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ΣΑΒΒΑΤΟ  25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

“SSS ΛΑΜΙΑ” 

Μήκος: 3,70 χλμ. 

Ώρα διακοπής κυκλοφορίας: 16:35 

Σούπερ Ειδική Διαδρομή  “ΛΑΜΙΑ” 

Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου:   18:05 

Περιγραφή: Η διαδρομή που έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σαν Shakedown στο ΡΑΛΛΥ 

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ παλιότερα, αλλά και ως Κατατακτήρια ειδική διαδρομή του φέτος, βρίσκεται πολύ 

κοντά στο Service Park, αλλά και στην πόλη της Λαμίας. Ξεκινάει με ένα γρήγορο στενό κατηφορικό 

κομμάτι μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, για να ακολουθήσει ένα αντίστοιχα στενό και ιδιαίτερα 

ανηφορικό τμήμα για άλλα 1,2 χλμ. Τελειώνει με σχετικά φαρδύ κατηφορικό και γρήγορο κομμάτι.

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 1 

Ερχόμενοι από Αθήνα μέσω ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, στην είσοδο της Λαμίας συνεχίζετε ευθεία 

προς Λάρισα-Στυλίδα. Σε 4,83 χλμ. βγαίνετε δεξιά στην έξοδο προς «ΒΙΠΕ Λαμίας – Αγία 

Παρασκευή». Αμέσως μετά την έξοδο, στο «ταφ» όπου δεξιά πρατήριο καυσίμων ΒΡ, μηδενίζετε το 

χιλιομετρητή, στρίβετε δεξιά προς Στυλίδα και ακολουθείτε το road book. 

Έπειτα από 3,35 χλμ., αφού παρκάρετε στο πλάτωμα, περπατώντας αριστερά για 180 μέτρα φτάνετε 

στο 1,04 χλμ. της ειδικής διαδρομής. 

Ερχόμενοι από Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά τα νέα διόδια στην θέση “Μαυρομαντήλα”, 

συναντάτε  την έξοδο προς «ΒΙΠΕ Λαμίας – Αγία Παρασκευή». Αμέσως μετά την έξοδο, στο «ταφ» 

όπου δεξιά πρατήριο καυσίμων ΒΡ, μηδενίζετε το χιλιομετρητή, στρίβετε δεξιά προς Στυλίδα και 

ακολουθείτε το road book. 

Ερχόμενοι μέσα από την πόλη της Λαμίας, ακολουθείτε το δρόμο προς Νέα Μαγνησία-Αγία 

Παρασκευή-Στυλίδα. Στα 1,70 χλμ. μετά το χωριό Αγία Παρασκευή, συναντάτε δεξιά σας την 

έξοδο από τη ΝΕΟ προς ΒΙΠΕ Λαμίας και πρατήριο καυσίμων ΒΡ, όπου μηδενίζετε το 

χιλιομετρητή, και συνεχίζοντας ευθεία προς Στυλίδα ακολουθείτε το road book. 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Ε.Δ. Νο 2-4  ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 

Μήκος: 17,87 χλμ. 

Ώρα διακοπής κυκλοφορίας: 07:23 

Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.2: 08:53 

Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.4: 12:59 

(ΔΕΝ θα ανοίξει μετά το τέλος της Ε.Δ. Νο 2 “ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ Ι”) 

Περιγραφή: Ξεκινάει στην έξοδο του χωριού Ελευθεροχώρι στο τέλος της ασφάλτου όπου αρχή χώματος και 

στη λίμνη Καλλιδρόμου στρίβει αριστερά προς Μενδενίτσα. Μετά τη λίμνη μπαίνει στο δάσος και έπειτα 

από ένα σκληρό κομμάτι περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, περνάει δίπλα από τη μεγάλη λίμνη 

«Παλαιοσουβάλα». Τελειώνει με ένα σχετικά στενό κατηφορικό κομμάτι, πάνω από το χωριό Μενδενίτσα. 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 1 

Κινούμενοι στη ΝΕΟ Αθήνας-Λαμίας φτάνετε στον κόμβο Θερμοπυλών όπου, ερχόμενοι από 

Αθήνα στρίβετε αριστερά, ενώ αν έρχεστε από Λαμία δεξιά, και ανεβαίνετε προς τον Μπράλο. Σε 

