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ΑΘΗΝΑ  -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

χλμ.  

0 Αφετθρία: κόμβοσ Λεωφ. Κθφιςοφ (Ε.Ο.) & Λεωφ. Κων/πόλεωσ, Περιςτζρι 

+64 Σημ.: Στη διαδρομή αυτή, πληρώνουμε €3,25 (Ι.Χ.) ςτα διόδια Αφιδνών 

Για να αποφφγουμε όλα τα διόδια, ςτο 19ο χλμ. βγαίνουμε ςτην ζξοδο τησ Ε.Ο. για «Άγ. Στζφανο - 
Κρυονζρι» και ςτο 60ο χλμ ξαναμπαίνουμε ςτην Ε.Ο. από τον κόμβο Σχηματαρίου (αριςτερά για 
«Λαμία – Σχηματάρι» και αμζςωσ δεξιά για «Λαμία»). Στη ςυνζχεια, ακολουθοφμε κανονικά την 
παρακάτω διαδρομή. 

64 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΘΘΒΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ» & ςυνεχίηουμε ευκεία ςτο βάκοσ, μετά το STOP 

+20  

84 Είςοδοσ ςε Ε.Ο. από «ΚΑΦΕ 90» 

+20  

104 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΚΑΣΡΟ» και αμζςωσ δεξιά για «ΛΙΒΑΔΕΙΑ» 

+23  

127 Δεξιά για «ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ» 

+54  

181 Δεξιά για «ΛΑΜΙΑ» 

+20  

201 Μετά τισ ςτροφζσ Μπράλου, περνάμε κάτω από τθν Ε.Ο. και ςτο βάκοσ, ςτο τζλοσ του 
δρόμου, αριςτερά για «ΔΑΜΑΣΑ». Μετά από 800μ δεξιά για «ΑΝΘΘΛΘ» 

+7  

208 Είςοδοσ ςε Ε.Ο. από «GOODY’S» Ανκιλθσ 

+2  

210 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΔΙΣΑ – ΣΡΙΚΑΛΑ» (κόμβοσ Λαμίασ) 

+56  

266 Μετά τισ ςτροφζσ Δομοκοφ, ςτο Νζο Μοναςτιρι (φανάρι), δεξιά για «ΘΕ/ΝΙΚΘ – ΛΑΡΙΑ - 
ΦΑΡΑΛΑ» 

+12  
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278 τα Φάρςαλα (φανάρι), αριςτερά για «ΛΑΡΙΑ – ΒΟΛΟ» 

+2  

280 το επόμενο φανάρι, αριςτερά για «ΛΑΡΙΑ» 

+36  

316 Μετά το Mart Λάριςασ (φανάρι Βιοκαρπζτ), δεξιά για «ΑΘΘΝΑ – ΘΕ/ΝΙΚΘ – ΚΟΗΑΝΘ...». 
υνεχίηουμε ευκεία για «ΚΟΗΑΝΘ» και μπαίνουμε ςτθν Παλαιά Ε.Ο. 

+18  

334 Ζξοδοσ από Π.Ε.Ο. δεξιά για «ΛΑΜΙΑ – ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΑ» και πάνω ςτθ γζφυρα αριςτερά για 
«ΧΤΣΑ Λάριςασ» & αμζςωσ δεξιά για «ΜΑΚΡΤΧΩΡΙ» 

+10  

344 Περνάμε πίςω από τα «ΕΑ - GOODY’S» Ευαγγελιςμοφ και ςτον κυκλικό κόμβο δεξιά & 
ευκεία κάτω από τθν Ε.Ο. για «ΘΕ/ΝΙΚΘ – ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ». τον επόμενο κυκλικό κόμβο, 
αναςτροφι & είςοδοσ ςε Ε.Ο. για «ΘΕ/ΝΙΚΘ» (πλευρικά διόδια υπό καταςκευι) 

+14  

358 Μετά τα Σζμπθ, ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΠΤΡΓΕΣΟ – ΚΡΑΝΙΑ» & αμζςωσ αριςτερά κάτω από 
Ε.Ο. και ςε 200μ δεξιά για «ΠΤΡΓΕΣΟ – ΚΡΑΝΙΑ» 

+1  

359 Δεξιά για «ΑΙΓΑΝΘ...» 

+2  

361 το τζλοσ του δρόμου, αριςτερά για «ΜΕΑΓΓΑΛΑ» 

+4  

365 Δεξιά για «ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΓΑΝΘ - ΜΕΑΓΓΑΛΑ», περνάμε κάτω από Ε.Ο. & αμζςωσ αριςτερά 
για «ΚΑΣΕΡΙΝΘ» και ςε λίγο μπαίνουμε ςτθν Ε.Ο. 

