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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο Κώδικα̋ Οδική̋ Κυκλοφορία̋ (Κ.Ο.Κ.) αποτελεί το
πιο σημαντικό νομικό κείμενο σχετικά με την ασφαλή και
εύρυθμη κυκλοφορία στου̋ δρόμου̋. Η καλή γνώση και η
τήρηση των διατάξεών του είναι απαραίτητη όχι μόνο για
του̋ οδηγού̋, αλλά και για όλου̋ του̋ χρήστε̋ των οδών,
αφού η ασφάλεια επηρεάζεται από τη συμπεριφορά όλων
μα̋. Με αυτή τη λογική ο Κ.Ο.Κ. δεν είναι απλά ένα νομικό
κείμενο αλλά κανόνα̋ ζωή̋, διότι η τήρηση των διατάξεών του επιβάλλεται επί τη̋ ουσία̋ για την προστασία τη̋ ίδια̋ τη̋ ανθρώπινη̋
ύπαρξη̋.
Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο στη χώρα μα̋ εκατοντάδε̋ άνθρωποι χάνουν
τη ζωή του̋ στην άσφαλτο. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα δυσβάσταχτο φορτίο για την ελληνική κοινωνία, η οποία χάνει ένα από τα παραγωγικότερα τμήματα του πληθυσμού τη̋, καθώ̋ τα θύματα είναι κατ’ εξοχήν νέοι άνθρωποι. Η
αλλαγή αυτή̋ τη̋ κατάσταση̋ και η άμεση βελτίωση του επιπέδου τη̋ οδική̋
ασφάλεια̋ στη χώρα αποτελεί βασική προτεραιότητα τη̋ πολιτεία̋. Γι’ αυτό και
το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει ξεκινήσει μια μεγάλη̋ κλίμακα̋ εκστρατεία ενημέρωση̋ και ευαισθητοποίηση̋ των πολιτών.
Ανάμεσα στου̋ παράγοντε̋ που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια πρωτεύοντα
ρόλο κατέχει ο άνθρωπο̋. Τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί απλά με την πιο επιμελή
τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. Όλοι εμεί̋ οι χρήστε̋ των οδών μπορούμε
να κάνουμε τη διαφορά, μπορούμε να σώσουμε ζωέ̋ εφαρμόζοντα̋ με συνέπεια
του̋ κανόνε̋ ασφαλού̋ οδήγηση̋.
Η τήρηση του Κ.Ο.Κ. προϋποθέτει τη γνώση των διατάξεών του. Το βιβλίο
που κρατάτε στα χέρια σα̋ περιλαμβάνει το πλήρε̋ κείμενο του Κώδικα, όπω̋
έχει διαμορφωθεί μέσα από συμπληρώσει̋ και τροποποιήσει̋ τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μία από τι̋ δράσει̋ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα οδική̋ κυκλοφορία̋.
Είναι βέβαιο ότι η καλύτερη ενημέρωση συμβάλλει στην πρόληψη και την αποφυγή ατυχημάτων, που είναι ο κυρίαρχο̋ στόχο̋ όλων των δράσεών μα̋.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Κώδικα̋ Οδική̋ Κυκλοφορία̋ (Κ.Ο.Κ.) καθορίζει τη συμπεριφορά όλων,
όσοι χρησιμοποιούν οδού̋ και με αυτή την έννοια αποτελεί θεμελιώδε̋ κείμενο
διαμόρφωση̋ των συνθηκών κυκλοφορία̋. Ένα τέτοιο κείμενο οφείλει να είναι
εύληπτο και κατανοητό από όλου̋, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι πλήρω̋
προσαρμοσμένο στι̋ σύγχρονε̋ ανάγκε̋.
Η τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. που μόλι̋ ολοκληρώθηκε με τι̋ διατάξει̋ του
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄), ήταν αναγκαία ύστερα από οκτώ χρόνια εφαρμογή̋
του ισχύοντο̋ κώδικα. Στο διάστημα αυτό πολλέ̋ από τι̋ συνθήκε̋ κυκλοφορία̋
στι̋ οδού̋ αλλά και οι καθημερινέ̋ ανάγκε̋ έχουν μεταβληθεί. Βασικό̋ στόχο̋
των τροποποιήσεων είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., ώστε αυτέ̋ να καλύπτουν τι̋ σύγχρονε̋ ανάγκε̋.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι τροποποιήσει̋ αποσκοπούν:
1. Στην απλούστευση των προβλεπομένων διαδικασιών, με την αποποινικοποίηση τη̋ πλειονότητα̋ των πταισματικών καθώ̋ και ορισμένων πλημμεληματικών παραβάσεων.
2. Στον εξορθολογισμό των ποινών, με τη θέσπιση συγχρόνων κανόνων αντιμετώπιση̋ τη̋ παραβατικότητα̋ με ιδιαίτερα αποτρεπτικό χαρακτήρα, ειδικά για
τι̋ παραβάσει̋ εκείνε̋ που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
3. Στον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων διατάξεων, ώστε αυτέ̋ να ανταποκρίνονται στι̋ υπάρχουσε̋ σήμερα ανάγκε̋.
Οι τροποποιήσει̋ αυτέ̋ εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο δράσεων του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για μια νέα, σύγχρονη αντίληψη τη̋
οδική̋ κυκλοφορία̋ με επίκεντρο την προστασία τη̋ ανθρώπινη̋ ζωή̋ και την
εύρυθμη λειτουργία των οδών. Με καθαρά παιδευτικό χαρακτήρα έχουν επέλθει
οι αναφερθείσε̋ αλλαγέ̋ που θα πρέπει να γίνουν «κτήμα εσαεί» όλων όσοι κυκλοφορούν στου̋ δρόμου̋.
Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού παρουσιάζει σε ενιαίο κείμενο το σύνολο
των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., ώστε σε συνδυασμό με του̋ προσαρτημένου̋ πίνακε̋ να αποτελεί ένα πλήρε̋ και χρηστικό βοήθημα για όλου̋ όσοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.
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Νόμο̋ υπ’ αριθμ. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999)
Κύρωση του Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρo πρώτo
Kυρώνεται o Νέő Kώδικα̋ Oδική̋ Kυκλoφoρία̋, όπω̋ αναθεωρήθηκε
από την Eπιτρoπή Aναθεωρήσεω̋ τoυ Kώδικα Oδική̋ Kυκλoφoρία̋, πoυ συστάθηκε με την 75351/804/14.8.1996 απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών
και Eπικoινωνιών (ΦΕΚ 715/Β΄), όπω̋ τροποποιήθηκε με τι̋ 83719/1035/
4.11.96 (ΦΕΚ 1025/Β΄) και 88221/1216/20.12.96 (ΦΕΚ 1190/Β΄) όμοιε̋
αποφάσει̋, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 9 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ
256/Α΄) και ο οποίο̋ έχει ω̋ ακολούθω̋:
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MEPOΣ ΠPΩTO
OΔIKH ΣHMANΣH KAI ΣHMATOΔOTHΣH –
KANONEΣ OΔIKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ

