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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 2-5- 2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Αριθ. Πρωτ.: 16229  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ταχ. ∆ιεύθυνση Αµαλιάδος 17   
Ταχ. Κώδικας 115 23   
Πληροφορίες Α. Καρτάλου   
Τηλέφωνο 213-1515-703   
Fax 210-6469-385   
Email dne@prv.ypeka.gr   
 
 
ΘΕΜΑ: «Μέτρα περιορισµού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών 

και λεωφορείων στο µικρό και µεγάλο δακτύλιο της Αθήνας». 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας , που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α’ 57). 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4030/2011 (Α’ 249). 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005               

(Α’ 98). 

 

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού και του 

προϋπολογισµού του οικείου Ο.Τ.Α., 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

1. Στο δακτύλιο που έχει καθορισθεί µε την παράγραφο 1 της υπ’ αρ. 

∆ΜΕΟ/οικ./3019/στ/0967/Φ.911/2011 απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων και Προστασίας του Πολίτη «Μέτρα Περιορισµού 

Κυκλοφορίας οχηµάτων στο κέντρο της Αθήνας» (Β’ 1640) επιτρέπεται η 

κυκλοφορία χωρίς κανένα περιορισµό α) των ηλεκτρικών οχηµάτων και των 

οχηµάτων που πληρούν εκ κατασκευής τις διατάξεις του Κανονισµού 715/2007 

(Εuro 5 και Euro 6) ή µεταγενέστερου εφόσον εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα 

λιγότερο από 140g/km, ανεξαρτήτως του καυσίµου που χρησιµοποιούν (βενζίνη, 

πετρέλαιο, υγραέριο ή συµπιεσµένο φυσικό αέριο), β) των οχηµάτων µε υβριδικό 

χαρακτήρα (ηλεκτρικό ή συµβατικού καυσίµου) και των οχηµάτων που 

χρησιµοποιούν για την κίνησή τους αέρια καύσιµα (υγραέριο ή φυσικό αέριο) και 

τεχνολογίας Euro 4 εφόσον εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 

140g/km 

2. Στο µεγάλο δακτύλιο που έχει καθορισθεί µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 

1α της υπ’ αρ. 58215/187/1992 απόφασης των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Βιοµηχανίας Ενέργειας και 

Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 223) απαγορεύεται η κυκλοφορία 

των φορτηγών µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος άνω των 2,2 τόνων και των 

λεωφορείων, πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 1-1-1990. Στην 

απαγόρευση αυτή δεν περιλαµβάνονται η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαµίας, η 

Λεωφόρος Κηφισού και η Λεωφόρος Αθηνών, µε εξαίρεση το τµήµα της από τη 

διασταύρωσή της µε τη Λεωφόρο Κηφισού έως την οδό Αχιλλέως. 

Κατά την έναρξη κάθε νέου ηµερολογιακού έτους, η παραπάνω χρονολογία                 

(1-1-1990) προσαυξάνεται κατά ένα έτος. 

3. Με σκοπό την τήρηση των επιβαλλόµενων περιορισµών κυκλοφορίας οχηµάτων 

των παραγράφων 1 και 2, εκδίδεται ειδικό σήµα χρώµατος πράσινου. Το σήµα 

αυτό επικολλάται σε εµφανές σηµείο επί των οχηµάτων, η κυκλοφορία των οποίων 

επιτρέπεται ελεύθερα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ανωτέρω.  

4. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι προβλέψεις της υπ' αριθµ. 

∆ΜΕΟ/οικ./3019/στ/0967/Φ.911/2011 (Β’ 1640) απόφασης των Υπουργών 

Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Προστασίας του Πολίτη, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται και ισχύει, όσον αφορά στα όρια του ∆ακτυλίου, στις ώρες 

λειτουργίας κλπ. 

5. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου του 2012. Οι 

διατάξεις της παραγράφου 2 τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου 2013. Για τη 
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µεταβατική περίοδο από 1η Σεπτεµβρίου του 2012 έως την 1η Σεπτεµβρίου 2013 οι 

απαγορευτικές διατάξεις της παραγράφου 2 για τα φορτηγά µε                    

µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος άνω των 2,2 τόνων και τα λεωφορεία εφαρµόζονται 

για τα οχήµατα των ανωτέρω κατηγοριών πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην 

Ελλάδα πριν από την 1/1/1984. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΒΟΡΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 
 
 
 

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ 
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