Εάν ζητηθεί από κάποιον αστυνομικό, στην διάρκεια της οδικής απαγόρευσης, ο οδηγός 

πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι το όχημά του χρησιμοποιείται για κάποιον από τους 

προαναφερόμενους σκοπούς. 

 

Παρεκκλίσεις: 

Σύμφωνα με την Πράξη 9, παρ.140 της Περίληψης Νόμου 2009, η άδεια για οδήγηση το 

χρονικό διάστημα της οδικής απαγόρευσης παρέχεται σε ειδικές και αναπόφευκτες 

περιπτώσεις, χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια. Εάν η άδεια αφορά 

την επικράτεια μιας περιφέρειας, η σχετική τοπική Επιθεώρηση Τροχαίας είναι αρμόδια 

για την αίτηση εξαίρεσης. Εάν η άδεια αφορά μία περιοχή που καλύπτει περισσότερες 

από μία περιφέρειες, η αίτηση για εξαίρεση απευθύνεται στο Αστυνομικό Τμήμα 
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Τροχαίας (Odbor dopravnej policie Prezidia policajneho zboru), Racianska 45, 812 72 

Bratislava, Tel.: +421 9610 50221. Η έκδοση αδειών υπόκειται σε διαχειριστικά τέλη. 

Μία άδεια είναι δωρεάν εάν η αίτηση είναι δικαιολογημένη και με παρουσίαση 

πιστοποιημένων εγγράφων που υποδεικνύουν την αναγκαιότητα της μεταφοράς. Η 

άδεια παραμένει σε ισχύ για μία χρονική περίοδο 30 ημερών. 

 

 

 

 

Επίσημες αργίες 2015 

  

 1   Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 

 6   Ιανουαρίου Των Φώτων 

 3   Απριλίου Μεγάλη Παρασκευή 

 6   Απριλίου Δευτέρα του Πάσχα  

 1   Μαΐου Εργατική Πρωτομαγιά 

 8   Μαΐου Ανακωχή 1945 

 5   Ιουλίου Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου 

 29 Αυγούστου Επέτειος της εθνικής εξέγερσης  

   της Σλοβακίας 

 1   Σεπτεμβρίου Ημέρα Συντάγματος 

 15 Σεπτεμβρίου Εθνική γιορτή 

 1   Νοεμβρίου Αγίων Πάντων 

 17 Νοεμβρίου Ημέρα του αγώνα για ελευθερία  

   και ανεξαρτησία 

 24 Δεκεμβρίου Παραμονή Χριστουγέννων 

 25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα  

 26 Δεκεμβρίου Αγίου Στεφάνου 

 

  