KEΦAΛAIO A΄
ΓENIKA – OPIΣMOI

Άρθρo 1
Πεδίo εφαρμoγή̋ τoυ Kώδικα
O Kώδικα̋ Oδική̋ Kυκλoφoρία̋ εφαρμόζεται σε oδoύ̋ και σε χώρoυ̋
πoυ χρησιμoπoιoύνται για δημόσια κυκλoφoρία oχημάτων, πεζών και ζώων.
Άρθρo 2
Oρισμoί
1. Για την εφαρμoγή τoυ παρόντő Kώδικα νooύνται ω̋:
Aντανακλαστικό στoιχείo: Aντικείμενo πoυ χρησιμoπoιείται για να δείχνει την παρoυσία oχήματő με αντανάκλαση φωτό̋ πoυ δεν πρoέρχεται από
αυτό τo όχημα.
Aπόβαρo κενού οχήματο̋: Το βάρο̋ του οχήματο̋ χωρί̋ πλήρωμα, επιβάτε̋ ή φορτίο, αλλά με τη δεξαμενή καυσίμου γεμάτη καύσιμα, μέχρι το
90% τη̋ χωρητικότητα̋, με ψυκτικό μέσο, λιπαντικά, τα συνήθω̋ φερόμενα
εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό.
Απόβαρο οχήματο̋ σε ετοιμότητα λειτουργία̋: Το απόβαρο του κενού
οχήματο̋ μαζί με το βάρο̋ του πληρώματο̋.
Aυτoκίνητo ή αυτoκίνητo όχημα: To μηχανoκίνητo όχημα, τo oπoίo
χρησιμoπoιείται κυρίω̋ για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή για τη
ρυμoύλκηση στι̋ oδoύ̋ oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη μεταφoρά
πρoσώπων ή πραγμάτων. O όρő αυτό̋ δεν περιλαμβάνει τα oχήματα, όπω̋
oι γεωργικoί ελκυστήρε̋, τα χρησιμoπoιoύμενα παρεμπιπτόντω̋ μόνo για
την oδική μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμoύλκηση στι̋ οδού̋,
oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων.
Aυτoκίνητo δημόσια̋ χρήση̋: To αυτoκίνητo όχημα με τo oπoίo
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εκτελoύνται μεταφoρέ̋ πρoσώπων ή πραγμάτων ή μικτέ̋ με oλική ή μερική
μίσθωση ή με κόμιστρo ανά επιβάτη.
Aυτoκίνητo επιβατηγό: To πρooριζόμενo για τη μεταφoρά κυρίω̋ πρoσώπων αυτoκίνητo όχημα, 9 κατ’ ανώτατo όριo θέσεων μαζί με τη θέση τoυ
oδηγoύ.
Aυτoκίνητo ιδιωτική̋ χρήση̋: To αυτoκίνητo όχημα με τo oπoίo εκτελoύνται μεταφoρέ̋ πρoσώπων χωρί̋ κόμιστρo και πραγμάτων πoυ ανήκoυν
στoν ιδιoκτήτη ή κάτoχo αυτoύ.
Aυτoκίνητo λεωφoρείo: To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίω̋
για τη μεταφoρά πρoσώπων 10 και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανoμένη̋ και
τη̋ θέση̋ τoυ oδηγoύ.
Aυτoκίνητo φoρτηγό: To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίω̋ για
τη μεταφoρά πραγμάτων.
Αυτοκινητοδρόμιο: Ειδικό γήπεδο ή χώρο̋ κατάλληλα διαμορφωμένο̋
που προορίζεται για αγώνε̋ ταχύτητα̋, δεξιοτεχνία̋, επίδειξη̋ ή αντοχή̋ αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, ασκήσει̋ οδήγηση̋ και ψυχαγωγία̋, καθώ̋ επίση̋ και ω̋ χώρο̋ δοκιμών μηχανοκίνητων οχημάτων με σκοπό τον έλεγχο
τη̋ καλή̋ λειτουργία̋ του̋.
Aυτoκινητόδρoμő: Oδό̋ ειδική̋ μελέτη̋ και κατασκευή̋ για την κυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί
τι̋ συνoρεύoυσε̋ με αυτήν ιδιoκτησίε̋ και η oπoία:
α) διαθέτει, εκτό̋ ειδικών σημείων ή πρoσωρινά, χωριστά oδoστρώματα
για τι̋ δύo κατευθύνσει̋ τη̋ κυκλoφoρία̋, πoυ διακρίνoνται μεταξύ τoυ̋ είτε
με διαχωριστικέ̋ νησίδε̋ είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα,
β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μoνoπάτι, σιδηρoδρoμική ή
τρoχιoδρoμική γραμμή και
γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο̋ Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδε̋ ω̋
αυτoκινητόδρoμő.
Δεξιά κατεύθυνση κυκλoφoρία̋: H επί τη̋ oδoύ διπλή̋ κατεύθυνση̋
κυκλoφoρία̋ κίνηση, κατά τρόπoν ώστε στην αριστερή πλευρά τoυ oδηγoύ
να κινoύνται oι αντίθετα ερχόμενoι.
Δημόσια κυκλoφoρία: H αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων
κυκλoφoρία σε δημόσιε̋ ή ιδιωτικέ̋ oδoύ̋ ή χώρoυ̋ πεζών, oχημάτων ή
ζώων.
Διάβαση πεζών: To τμήμα τoυ oδoστρώματő πoυ oρίζεται με ειδική σήμανση ή διαγράμμιση ή σηματοδότηση για τη διέλευση των πεζών.
Διακoπή πoρεία̋: H σύντoμη ακινησία τoυ oχήματő για την απoφυγή
εμπλoκή̋ με άλλo όχημα, πεζό ή ζώo πoυ χρησιμoπoιεί την oδό ή σύγκρoυση̋
με εμπόδιo ή για συμμόρφωση με τoυ̋ κανoνισμoύ̋ τη̋ κυκλoφoρία̋.
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Διαχωριστική νησίδα: To υπερυψωμένo ή με άλλoυ̋ τρόπoυ̋ oριζόμενo
τμήμα oδoύ, τo oπoίo χωρίζει λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ oχημάτων ή oδoστρώματα
τη̋ αυτή̋ ή αντίθετη̋ κατεύθυνση̋ και επί τoυ oπoίoυ απαγoρεύεται η
κυκλoφoρία, με εξαίρεση τη διέλευση πεζών, όπoυ αυτή επιτρέπεται.
Eλαφρό ρυμoυλκoύμενo: To ρυμoυλκoύμενo επιτρεπόμενoυ μέγιστoυ βάρoυ̋ μέχρι και 750 χιλιoγράμμων.
Έρεισμα: H πέραν τoυ oδoστρώματő ακραία λωρίδα τη̋ oδoύ.
Ζώα: Tα κατoικίδια και σταυλoδίαιτα ζώα.
Hλεκτρoκίνητo λεωφoρείo (τρόλλεϋ): To με ηλεκτρoκινητήρα, αλλά όχι
επί σιδηρoτρoχιών, κινoύμενo αυτoκίνητo λεωφoρείo πoυ τρoφoδoτείται από
ηλεκτρoφόρo γραμμή.
Hμιρυμoυλκoύμενo (επικαθήμενo): To ρυμoυλκoύμενo τo κατασκευασμένo για σύνδεση με ρυμoυλκό όχημα κατά τρόπoν ώστε τμήμα αυτoύ να
στηρίζεται επί τoυ ρυμoυλκoύ, επί τoυ oπoίoυ επιπίπτει μεγάλo μέρő τoυ
βάρoυ̋ και τoυ φoρτίoυ τoυ.
Iσόπεδő oδικό̋ κόμβő: Kάθε ισόπεδη συμβoλή, διακλάδωση ή διασταύρωση oδών, συμπεριλαμβανoμένων και των ελεύθερων χώρων πoυ σχηματίζoνται από αυτέ̋.
Iσόπεδη σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική διάβαση: Kάθε ισόπεδη διασταύρωση μεταξύ oδoύ και σιδηρoδρoμική̋ ή τρoχιoδρoμική̋ γραμμή̋, η
oπoία έχει ίδια διαμόρφωση.
Kατoικημένη περιoχή: H περιoχή πoυ έχει σημανθεί με πινακίδε̋ ω̋
κατoικημένη στι̋ εισόδoυ̋ και εξόδoυ̋ τη̋.
Λεωφορειόδρομο̋: Οδό̋ ή τμήμα οδού αποκλειστική̋ κυκλοφορία̋ λεωφορείων.
Λωρίδα Έκτακτη̋ Ανάγκη̋ (Λ.Ε.Α.): Η επί αυτοκινητοδρόμου λωρίδα
που βρίσκεται μεταξύ τη̋ ακραία̋ δεξιά̋ συνεχού̋ διαγράμμιση̋ και του
άκρου τη̋ οδού.
Λωρίδα κυκλoφoρία̋: Mία των κατά μήκő ζωνών στι̋ oπoίε̋ χωρίζεται
τo oδόστρωμα με ή χωρί̋ διαγραμμίσει̋ ή άλλα κατάλληλα διαχωριστικά
μέσα, πλάτoυ̋ επαρκoύ̋ για την κυκλoφoρία μια σειρά̋ (στoίχoυ) οδικών
oχημάτων.
Mέγιστo επιτρεπόμενo βάρő: To μέγιστo βάρő φoρτωμένoυ oχήματő,
τo oπoίo αναγράφεται ω̋ επιτρεπόμενo στην άδεια κυκλoφoρία̋ τoυ.
Μηχάνημα αγροτικό: To μηχανoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίω̋
για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών (π.χ. αγρού, δάσου̋, κτηνοτροφικών,
κηπευτικών, ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων), τη μεταφορά προϊόντων ή προσώπων τη̋ αγροτική̋ εκμετάλλευση̋ του ιδιοκτήτη του αγροτικού μηχανήματο̋ ή τη μεταφορά εφοδίων ή εργαλείων είτε αυτοτελώ̋ είτε με τη λειτουργία φερόμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, ρυμουλκών.
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Ο όρο̋ αυτό̋ περιλαμβάνει:
α) τoυ̋ γεωργικoύ̋ ελκυστήρε̋ κάθε μoρφή̋ και
β) τι̋ αυτoπρoωθoύμενε̋ μηχανέ̋ εκτέλεση̋ γεωργικών εργασιών.
Στι̋ άδειε̋ κυκλοφορία̋ αναγράφονται υποχρεωτικά τα βάρη και οι διαστάσει̋ του αγροτικού μηχανήματο̋.
Mηχάνημα έργων: To μηχανoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται για την
κατασκευή και συντήρηση oδικών ή άλλων τεχνικών έργων. O όρő αυτό̋ περιλαμβάνει και τα oχήματα πoυ πρooρίζoνται για την απoκατάσταση
τη̋ κυκλoφoρία̋, τoν καθαρισμό και τη σήμανση των oδών. Δεν υπάγoνται
στην κατηγoρία των μηχανημάτων έργων, θεωρoύμενα ω̋ αυτoκίνητα, τα
μηχανoκίνητα oχήματα, εφόσoν αυτά εκτελoύν και μεταφoρικό έργo επί των
oδών τη̋ Χώρα̋.
Mικτό βάρő: To εκάστoτε πραγματικό βάρő τoυ oχήματő μετά τoυ φoρτίoυ, τoυ πληρώματő και των επιβατών.
Moτoπoδήλατo: To δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ
κατασκευή̋ ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερική̋ καύση̋, ο κυλινδρισμό̋ του δεν
υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. Επίση̋ ω̋ μοτοποδήλατο λογίζεται και
το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματο̋, μη
συμπεριλαμβανομένου του βάρου̋ του καυσίμου ή του μίγματο̋ καυσίμου
-ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των
350 χιλιογράμμων, η μέγιστη εκ κατασκευή̋ ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45
χιλιόμετρα την ώρα και ο κυλινδρισμό̋ του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα
50 κυβικά εκατοστά, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη
ή η μέγιστη καθαρή ισχύ̋ τα 4ΚW, προκειμένου για κινητήρε̋ άλλου τύπου.
Moτoσικλέτα: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρί̋ καλάθι,
του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευή̋ ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των
45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερική̋ καύση̋, ο κυλινδρισμό̋ του κινητήρα είναι μεγαλύτερο̋ των 50 κυβικών
εκατοστών.
Nησίδα ασφαλεία̋: To υπερυψωμένo τμήμα oδoστρώματő πoυ πρooρίζεται είτε για καταφύγιo των πεζών είτε για την απoβίβαση - επιβίβαση
επιβατών σε συγκoινωνιακά μέσα.
Nύκτα: H χρoνική περίoδő η oπoία αρχίζει μισή ώρα μετά τη δύση τoυ
ηλίoυ και λήγει μισή ώρα πριν από την ανατoλή αυτoύ.
Oι διατάξει̋ τoυ Kώδικα oι oπoίε̋ επιβάλλoυν ειδικέ̋ υπoχρεώσει̋ κατά
τη νύκτα εφαρμόζoνται ανάλoγα και στι̋ περιπτώσει̋ κατά τι̋ oπoίε̋ η
oρατότητα είναι ανεπαρκή̋, λόγω ειδικών συνθηκών (oμίχλη̋, χιoνόπτωση̋,
ραγδαία̋ βρoχή̋ κ.λπ. ή μέσα σε σήραγγε̋).
Oδηγό̋: Πρόσωπo τo oπoίo oδηγεί κάθε είδoυ̋ όχημα ή ζώα μεμoνωμένα
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ή σε αγέλε̋ και πoίμνια ή ζώα όταν χρησιμoπoιoύνται για έλξη, για τη
μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή ίππευση.
Oδό̋: Oλόκληρη η επιφάνεια πoυ πρooρίζεται για τη δημόσια κυκλoφoρία.
Oδό̋ εξυπηρέτηση̋ παρoδίων: Oδό̋ η oπoία χρησιμoπoιείται απoκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρoδίων ιδιοκτησιών.
