Braukšanas ierobežojumi kravas transportlīdzekļiem

Grieķijā 2019. gadā
1)
Transportlīdzekļi:

visi kravas transportlīdzekļi ar celtspēju virs 1.5t.

Aizliegums:
•

•
•
•
•
•

8. martā, 22. martā, 9. augustā, 12. augustā, 13.
augustā, 25. oktobrī, 20., 24., 27. un 31.
decembrī, kā arī 2020. gada 3. janvārī no plkst.
16.00 līdz 21.00;
25. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 22.00;
26. aprīlī no plkst. 06.00 līdz 16.00;
14. jūnijā no plkst. 16.00 līdz 22.00;
14. augustā no plkst. 16.00 līdz 23.00;
9. martā, 23. martā, 24. martā, 15. jūnijā, 10.
augustā, 11. augustā, 26. oktobrī, 27. oktobrī,
21. un 28. decembrī, kā arī 2020. gada 4. un 5.
janvārī no plkst. 08.00 līdz 13.00;

Aizliegums spēkā:
•

•

•

•

Automaģistrāle A8 (Athenes – Patra), virzienā
uz Patra, starp ceļu maksas iekasēšanas posteni
Elefsina (km26+500) un ceļu maksas
iekasēšanas posteni Rio (km199+660);
Automaģistrāle A1 (Athens – Thessaloniki –
Evzoni), virzienā uz Thessaloniki, starp
krustojumu Agios Stefanos (Kryoneri) (km
27+960) un Bralos krustojumu (km203+065),
starp
krustojumiem
Roditsa
(Lamia)
(km212+625) un Raches Fthiotidos (242+479)
un no Makrichori (km374 + 219) līdz
Leptokarya krustojumam (km410 + 359);
automaģistrāle Thessaloniki – N. Moudania,
virzienā uz N. Moudania, starp Thermi tiltu un
34. kilometru;
automaģistrāle A11 (Schimatari – Chalkida),
virzienā uz Chalkida, posmā no krustojuma ar
automaģistrāli A1 (km65+820) līdz Chalkida
tiltam (km12 + 300);

•

•

•

•

Izņēmumi:

automaģistrāle Thessaloniki – Kavala, virzienā
uz Kavala, starp 11 km (km11 + 340) un Leon
Amfipoli krustojumu (km97+550).
automaģistrāle A5 (Ionia ceļš), virzienā uz
Ioannina, posmā starp “Charilaos Trikoupis”
tiltu (km0+000) un Ionia ceļa beigām
(km200+991);
autoceļš A7 (Centrālā Peloponissos), ceļš
virzienā uz Kalamata, posmā starp Corinth
automaģistrāli (km85+300) un Sparti apļveida
krustojumu (km240+300) (Kalamata ceļš);
Autoceļš A71 (Lefktro - Sparti), virzienā uz
Sparti, posmā starp Lefktro automaģistrāli
(km0+000) un Sparti automaģistrāli
(km45+000).

transportlīdzekļi, kas pārvadā svaigu pienu, svaigas
zivis, svaigu gaļu, mājlopus, svaigus augļus un
dārzeņus.

2)
Aizliegums:
•

•
•
•

11. martā, 25. martā, 1. maijā 28. oktobrī, 26.
decembrī, kā arī 2020. gada 1., 6. un 7. janvārī
no plkst. 15.00 līdz 21.00;
29. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 22.00;
17. jūnijā un 15. augustā no plkst. 16.00 līdz
23.00;
30. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 23.00;

Aizliegums spēkā:
•

Automaģistrāle A8 (Athenes – Patra), virzienā uz
Athens, starp ceļu maksas iekasēšanas posteni
Rio (km199+660) un ceļu maksas iekasēšanas
posteni Elefsina (km26+500);
• Automaģistrāle A1 (Athens – Thessaloniki –
Evzoni), virzienā uz Athens, starp krustojumu
Leptokarya (km410 + 359) un Makrichori
maksas iekasēšanas posteni (km374 + 291), no
Raches Fthiotidos (242+479) krustojuma līdz
Roditsa (Lamia) (km212+625) krustojumam un
starp Bralos krustojumu (km203+065) un Agios
Stefanos (Kryoneri) krustojumu (km 27+960);

• automaģistrāle N. Moudania – Thessaloniki,
virzienā uz Thessaloniki starp 34. km un Thermi
tiltu;
• automaģistrāle A11 (Schimatari - Chalkida),
virzienā uz Schimatari, starp Chalkida tiltu
(km12 + 300 km) un krustojumu ar
automaģistrāli A1 (km65+820);
• Kavala-Thessaloniki automaģistrāle, virzienā uz
Thessaloniki, posmā starp Leon Amfipoli
(km97+550) un km11 (km11+340);
• automaģistrāle A5 (Ionia ceļš), virzienā uz
Antirio, posmā starp Ionia ceļa beigām
(km200+991) un “Charilaos Trikoupis” tiltu
(km0+000);
• autoceļš A7 (Centrālā Peloponissos), virzienā uz
Athens, posmā starp Sparti centrālo krustojumu
(km240+800) (Kalamata ceļu) un Corinth
automaģistrāli (km85+300);
• Autoceļš A71 (Lefktro - Sparti), virzienā uz
Lefktro, posmā starp Sparti automaģistrāli
(km45+000) un Lefktro automaģistrāli
(km0+000).
Izņēmumi:

transportlīdzekļi, kas pārvadā svaigu pienu, svaigas
zivis, svaigu gaļu, mājlopus, svaigus augļus un
dārzeņus.

Valsts noteiktās svētku dienas 2019. gadā
1. janvāris
6. janvāris
11. marts
25. marts
26. aprīlis
28. aprīlis
29. aprīlis
1. maijs
17. jūnijs
15. augusts
28. oktobris
25. decembris
26. decembris
Avots: OFAE, marts 2019
Materiāls iegūts: www.iru.org

Jaunais gads
Epifānija
Pelnu pirmdiena
Valsts svētku diena
Lielā piektdiena
Lieldienas
Lieldienu pirmdiena
Darba svētki
Vasaras svētku pirmdiena
Debesbraukšanas diena
Valsts svētku diena
Ziemassvētki
Otrie Ziemassvētki

