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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 158 & Πεσόντων Αστυνομικών
Τ.Κ. 38446 – Ν. ΙΩΝΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τηλ.: 2421076934 & e.mail:admagnisias@hellenicpolice.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2501/1/174-γ
ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας σήμερα την 30 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 07.30,
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας.
γ) Υπ΄ αριθμ. 7001/2/1273-ρα από 11-9-2008 Δ/γή Α.Ε.Α./ Διεύθυνση Οργάνωσης – Νομοθεσίας/ΤΜ.
1ο .
δ) Την από 17-3-2008 Συμφωνία Αστυνόμευσης Έργου.
ε) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/1016 από 29-01-2018 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ. / Δ. Λ.Σ.Ε.Π.
στ) Την υπ’ αριθ 5521/18/200796 από 30-01-2018 αναφορά του Τ.Τ. Βόλου.
ζ) Την υπ’ αριθ. 5524/18/202375 από 20-01-2018 αναφορά του Τ.Τ.Α. Μαγνησίας.

και αποσκοπούντες στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή του Πλευρικού
Σταθμού Διοδίων του κλάδου εισόδου Βόλος- Αθήνα στην περιοχή του Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ.
314+020) καθώς και στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων.

ΑΔΑ: Ω01Φ465ΧΘ7-ΑΤΗ
2

Αποφασίζουμε
1. Τον ολικό αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση
από Βόλο προς Αθήνα, του ανισόπεδου κόμβου Βελεστίνου από 31/1/2018 ημέρα
Τετάρτη έως 31/05/2018 ημέρα Πέμπτη και καθ’ όλο το 24ωρο , με την προϋπόθεση
τήρησης των διατάξεων «Περί κοινή ησυχίας» και «Περί Κυριακής Αργίας» .
Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται ως ακολούθως:
Τα κινούμενα οχήματα με κατεύθυνση από Βόλο προς Αθήνα, τα οποία λόγω κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κινούνται ήδη στην παράπλευρη οδό της Εθνικής
Οδού Βόλου – Λάρισας, με εφαρμογή κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης, θα
εξακολουθούν να κινούνται επί της παράπλευρης οδού και μετά την ισόπεδη διασταύρωση
στο ύψος του στρατοπέδου ΠΕΒ και θα καταλήγουν μέσω της Π.Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας στην
νότια είσοδο του Α/Κ Βελεστίνου με κατεύθυνση προς Αθήνα.
2.

Την σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας επί του Αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή των
έργων στα 80χλμ./ώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Την σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας επί της Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας με κατεύθυνση
τπςο τον Α/Κ Βελεστίνου στην περιοχή των έργων στα 60χλμ./ώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια
των εργασιών.

3.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να
τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό
μελέτη, την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας,
τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, ανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγής της
κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο την περιοχή των εκτελούμενων έργων , όσο και κατά
μήκος της εναλλακτικής διαδρομής. Επιπλέον , οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες
με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για την εκτέλεση
των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

4.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής
σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/9-7-2003 Υπ. Απόφαση [Β΄/946/2003]), οι δε παραβάτες αυτής
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

Βασίλειος Ε. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

ΑΔΑ: Ω01Φ465ΧΘ7-ΑΤΗ
3

1. Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2 . Τ.Τ. ΒΟΛΟΥ
3. Α.Τ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
4. Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
5. ΓΕ.Π.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3. Γ.Δ.Σ.Υ./ Δ.Λ.Σ.Ε.Π.
(FAX: 2106927640)
4. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
(FAX: 2410741087)
5. Μ.Μ.Ε.

ΑΔΑ: 6ΝΛ2465ΧΘ7-8ΩΑ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 158 & Πεσόντων Αστυνομικών
Τ.Κ. 38446 – Ν. ΙΩΝΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τηλ.: 2421076934 & e.mail:admagnisias@hellenicpolice.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2501/1/174-ε
ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας σήμερα την 30 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 07.30,
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας.
γ) Υπ΄ αριθμ. 7001/2/1273-ρα από 11-9-2008 Δ/γή Α.Ε.Α./ Διεύθυνση Οργάνωσης – Νομοθεσίας/ΤΜ.
1ο .
δ) Την από 17-3-2008 Συμφωνία Αστυνόμευσης Έργου.
ε) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/1016 από 29-01-2018 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ. / Δ. Λ.Σ.Ε.Π.
στ) Την υπ’ αριθ 5521/18/200796 από 30-01-2018 αναφορά του Τ.Τ. Βόλου.
ζ) Την υπ’ αριθ. 5524/18/202375 από 20-01-2018 αναφορά του Τ.Τ.Α. Μαγνησίας.

και αποσκοπούντες στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή του Πλευρικού
Σταθμού Διοδίων του κλάδου εισόδου Βόλος- Αθήνα στην περιοχή του Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ.
314+020) καθώς και στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων.