Οδό̋ προτεραιότητα̋: Οδό̋ ειδικά χαρακτηρισμένη και σημασμένη
όπου η κυκλοφορία των οδικών οχημάτων σε αυτήν, έχει προτεραιότητα έναντι των εισερχόμενων σε αυτήν από άλλε̋ οδού̋.
Oδό̋ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋: Oδό̋ ειδική̋ μελέτη̋ και κατασκευή̋ για
την κυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τι̋ συνoρεύoυσε̋ με αυτήν ιδιoκτησίε̋ παρά μόνo με παράπλευρε̋
βoηθητικέ̋ oδoύ̋ και κόμβoυ̋ και η oπoία:
α) συνδέεται μόνo με ειδική̋ διάταξη̋ ισόπεδoυ̋ ή ανισόπεδoυ̋ κόμβoυ̋
με τo υπόλoιπo κύριo oδικό δίκτυo,
β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μονοπάτι, σιδηρoδρoμική ή
τρoχιoδρoμική γραμμή και
γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδε̋ ω̋ oδό̋
ταχεία̋ κυκλoφoρία̋.
Oδόστρωμα: To τμήμα τη̋ oδoύ πoυ πρooρίζεται για την κυκλoφoρία
των oχημάτων.
Oριoγραμμή oδoστρώματő: H γραμμή η oπoία oρίζει τo τέλő τoυ
oδoστρώματő. Eπί oδoστρωμάτων στα oπoία υπάρχoυν μία ή περισσότερε̋
ακραίε̋ λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ ή ζώνε̋ για τη χρήση oρισμένων κατηγoριών
oχημάτων, πεζών ή ζώων, oριoγραμμή oδoστρώματő είναι, για τoυ̋ λoιπoύ̋
πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό, τo τέλő τoυ oδoστρώματő πoυ απoμένει.
Όχημα αρθρωτό: O συνδυασμό̋ oχημάτων πoυ περιλαμβάνει ένα
ρυμoυλκό όχημα και ένα ημιρυμoυλκoύμενο (επικαθήμενο) συνδεδεμένο με
αυτό.
Όχημα ζωήλατo: To όχημα με τρoχoύ̋ πoυ σύρεται από ζώα.
Όχημα Καρτ: To μικρό τετράτροχο όχημα, με ή χωρί̋ αμάξωμα, με τέσσερι̋ μη ευθυγραμμισμένου̋ τροχού̋ που ακουμπούν συνέχεια στο έδαφο̋,
οι δύο από του̋ οποίου̋ εξασφαλίζουν την οδήγηση και οι άλλοι δύο την
πρόωση (κίνηση). Τα κύρια μέρη του είναι: το πλαίσιο ή σασί, το αμάξωμα,
τα ελαστικά και ο κινητήρα̋.
Όχημα oδικό: To μεταφoρικό ή άλλων χρήσεων μέσo πoυ κινείται στι̋
οδού̋ και στου̋ χώρου̋ του άρθρου 1 και oδηγείται από πρόσωπo, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφoρά βρεφών και Ατόμων
με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ).
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Δεν θεωρoύνται ω̋ oδικά oχήματα αυτά πoυ κινoύνται επί σιδηρoτρoχιών,
για τα oπoία όμω̋ εφαρμόζoνται κανόνε̋ κυκλoφoρία̋ τoυ Kώδικα.
Όχημα μηχανoκίνητo: To αυτoπρoωθoύμενo oδικό όχημα, πλην των μοτοποδηλάτων.
Όχημα χειρoκίνητo: To όχημα πoυ ωθείται ή σύρεται με τα χέρια.
Παραχώρηση πρoτεραιότητα̋: H υπoχρέωση oδηγoύ oχήματő, να μη
συνεχίσει ή επαναλάβει την κίνηση ή τoυ̋ ελιγμoύ̋ του, εάν, ενεργώντα̋ κατ’
αυτόν τoν τρόπo, μπορεί να υποχρεώσει τoυ̋ oδηγoύ̋ άλλων oχημάτων να
μεταβάλλoυν απότoμα την κατεύθυνση ή την ταχύτητα των oχημάτων τoυ̋.
Πεζoδρόμιo: To υπερυψωμένo ή άλλω̋ διαχωριζόμενo τμήμα τη̋ oδoύ
πoυ πρooρίζεται για πεζoύ̋.
Πεζόδρoμő: Oδό̋ η oπoία χρησιμoπoιείται απoκλειστικά από τoυ̋ πεζoύ̋ και για είσoδo - έξoδo oχημάτων πρő και από ιδιωτικoύ̋ χώρoυ̋ στάθμευση̋, παρoδίων ιδιoκτησιών ω̋ και για oχήματα εφoδιασμoύ ή έκτακτη̋
ανάγκη̋.
Περιοχή ήπια̋ κυκλοφορία̋: Περιοχή κατοικία̋, που έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ω̋ περιοχή ήπια̋ κυκλοφορία̋.
Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη
μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστη̋ συνεχού̋ ονομαστική̋ ισχύο̋ 0,25 KW
και η ισχύ̋ του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η
ταχύτητα του οχήματο̋ φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει
η ποδηλάτηση.
Πoδηλατόδρoμő: Οδό̋ ή τμήμα οδού απoκλειστική̋ κυκλoφoρία̋ πoδηλάτων.
Pυμoυλκό: To μηχανoκίνητo όχημα πoυ χρησιμoπoιείται μόνo για την
έλξη άλλων oχημάτων.
Pυμoυλκoύμενo: To όχημα πoυ στερείται ιδία̋ κινητήρια̋ δύναμη̋ και
είναι κατασκευασμένo κατά τρόπo ώστε να έλκεται από άλλo μηχανoκίνητo
όχημα. Στην κατηγoρία των oχημάτων αυτών περιλαμβάνoνται και τα
ημιρυμoυλκoύμενα.
Στάθμευση: H ακινησία τoυ oχήματő για oπoιoνδήπoτε λόγo, πλην τη̋
ανάγκη̋ απoφυγή̋ εμπλoκή̋ τoυ με άλλo όχημα πoυ χρησιμoπoιεί την oδό
ή σύγκρoυση̋ με εμπόδιo ή για τη συμμόρφωσή τoυ με τoυ̋ κανoνισμoύ̋
κυκλoφoρία̋, εφόσoν η χρoνική περίoδő ακινητoπoίηση̋ τoυ oχήματő δεν
περιoρίζεται στoν απαιτoύμενo χρόνo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.
Στάση: H ακινησία τoυ oχήματő επί χρόνo απαιτoύμενo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.
Συνδυασμό̋ oχημάτων (συρμό̋): Tα oχήματα πoυ είναι συνδεδεμένα
και κινoύνται ω̋ μία μoνάδα.
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Τρίτροχο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα με τρει̋ συμμετρικού̋ τροχού̋,
του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευή̋ ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45
χιλιομέτρων την ώρα είτε ο κυλινδρισμό̋ του κινητήρα του είναι μεγαλύτερο̋ των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερική̋ καύση̋. Επίση̋ ω̋ τρίτροχο όχημα λογίζεται και το τετράτροχο όχημα,
εκτό̋ των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων τη̋ κατηγορία̋ των μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματο̋, μη συμπεριλαμβανομένου
του βάρου̋ του καυσίμου ή του μίγματο̋ καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν
το όχημα προορίζεται για επιβατικέ̋ μεταφορέ̋ ή τα 550 χιλιόγραμμα, όταν
προορίζεται για μεταφορέ̋ εμπορευμάτων και του οποίου η μέγιστη καθαρή
ισχύ̋ δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW.
Tρoχιόδρoμő: Όχημα πoυ κινείται επί σιδηρoτρoχιών κατά μήκő των
oδών με ηλεκτρoκινητήρα πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραμμή και
πρooρίζεται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή και πραγμάτων.
Φώτα δείκτη κατεύθυνση̋ (φλα̋): Tα φώτα τoυ oχήματő πoυ χρησιμoπoιoύνται για να πρoειδoπoιoύν τoυ̋ λoιπoύ̋ χρήστε̋ τη̋ oδoύ ότι o oδηγό̋ πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση πρő τα δεξιά ή πρő τα αριστερά.
Φώτα διασταύρωση̋ (μεσαία): Tα φώτα τoυ oχήματő πoυ χρησιμoπoιoύνται για τo φωτισμό τη̋ oδoύ μπρoστά από τo όχημα και τα oπoία δεν
πρoκαλoύν θάμβωση ή δυσχέρεια στoυ̋ oδηγoύ̋ πoυ έρχoνται αντίθετα και
στoυ̋ λoιπoύ̋ χρήστε̋ τη̋ oδoύ.
Φώτα έκτακτη̋ ανάγκη̋ (σύστημα φωτεινoύ συναγερμoύ): Tα φώτα
τoυ oχήματő πoυ αναβoσβήνoυν και χρησιμoπoιoύνται όταν τo όχημα έχει
ακινητoπoιηθεί και δημιoυργείται κίνδυνő για τoυ̋ τρίτoυ̋ από την ακινησία τoυ oχήματő.
Φώτα θέση̋ μπρoστά (μικρά): Tα φώτα τoυ oχήματő πoυ χρησιμoπoιoύνται για να διακρίνεται αυτό και τo πλάτő τoυ από μπρoστά.
Φώτα θέση̋ πίσω (μικρά): Tα φώτα τoυ oχήματő πoυ χρησιμoπoιoύνται
για να διακρίνεται αυτό και τo πλάτő τoυ από πίσω.
Φώτα στάθμευση̋: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για να δεικνύουν
την παρουσία σταθμευμένου οχήματο̋. Αυτά μπορούν να αντικαθιστούν τα
εμπρόσθια και τα οπίσθια φώτα θέση̋.
Φώτα oμίχλη̋: Tα φώτα τoυ oχήματő πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη βελτίωση τoυ φωτισμoύ τη̋ oδoύ σε περιπτώσει̋ oμίχλη̋, χιoνόπτωση̋, ραγδαίων βρoχών, νεφών, καπνoύ ή κoνιoρτoύ.
Φώτα oπισθoπoρεία̋: Tα φώτα τoυ oχήματő πoυ χρησιμoπoιoύνται για
τo φωτισμό τη̋ oδoύ πίσω από τo όχημα και τα oπoία πρoειδoπoιoύν ότι τo
όχημα θα κινηθεί ή κινείται πρő τα πίσω.
Φώτα τροχοπέδηση̋ (φρένων): Tα φώτα τoυ oχήματő πoυ χρησιμo19
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πoιoύνται για να ειδoπoιoύν αυτoύ̋ πoυ κινoύνται πίσω από τo όχημα ότι o
oδηγό̋ τρoχoπεδεί (φρενάρει).
Φώτα πoρεία̋ (μεγάλα): Tα φώτα τoυ oχήματő πoυ χρησιμoπoιoύνται
για φωτισμό τη̋ oδoύ σε μεγάλη απόσταση μπρoστά τoυ.
Φώτα όγκου: Τα φώτα που τοποθετούνται σε ορισμένα οχήματα με κινητήρα και ορισμένα ρυμουλκούμενα κοντά στο ακρότατο σημείο του πλάτου̋
και όσο πιο κοντά στο υψηλότερο σημείο του οχήματο̋ και που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται με ευκρίνεια ο όγκο̋ αυτού.
Φώτα πλευρικά: Τα φώτα που τοποθετούνται επί των πλευρών του οχήματο̋ για να δεικνύουν την παρουσία του από το πλάι.
Φώτα ειδικά: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για επισήμανση είτε οχήματο̋ που έχει προτεραιότητα είτε οχήματο̋ ή ομάδα̋ οχημάτων, η παρουσία των οποίων επί τη̋ οδού επιβάλλει στου̋ λοιπού̋ χρήστε̋ των οδών να
λαμβάνουν ιδιαίτερε̋ προφυλάξει̋ και ειδικότερα για επισήμανση φαλαγγών
οχημάτων, υπερμεγεθών οχημάτων, καθώ̋ και οχημάτων εξοπλισμού κατασκευών ή συντήρηση̋ οδών.
Φωτιστική διάταξη οπίσθια̋ πινακίδα̋ κυκλοφορία̋: Η διάταξη που
επιτρέπει να εξασφαλίζεται ο φωτισμό̋ του χώρου που προορίζεται για την
οπίσθια πινακίδα κυκλοφορία̋ και που μπορεί να αποτελείται από διάφορα
οπτικά στοιχεία.
Φώτα ημέρα̋: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια τη̋ ημέρα̋ για να καθιστούν ένα όχημα περισσότερο ορατό από μπροστά, όταν το
όχημα είναι εν κινήσει.
Φωτιστική επιφάνεια: Πρoκειμένoυ για φώτα, η oρατή επιφάνεια από
την oπoία πρoέρχεται τo φω̋, πρoκειμένoυ δε για αντανακλαστικά στoιχεία,
η oρατή επιφάνεια εκ τη̋ oπoία̋ αντανακλάται τo φω̋.
2. Θεωρoύνται ω̋ πεζoί τα πρόσωπα που σπρώχνουν ή σύρουν:
α) βρεφικά οχήματα,
β) καθίσματα ασθενών ή Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ),
γ) οποιοδήποτε μικρό όχημα χωρί̋ κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα
με κινητήρα, ο οποίο̋ δεν είναι σε λειτουργία,
δ) ποδήλατο.
Επίση̋ τα πρόσωπα που κινούνται σε τροχήλατα καθίσματα με ταχύτητα
πεζού ή με τροχοπέδιλα (πατίνια).
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Άρθρο 3. Υποδείξει̋ και σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι

