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ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 

ΤΣΕΧΙΑ 

 

Μόνιμες απαγορεύσεις 

 

Οχήματα φορτηγά και συνδυασμοί οχημάτων με Μέγιστο  

 Επιτρεπόμενο Βάρος (ΜΕΒ) άνω των 7,5 τόνων 

 

Περιοχή αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί οδοί, πρώτης κατηγορίας δρόμοι 

 

Απαγόρευση τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες  

 από τις 13:00 μέχρι τις 22:00 

 

Προσωρινές (καλοκαιρινές) απαγορεύσεις 

 

Οχήματα φορτηγά και συνδυασμοί οχημάτων με ΜΕΒ άνω των 7,5 τόνων 

 

Περιοχή αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί οδοί, πρώτης κατηγορίας δρόμοι 

 

Απαγόρευση από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 

 - Παρασκευές από τις 17:00 μέχρι τις 21:00 

 - Σάββατα από τις 07:00 μέχρι τις 13:00 

 - Κυριακές και επίσημες αργίες από τις 13:00 μέχρι τις 22:00 

 

 

Ειδική απαγόρευση 

 

Οχήματα ειδικά οχήματα των οποίων το συνολικό πλάτος  

 υπερβαίνει τα 0,60 μ. 

 

Περιοχή σε πρώτης κατηγορίας δρόμους έξω από κατοικημένες 

 περιοχές 

 

Απαγόρευση από 15 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 

 - Παρασκευές και την παραμονή δημόσιας αργίας από  

 τις 15:00 μέχρι τις 21:00 

 - Σάββατα και την πρώτη μέρα μιας σειράς δημόσιων  

 αργιών από τις 07:00 μέχρι τις 11:00 
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 - Κυριακές και την τελευταία μέρα μιας σειράς δημόσιων 

 αργιών από τις 15:00 μέχρι τις 21:00 

 

Εξαιρέσεις - οχήματα που πραγματοποιούν συνδυασμένες μεταφορές, από τον  

 παραλήπτη στο κοντινότερο σημείο φόρτωσης ή από το 

κοντινότερο σημείο εκφόρτωσης  μέχρι τον παραλήπτη 

 - οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή εμπορεύματα σύμφωνα με 

τους κανονισμούς ΑΤΡ, δεδομένου ότι τα εμπορεύματα 

καταλαμβάνουν περισσότερη από την μισή ικανότητα φόρτωσης 

του οχήματος 

 - οχήματα που μεταφέρουν ζώντα ζώα 

 - οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για την συνεχή λειτουργία των  

 βενζινάδικων 

 - άδεια οχήματα που ταξιδεύουν σε σχέση με κάποια από 

 τις προαναφερόμενες μεταφορικές διαδικασίες 

 - οχήματα που χρειάζονται σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών 

 - οχήματα που μεταφέρουν χημικές ουσίες ευαίσθητες στην αλλαγή  

 θερμοκρασίας ή την κρυσταλλοποίηση 

 

Επίσημες αργίες 2015 

 

 1   Ιανουαρίου  Πρωτοχρονιά 

 6   Απριλίου  Δευτέρα του Πάσχα 

 1   Μαΐου Εργατική Πρωτομαγιά 

 8   Μαΐου Ημέρα Απελευθέρωσης 

 5   Ιουλίου Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου* 

 6   Ιουλίου Επέτειος θανάτου του Jan Hus 

 28 Σεπτεμβρίου Ημέρα Κρατικής Υπόστασης 

 28 Οκτωβρίου Εθνική επέτειος 

 17 Νοεμβρίου Ημέρα Ελευθερίας & Δημοκρατίας 

 24 Δεκεμβρίου Παραμονή Χριστουγέννων 

 25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα 

26 εκεμβρίου Αγίου Στεφάνου 

 

 

*Κυριακή 

 


