Εργασίες στην Πατρών - Αθηνών
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Προσοχή και υπομονή για όσους ταξιδέψουν αύριο για Αθήνα, λόγω εργασιών που θα γίνουν
αύριο και μεθαύριο, κοντά στο Αίγιο. Εργασίες θα γίνουν από την Δευτέρα και στο ρεύμα
προς Πάτρα.

Συγκεκριμένα, αύριο, το βράδυ (14-9-2011) και από ώρα 22:00 έως 06:30 το πρωί
(15-9-2011), μεταξύ της Χιλιομετρικής Θέσης 172,450 και της Χιλιομετρικής Θέσης 159,000
της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πάτρα προς Αθήνα,
θα πραγματοποιηθούν εργασίες στη οδό.
Οι ανωτέρω εργασίες θα συνεχισθούν και την Πέμπτη 15-9-2011 και από ώρα 22:00 έως
06:30 της 16-9-2011 στην ίδια κατεύθυνση κυκλοφορίας.
Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, είναι απαραίτητος ο αποκλεισμός της Εθνικής οδού
από την κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα και από την
χιλιομετρική θέση 172,450 (κόμβος Ανατολικού Αιγίου).
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται με εκτροπή των οχημάτων προς την Παλαιά Εθνική Οδό
Κορίνθου - Πατρών έως την Χιλιομετρική Θέση 159,000 (κόμβος Καλαβρύτων), όπου θα
εισέρχονται πάλι στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών με κατεύθυνση την Αθήνα.
Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα δεν επηρεάζεται από την εκτέλεση των εργασιών και
διεξάγεται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Πατρών κανονικά.
Την Δευτέρα 19-9-2011 και από ώρα 22:00 έως 06:30 το πρωί (20-9-2011), μεταξύ της
Χιλιομετρικής Θέσης 185,700 και της Χιλιομετρικής Θέσης 172,450 της Νέας Εθνικής Οδού
Αθηνών - Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Πάτρα, θα πραγματοποιηθούν
εργασίες στη οδό.
Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, είναι απαραίτητος ο αποκλεισμός της Εθνικής οδού
από την κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα πορείας προς Πάτρα και από την
χιλιομετρική θέση 172,450 (κόμβος Ανατολικού Αιγίου).
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται με εκτροπή των οχημάτων προς την Παλαιά Εθνική Οδό
Κορίνθου - Πατρών έως την Χιλιομετρική Θέση 182,700 (κόμβος Σελιανιτίκων) όπου θα
εισέρχονται πάλι στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών με κατεύθυνση την Πάτρα.
Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα δεν επηρεάζεται από την εκτέλεση των εργασιών και
διεξάγεται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Πατρών κανονικά.
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