
Braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem  

Grieķijā 2017 

1) 

Transportlīdzekļi:  visi kravas transportlīdzekļi ar celtspēju virs 1.5t. 

Aizliegums:  

• 24. februārī, 24. martā, 28. aprīlī, 11. augustā, 27. 

oktobrī, 22. un 29. decembrī, kā arī 2018. gada 5. 

janvārī no plkst. 16.00 līdz 21.00; 

• 13. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 22.00; 

• 14. aprīlī no plkst. 06.00 līdz 16.00; 

• 2. jūnijā no plkst. 16.00 līdz 22.00; 

• 25. martā, 29. aprīlī, 3. jūnijā, 12. augustā, 28. 

oktobrī, 23. un 30. decembrī, kā arī 2018. gada 6. 

janvārī no plkst. 08.00 līdz 13.00; 

• no 16. jūnija līdz 15. septembrim – visās piektdienās 

no plkst. 16.00 līdz 21.00. 

  

Aizliegums spēkā:  

• automaģistrāle Athenes – Corinth – Patra, virzienā 

uz Patra, posmā starp ceļu maksas iekasēšanas 

posteņiem Elefsina un Rio; 

• automaģistrāle Athens – Lamia – Thessaloniki, 

virzienā uz Thessaloniki, starp krustojumiem Agios 

Stefanos (Kryoneri) un Bralos, starp krustojumiem 

Lamia un Raches Fthiotidos un no Larissa (367 km + 

319 km) līdz Leptokarya reģionam (410 km + 359 

km) un piebraucamo ceļu starp Evangelismos un 

Leptokarya (ceļš cauri Tempi); 

• automaģistrāle Thessaloniki – N. Moudania, virzienā 

uz N. Moudania, starp Thermi tiltu un 34. kilometru; 

• automaģistrāle Schimatari - Chalkida, virzienā no 

Chalkida, posmā no automaģistrāļu Athenes - 

Thessaloniki krustojuma līdz Chalkida tiltam (12 km 

+ 300 km); 

• automaģistrāle Thessaloniki – Kavala starp 11 km 

(11 km + 340 km) un 97 km + 650km (Stymona 

tiltu); 

• Ionia ceļš no (km 10 + 872) līdz A.K.Amfiloxias 

(km 106 + 197), no (km 134 + 435) Selades līdz 

(km 187 + 950) Perdika un nacionālo ceļu 

Antirio – Ioannina; 



• Centrālās Peloponissos ceļš virzienā uz 

Kalamata, no Corinth līdz Kalamata un no 

Leftkro līdz Sparta. 

 
Izņēmumi: transportlīdzekļi, kas pārvadā svaigu pienu, svaigas zivis, 

svaigu gaļu, mājlopus, svaigus augļus un dārzeņus.  

2) 

Aizliegums:  

• 27. februārī, 26. martā, 1. maijā 29. oktobrī, 26. 

decembrī, kā arī 2018. gada 1. un 7. janvārī no plkst. 

15.00 līdz 21.00; 

• 17. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 22.00; 

• 18. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 21.00; 

• 5. jūnijā, 14. un 15. augustā no plkst. 16.00 līdz 

23.00; 

• no 16. jūnija līdz 15. septembrim – visās svētdienās 

no plkst. 15.00 līdz 22.00; 

• no 7. janvāra līdz 15. jūnijam un no 16. septembra 

līdz 2018. gada 7. janvārim, katru svētdienu no plkst. 

15.00 līdz 21.00. 

  

Aizliegums spēkā:  

• automaģistrāle Patras – Corinth – Athenes, virzienā 

uz Athenes, starp ceļu maksas iekasēšanas posteņiem 

Rio un Elefsina; 

• automaģistrāle Thessaloniki – Athenes, virzienā uz 

Athenes no krustojuma Leptokarya (km 410 + 359) 

līdz Lariss reģionam (km 367 + 319) starp 

krustojumiem Raches Fthiotidos un Lamia, kā arī 

starp krustojumiem Bralos un Agios Stefanos 

(Kryoneri) un piebraucamo ceļu starp Leptokarya un 

Evangelismos (ceļš caur Tempi). 

 Izņēmums: Posmā starp krustojumiem Leptokarya (km 

410 + 359) un Larissa (km 367 + 319): 

o no 2017. gada 7. janvāra līdz 2017. gada 

15. jūnijam svētdienās no plkst. 15.00 

līdz 21.00; 

o no 2017. gada 16. jūnija līdz 2017. gada 

15. septembrim: svētdienās no plkst. 

16.00 līdz 23.00; 

o no 2017. gada 16. septembra līdz 2018. 

gada 7. janvārim svētdienās no plkst. 

16.00 līdz 23.00; 



• automaģistrāle N. Moudania – Thessaloniki, virzienā uz 

Thessaloniki starp 34. km un Thermi tiltu; 

• automaģistrāle Chalkida – Schimatari, virzienā uz 

Athenes no Chalkida tilta (12.km + 300 km) līdz 

krustojumam ar automaģistrāli Athenes – Thessaloniki; 

• Kavala-Thessaloniki automaģistrāle posmā starp 

Strymona tiltu un Redina krustojumu; 

• Ionia ceļš (km 187 + 950) no Perdika līdz (km 134 

+ 435) Selades, no A.K.Amfiloxias (km 106 + 197) 

līdz (km 10 + 872) un nacionālo ceļu Ioannina – 

Antirio; 

• Centrālās Peloponissos ceļš virzienā uz Athens no 

Kalamata līdz Corinth un no Sparta līdz Leftkro. 

 

Izņēmumi: transportlīdzekļi, kas pārvadā svaigu pienu, svaigas 

zivis, svaigu gaļu, mājlopus, svaigus augļus un 

dārzeņus.  

 

 

Valsts noteiktās svētku dienas 2017. gadā 

 1. janvāris Jaunais gads 

 6. janvāris Epifānija  

 27. februāris Pelnu pirmdiena 

 25. marts Valsts svētku diena 

 14. aprīlis Lielā piektdiena 

 16. aprīlis Lieldienas 

 17. aprīlis Lieldienu pirmdiena 

 1. maijs  Darba svētki/ Lieldienas 

 5. jūnijs  Vasaras svētku pirmdiena 

 15. augusts Debesbraukšanas diena 

 28. oktobris Valsts svētku diena 

 25. decembris Ziemassvētki 

 26. decembris Otrie Ziemassvētki  

 

Avots: OFAE, aprīlis 2017 

Materiāls iegūts: www.iru.org  

http://www.iru.org/