ΑΔΑ: 6ΝΛ2465ΧΘ7-8ΩΑ
2

Αποφασίζουμε
1. Τον ολικό αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση
από Βόλο προς Αθήνα, του ανισόπεδου κόμβου Βελεστίνου από 30/1/2018 ημέρα
Τρίτη έως 31/1/2018 ημέρα Τετάρτη και καθ’ όλο το 24ωρο , με την προϋπόθεση
τήρησης των διατάξεων «Περί κοινή ησυχίας» και «Περί Κυριακής Αργίας» .
Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται ως ακολούθως:
Τα κινούμενα οχήματα με κατεύθυνση από Βόλο προς Αθήνα, τα οποία λόγω κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κινούνται ήδη στην παράπλευρη οδό της Εθνικής
Οδού Βόλου – Λάρισας, με εφαρμογή κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης, θα
εξακολουθούν να κινούνται επί της παράπλευρης οδού και μετά την ισόπεδη διασταύρωση
στο ύψος του στρατοπέδου ΠΕΒ και θα καταλήγουν μέσω της Π.Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας στην
νότια είσοδο του Α/Κ Βελεστίνου με κατεύθυνση προς Αθήνα.
2.

Την σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας επί του Αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή των
έργων στα 80χλμ./ώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Την σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας επί της Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας με κατεύθυνση
τπςο τον Α/Κ Βελεστίνου στην περιοχή των έργων στα 60χλμ./ώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια
των εργασιών.

3.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να
τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό
μελέτη, την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας,
τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, ανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγής της
κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο την περιοχή των εκτελούμενων έργων , όσο και κατά
μήκος της εναλλακτικής διαδρομής. Επιπλέον , οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες
με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για την εκτέλεση
των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

4.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής
σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/9-7-2003 Υπ. Απόφαση [Β΄/946/2003]), οι δε παραβάτες αυτής
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

Βασίλειος Ε. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

ΑΔΑ: 6ΝΛ2465ΧΘ7-8ΩΑ
3

1. Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2 . Τ.Τ. ΒΟΛΟΥ
3. Α.Τ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
4. Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
5. ΓΕ.Π.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3. Γ.Δ.Σ.Υ./ Δ.Λ.Σ.Ε.Π.
(FAX: 2106927640)
4. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
(FAX: 2410741087)
5. Μ.Μ.Ε.

ΑΔΑ: Ω6ΨΣ465ΧΘ7-277
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 158 & Πεσόντων Αστυνομικών
Τ.Κ. 38446 – Ν. ΙΩΝΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τηλ.: 2421076934 & e.mail:admagnisias@hellenicpolice.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2501/1/174-ζ
ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας σήμερα την 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13.00,
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας.
γ) Υπ΄ αριθμ. 7001/2/1273-ρα από 11-9-2008 Δ/γή Α.Ε.Α./ Διεύθυνση Οργάνωσης – Νομοθεσίας/ΤΜ.
1ο .
δ) Την από 17-3-2008 Συμφωνία Αστυνόμευσης Έργου.
ε) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/3675 από 22-05-2018 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ. / Δ. Λ.Σ.Ε.Π.
στ) Την υπ’ αριθ 5521/18/1040064 από 24-05-2018 αναφορά του Τ.Τ. Βόλου.
ζ) Την υπ’ αριθ. 2501/10/433-ε από 24-05-2018 αναφορά του Τ.Τ.Α. Μαγνησίας.

και αποσκοπούντες στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή του Πλευρικού
Σταθμού Διοδίων του κλάδου εισόδου Βόλος- Αθήνα στην περιοχή του Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ.
314+020) καθώς και στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων.

ΑΔΑ: Ω6ΨΣ465ΧΘ7-277
2

Αποφασίζουμε
1. Τον ολικό αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση
από Βόλο προς Αθήνα, του ανισόπεδου κόμβου Βελεστίνου από 01/06/2018 ημέρα
Παρασκευή έως 17/06/2018 ημέρα Κυριακή και καθ’ όλο το 24ωρο, με την
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων «Περί κοινή ησυχίας» και «Περί Κυριακής
Αργίας» .
Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται ως ακολούθως:
Τα κινούμενα οχήματα με κατεύθυνση από Βόλο προς Αθήνα, τα οποία λόγω κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κινούνται ήδη στην παράπλευρη οδό της Εθνικής
Οδού Βόλου – Λάρισας, με εφαρμογή κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης, θα
εξακολουθούν να κινούνται επί της παράπλευρης οδού και μετά την ισόπεδη διασταύρωση
στο ύψος του στρατοπέδου ΠΕΒ και θα καταλήγουν μέσω της Π.Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας στην
νότια είσοδο του Α/Κ Βελεστίνου με κατεύθυνση προς Αθήνα.
2.

Την σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας επί του Αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή των
έργων στα 80χλμ./ώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Την σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας επί της Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας με κατεύθυνση
προς τον Α/Κ Βελεστίνου στην περιοχή των έργων στα 60χλμ./ώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια
των εργασιών.

3.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να
τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό
μελέτη, την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας,
τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, ανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγής της
κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο την περιοχή των εκτελούμενων έργων , όσο και κατά
μήκος της εναλλακτικής διαδρομής. Επιπλέον , οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες
με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για την εκτέλεση
των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

4.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής
σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/9-7-2003 Υπ. Απόφαση [Β΄/946/2003]), οι δε παραβάτες αυτής
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλειος Ε. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΔΑ: Ω6ΨΣ465ΧΘ7-277
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1. Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2 . Τ.Τ. ΒΟΛΟΥ
3. Α.Τ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
4. Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
5. ΓΕ.Π.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3. Γ.Δ.Σ.Υ./ Δ.Λ.Σ.Ε.Π.
(FAX: 2106927640)
4. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
(FAX: 2410741087)
5. Μ.Μ.Ε.

Αστυνομικός Διευθυντής