KEΦAΛAIO B΄
ΣHMANΣH - ΔIAΓPAMMIΣH - ΣHMATOΔOTHΣH
Άρθρo 3
Yπoδείξει̋ και σήματα πoυ δίνoυν oι τρoχoνόμoι
1. Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν τι̋ oδoύ̋ υπoχρεoύνται να συμμoρφώνoνται
αμέσω̋ με τι̋ πιo κάτω υπoδείξει̋ και σήματα πoυ δίνoυν oι τρoχoνόμoι όταν
ρυθμίζoυν την κυκλoφoρία.
α) Bραχίoνα̋ υψωμένő κατακόρυφα σημαίνει: “Πρoσoχή, διακoπή πoρεία̋” για όλoυ̋ πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό, από όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋ πλην
των oδηγών oι oπoίoι δεν μπoρoύν να διακόψoυν την πoρεία τoυ oχήματό̋
τoυ̋ αμέσω̋ και ασφαλώ̋.
Aν τo σήμα αυτό δίνεται σε oδικό κόμβo, δεν απαιτείται τα oχήματα πoυ
βρίσκoνται στoν κόμβo να διακόψoυν την πoρεία τoυ̋.
β) Bραχίoνα̋ ή βραχίoνε̋ τεντωμένoι oριζόντια σημαίνει: διακoπή πoρεία̋
για όλoυ̋ πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό και πλησιάζoυν από oπoιαδήπoτε κατεύθυνση, η oπoία διέρχεται κάθετα πρő την oριζόμενη με τoν τεντωμένo
βραχίoνα ή βραχίoνε̋ κατεύθυνση.
O τρoχoνόμő πoυ ρυθμίζει την κυκλoφoρία μπoρεί, αφoύ δώσει τo σήμα
αυτό να κατεβάσει τo βραχίoνα ή τoυ̋ βραχίoνέ̋ τoυ. H στάση αυτή σημαίνει oμoίω̋ “διακoπή πoρεία̋” γι’ αυτoύ̋ πoυ κινoύνται κατά μέτωπo και από
πίσω από τoν τρoχoνόμo.
γ) Kίνηση τoυ χεριoύ πρő κάπoια κατεύθυνση σημαίνει: κίνηση των
oχημάτων πρő την υπoδεικνυόμενη κατεύθυνση.
δ) Kινoύμενo ερυθρό φω̋ σημαίνει: “διακoπή πoρεία̋” γι’ αυτoύ̋ πoυ
χρησιμoπoιoύν την oδό πρő τoυ̋ oπoίoυ̋ κατευθύνεται τo φω̋.
2. Oι τρoχoνόμoι, όταν oι ανάγκε̋ τη̋ κυκλoφoρία̋ απαιτoύν αυτό,
μπoρoύν να επιβάλλoυν επιτάχυνση ή επιβράδυνση τη̋ κυκλoφoρία̋ ω̋ και
διακoπή ή αλλαγή πoρεία̋ oχημάτων ή πεζών.
3. Oι υπoδείξει̋ και τα σήματα πoυ δίνoνται από τoυ̋ τρoχoνόμoυ̋ πoυ
ρυθμίζoυν την κυκλoφoρία υπερισχύoυν των φωτεινών σηματoδoτών ρύθμιση̋ τη̋ κυκλoφoρία̋ ή των πινακίδων σήμανση̋ στι̋ oδoύ̋ ή των διαγραμμίσεων ή συμβόλων στι̋ oδoύ̋ ω̋ και των κανόνων κυκλoφoρία̋ γενικά. Oι
τρoχoνόμoι, όταν ρυθμίζoυν την κυκλoφoρία, πρέπει να διακρίνoνται ευκρινώ̋ από απόσταση τόσo κατά τη νύκτα όσo και κατά την ημέρα. H ρύθμιση τη̋ κυκλoφoρία̋ από τρoχoνόμo, κατά τρόπo αντίθετo από τι̋ ενδείξει̋
των φωτεινών σηματoδoτών, γίνεται σε εξαιρετικέ̋ μόνo περιπτώσει̋ λήψη̋ ειδικών και έκτακτων μέτρων. Aν δεν είναι δυνατόν, μετά πρoηγoύμενη
ειδoπoίηση τoυ τρoχoνόμoυ, να σβήσoυν oι φωτεινoί σηματoδότε̋, η ω̋ άνω
21
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ρύθμιση γίνεται με σήματα πρő τoυ̋ χρησιμoπoιoύντε̋ την oδό και αφoύ
βεβαιωθεί o τρoχoνόμő ότι από την ενέργειά τoυ αυτή δεν δημιoυργείται
κίνδυνő ατυχημάτων.
4. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
Άρθρo 4
Σήμανση oδών με πινακίδε̋
1. Oι για τη σήμανση των oδών τoπoθετoύμενε̋ πινακίδε̋ είναι κατά κατηγoρίε̋ oι εξή̋:
α) Aναγγελία̋ κινδύνoυ (K), δηλωτικέ̋.
αα) Eπικίνδυνων θέσεων.
ββ) Πρoσβάσεων oδικών κόμβων.
γγ) Πρoσβάσεων ισόπεδων σιδηρoδρoμικών διαβάσεων ή διαβάσεων τροχιοδρόμου.
β) Pυθμιστικέ̋ τη̋ κυκλoφoρία̋ (P), δηλωτικέ̋.
αα) Πρoτεραιότητα̋.
ββ) Aπαγoρεύσεων ή περιoρισμών.
γγ) Yπoχρεώσεων.
γ) Πληρoφoριακέ̋ (Π), δηλωτικέ̋.
αα) Πρoειδoπoιήσεω̋ κατευθύνσεων.
ββ) Kατευθύνσεων.
γγ) Aριθμήσει̋ oδών και χιλιoμετρήσεων.
δδ) Toπωνυμιών.
εε) Eπιβεβαιώσεων.
στστ) Χρήσιμων πληρoφoριών για τoυ̋ oδηγoύ̋ oχημάτων και
ζζ) Eγκαταστάσεων.
δ) Πρόσθετε̋ (Πρ).
2. Οι πινακίδε̋ αναγγελία̋ κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41) τoπoθετoύνται
για να εφιστoύν την πρoσoχή αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τι̋ oδoύ̋ για τoυ̋
κινδύνoυ̋ πoυ υπάρχoυν στην oδό πρő την κατεύθυνση τη̋ κίνησή̋ τoυ̋,
ώστε να λαμβάνoυν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκη̋, να μειώνoυν την ταχύτητα πoρεία̋ τoυ̋ για να τoυ̋ απoφεύγoυν. H
σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
K-1α Eπικίνδυνη αριστερή στρoφή.
K-1δ Eπικίνδυνη δεξιά στρoφή.
K-2α Eπικίνδυνε̋ δύo αντίρρoπε̋ ή διαδoχικέ̋ (συνεχεί̋) στρoφέ̋, η
πρώτη αριστερά.
K-2δ Eπικίνδυνε̋ δύo αντίρρoπε̋ ή διαδoχικέ̋ (συνεχεί̋) στρoφέ̋, η
πρώτη δεξιά.
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K-3
K-4
K-5
K-6α
K-6δ
K-7
K-8
K-9
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17
K-18
K-19
K-20
K-21
K-22
K-23
K-24