+9  

374 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΠΑΡΑΛΙΑ - ΚΟΣΙΝΑ» μπροςτά ςτο κάςτρο του Πλαταμϊνα & αριςτερά 
για «ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΣΕΛΕΘΜΟΝΑ». ε 800μ, ςτο τζλοσ του δρόμου, αριςτερά 

+15  

389 Μετά τθν Πλάκα Λιτοχϊρου και βλζποντασ πλζον τθ κάλαςςα, αριςτερά για «Ε.Ο. - 
ΛΙΣΟΧΩΡΟ» και αμζςωσ δεξιά για «Ε.Ο. - ΘΕ/ΝΙΚΘ» 

+38  
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427 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΜΕΘΩΝΘ» και αμζςωσ αριςτερά για «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΑΙΓΙΝΙΟ», 
περνάμε κάτω από Ε.Ο. και αμζςωσ δεξιά για «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΑΙΓΙΝΙΟ» 

+18  

445 τον κόμβο με τθν Εγνατία οδό, αριςτερά για «Ε.Ο. - ΘΕ/ΝΙΚΘ» (ευκεία πάει για Βζροια 
αλλά και Θεςςαλονίκθ μζςω Αλεξάνδρειασ – Χαλκθδόνασ) 

+14  

459 Είςοδοσ ςε Ε.Ο. για «ΘΕ/ΝΙΚΘ» 

+7  

466 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΜΑΛΓΑΡΑ» 

+9  

475 Περνάμε μζςα από Νζα Μάλγαρα (*1) - Κφμινα και Χαλάςτρα (*2) ακολουκϊντασ τθν πορεία 
των κεντρικϊν δρόμων για Θες/νίκθ και μπαίνουμε ςτθν Ε.Ο. για «ΘΕ/ΝΙΚΘ» 

+12  

487 Διαςταφρωςθ Ε.Ο. με κόμβο Περιφερειακισ Οδοφ Θες/νίκθσ (κζντρο πόλθσ: ευκεία 5χλμ) 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  -  ΑΘΗΝΑ 

χλμ.  

0 Αφετθρία: κόμβοσ Ε.Ο. & Περιφερειακισ Οδοφ Θεςςαλονίκθσ 

+12  

12 Ζξοδοσ από Ε.Ο. δεξιά, ςτο φψοσ τθσ Χαλάςτρασ 

+8  

20 Περνάμε μζςα από Χαλάςτρα (*2), Κφμινα -Νζα Μάλγαρα (*1) ακολουκϊντασ τθν πορεία 
των κεντρικϊν δρόμων για «Κφμινα – Μάλγαρα» και μπαίνουμε ςτθν Ε.Ο. για «ΑΘΘΝΑ» 

+8  

28 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΒΕΡΟΙΑ – ΚΟΗΑΝΘ» και μπαίνουμε ςτθν Εγνατία οδό 

+13  

41 Ζξοδοσ από Εγνατία οδό για «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» και αμζςωσ δεξιά για «ΚΑΣΕΡΙΝΘ» 

+18  

59 Αριςτερά για «ΑΘΘΝΑ – ΘΕ/ΝΙΚΘ» και αμζςωσ δεξιά είςοδοσ ςε Ε.Ο. για «ΑΘΘΝΑ» 

+39  

98 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΠΛΑΚΑ – ΛΙΣΟΧΩΡΟ – ΔΙΟΝ» και αμζςωσ δεξιά για «ΘΕ/ΝΙΚΘ». 
Ευκεία, ςτο τζλοσ του δρόμου με φόντο τθκάλαςςα, δεξιά για «ΠΛΑΚΑ – ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ» 

+16  

114 το τζλοσ του πζτρινου μαντρότοιχου, δεξιά. ε 800μ είςοδοσ ςε Ε.Ο. αριςτερά για «ΛΑΡΙΑ - 
ΑΘΘΝΑ», μπροςτά ςτο κάςτρο του Πλαταμϊνα 

+8  

122 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΠΤΡΓΕΣΟ - ΑΙΓΑΝΘ – ΚΟΤΛΟΤΡΑ» και αμζςωσ αριςτερά για «ΠΤΡΓΕΣΟ» 

+4  

126 Δεξιά για «ΑΙΓΑΝΘ - ΠΤΡΓΕΣΟ» 

+2  

128 το τζλοσ του δρόμου, αριςτερά για «ΘΕ/ΝΙΚΘ – ΛΑΡΙΑ». ε 700μ είςοδοσ ςε Ε.Ο. δεξιά 
για «ΛΑΡΙΑ» 
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+14  

142 Ζξοδοσ από Ε.Ο. για «ΜΑΚΡΤΧΩΡΙ – ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ» (πλευρικά διόδια υπό καταςκευι) και 
ςτον κυκλικό κόμβο βγαίνουμε για «ΜΑΚΡΤΧΩΡΙ». Περνάμε πίςω από τα «ΕΑ - GOODY’S» 
Ευαγγελιςμοφ, ςυνεχίηουμε ευκεία και μπαίνουμε ςτθν Παλαιά Ε.Ο. 

