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Εγκύκλιος n.225 / 2020 

Θέμα: Σύντομα νέα 

Διαδρομές Alpine - Frejus - Όπως είναι γνωστό από την 1η Ιουλίου 2020, βαρέα οχήματα 

άνω των 3,5 τόνων κατηγορίας Euro 3 και Euro 4 απαγορεύονται στη σήραγγα Frejus 

(Απόφαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της σήραγγας Frejus της 27.6.2019 και 

21.11.2019). Λόγω της έκτακτης ανάγκης του Covid, η προαναφερθείσα Επιτροπή έχει 

πλέον αποφασίσει ότι οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οχημάτων θα μπορούν να συνεχίσουν να 

τα χρησιμοποιούν για να περάσουν από τη σήραγγα έως τις 30 Σεπτεμβρίου, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν ήδη παραγγείλει τα οικολογικά οχήματα αντικατάστασης. Το 

μοντέλο αυτοπιστοποίησης, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, αναπτύχθηκε από την ίδια 

την Επιτροπή - δελτίο τύπου SITAF αρ. 6222 της 23.6.2020. 

Πέρασμα Alpine - Mont Blanc – Σας υπενθυμίζουμε ότι, από την 1η Ιουλίου η κυκλοφορία 

στο τούνελ του Mont Blanc θα απαγορεύεται για οχήματα βάρους άνω των 3,5 τόνων 

κατηγορίας Euro 4. 

 

Daniela Dringoli 

Codirettore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Θέμα : Frejus tunnel 

Επικύρωση της απαγόρευσης διέλευσης βαρέων φορτηγών οχημάτων Euro 3 και Euro 4 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ EURO 3 KAI 

EURO 4 

 

 

Η διακυβερνητική επιτροπή για τη σήραγγα του Frejus, κατά τη συνεδρίασή της στις 05 

Ιουνίου 2020, επικύρωσε τα μέτρα απαγόρευσης των βαρέων φορτηγών οχημάτων με 

μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων Euro 3 και Euro 4 στις δύο σήραγγες από την 

1η Ιουλίου 2020. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τη δυσκολία που σχετίζεται με την κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης του Covid-19, για τους μεταφορείς, να εξοπλιστούν με βαρέα φορτηγά που 

συμμορφώνονται με τους παραπάνω κανόνες, η Διακυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε την 

καθυστέρηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για την εφαρμογή της απαγόρευσης. 

Εν τω μεταξύ, η διέλευση βαρέων οχημάτων Euro 3 και Euro 4 στη σήραγγα Frejus θα 

επιτρέπεται και στις δύο κατευθύνσεις, κατόπιν αιτήματος, με αυτο-πιστοποίηση που θα 

επιβεβαιώνει την αδυναμία τους να εφοδιαστούν με βαρέα φορτηγά που θα 

συμμορφώνονται με τα Euro 4 και Euro 6 πρότυπα για περιστάσεις που σχετίζονται άμεσα 

με την προαναφερόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω covid. 

 

Επισυνάπτεται ακολούθως το έντυπο αυτο-πιστοποίησης που πρέπει να συμπληρωθεί στην 

περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου. 

 

Με εκτίμηση 