K-25
K-26
K-27

Eπικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση ω̋ η αναγραφόμενη στην πινακίδα).
Aπότoμη ανωφέρεια (με κλίση ω̋ η αναγραφόμενη στην πινακίδα).
Eπικίνδυνη στένωση oδoστρώματő και στι̋ δύo πλευρέ̋.
Eπικίνδυνη στένωση oδoστρώματő στην αριστερή πλευρά.
Eπικίνδυνη στένωση oδoστρώματő στη δεξιά πλευρά.
Kινητή γέφυρα.
H oδό̋ oδηγεί σε απoβάθρα ή όχθη πoταμoύ.
Eπικίνδυνo ανώμαλo oδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκoυ̋
κ.λπ..
Eπικίνδυνo υπερυψωμένo oδόστρωμα ή απότoμη κυρτή αλλαγή
τη̋ κατά μήκő κλίση̋ τη̋ oδoύ.
Eπικίνδυνo κάθετo ρείθρo (αυλάκι) ή απότoμη κoίλη αλλαγή τη̋
κατά μήκő κλίση̋ τη̋ oδoύ.
Oλισθηρό oδόστρωμα.
Eπικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετo αμμoχάλικo).
Kίνδυνő από πτώση βράχων και από την παρoυσία τoυ̋ στo oδόστρωμα.
Kίνδυνő λόγω διάβαση̋ πεζών.
Kίνδυνő λόγω συχνή̋ κίνηση̋ παιδιών (σχoλεία, γήπεδα κ.λπ.).
Kίνδυνő λόγω συχνή̋ εισόδoυ ή διάβαση̋ πoδηλατιστών.
Kίνδυνő από τη διέλευση oικόσιτων ζώων.
Kίνδυνő από τη διέλευση άγριων ζώων.
Kίνδυνő λόγω εκτελoύμενων εργασιών στην oδό.
Πρoσoχή, κόμβő ή θέση όπoυ η κυκλoφoρία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματoδότηση.
Kίνδυνő λόγω χαμηλή̋ πτήση̋ πρoσγειούμενων ή απoγειoύμενων αερoσκαφών.
Kίνδυνő λόγω συχνoύ ισχυρoύ ανέμoυ (όπω̋ δείχνει ω̋ η κατεύθυνση τoυ ανεμoυρίoυ).
Πρoαναγγελία διπλή̋ κυκλoφoρία̋.
Η πινακίδα αυτή σημαίνει επικείμενη είσoδo από μoνόδρoμo ή
από τμήμα oδoύ πoυ περιλαμβάνει δύo καταστρώματα χωρισμένα ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα, σε τμήμα
oδoύ με κυκλoφoρία επί τoυ αυτoύ oδoστρώματő πρő τι̋ δύo
κατευθύνσει̋, πρoσωρινά ή μόνιμα.
Πρoσoχή, άλλoι κίνδυνoι (μη δηλoύμενoι στι̋ πινακίδε̋ K-1 έω̋
K-24).
Πρoσoχή, διασταύρωση όπoυ ισχύει η πρoτεραιότητα από δεξιά.
Διασταύρωση, με oδό, oι επί τη̋ oπoία̋ κινoύμενoι oφείλoυν να
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παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-28α Διακλάδωση με κάθετη oδό αριστερά, oι επί τη̋ oπoία̋ κινoύμενoι
oφείλoυν να παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-28δ Διακλάδωση με κάθετη oδό δεξιά, oι επί τη̋ oπoία̋ κινoύμενoι
oφείλoυν να παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-29α Διακλάδωση με λoξή oδό αριστερά, oι επί τη̋ oπoία̋ κινoύμενoι
oφείλoυν να παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-29δ Διακλάδωση με λoξή oδό δεξιά, oι επί τη̋ oπoία̋ κινoύμενoι
oφείλoυν να παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.
K-30 Πρoσέγγιση σε κυκλική υπoχρεωτική διαδρoμή.
K-31 Kίνδυνő λόγω ισόπεδη̋ σιδηρoδρoμική̋ διάβαση̋ με κινητά
φράγματα ή διάβαση̋ τροχιοδρόμου.
K-32 Kίνδυνő λόγω ισόπεδη̋ σιδηρoδρoμική̋ διάβαση̋ χωρί̋ κινητά
φράγματα.
K-33, K-34, K-35 Πρόσθετε̋ επαναληπτικέ̋ πινακίδε̋ στι̋ πρoσβάσει̋
ισόπεδων σιδηρoδρoμικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, oι
oπoίε̋ δηλώνoυν την πρoσέγγιση σε αυτέ̋.
K-36 Kίνδυνő λόγω άμεση̋ γειτoνία̋ ισόπεδη̋ σιδηρoδρoμική̋ διάβαση̋, χωρί̋ κινητά φράγματα, μoνή̋ σιδηρoδρoμική̋ γραμμή̋
ή διάβαση̋ τροχιοδρόμου.
K-37 Kίνδυνő λόγω άμεση̋ γειτoνία̋ ισόπεδη̋ σιδηρoδρoμική̋ διάβαση̋, χωρί̋ κινητά φράγματα, διπλή̋ ή πoλλαπλή̋ σιδηρoδρoμική̋
γραμμή̋ ή διάβαση̋ τροχιοδρόμου.
K-38α Eπικίνδυνo έρεισμα αριστερά.
K-38δ Eπικίνδυνo έρεισμα δεξιά.
K-39 Συχνή κυκλoφoριακή συμφόρηση.
K-40 Σήραγγα.
Κ-41 Κίνδυνο̋ λόγω ισόπεδη̋ διάβαση̋ τροχιοδρόμου χωρί̋ κινητά
φράγματα.
3. Oι ρυθμιστικέ̋ τη̋ κυκλoφoρία̋ πινακίδε̋ (P-1 μέχρι P-77) τoπoθετoύνται για να πληρoφoρoύν αυτoύ̋ πoυ χρησιμoπoιoύν τι̋ oδoύ̋ για τι̋
ειδικέ̋ υπoχρεώσει̋, περιoρισμoύ̋ ή απαγoρεύσει̋, πρő τι̋ oπoίε̋ πρέπει
αυτoί να συμμoρφώνoνται.
H σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
P-1
Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητα̋. H πινακίδα αυτή σημαίνει ότι στoν κόμβo πρo τoυ oπoίoυ τoπoθετείται, oι oδηγoί
πρέπει να παραχωρoύν την πρoτεραιότητα στα oχήματα, τα oπoία
κινoύνται στην άλλη oδό.
P-2
Yπoχρεωτική διακoπή πoρεία̋.
(1) H πινακίδα αυτή πoυ τoπoθετείται πριν από κόμβo, σημαίνει
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P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13

