
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑ 2022 

 
Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του 
νησιού μας η είσοδος και έξοδος των Ι.Χ.Ε. &  Ι.Χ.Φ - Δ.Χ.Φ οχημάτων την περίοδο του 

εορτασμού του Πάσχα 2022 επιτρέπεται ως εξής:  
 

 ‘Εως την Παρασκευή 15/04/2022 με όλα τα δρομολόγια 

 Το Σαββάτο 16/04/2022 η είσοδος με τα δρομολόγια των 08.00 & 10.30, έξοδος 07.20. 

 Την Κυριακή των Βαΐων 17/04/2022 είσοδος – έξοδος μόνο με τα δρομολόγια των 08.00 & 

07.20 αντίστοιχα 

 

Κατά την περίοδο του Πάσχα 2022, τα μέτρα ρύθμισης της εισόδου – εξόδου και 

κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι τα εξής: 

 

 Είσοδος  - έξοδος Ι.Χ. οχημάτων: 
 

Περίοδος Είσοδος από Κόστα Έξοδος από Σπέτσες 

Μεγάλη Δευτέρα 
έως και 

Μεγάλη Πέμπτη 

Με τα δρομολόγια των 08.00, 10.30 & 
17.00 

Με τα δρομολόγια των 
07.20, 10.00 & 16.30 

Μεγάλη Παρασκευή Με το δρομολόγιο των 10:30  
και τυχόν έκτακτα δρομολόγια έως 

10:30 

Μόνο με το δρομολόγιο των 

07:20 

Μ. Σάββατο & 
Κυριακή του Πάσχα Μόνο με το δρομολόγιο των 08:00 

Μόνο με το δρομολόγιο των 

07:20 

Δευτέρα του Πάσχα 
Μόνο με το δρομολόγιο των 08:00 

Με όλα τα δρομολόγια 

εκτός των 13.00 

Δευτέρα 

2/05/2022 Μόνο με το δρομολόγιο των 08:00 
Με όλα τα δρομολόγια 

εκτός των 13.00 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  

 

 Είσοδος  - έξοδος  και κυκλοφορία Ι.Χ.Φ και Δ.Χ.Φ οχημάτων: 
 

Περίοδος Είσοδος από Κόστα Έξοδος από Σπέτσες Κυκλοφορία 

Μεγάλη Πέμπτη έως 

και Μεγάλο Σάββατο  
Με το δρομολόγια των 

08:00 και τυχόν 

δρομολόγιο των 06.30   

Με τα δρομολόγιο των  

07:20 & 10.00 και 
τυχόν δρομολόγιο των 

06.00   

 

Έως 18.00 

Κυριακή του Πάσχα και 

Δευτέρα του Πάσχα 
Μόνο με το δρομολόγιο 

των 08:00 
Μόνο με το 

δρομολόγιο των 07:20 

 

Απαγορεύεται 

 

 

 Ο δακτύλιος περιορισμού της κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών θα 

ισχύσει από Μ. Πέμπτη έως Τρίτη του Πάσχα. 

 
 

 

 

Εκ του Δήμου Σπετσών 


