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ΚΥΡΙΑΚΗ, 5 ΜΑΪΟΥ 2019 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 
 
Ε.Δ.  1 / 3 /5 – Λουτράκι  
Μήκος: 12.97 χλμ. 
 
Εκκίνηση Ε.Δ. 1 – 11:39 
Εκκίνηση Ε.Δ. 3 – 14:27 
Εκκίνηση Ε.Δ. 5 – 17:15 
 
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 10:30 – 19:00 

 
Περιγραφή:  Κλασική ειδική διαδρομή της ευρύτερης περιοχής Λουτρακίου. Είναι μέρος της Ακροπολικής 
Κινέτας, αλλά ξεκινάει από την άσφαλτο 7.5 χλμ. μετά τη διασταύρωση που έρχεται από τον παράδρομο της 
Ολυμπίας οδού προς Κιάφα Μπέκα και Παναγία Πράθι. Στην αρχή της είναι πολύ γρήγορη, αλλά σε ορισμένα 
της σημεία τεχνική, για να κατηφορίσει στη συνέχεια προς Λουτράκι σε επίσης γρήγορη διαδρομή για 
περίπου 3.5 χλμ. ανάποδα την Power Stage του Ακρόπολις του 2012. Στη συνέχεια αφού περάσουν από τα 
«δέντρα» της Ακροπολικής ειδικής διαδρομής, στρίβουν αριστερά και σε 800 μέτρα φτάνουν στον ασφάλτινο 
δρόμο που έρχεται από τα «σκουπίδια». Εκεί στρίβουν δεξιά και συνεχίζοντας για 1.30 χλμ. σε άσφαλτο, 
μπαίνουν αριστερά στον χωματόδρομο για να κάνουν τα τελευταία 3.55 χλμ. της ειδικής που ήταν η 
κατατακτήρια διαδρομή (Qualifying) του Ακρόπολις 2015 με αντίθετη φορά. 

 
Αφετηρία: Στην αρχή του χωματόδρομου στη διασταύρωση με την άσφαλτο του «δρόμου του Σημίτη» (για 
τους μυημένους), βρίσκεται η αφετηρία της Ε.Δ. 

 
Πρόσβαση 1 – 37o 58.311’ 
Στον κεντρικό δρόμο του Λουτρακίου συναντάτε το εργοστάσιο της PepsiCo-ΗΒΗ. Στρίβοντας δεξιά 
συνεχίζετε για 5 περίπου χλμ. μέχρι να φτάσετε στην είσοδο του οικισμού ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ όπου υπάρχει και 
αντίστοιχη πινακίδα.  Στρίβοντας δεξιά φτάνετε στο τέλος της ασφάλτου. Συνεχίζοντας για 1 περίπου χλμ. 
φτάνετε στο 7.55 της Ε.Δ. «στα δένδρα». 
 
Πρόσβαση 2 – 37o 57.594’ 
Στον κεντρικό δρόμο του Λουτρακίου συναντάτε το παλιό εργοστάσιο της PepsiCo-ΗΒΗ. Στρίβοντας δεξιά 
συνεχίζετε για 3 χλμ. μέχρι να βρείτε την πινακίδα «ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». Στρίβοντας δεξιά, 
ακολουθείτε το δρόμο για 2.50 χλμ. και φτάνετε στο σημείο που τα αγωνιστικά ξαναμπαίνουν στο χώμα για 
να κάνουν το shakedown του Ακρόπολις 2015 με αντίθετη κατεύθυνση.  
 
Προσοχή:  Η Τροχαία θα κλείσει τον δρόμο τουλάχιστον 100μ., καθώς τα αγωνιστικά θα έρχονται στην 
άσφαλτο με πολλά χιλιόμετρα πριν την είσοδό τους αριστερά στο χώμα 
 
Τερματισμός:  Στον κεντρικό του Λουτρακίου στρίβοντας δεξιά και ακολουθώντας πορεία ευθεία για 2 
περίπου χλμ., στρίβετε δεξιά στην πινακίδα «ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗ». Σε 650 μ. βρίσκεται αριστερά το ΣΤΟΠ της 
Ε.Δ. Λουτράκι. Προσοχή: Θα κινούνται πλοηγά και στη συνέχεια αγωνιστικά αυτοκίνητα με αντίθετη 
κατεύθυνση.  

 

http://www.startline.gr/


Ε. Δ . 2 / 4 / 6 - Πίσσια 

 Μήκος 12.35 χλμ. 

Εκκίνηση Ε.Δ. 2 – 12:10 
Εκκίνηση Ε.Δ. 4 – 14:58 
Εκκίνηση Ε.Δ. 6 – 17:46 
 
Η διαδρομή θα παραμείνει κλειστή από τις 11:00 – 19:30 
 
Περιγραφή: Ειδική διαδρομή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά με αυτή τη φορά στο Ακρόπολις του 
2012. Στην αρχή επίπεδη, στενή και τεχνική, στη συνέχεια ανηφορική μέχρι τα 5.37 χλμ. όπου στρίβει 
αριστερά στο «Τ» και το πλάτος του δρόμου να αυξάνεται και να γίνεται πολύ γρήγορη μέχρι την Παναγία 
Φανερωμένη.  Από εκεί κατηφορίζοντας προς Πίσσια, γίνεται πάλι τεχνική με κλειστές στροφές μέχρι το 
τέλος πριν από το χωριό. 
 
Αφετηρία: Ερχόμενοι από τον περιφερειακό δρόμο Λουτρακίου προς Περαχώρα στη διασταύρωση που 
αριστερά πηγαίνει προς Κέντρο, στρίβετε δεξιά προς «Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας». Μετά από 2.800μ. στρίβετε 
αριστερά. Στο τελευταίο σπίτι του μικρού οικισμού στον δρόμο που οδηγεί προς Παναγία Φανερωμένη/  
Πίσσια.  

 
Δεν υπάρχουν προσβάσεις για την ειδική 
 
Τερματισμός: Από το Λουτράκι με κατεύθυνση προς Περαχώρα, ακολουθείτε πορεία προς Πίσσια.  
Το ΣΤΟΠ της Ε.Δ. βρίσκεται 350 μ. πριν από την είσοδο των Πισσίων ερχόμενοι από Παναγία 
Φανερωμένη όπου και η ταβέρνα «Πλάτανος». 
 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ: Φροντίστε φεύγοντας να πάρετε μαζί σας σε μια μικρή 
σακούλα τα άχρηστα αντικείμενα που χρησιμοποιήσατε 

 


