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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ:   Άδειες διέλευσης βαρέων οχημάτων από τους παραδρόμους της Εθνικής Οδού.

Μετά  την  απαγόρευση  της  διέλευσης  οχημάτων  στο  παράπλευρο  οδικό  δίκτυο  των

Εθνικών Οδών (Ν. 4388, άρθρο 2ο, παρ. 8), εκδόθηκε απόφαση του Υπουργού Υποδομών,

Μεταφορών  και  Δικτύων,  σύμφωνα  με  την  οποία  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  και  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  Η

ΔΙΕΛΕΥΣΗ στο παράπλευρο οδικό δίκτυο στα παρακάτω οχήματα: 

1. οχήματα επαγγελματικής χρήσης, 

2. βαρέα οχήματα, 

3. μηχανήματα έργων, 

4. φορτηγά, και

5. λοιπές κατηγορίες οχημάτων, όταν αυτά υπερβαίνουν το μικτό βάρος των 3,5

τόνων, ύστερα από χορήγηση σχετικής άδειας διέλευσης. 

Η άδεια ισχύει για κάθε όχημα ξεχωριστά και αναφέρει τα στοιχεία κυκλοφορίας του

οχήματος (πινακίδα), τα κυβικά, το έτος κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήματος,

τον  ιδιοκτήτη,  το  ΑΦΜ  του,  τη  διεύθυνση  κατοικίας/έδρας  και  το  τμήμα  του

παράπλευρου – παραλλαγμένου οδικού δικτύου, στο οποίο επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η

κυκλοφορία.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

& ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Η εν λόγω άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και

εκδίδεται, όταν ο ιδιοκτήτης του οχήματος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

          Α) Είναι ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ του Δήμου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι είναι όμορος       

2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του ιδιοκτήτη.

Β) Είναι ΔΗΜΟΤΗΣ του Δήμου. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι είναι όμορος.
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2. Βεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης είναι δημότης.

Γ) Εκτελεί δημόσιο έργο στο Δήμο. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή του έργου 

2. Έγγραφο  επικυρωμένο  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  στο  οποίο  θα

αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων που

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου καθώς και η χρονική διάρκεια

χρήσης τους με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και το είδος

των εργασιών. 

Δ) Εκτελεί ιδιωτικό έργο στο Δήμο. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Προσκόμιση δημοσίου εγγράφου, όπως είναι η άδεια δόμησης.

Ε) Έχει την έδρα της επιχείρησης στο Δήμο. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο εντύπου Ε1 

2. Καταστατικό της επιχείρησης, από το οποίο προκύπτει η έδρα.

ΣΤ) Εκτελεί αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες στο Δήμο. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Σχετική βεβαίωση από τον οικείο Δήμο ότι είναι όμορος 

2. Αντίγραφο εντύπου Ε9 

3. Αντίγραφο εντύπου Ε1.

Η άδεια διέλευσης,  για  όλες  τις  ανωτέρω περιπτώσεις,  έχει  ισχύ  τέσσερα (4)  έτη και

ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλεται στην παρακάτω

διεύθυνση: 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών

Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης

Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
Πανόρμου 70, Τ.Κ. 11523, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2106999400, Φαξ: 2106927640
Email: eyde.lsep@ggde.gr

Από το Γραφείο Τύπου 

του Δήμου Ωρωπού 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Υποδείγματα των αιτήσεων για κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας διέλευσης.
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