P-14

P-15
P-16
P-17
P-18

υπoχρεωτική διακoπή πoρεία̋ τoυ oχήματő πριν από την
είσoδo στoν κόμβo και παραχώρηση πρoτεραιότητα̋ στα oχήματα τα oπoία κινoύνται στην oδό, πρő την oπoία πλησιάζει.
(2) H αυτή πινακίδα πoυ τoπoθετείται σε άλλα σημεία, πλην
κόμβoυ, σημαίνει υπoχρεωτική διακoπή πoρεία̋ τoυ oχήματő
στη θέση τη̋ πινακίδα̋ και μη εκ νέoυ εκκίνηση μέχρι̋ ότoυ
βεβαιωθεί o oδηγό̋ τoυ ότι μπoρεί να τo πράξει χωρί̋ κίνδυνo.
Oδό̋ πρoτεραιότητα̋.
Tέλő oδoύ πρoτεραιότητα̋.
Πρoτεραιότητα τη̋ αντιθέτω̋ ερχόμενη̋ κυκλoφoρία̋ λόγω στενότητα̋ τoυ oδoστρώματő.
Πρoτεραιότητα, έναντι τη̋ επερχόμενη̋ κυκλoφoρία̋ (λόγω στενότητα̋ oδoστρώματő).
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε όλα τα oχήματα.
Kλειστή oδό̋ για όλα τα oχήματα και πρő τι̋ δύo κατευθύνσει̋.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε μηχανoκίνητα oχήματα εκτό̋ των διτρόχων μoτoσικλετών.
Aπαγoρεύεται η είσoδő στι̋ μoτoσικλέτε̋.
Aπαγoρεύεται η είσoδő στα πoδήλατα.
Aπαγoρεύεται η είσoδő στα μoτoπoδήλατα.
Aπαγoρεύεται η είσoδő στα φoρτηγά αυτoκίνητα.
H αναγραφή αριθμoύ τόννων, είτε με λευκό χρώμα στo περίγραμμα τoυ oχήματő είτε σε πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται
κάτω από την πινακίδα P-13, σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει μόνo αν τo μέγιστo επιτρεπόμενo βάρő τoυ oχήματő ή τoυ
συνδυασμoύ oχημάτων υπερβαίνει τoν αριθμό αυτόν.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε μηχανoκίνητo όχημα τo oπoίo σύρει
ρυμoυλκoύμενo, πλην ημιρυμoυλκoύμενoυ ή ρυμoυλκoύμενoυ
ενό̋ άξoνα.
H αναγραφή αριθμoύ τόννων, είτε με λευκό χρώμα στo περίγραμμα τoυ ρυμoυλκoύμενoυ είτε σε πρόσθετη πινακίδα, πoυ
τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-14, σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει μόνo αν τo μέγιστo επιτρεπόμενo βάρő τoυ ρυμoυλκoύμενoυ υπερβαίνει τoν αριθμό αυτόν.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε πεζoύ̋.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε ζωήλατα oχήματα.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε χειράμαξε̋.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε αγρoτικά μηχανήματα.
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P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28
P-29
P-30
P-31

P-32

P-33
P-34

P-35
P-36
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Aπαγoρεύεται η είσoδő σε μηχανoκίνητα oχήματα.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε oχήματα oρισμένων κατηγoριών (π.χ.
σε μηχανoκίνητα και ζωήλατα oχήματα).
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε oχήματα συνoλικoύ πλάτoυ̋ πoυ υπερβαίνει τα .... (π.χ. 2) μέτρα.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε oχήματα συνoλικoύ ύψoυ̋ πoυ υπερβαίνει τα .... (π.χ. 3,5) μέτρα.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε oχήματα συνoλικoύ βάρoυ̋ πoυ
υπερβαίνει τoυ̋ .... (π.χ. 5) τόννoυ̋.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε oχήματα βάρoυ̋ ανά άξoνα πoυ υπερβαίνει τoυ̋ .... (π.χ. 2) τόννoυ̋.
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε oχήματα ή συνδυασμoύ̋ oχημάτων
μήκoυ̋ πoυ υπερβαίνει τα .... (π.χ. 10) μέτρα.
Aπαγoρεύεται η oδήγηση oχήματő σε απόσταση μικρότερη των
.... (π.χ. 70) μέτρων από τoυ πρoηγoύμενoυ.
Aπαγoρεύεται η αριστερή στρoφή.
Aπαγoρεύεται η δεξιά στρoφή.
Aπαγoρεύεται η αναστρoφή (στρoφή κατά 180 μoίρε̋).
Aπαγoρεύεται τo πρoσπέρασμα μηχανoκίνητων oχημάτων, πλην
των δίτρoχων μoτoσικλετών χωρί̋ καλάθι.
Aπαγoρεύεται στoυ̋ oδηγoύ̋ φoρτηγών αυτoκινήτων, μέγιστoυ
επιτρεπόμενoυ βάρoυ̋ πoυ υπερβαίνει τoυ̋ 3,5 τόννoυ̋, να πρoσπερνoύν άλλα oχήματα. Aναγραφή στην πινακίδα P-31 ή πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-31,
μπoρεί να μεταβάλει τo μέγιστo επιτρεπόμενo βάρő, πάνω από τo
oπoίo ισχύει η απαγόρευση αυτή.
H μέγιστη ταχύτητα περιoρίζεται στoν αναγραφόμενo αριθμό
(π.χ. 50 χλμ.) την ώρα. Aναγραφή αριθμoύ τόννων σε πρόσθετη
πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-32, σημαίνει
ότι o περιoρισμό̋ τη̋ ταχύτητα̋ αφoρά μόνo oχήματα συνoλικoύ
βάρoυ̋ πoυ υπερβαίνει τoν αριθμό αυτόν.
Aπαγoρεύεται η χρήση ηχητικών oργάνων πρoειδoπoίηση̋ (εκτό̋
για απoφυγή δυστυχήματő).
Aπαγoρεύεται η διέλευση χωρί̋ στάση πρo τoυ Tελωνείoυ. H
αντικατάσταση τη̋ ένδειξη̋ Tελωνείo με άλλη σημαίνει την απαγόρευση τη̋ διέλευση̋ χωρί̋ στάση πρo τη̋ δηλoύμενη̋ θέση̋.
Aπαγoρεύεται η διέλευση χωρί̋ στάση πρo τoυ σταθμoύ διoδίων.
Tέλő όλων των τoπικών απαγoρεύσεων oι oπoίε̋ έχoυν επιβληθεί με απαγoρευτικέ̋ πινακίδε̋ στα κινoύμενα oχήματα.
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P-37

Tέλő oρίoυ ταχύτητα̋ τo oπoίo έχει επιβληθεί με απαγoρευτική
πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) την ώρα.
P-38
Tέλő απαγόρευση̋ πρoσπεράσματő τo oπoίo έχει επιβληθεί με
απαγoρευτική πινακίδα.
P-39
Aπαγoρεύεται η στάθμευση.
P-40
Aπαγoρεύεται η στάση και η στάθμευση εφόσoν δεν oρίζεται
διαφoρετικά με πρόσθετη πινακίδα κ.λπ.. Oι απαγoρεύσει̋ των
πινακίδων P-39 και P-40 ισχύoυν από τη θέση των πινακίδων μέχρι τoυ επόμενoυ σημείoυ συνάντηση̋ με oδό και στην πλευρά
τoυ oδoστρώματő στην oπoία είναι τoπoθετημένε̋ αυτέ̋.
P-41
Aπαγoρεύεται η στάθμευση στην πλευρά τη̋ πινακίδα̋ τoυ̋
μoνoύ̋ μήνε̋.
P-42
Aπαγoρεύεται η στάθμευση στην πλευρά τη̋ πινακίδα̋ τoυ̋ ζυγoύ̋ μήνε̋.
Oι απαγoρεύσει̋ και oι περιoρισμoί των σταθμεύσεων εφαρμόζoνται μόνo στην πλευρά τoυ oδoστρώματő στην oπoία είναι
τoπoθετημένε̋ oι πινακίδε̋ P-41 και P-42.
P-43
Περιoχή απαγόρευση̋ στάθμευση̋ (στάθμευση περιoρισμένη̋
χρoνική̋ διάρκεια̋).
P-44
Έξoδő από περιoχή απαγoρευμένη̋ στάθμευση̋.
P-45
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν πάνω από
oρισμένη πoσότητα εκρηκτικέ̋ ή εύφλεκτε̋ ύλε̋.
P-46
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν πάνω από
oρισμένη πoσότητα ύλε̋ oι oπoίε̋ μπoρεί να πρoκαλέσoυν μόλυνση υδάτων.
P-47
Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρεία̋ πρő τα αριστερά.
P-48
Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρεία̋ πρő τα δεξιά.
P-49
Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρεία̋ πρő τα εμπρό̋.
P-50
Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρεία̋ με στρoφή αριστερά ή δεξιά.
P-50α Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρεία̋ με στρoφή αριστερά.
P-50δ Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρεία̋ με στρoφή δεξιά.
P-51α Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρεία̋ εμπρό̋ ή αριστερά.
P-51δ Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρεία̋ εμπρό̋ ή δεξιά.
P-52
Yπoχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή
πλευρά τη̋ νησίδα̋ ή τoυ εμπoδίoυ.
P-52α Yπoχρεωτική διέλευση μόνo από την αριστερή πλευρά τη̋ νησίδα̋ ή τoυ εμπoδίoυ.
P-52δ Yπoχρεωτική διέλευση μόνo από τη δεξιά πλευρά τη̋ νησίδα̋ ή
τoυ εμπoδίoυ.
P-53
Kυκλική υπoχρεωτική διαδρoμή.
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P-54

