Κλείνουν τα Τέμπη για εργασίες

Κλειστή θα παραμείνει, αύριο και μεθαύριο, κατά τη διάρκεια της ημέρας η κοιλάδα των
Τεμπών, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας.

H κυκλοφορία στην κοιλάδα δε θα επιτρέπεται, από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ,
στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Π.Α.Θ.Ε.), από τον κόμβο Γυρτώνης
μέχρι τη διασταύρωση Στομίου ενώ, τις νυχτερινές ώρες, η κοιλάδα θα δίνεται στην
κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει ανακοινώσει η Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, αύριο και μεθαύριο κατά τις ώρες που η κοιλάδα των
Τεμπών θα είναι κλειστή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις ακόλουθες
εναλλακτικές διαδρομές:

Στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όλα τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και όλα τα
λεωφορεία θα εκτρέπονται:

• Από τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας, προς την περιφερειακή οδό Λάρισας-Τρικάλων και στη
συνέχεια μέσω Ε.Ο. Λάρισας –Τρικάλων – Καλαμπάκας – Γρεβενών, θα εισέρχονται στην
Εγνατία Οδό.

• Από τον ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης, όπου θα συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Γυρτώνης –
Αμπελώνα – Τυρνάβου – Ελασσόνας –Κοζάνης – Εγνατία οδό και θα εισέρχονται στον
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αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος Κλειδί Ημαθίας.

Όλα τα Ι.Χ. επιβατηγά αυτοκίνητα και τα φορτηγά έως 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται:

• Από τον ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης, όπου θα συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Γυρτώνης –
Αμπελώνα – Τυρνάβου – Ελασσόνας – Μικρού Ελευθεροχωρίου και από εκεί είτε θα
κατευθύνονται μέσω Ε.Ο Ελασσόνας – Αγ. Δημητρίου – Κατερίνης και θα εισέρχονται στην
Π.Α.Θ.Ε., είτε θα κατευθύνονται μέσω Κοζάνης στην Εγνατία οδό και στη συνέχεια θα
εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος Κλειδί Ημαθίας.

• Από τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας, προς την περιφερειακή οδό Λάρισας – Τρικάλων και
στη συνέχεια μέσω Ε.Ο. Λάρισας –Τρικάλων – Καλαμπάκας – Γρεβενών, θα εισέρχονται
στην Εγνατία Οδό.

Στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και όλα τα λεωφορεία θα εκτρέπονται από τον κόμβο
Κλειδί Ημαθίας προς Βέροια (Εγνατία οδό) – Κοζάνη και από εκεί:

• είτε μέσω Ε.Ο. Κοζάνης – Ελασσόνας – Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γυρτώνης έως τον
ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης, όπου θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε.,

• είτε μέσω Ε.Ο. Κοζάνης – Γρεβενών – Καλαμπάκας – Τρικάλων – Λάρισας και στη
συνέχεια διά της περιφερειακής οδού Λάρισας – Τρικάλων θα εισέρχονται στον
αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. από τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας.

Όλα τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους, που θα προέρχονται
από Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στο ύψος της Κατερίνης προς Άγιο Δημήτριο και μέσω
της Ε.Ο. Κατερίνης – Ελασσόνας – Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γυρτώνης έως τον ανισόπεδο
κόμβο Γυρτώνης, όπου θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε.
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