+27  

169 Μετά το Mart Λάριςασ, ζξοδοσ από Π.Ε.Ο. δεξιά για «ΦΑΡΑΛΑ – ΣΡΙΚΑΛΑ» και ςτο φανάρι 
τθσ Βιοκαρπζτ αριςτερά για «ΦΑΡΑΛΑ – ΔΟΜΟΚΟ» 

+37  

206 Μετά το Lidl Φαρςάλων (φανάρι), δεξιά για «ΛΑΜΙΑ – ΑΘΘΝΑ» 

+2  

208 το τζλοσ του δρόμου, δεξιά για «ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΔΙΣΑ» 

+12  

220 το Νζο Μοναςτιρι, ςτο τζλοσ του δρόμου (φανάρι), αριςτερά για Δομοκό & Λαμία (δεν ζχει 
ταμπζλα) 

+54  

274 Είςοδοσ ςε Ε.Ο. για «ΑΘΘΝΑ» από τον κόμβο Λαμίασ 

+2  

276 Ζξοδοσ από Ε.Ο. δεξιά για «ΑΝΘΘΛΘ» & αμζςωσ αριςτερά, περνάμε κάτω από Ε.Ο. & 
αμζςωσ δεξιά για «ΑΝΘΘΛΘ» (και περνάμε πίςω από τα GOODY’S) 

+7  

283 το τζλοσ του δρόμου, αριςτερά για «ΘΕΡΜΟΠΤΛΕ». ε 800μ δεξιά για «ΑΜΦΙΑ – 
ΜΠΡΑΛΟ» & ευκεία περνάμε κάτω από τθν Ε.Ο. για «ΑΜΦΙΑ – ΜΠΡΑΛΟ» 

+21  

304 Μετά τον Μπράλο, αριςτερά για «ΛΙΒΑΔΕΙΑ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ» 

+54  

358 το τζλοσ του δρόμου, αριςτερά για «ΑΘΘΝΑ - ΘΘΒΑ» 

+39  

397 Αριςτερά για «ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΘΝΑ» (Περιφερειακι οδόσ Θιβασ) 

+2  
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399 Δεξιά για «ΘΘΒΑ – ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΗΩΝΘ» 

+1  

400 τθ διχάλα, αριςτερά για «ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΗΩΝΘ» (οδόσ Θιβασ – Χαλκίδασ) 

+15  

415 Αριςτερά για «ΑΘΘΝΑ» και είςοδοσ ςε Ε.Ο. 

+66 Σημ.: Στη διαδρομή αυτή, πληρώνουμε €3,25 (Ι.Χ.) ςτα διόδια Αφιδνών 

481 Διαςταφρωςθ Ε.Ο. με κόμβο Λεωφ. Κων/πόλεωσ ςτο Περιςτζρι 

  

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ: 

(*1) ςτα Μάλγαρα, κακό οδόςτρωμα ςε πολλά ςημεία 

(*2) το Σάββατο, λαϊκή αγορά ςτον κεντρικό δρόμο τησ Χαλάςτρασ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Μην υπερβαίνετε τα ανώτατα όρια ταχφτητασ, ιδιαίτερα ςτουσ παραδρόμουσ 

Προςοχή ςτα αγροτικά μηχανήματα και κατά τη διζλευςη από κατοικημζνεσ περιοχζσ 

Αποφφγετε τη διαδρομή αυτή ςε περιόδουσ κακοκαιρίασ ή αν είςτε κουραςμζνοι 

Η διαδρομή είναι περίπου 10χλμ μικρότερη από την κανονική και η διάρκειά τησ περίπου 7 ώρεσ. 

Η κατανάλωςη καυςίμου είναι ζωσ και αρκετά μικρότερη, λόγω χαμηλότερησ ταχφτητασ 

Οι ενδείξεισ είναι από οδόμετρο αυτ/του και μπορεί να διαφζρουν λίγο, ζωσ και αρκετά 

v.1.2: Αφγουςτοσ 2016 

 