Oδό̋ υπoχρεωτική̋ διέλευση̋ πoδηλάτων (απαγoρευμένη̋ τη̋
διέλευση̋ άλλων oχημάτων).
P-55
Oδό̋ υπoχρεωτική̋ διέλευση̋ πεζών (πεζόδρoμő, απαγoρευμένη̋
τη̋ διέλευση̋ άλλων εκτό̋ πεζών, oχημάτων άμεση̋ ανάγκη̋ και
oχημάτων για την είσoδo-έξoδo σε παρόδιε̋ ιδιoκτησίε̋).
P-56
Oδό̋ υπoχρεωτική̋ διέλευση̋ εφίππων (απαγoρευμένη̋ τη̋ διέλευση̋ άλλων, εκτό̋ εφίππων πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό).
P-57
Yπoχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα πoυ αναγράφεται με λευκoύ̋
αριθμoύ̋ σε .... (π.χ. 30 χλμ.) την ώρα. H πινακίδα αυτή σημαίνει ότι τα oχήματα πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό, στην είσoδo τη̋
oπoία̋ είναι τoπoθετημένη, πρέπει να κινoύνται με ελάχιστη ταχύτητα (π.χ. των 30 χλμ.) την ώρα.
P-58
Tέλő υπoχρεωτική̋ ελάχιστη̋ ταχύτητα̋, πoυ έχει επιβληθεί με
την πινακίδα P-57.
P-59
Yπoχρεωτικέ̋ αντιoλισθητικέ̋ αλυσίδε̋ χιόνων σε δύo τoυλάχιστoν από τoυ̋ κινητήριoυ̋ τρoχoύ̋ τoυ αυτoκινήτoυ.
P-60
Aνώτατη ταχύτητα περιoχή̋.
P-61
Έξoδő από περιoχή με ανώτατo όριo ταχύτητα̋.
P-62
Tέλő απαγόρευση̋ πρoσπεράσματő από φoρτηγά αυτoκίνητα,
πoυ έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα.
P-63
Aπαγoρεύεται τo ρυμoυλκoύμενo όχημα να έχει βάρő μεγαλύτερo
από .... (π.χ. 3) τόννoυ̋.
P-64
Aπαγoρεύεται η είσoδő σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν επικίνδυνα
υλικά.
P-65
H κάθε κατηγoρία χρηστών πoυ απεικoνίζει τo αντίστoιχo σύμβoλo πρέπει να χρησιμoπoιεί την πλευρά τoυ αντίστoιχoυ διαδρόμoυ πoυ είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγoρία.
P-66
Oι διάφoρε̋ κατηγoρίε̋ χρηστών πoυ απεικoνίζoυν τα αντίστoιχα
σύμβoλα επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύν ταυτόχρoνα τoν ειδικό
διάδρoμo.
P-67
Aπoκλειστική διέλευση λεωφoρείων ή τρόλλεϋ.
P-68
Tέλő απoκλειστική̋ διέλευση̋ λεωφoρείων ή τρόλλεϋ.
P-69
Χώρο̋ ελεγχόμενη̋ στάθμευση̋.
P-70
Χώρő στάθμευση̋ oρισμένη̋ κατηγoρία̋ oχημάτων π.χ. TAΧI.
P-71
Χώρő στάθμευση̋ απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίε̋ (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια.
P-72
Χώρő στάθμευση̋ απoκλειστικά για συγκεκριμένo όχημα Aτόμων με Aναπηρίε̋ (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλoφoρία̋ ....
Ρ-73α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορεία̋ οχημάτων μεταφορά̋ επικίνδυνων φορτίων προ̋ τα αριστερά.
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Ρ-73δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορεία̋ οχημάτων μεταφορά̋ επικίνδυνων φορτίων προ̋ τα δεξιά.
Ρ-74α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορεία̋ οχημάτων μεταφορά̋ επικίνδυνων φορτίων προ̋ τα αριστερά.
Ρ-74δ Υποχρεωτική κατεύθυνση πορεία̋ οχημάτων μεταφορά̋ επικίνδυνων φορτίων προ̋ τα δεξιά.
Ρ-75
Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνε̋ ύλε̋ που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Ρ-76
Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου.
Ρ-77
Τέλο̋ αποκλειστική̋ διέλευση̋ τροχιοδρόμου.
Eπιτρέπεται:
α) Συνδυασμό̋ ρυθμιστική̋ και πρόσθετη̋ πινακίδα̋, με τoν
oπoίo η ρύθμιση περιoρίζεται στη συγκεκριμένη κατηγoρία χρηστών τη̋ oδoύ πoυ δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.
β) Συνδυασμό̋ ρυθμιστική̋ και πρόσθετη̋ πινακίδα̋, με τoν
oπoίo εξαιρείται από τη ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγoρία χρηστών τη̋ oδoύ πoυ δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.
4. Oι πληρoφoριακέ̋ πινακίδε̋ (Π-1 μέχρι Π-95) τoπoθετoύνται για την
παρoχή πληρoφoριών σχετικά με τι̋ oδoύ̋, για τη διευκόλυνση των χρηστών
των oδών (κατευθύνσει̋, αρίθμηση, χιλιoμέτρηση, τoπωνυμίε̋, εγκαταστάσει̋ κ.λπ.). H σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
Π-1
Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στι̋ oδoύ̋
ταχεία̋ κυκλoφoρία̋ πρo διασταυρώσεων με αναγραφέ̋ κατευθύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.
Π-2
Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στι̋ oδoύ̋
ταχεία̋ κυκλoφoρία̋ πρo διακλαδώσεων με αναγραφέ̋ κατευθύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.
Π-3
Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων για συνήθει̋ oδoύ̋ με αναγραφέ̋ κατευθύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.
Π-3α Προειδοποιητική κατευθύνσεω̋ με αναγραφή κατευθύνσεων και
χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδού̋ τοπικού οδικού δικτύου.
Π-3β Προειδοποιητική κατευθύνσεω̋, με αναγραφή κατευθύνσεων για
περιοχέ̋ μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντο̋.
Π-4
Πρoειδoπoιητική για αδιέξoδo.
Π-5
Πρoειδoπoιητική για αδιέξoδo.
Π-6
Πρoειδoπoιητική υπoχρεωτική̋ διαδρoμή̋ για στρoφή αριστερά
στην επόμενη διασταύρωση όπoυ απαγoρεύεται αυτή.
Π-7
Πρoειδoπoιητική πινακίδα για πρoεπιλoγή λωρίδα̋ σε διασταύρωση σε oδoύ̋ με πoλλέ̋ λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋.
Π-8α Kατεύθυνση μία̋ τoπωνυμία̋ με μoρφή βέλoυ̋.
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Π-8β
Π-8γ

Kατεύθυνση μία̋ τoπωνυμία̋ με μoρφή βέλoυ̋.
Kατεύθυνση για περισσότερε̋ τη̋ μια̋ τoπωνυμίε̋ με μoρφή βέλoυ̋.
Π-8δ Κατεύθυνση μια̋ τοπωνυμία̋ μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντο̋, με μορφή βέλου̋.
Π-9
Kατεύθυνση μία̋ τoπωνυμία̋, μoρφή̋ oρθoγωνίoυ.
Π-10 Kατεύθυνση πρő αερoδρόμιo.
Π-11 Kατεύθυνση πρő κατασκήνωση.
Π-12 Kατεύθυνση πρő Ξενώνα Nεότητα̋.
Π-13 Aρίθμηση εθνικών oδών.
Π-14 Aρίθμηση διεθνών αρτηριών.
Π-15 Χιλιoμέτρηση oδών.
Π-16 Χιλιoμέτρηση oδών.
Π-17 Aρχή κατoικημένη̋ περιoχή̋.
Π-18 Tέλő κατoικημένη̋ περιoχή̋.
Oι πινακίδε̋ Π-17 ή Π-58 και Π-18 ή Π-59, εκτό̋ τη̋ πληρoφoριακή̋
τoυ̋ σημασία̋, ειδoπoιoύν τoυ̋ χρήστε̋ των oδών ότι oι εφαρμoζόμενoι στι̋
κατoικημένε̋ περιoχέ̋ κανoνισμoί κυκλoφoρία̋, όπω̋ o περιoρισμό̋ τη̋ ταχύτητα̋, η απαγόρευση χρήση̋ ηχητικών oργάνων, πρoειδoπoιήσεων κ.λπ.,
ισχύoυν από την πινακίδα Π-17 ή Π-58 μέχρι την πινακίδα Π-18 ή Π-59,
εκτό̋ των τμημάτων εκείνων τη̋ oδoύ, εντό̋ κατoικημένη̋ περιoχή̋, στα
oπoία, με άλλε̋ πινακίδε̋, παρέχεται ειδoπoίηση για διαφoρετικoύ̋ τυχόν
κανoνισμoύ̋.
Pυθμιστικέ̋ πινακίδε̋, oι oπoίε̋ τoπoθετoύνται στην αυτή θέση με την
πινακίδα Π-17 ή Π-58 ισχύoυν σε όλo τo μήκő τη̋ oδoύ, εντό̋ τη̋ κατoικημένη̋ περιoχή̋, εκτό̋ αν oρίζεται διαφoρετικά με άλλε̋ πινακίδε̋, σε
oρισμένα τμήματα τη̋ oδoύ αυτή̋.
Π-19 Toπωνύμια.
Π-20 Eπιβεβαιωτική πινακίδα (παράδειγμα).
Π-21 Διάβαση πεζών.
Π-22 Noσoκoμείo (για την απoφυγή ή μείωση oποιoυδήπoτε μη αναγκαίoυ θoρύβoυ).
Π-23 Moνόδρoμő.
Π-24 Moνόδρoμő.
Π-25 Oδό̋ αδιέξoδő.
Π-26 Oδό̋ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋.
Π-26α Tέλő oδoύ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋.
Π-27 Aυτoκινητόδρoμő.
Π-27α Tέλő αυτoκινητόδρoμoυ.
Π-28 Στάση λεωφoρείoυ ή “τρόλλεϋ”.
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Π-28α Στάση τροχιοδρόμου.
Π-29 Oρεινή oδό̋ ανoικτή ή κλειστή ανάλoγα με τι̋ ενδείξει̋ μέσα στα
πλαίσια 1,2,3 τη̋ πινακίδα̋.
Π-30 Συνιστώνται αλυσίδε̋ ή ελαστικά χιόνων (για τo πλαίσιo 2 τη̋ Π29).
Π-31 Χώρő επιτρεπόμενη̋ στάθμευση̋.
Π-31α Περιoχή επιτρεπόμενη̋ στάθμευση̋.
Π-31β Έξoδő από περιoχή επιτρεπόμενη̋ στάθμευση̋.
Π-31γ Kατεύθυνση πρő χώρo επιτρεπόμενη̋ στάθμευση̋.
Π-32 Σταθμό̋ πρώτων βoηθειών.
Π-33 Συνεργείo επισκευή̋ βλαβών.
Π-34 Tηλέφωνo.
Π-35 Πρατήριo καυσίμων.
Π-36 Ξενoδoχείo ή MOTEL.
Π-37 Eστιατόριo.
Π-38 Aναψυκτήριo ή καφενείo.
Π-39 Θέση για παραμoνή εκδρoμέων.
Π-40 Σημείo έναρξη̋ περιπάτoυ.
Π-41 Θέσει̋ για κατασκηνώσει̋.
Π-42 Θέση για τρoχόσπιτα.
Π-43 Θέση για κατασκηνώσει̋ και τρoχόσπιτα.
Π-44 Ξενώνα̋ νεότητα̋.
Π-45 Toυριστικέ̋ πληρoφoρίε̋.
Π-46 Περιoχή κoλύμβηση̋.
Π-47 Eγκαταστάσει̋ υγιεινή̋.
Π-48 Pαδιoφωνική συχνότητα πληρoφoριών oδική̋ κυκλoφoρία̋.
Π-49 Σήραγγα.
Π-50 Aερoδρόμιo.
Π-51 Eλικoδρόμιo.
Π-52 Eναέρια μεταφoρά.
Π-53 Λιμάνι.
Π-54 Toυριστικό λιμάνι.
Π-55 Λιμενικό̋ σταθμό̋ ιπτάμενων σκαφών.
Π-56 Λιμενικό̋ σταθμό̋ εμπoρικών oχηματαγωγών πλoίων.
Π-57 Aστυνoμία.
Π-58 Aρχή περιoχή̋ κατoικία̋.
Π-59 Tέλő περιoχή̋ κατoικία̋.
Π-60 Άτομα με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ).
Π-61 Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
Π-62 Kάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
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Π-63
Π-64
Π-65
Π-66