19,15 χλμ., στρίβετε αριστερά στον κόμβο του Μπράλου, προς Παλαιοχώρι. Ακριβώς στην 

εκκλησία μηδενίζετε το χιλιομετρητή. Έπειτα από 2,52 χλμ. και αφού έχετε μπει στο Παλαιοχώρι, 

στρίβετε αριστερά προς «Λίμνη Καλλιδρόμου Παλαιοχωρίου Δωριέων» όπου δεξιά κλειστή 

ταβέρνα και αριστερά υποσταθμός της ΔΕΗ. Διασχίζετε το χωριό και μετά από ακόμα 6,98 χλμ., 

ακολουθώντας το road book, φτάνετε στο 3,94 χλμ. της ειδικής διαδρομής. 

 ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ: Επε ιδή ο δρό μο ς τη ς πρόσβασης α ποτ ε λεί πιθανή δια φυγ ή α σθε νο φόρ ο υ, παρκά ρετε 

 έ τσι ώ σ τε να µη ν ε μποδίζε τε τη ν κυκλοφορ ία .  

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ 

ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

2 

Κινούμενοι στην ΠΕΟ Αθηνών-Λαμίας ερχόμενοι από τις Θερμοπύλες ή από τα Καμμένα Βούρλα, 

μηδενίζετε το χιλιομετρητή στην πινακίδα που σηματοδοτεί την έξοδο για Ανάβρα. Ακολουθείτε το 

road book και μετά από 14,33 χλμ. φτάνετε σε διχάλα όπου: 

Α 

Αν συνεχίσετε ευθεία φτάνετε στο 12,77 χλμ. της ειδικής διαδρομής, 

Β 

Αν στρίψετε αριστερά φτάνετε στο 12,95 χλμ. της ειδικής διαδρομής. 
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 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  
Ε.Δ. 3-5  “ΡΕΓΓΙΝΙ – ΚΑΡΥΑ”  
Μήκος: 18,52 χλμ.  
Ώρα διακοπής κυκλοφορίας: 08:26  
Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.3: 09:56 
Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.5: 14:02 

(δε θα ανοίξει μετά το τέλος της Ε.Δ. Νο 3 “ΡΕΓΓΙΝΙ-ΚΑΡΥΑ Ι”) 

Περιγραφή : Ξεκινάει με πολύ ανηφορικό κομμάτι, για να περάσει στη συνέχεια από τα γνωστά «νερά» 
και μετά από σχετικά σκληρό μικρό ανηφορικό κομμάτι στρίβει αριστερά με κατεύθυνση προς το χωριό 
Καρυά Καμένων Βούρλων. Τα επόμενα 5 περίπου χιλιόμετρα διαθέτουν όλων των ειδών τις στροφές σε 
επίπεδο, κατά κύριο λόγο τερραίν, ενώ τα τελευταία 7,50 χλμ είναι ιδιαίτερα αργά με αλλεπάλληλες 
κλειστές στροφές που αναμένόμενα θα κουράσουν τους συμμετέχοντες, “δοκιμάζοντας” αντοχές και 
τεχνική ανθρώπων και μηχανών.  

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ  
1Α  
Ερχόμενοι είτε από Λαμία-Αμφίκλεια προς Λιβαδιά, είτε από Λιβαδιά προς Αμφίκλεια-Λαμία, μπαίνετε στο 
χωριό Κάτω Τιθορέα και στρίβετε προς Ελάτεια. Σε 2,83 χλμ. φτάνετε σε μεγάλη διασταύρωση, μηδενίζετε 
το χιλιομετρητή και συνεχίζετε ευθεία ακολουθώντας το road book. Έπειτα από 9,50 χλμ. φτάνετε στο 4,31 
χλμ. της ειδικής διαδρομής.  
1Β  
Εάν από στο παραπάνω σημείο στρίψετε δεξιά, συνεχίζοντας μέσα στην ειδική διαδρομή ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ 
(08:26) φτάνετε στο 5,33 χιλιόμετρό της.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από αυτήν την πρόσβαση θα μπορέσετε να φύγετε μόνο αφού ολοκληρωθεί και το δεύτερο 
πέρασμα των ΕΔ. 




