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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Προςωρινζσ Κυκλοφοριακζσ ρυθμίςεισ, για την εκτζλεςη εργαςιών επί τησ 
Π.Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου, ςτο πλαίςιο τησ καταςκευήσ του ζργου «Καταςκευή 

αποχετευτικοφ δικτφου Ομβρίων ςτο Ακρογιάλι»  Νζασ Περάμου 
 
Προκειμζνου να προχωριςουν οι εργαςίεσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου « 

Καταςκευή αποχετευτικοφ δικτφου Ομβρίων ςτο Ακρογιάλι Νζασ Περάμου», κα γίνουν 
προςωρινά κάποιεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ για τθν κίνθςθ των οχθμάτων, που κα 
διαρκζςουν περίπου τρείσ μινεσ και κα προςδιοριςτοφν ςυγκεκριμζνα από τθν Διεφκυνςθ 
Τροχαίασ Αττικισ (Τμιμα Συντονιςμοφ & Ε.Ο.Δ.). 

Για το κζμα αυτό ζχει αποφανκεί θ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ του Διμου 
Μεγαρζων κι ζχει υποβλθκεί αρμοδίωσ και ςχετικό αίτθμα του ΚΤΕΛ Αττικισ, που αφορά 
τθν εκτζλεςθ των δρομολογίων ΜΕΓΑΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ. 

Με αποφάςεισ του υντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Αττικήσ, Διεφκυνςθ 
Τεχνικοφ Ελζγχου, υπθρεςία που εγκρίνει τισ ςχετικζσ μελζτεσ προτείνει τισ παρακάτω 
προςωρινζσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ. 

- Ολικι κατάλθψθ του οδοςτρϊματοσ τθσ Παλαιάσ Εκνικισ Οδοφ (Π.Ε.Ο. Αθηνών 
– Κορίνθου ςτθν διαςταφρωςθ με τθν οδό ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.   

- Λόγω τθσ αναφερόμενθσ ολικισ κατάλθψθσ τα κινοφμενα οχιματα επί τθσ 
Π.Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου εκτρζπονται ωσ εξισ: 
Α) Σα κινοφμενα προσ Κόρινθο, δεξιά ςτθν οδό που οδθγεί ςτον ανιςόπεδο 
Κόμβο  τθσ Νζασ Περάμου, αριςτερά ςτθ νότια παράπλευρθ οδό τθσ Ν.Ε.Ο 
Ακθνϊν – Κορίνκου, ςτθν ςυνζχεια αριςτερά ςτθ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΛΑΜΠΡΑΚΗ και 
τζλοσ επανζξοδο ςτθν Π.Ε.Ο. Ακθνϊν Κορίνκου. 
Β) Σα κινοφμενα προσ Αθήνα, αριςτερά ςτθν οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, 
δεξιά ςτθν Νότια παράπλευρθ οδό τθσ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, ςτθν 
ςυνζχεια δεξιά ςτθν οδό που ζρχεται από τον ανιςόπεδο Κόμβο τθσ Νζασ 
Περάμου και τζλοσ επανζξοδο ςτθν Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου. 
 

Σθμειϊνεται ότι με φροντίδεσ τησ αναδόχου εταιρείασ του ζργου, κα 
τοποκετθκοφν εγκαίρωσ οι απαραίτθτεσ ενθμερωτικζσ προειδοποιθτικζσ πινακίδεσ 
ςιμανςθσ,  για τθν ομαλι και αςφαλι διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και των 
πεηϊν ςτθν περιοχι των εκτελοφμενων ζργων και  θ ίδια (ανάδοχοσ εταιρεία) να 
μεριμνιςει για τθν ακϊλυτθ εξυπθρζτθςθ των παρόδιων δραςτθριοτιτων και των πεηϊν 
ςτθν περιοχι των ζργων και να μθν διαταραχκεί θ ομαλι διεξαγωγι των δρομολογίων του 
ΚΣΕΛ Μεγάρων. 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 


