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Λουτράκι, 08.09.2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή του «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022» την 
Παρασκευή 09/09/2022 

Κατά τη διεξαγωγή του «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022» την Παρασκευή 09/09/2022, σας 
ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, σύμφωνα με τα υπ' αρ. 2501/18/30-ε 
- 07.09.2022 (με ΑΔΑ: 67ΓΝ46ΜΤΛΒ-ΥΞ5) & 2501/18/30-γ (με ΑΔΑ: ΨΧΒΑ46ΜΤΛΒ-6Τ4), 
αποφασίζει την Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας την  09-09-2022, ημέρα Παρασκευή 
στις περιοχές του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, ως παρακάτω:

Περιοχή Αγίων Θεοδώρων

 Από το 5Οο χλμ της οδού Αγίας Μαρίνας – θέση Σκούρτιζα –Προκάμπια, αριστερά στο 
χωματόδρομο  έως το 8ο χλμ επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην αρχή του 
χωματόδρομου, θέση Αραμπατζή. (Η συγκεκριμένη διαδρομή είναι η ειδική όπου 
διέρχονται τα αγωνιστικά οχήματα.)

 Η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων των θεατών θα γίνει αρχικά στα 500 μέτρα 
πριν το 5ο χλμ. της θέσης Σκούρτιζα – Προκάμπια και εν συνεχεία από το μνημείο των 
50.  

 Σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης η κυκλοφορία θα διακοπεί από τη 
διασταύρωση της Παράλληλης Οδού της ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου με την οδό Αγίας 
Μαρίνας. 

Περιοχή Λουτρακίου

 Ε.Δ. Νο 2 και 4 «Λουτράκι» από ώρα 04.50 έως την 14.30. 

 Από το σημείο αφετηρίας της Ε.Δ. Νο 2 και 4 «Λουτράκι» έως τον ΧΥΤΑ Λουτρακίου, 
ήτοι περίπου 1χλμ προ της εισόδου ΧΥΤΑ.

Ε.Δ. Νο 3 «Χαρβάτι» 

 Δύο (2) χλμ περίπου πριν από την διασταύρωση της οδού Ν. Πολιτείας στον οικισμό 
Δροσοπηγή έως τον τερματισμό της Ε.Δ., ήτοι έμπροσθεν εκκλησίας (Μεταμόρφωσης) 
προς Πράθι, από ώρες  05:45 έως  την 11:45. 

 Ένα (1) χλμ προ αφετηρίας Ε.Δ. «Χαρβατι» επί της 28ης Οκτωβρίου πλησίον 
διασταύρωσης αυτής της οδού με την οδό Κ. Καβάφη (βλ. εκκλησάκι, οδός σύνδεσης 
με Ν. Πολιτεία), από ώρες  05.45 έως την  11.45. 

 Ένα (1) χλμ προ τερματισμού Ε.Δ. «Χαρβάτι» ήτοι διασταύρωση ανώνυμης οδού με 
την 28ης Οκτωβρίου, από ώρες  05.45 έως την  11.45. 

 Από την διασταύρωση της Λ. Αθηνών με την οδό Δημοσίων Υπαλλήλων, μέχρι την 
διασταύρωση της Δημοσίων Υπαλλήλων με την περιφερειακή οδό Λουτρακίου. 
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Κίνηση των οχημάτων μόνο στο ρεύμα ανόδου κυκλοφορίας (μονοδρόμηση-
απαγόρευση καθόδου), από ώρες  05:45 έως την  11:45.

 Επί της οδού Ποσειδώνος, από την διασταύρωση με την οδό Αιγαίου και μέχρι την 
διασταύρωση με την οδό Παπανικολάου και  από ώρες 07.00-13.00 .

- Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται  τα συμμετέχοντα 
(αγωνιστικά οχήματα) στον αγώνα  καθώς και τα οχήματα που είναι 
εφοδιασμένα με ειδικές κάρτες (διαπιστεύσεις).

- Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων 
οδικής σήμανσης ως και των σημάτων – υποδείξεων των Τροχονόμων, οι δε 
παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις  διατάξεις του 
Ν.2696/1999 ως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 ΄΄Περί κυρώσεως του 
Κ.Ο.Κ.΄΄ (Α-57). 

- Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ Λουτρακίου και στο Α.Τ Αγίων 
Θεοδώρων.

Γραφείο Τύπου