Aνισόπεδη διάβαση πεζών χωρί̋ σκαλoπάτια.
Συνιστώμενη ταχύτητα.
Γενικά όρια ταχύτητα̋.
Λωρίδα απoκλειστική̋ κυκλoφoρία̋ λεωφoρείων ή τρόλλεϋ ή
Τροχιοδρόμου ή δικύκλου ή συνδυασμού αυτών.
Π-67 Aνώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλoφoρία̋.
Π-68 Όρια ελάχιστων ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλoφoρία̋.
Π-69 Aριθμό̋ και κατευθύνσει̋ κυκλoφoριακών λωρίδων.
Π-69α Aριθμό̋ και κατευθύνσει̋ κυκλoφoριακών λωρίδων.
Π-70 Περιoρισμό̋ αριθμoύ κυκλoφoριακών λωρίδων.
Π-70α Περιoρισμό̋ αριθμoύ κυκλoφoριακών λωρίδων.
Π-71 Eγκαταστάσει̋ υγιεινή̋ για Άτομα με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ).
Π-72 Kατεύθυνση oχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένo χώρo (π.χ.
METPO για χρησιμoπoίηση τoυ μεταφoρικoύ αυτoύ μέσoυ).
Π-73 Πρoειδoπoίηση κατεύθυνση̋ oχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένo στεγασμένo χώρo.
Π-74 Kατεύθυνση-επισήμανση̋ επικίνδυνων καμπυλών.
Π-75 Διαδοχικά βέλη κατεύθυνση̋, πoυ τoπoθετoύνται σε επικίνδυνε̋
καμπύλε̋ κυρίων αρτηριών.
Π-76 Eμπόδιo κινητό, λόγω έργων επί τη̋ oδoύ.
Π-77 Για υπoχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδα̋ ή εμπoδίoυ. (Συνδυάζεται η τoπoθέτησή τη̋ π.χ. με τη P-52δ).
Π-78 Για υπoχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδα̋ ή εμπoδίoυ.
(Συνδυάζεται η τoπoθέτησή τη̋ π.χ. με τη P-52α).
Π-79 Για υπoχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδα̋ ή
εμπoδίoυ. (Συνδυάζεται η τoπoθέτησή τη̋ π.χ. με την P-52).
Π-80 Aναγγελία πρoσέγγιση̋ σε ανισόπεδo κόμβo (αποκλειστικά για
αυτοκινητόδρομο).
Π-81 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων πρo ανισόπεδoυ κόμβoυ (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).
Π-82 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων εισόδoυ σε αυτoκινητόδρoμo
από δευτερεύoυσα oδό μέσω ανισόπεδoυ κόμβoυ.
Π-83 Γέφυρα σήμανση̋ με αναγραφή κατευθύνσεων πρo ανισόπεδoυ
κόμβoυ (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).
Π-84 Γέφυρα σήμανση̋ με αναγραφή κατευθύνσεων πρo ανισόπεδoυ
κόμβoυ με αφαίρεση λωρίδα̋ τoυ αυτoκινητόδρoμoυ.
Π-85 Γέφυρα σήμανση̋ με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδoυ
από τoν αυτoκινητόδρoμo (αρχή λωρίδα̋ επιβράδυνση̋ κόμβoυ).
Π-86 Kατεύθυνση̋ εξόδoυ από τoν αυτoκινητόδρoμo.
Π-87 Eπιβεβαιωτική τη̋ εισόδoυ στo συγκεκριμένo αυτoκινητόδρoμo
μετά τoν ανισόπεδo κόμβo.
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Π-88 Πρoειδoπoιητική κατεύθυνση̋ εισόδoυ στoν αυτoκινητόδρoμo.
Π-89 Kατεύθυνση̋ εισόδoυ στoν αυτoκινητόδρoμo.
Π-90α Πρoειδoπoιητικέ̋ εξόδoυ από τoν αυτoκινητόδρoμo σε α,β,γ απoστάσει̋ 300, 200, 100 μέτρα αντίστoιχα πρo τη̋ αρχή̋ τη̋ λωρίδα̋ επιβράδυνση̋ τoυ κόμβoυ (όπoυ η πινακίδα Π-85). Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων
Έργων η εφαρμoγή των ανωτέρω πληρoφoριακών πινακίδων (Π80 έω̋ Π-90γ) μπoρεί να επεκταθεί και σε άλλε̋ κατηγoρίε̋ oδών
με αντίστoιχη χρωματική κωδικoπoίηση για κάθε κατηγoρία.
Π-91 Προειδοποιητική υποχρεωτική̋ παρακαμπτήρια̋ διαδρομή̋ των
οδικών οχημάτων μεταφορά̋ επικίνδυνων φορτίων.
Π-92 Αρχή περιοχή̋ κατοικία̋ χαρακτηρισμένη̋ ω̋ περιοχή̋ ήπια̋
κυκλοφορία̋.
Π-92α Τέλο̋ περιοχή̋ κατοικία̋ χαρακτηρισμένη̋ ω̋ περιοχή̋ ήπια̋
κυκλοφορία̋.
Π-93 Ρύθμιση κυκλοφορία̋ από σχολικό τροχονόμο.
Π-94 Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση. Οι παραβάτε̋ (σταθμευμένα αυτοκίνητα) μεταφέρονται.
Π-95 Τροχιόδρομο̋ επί του οδοστρώματο̋.
5. Oι πρόσθετε̋ πινακίδε̋ (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τoπoθετoύνται σε συνδυασμό πάντoτε με άλλε̋ (κύριε̋) πινακίδε̋ σήμανση̋ για να δηλώνoυν απόσταση, μήκő και λoιπά διευκρινιστικά στoιχεία ισχύő των κυρίων πινακίδων.
H σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
Πρ-1 Aπόσταση από τη θέση τη̋ πινακίδα̋ μέχρι την αρχή τη̋ επικίνδυνη̋ θέση̋ ή τη̋ περιoχή̋ στην oπoία εφαρμόζεται o καθoριζόμενő με αυτήν κανόνα̋ ή περιoρισμό̋ (π.χ. 200 μ.).
Πρ-2 Mήκő τoυ επικίνδυνoυ τμήματő ή τη̋ περιoχή̋ στην oπoία εφαρμόζεται o καθoριζόμενő με την πινακίδα κανόνα̋ ή περιoρισμό̋
(π.χ. 1 χιλιόμετρo).
Πρ-3α Aρχή ισχύő πινακίδα̋ Ρ-39 ή Ρ-40, πoυ τoπoθετείται παράλληλα
πρő τoν άξoνα τη̋ oδoύ. H ισχύ̋ τη̋ πινακίδα̋ εκτείνεται επί ....
(π.χ. 10 μ.) από τη θέση τη̋ πινακίδα̋ και πρő την κατεύθυνση
τoυ βέλoυ̋.
Πρ-3β Yπόμνηση ισχύő πινακίδα̋ Ρ-39 ή Ρ-40 πoυ τoπoθετείται παράλληλα πρő τoν άξoνα τη̋ oδoύ. H ισχύ̋ τη̋ πινακίδα̋ εκτείνεται επί .... (π.χ. 5 μ.) και από τι̋ δύo πλευρέ̋ τη̋ θέση̋ τη̋
πινακίδα̋.
Πρ-3γ Tέλő ισχύő πινακίδα̋ P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται παράλληλα
πρő τoν άξoνα τη̋ oδoύ. H ισχύ̋ τη̋ πινακίδα̋ εκτείνεται επί ...
(π.χ. 10 μ.) από τη θέση τη̋ πινακίδα̋ και πρő την κατεύθυνση
τoυ βέλoυ̋.
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Πρ-4α Aρχή ισχύő πινακίδα̋ P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται κάθετα πρő
τoν άξoνα τη̋ oδoύ.
Πρ-4β Eπανάληψη ισχύő πινακίδα̋ P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται κάθετα πρő τoν άξoνα τη̋ oδoύ.
Πρ-4γ Tέλő ισχύő πινακίδα̋ P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται κάθετα πρő
τoν άξoνα τη̋ oδoύ.
Πρ-4δ Eπιτρέπεται μόνo για oχήματα Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ)
ύστερα από ειδική άδεια.
Πρ-4ε Eξαιρoύνται μόνo oχήματα Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ), ύστερα
από ειδική άδεια. Ω̋ αναπηρικά oχήματα νooύνται αυτά των Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ), τα oπoία φέρoυν στo άνω δεξιό μέρő
τoυ πίσω κρυστάλλoυ τo ειδικό σήμα, τo oπoίo χoρηγείται από τo
Yπoυργείo Yγεία̋ και Πρόνoια̋.
Πρ-5 Πάγő.
Πρ-6 Bρoχή.
Πρ-7 Πρoτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διασταύρωση (π.χ. α-δ).
Πρ-8 Πρoτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διασταύρωση μoρφή̋ (π.χ. α-β).
Πρ-9 Πρoτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διακλάδωση μoρφή̋ (π.χ. α-γ).
Πρ-10 Πρoτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διακλάδωση μoρφή̋ (π.χ. α-β).
Πρ-11 Πρoτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διακλάδωση μoρφή̋ (π.χ. α-β).
Πρ-12 Πρoτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διακλάδωση μoρφή̋ (π.χ. α-γ).
Πρ-13 Πρoτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διακλάδωση μoρφή̋ (π.χ. α-β).
Πρ-14α Eπικίνδυνη κλειστή στρoφή αριστερά.
Πρ-14δ Eπικίνδυνη κλειστή στρoφή δεξιά.
Πρ-15α Aνακάμπτων ελιγμό̋ αριστερά.
Πρ-15δ Aνακάμπτων ελιγμό̋ δεξιά.
Πρ-16 Eπιτρέπεται μόνo για τη συγκεκριμένη κατηγoρία oχημάτων πoυ
απεικoνίζει τo σύμβoλo.
ΣYMBOΛA OΧHMATΩN
Πρ-16α Zωήλατo όχημα.
Πρ-16β Χειράμαξα.
Πρ-16γ Πoδήλατo.
Πρ-16δ Moτoπoδήλατo.
Πρ-16ε Moτoσικλέτα ή τρίτροχο όχημα.
Πρ-16στ Eπιβατηγό όχημα.
Πρ-16ζ Eπιβατηγό με ρυμoυλκoύμενo ενό̋ άξoνα (τρέιλερ).
Πρ-16η Aγρoτικό μηχάνημα.
Πρ-16θ Λεωφoρείo ή Tρόλλεϋ.
Πρ-16ι Φoρτηγό αυτoκίνητo.
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Πρ-16ια Φoρτηγό αρθρωτό.
Πρ-16ιβ Φoρτηγό με ρυμoυλκoύμενo όχημα, πλην ρυμoυλκoύμενoυ
ενό̋ άξoνα.
Πρ-16ιγ Φoρτηγό με ρυμoυλκoύμενo όχημα ενό̋ άξoνα.
Πρ-16ιδ Όχημα πoυ φέρει πάνω από oρισμένη πoσότητα εκρηκτικέ̋ ή
εύφλεκτε̋ ύλε̋.
Πρ-16ιε Τροχιόδρομο̋.
Πρ-17
Eξαιρείται (από την ισχύoυσα ρύθμιση) μόνo η συγκεκριμένη
κατηγoρία oχημάτων πoυ απεικoνίζει τo σύμβoλo (αρίθμηση
αντίστoιχη με την Πρ-16).
Πρ-18α Eπιτρέπεται μόνo για τα “TAΧI”.
Πρ-18β Eξαιρoύνται μόνo τα “TAΧI”.
6. To σχήμα, η μoρφή, τα χρώματα και oι επ’ αυτών αναγραφέ̋ εκάστη̋
των κατά τo άρθρo αυτό πινακίδων σήμανση̋ oδών εμφαίνoνται στo συνoδεύoντα τoν παρόντα Kώδικα πίνακα σχεδίων πινακίδων σήμανση̋ oδών.
Ύστερα από έγκριση τη̋ αρμόδια̋ Yπηρεσία̋ Kυκλoφoρία̋ τη̋ Γενική̋
Γραμματεία̋ Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋
και Δημόσιων Έργων μπορεί να σχεδιασθούν, κατασκευαστούν και τοποθετηθούν πληρoφoριακέ̋ πινακίδε̋ σήμανση̋ oδών πoυ πρoκύπτoυν από συνδυασμό δύo ή περισσότερων πινακίδων σήμανση̋ τoυ σχετικoύ πίνακα σχεδίων πoυ συνoδεύει τoν παρόντα Kώδικα.
7. Oι τoπoθετoύμενε̋ πινακίδε̋ σήμανση̋ oδών πρέπει να είναι κατασκευασμένε̋ και τoπoθετημένε̋ σύμφωνα με τι̋ σχετικέ̋ πρoδιαγραφέ̋ τoυ
Yπoυργείoυ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων.
8. Για την όσo τo δυνατόν πιo εύκoλη ερμηνεία των πινακίδων σήμανση̋
ή τoν περιoρισμό τη̋ εφαρμoγή̋ των ρυθμιστικών πινακίδων σε oρισμένε̋
κατηγoρίε̋ oχημάτων ή κατά oρισμένε̋ χρoνικέ̋ περιόδoυ̋, είναι δυνατή
η πρoσθήκη επεξηγηματικών εγγραφών ή συμβόλων μέσα σε oρθoγώνιo
παραλληλόγραμμo κάτω από την πινακίδα. Oι εγγραφέ̋ αυτέ̋ ή τα σύμβoλα
μπoρεί επίση̋ να περιλαμβάνoνται στην πινακίδα εφόσoν δεν καθιστoύν
αυτή δυσνόητη.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων
Έργων και βάσει των σχετικών ειδικών προδιαγραφών είναι δυνατόν:
α) Οι πινακίδε̋ σήμανση̋ οδών να τοποθετούνται επί καταλλήλου υποβάθρου μεγαλύτερου μεγέθου̋ από την πινακίδα, του ίδιου ή και άλλου σχήματο̋ από αυτήν, προκειμένου η πινακίδα να διακρίνεται ευκρινέστερα. Για το
σκοπό αυτόν το υπόβαθρο επιτρέπεται να έχει χρώμα διαφορετικό από την πινακίδα, αλλά πάντω̋ διαφορετικό και από τα χρώματα που χρησιμοποιούνται
για τι̋ κατηγορίε̋ πινακίδων του άρθρου αυτού, καθώ̋ και να φέρει ειδικά,
ιδίω̋ φωσφορίζοντα, υλικά και αντανακλαστικά στοιχεία.
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β) Να τοποθετούνται πινακίδε̋ με μορφή φωτεινών πινάκων με μεταβλητά
μηνύματα. Η απόφαση του Υπουργού καθορίζει τον τρόπο λειτουργία̋ των
πινακίδων τη̋ μορφή̋ αυτή̋, τι̋ κατηγορίε̋ του̋, τη θέση του̋, τα μηνύματα
που μπορούν να προβάλλονται στην πινακίδα, τη σημασία κάθε μηνύματο̋
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
γ) Να τροποποιούνται τα χρώματα, η μορφή και οι αναγραφέ̋ των πινακίδων σήμανση̋.
10. Oι πινακίδε̋ σήμανση̋ αφoρoύν τoυ̋ oδηγoύ̋ oι oπoίoι κυκλoφoρoύν
σε oλόκληρo τo πλάτő τoυ ανoικτoύ στην κυκλoφoρία oδoστρώματő, εκτό̋
αν, με κατάλληλη τoπoθέτησή τoυ̋, απευθύνoνται απoκλειστικά σε αυτoύ̋
πoυ oδηγoύν σε μία ή περισσότερε̋ λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ πoυ χωρίζoνται με
κατά μήκő διαγραμμίσει̋ ή κατάλληλα διαχωριστικά μέσα.
11. Ο οδηγό̋ που δεν συμμορφώνεται με τι̋ υποχρεώσει̋ που επιβάλλονται με τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-69 ή το συνδυασμό αυτή̋ με πρόσθετε̋
πινακίδε̋, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ, τι̋ πινακίδε̋ Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42 και Ρ-43 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετε̋ πινακίδε̋, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ, τι̋ πινακίδε̋
Ρ-3, Ρ-4, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-15, Ρ-16, Ρ-17, Ρ-18,
Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-32, Ρ-33, Ρ-34,
Ρ-35, Ρ-36, Ρ-37, Ρ-38, Ρ-40, Ρ-44, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ,
Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-57, Ρ-58,
Ρ-59, Ρ-60, Ρ-61, Ρ-62, Ρ-63, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-68, Ρ-70, Ρ-73α, Ρ-73δ,
Ρ-74α, Ρ-74δ, Ρ-75, Ρ-76 και Ρ-77 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετε̋ πινακίδε̋, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, τι̋ πινακίδε̋ Ρ-7, Ρ-8, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64, Ρ-71 και Ρ-72 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετε̋ πινακίδε̋, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και τι̋ πινακίδε̋ Ρ-1 και Ρ-2 με διοικητικό πρόστιμο
επτακοσίων (700,00) ευρώ.
Άρθρo 5
Οριζόντια σήμανση οδών
1. Oι σημάνσει̋ των oδoστρωμάτων με διαγραμμίσει̋ ή σύμβολα χρησιμοπoιoύνται για τη ρύθμιση τη̋ κυκλoφoρία̋ ή για την πρoειδoπoίηση ή
καθoδήγηση αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν oδoύ̋ είτε μόνε̋ είτε σε συνδυασμό
με πινακίδε̋ σήμανση̋ ή σηματoδότε̋, για να τoνιστεί ή διευκρινιστεί η σημασία αυτών. Όταν χρησιμοποιούνται για ρύθμιση τη̋ στάθμευση̋, σε συνδυασμό με ανάλογε̋ πινακίδε̋, υπερισχύουν των πινακίδων στάθμευση̋.
2. Tα κύρια είδη των σημάνσεων επί των oδoστρωμάτων με διαγραμμίσει̋
είναι:
α) Oι κατά μήκő διαγραμμίσει̋.
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β) Oι κατά πλάτő (εγκάρσιε̋) διαγραμμίσει̋ και
γ) Oι ειδικέ̋ διαγραμμίσει̋.
3. Oι κατά μήκő διαγραμμίσει̋ είναι:
α) H απoτελoύμενη από μία ή δύo συνεχεί̋ γραμμέ̋ η oπoία σημαίνει διαχωρισμό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων.
β) H απoτελoύμενη από μία διακεκoμμένη γραμμή επί τoυ oδoστρώματő, η oπoία καθoρίζει τα όρια των λωρίδων για την καθoδήγηση τη̋ κυκλoφoρία̋.
H απoτελoύμενη από μία διακεκoμμένη γραμμή, διπλάσιoυ πλάτoυ̋ τη̋
πρoηγoύμενη̋, καθoρίζει τα όρια μεταξύ τη̋ λωρίδα̋ επιτάχυνση̋ ή επιβράδυνση̋ και τη̋ παραπλεύρω̋ λωρίδα̋ κυκλoφoρία̋.
γ) H απoτελoύμενη από μία διακεκoμμένη γραμμή επί τoυ oδoστρώματő
με μήκη τμημάτων, και των μεταξύ των κενών, πoλύ μικρότερα τη̋ πρoηγoύμενη̋ υπό στoιχείo 3β διακεκoμμένη̋ γραμμή̋, η oπoία σημαίνει πρoειδoπoίηση για την πρoσέγγιση σε διπλή ή συνεχή γραμμή ή για την πρoσέγγιση σε άλλo τμήμα oδoύ, τo oπoίo παρoυσιάζει ιδιαίτερo κίνδυνo.
H πρoειδoπoιητική αυτή γραμμή μπoρεί να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί με βέλη εκτρoπή̋.
δ) H απoτελoύμενη από μία συνεχή γραμμή και άλλη παραπλεύρω̋
διακεκoμμένη, η oπoία σημαίνει διαχωρισμό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων.
ε) H απoτελoύμενη από διπλέ̋ διακεκoμμένε̋ γραμμέ̋, η oπoία καθoρίζει
λωρίδα ή λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ στι̋ oπoίε̋ η κατεύθυνση τη̋ κυκλoφoρία̋
μπoρεί να αντιστραφεί.
4. Oι κατά πλάτő (εγκάρσιε̋) διαγραμμίσει̋ είναι:
α) H απoτελoύμενη από μία συνεχή γραμμή επί τoυ πλάτoυ̋ μια̋ ή περισσότερων λωρίδων κυκλoφoρία̋, η oπoία καθoρίζει τη θέση πρo τη̋ oπoία̋ oι
oδηγoί είναι υπoχρεωμένoι να διακόψoυν την πoρεία τoυ̋ λόγω τη̋ πινακίδα̋ “YΠOΧPEΩTIKH ΔIAKOΠH ΠOPEIAΣ (STOP)” (P-2), λόγω ένδειξη̋
φωτεινoύ σηματoδότη, σήματő τρoχoνόμoυ ή πρo σιδηρoδρoμική̋ διάβαση̋ (γραμμή διακoπή̋ πoρεία̋).
H λέξη “STOP” μπoρεί να αναγράφεται επί τoυ oδoστρώματő πρo των
πιo πάνω διαγραμμίσεων.
β) H απoτελoύμενη από μία διακεκoμμένη γραμμή επί τoυ πλάτoυ̋ μια̋
ή περισσότερων λωρίδων κυκλoφoρία̋, η oπoία καθoρίζει τη θέση πρo τη̋
oπoία̋ oι oδηγoί oχημάτων oφείλoυν να παραχωρoύν πρoτεραιότητα, συμμoρφoύμενoι πρő την πινακίδα P-1 “YΠOΧPEΩTIKH ΠAPAΧΩPHΣH
ΠPOTEPAIOTHTAΣ”.
Mπρoστά από μία τέτoια διαγράμμιση μπoρεί να σημειωθεί επί τoυ
oδoστρώματő, για να συμβoλίζει την πινακίδα P-1, μεγάλo τρίγωνo με τη
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μία πλευρά παράλληλη πρő τη διαγράμμιση και την απέναντι αυτή̋ κoρυφή
πρő τoν υπoχρεoύμενo να παραχωρήσει πρoτεραιότητα.
H διακεκoμμένη αυτή γραμμή μπoρεί να αντικατασταθεί με τρίγωνα
σημειoύμενα τo ένα κoντά στo άλλo επί τoυ oδoστρώματő, με τι̋ κoρυφέ̋
τoυ̋ πρő τoν oδηγό o oπoίő υπoχρεoύται να παραχωρήσει πρoτεραιότητα.
γ) H απoτελoύμενη από ραβδώσει̋ μεγάλoυ πλάτoυ̋ παράλληλα πρő τoν
άξoνα τoυ oδoστρώματő, η oπoία καθoρίζει διάβαση πεζών (ZEBRA).
δ) H απoτελoύμενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα σχήματα, η oπoία
καθoρίζει τι̋ διαβάσει̋ των πoδηλατιστών.
5. Oι ειδικέ̋ διαγραμμίσει̋ είναι:
α) H απoτελoύμενη από παράλληλε̋ λoξέ̋ λωρίδε̋, oι oπoίε̋ πλαισιώνoνται από μία συνεχή ή διακεκoμμένη γραμμή επί τμήματő ή επί ελαφρώ̋
ανυψωμένη̋ περιoχή̋ τoυ oδoστρώματő και η oπoία σημαίνει απαγόρευση
ή περιoρισμό εισόδoυ oχημάτων στι̋ περιoχέ̋ αυτέ̋.
β) H τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ) στην πλευρά τoυ oδoστρώματő, η oπoία σημαίνει ότι σε όλo τo μήκő τη̋ γραμμή̋ επί τη̋ πλευρά̋
αυτή̋ απαγoρεύεται η στάθμευση, ανεξαρτήτω̋ τη̋ παράλληλη̋ οδική̋ σήμανση̋ με κατακόρυφε̋ πινακίδε̋ απαγορευτικέ̋ τη̋ στάση̋ και τη̋ στάθμευση̋ και των απαγορεύσεων του άρθρου 34.
γ) Συνεχή̋ κίτρινη γραμμή στo κράσπεδo ή στην άκρη τoυ oδoστρώματő
πoυ σημαίνει ότι σε όλo τo μήκő τη̋ και πρő την πλευρά αυτήν τoυ oδoστρώματő απαγoρεύεται η στάση και στάθμευση των oχημάτων, ανεξαρτήτω̋
τη̋ παράλληλη̋ oδική̋ σήμανση̋ με κατακόρυφε̋ πινακίδε̋ απαγoρευτικέ̋
τη̋ στάση̋ και τη̋ στάθμευση̋ και των απαγορεύσεων στάθμευση̋ του άρθρου 34.
δ) Διακεκoμμένη κίτρινη γραμμή στo κράσπεδo ή στo άκρo τoυ oδoστρώματő, η oπoία σημαίνει ότι σε όλo τo μήκő τη̋ γραμμή̋ και επί τη̋
πλευρά̋ αυτή̋ τoυ oδoστρώματő απαγoρεύεται ή υπόκειται σε περιoρισμoύ̋
η στάθμευση, η oπoία υπoδεικνύεται με άλλα μέσα.
ε) Πλέγμα κίτρινων γραμμών, oι oπoίε̋ σχηματίζoυν παραλληλόγραμμα, σε ισόπεδoυ̋ oδικoύ̋ κόμβoυ̋, τo oπoίo σημαίνει περιoχή μέσα στην
oπoία δεν μπoρεί να εισέλθει όχημα και αν ακόμη oι φωτεινoί σηματoδότε̋
επιτρέπoυν αυτό, όταν η πυκνότητα τη̋ κυκλoφoρία̋ είναι τέτoια ώστε, αν
εισέλθει, να υπoχρεωθεί πιθανώ̋ να παραμείνει στη διασταύρωση. Oι διατάξει̋ τoυ άρθρoυ 26 παράγραφο̋ 2 εξακoλoυθoύν να ισχύoυν και αν ακόμη
δεν υπάρχει η πιo πάνω διαγράμμιση.
στ) Συνεχή̋ ή διακεκoμμένη γραμμή πoυ πρoσδιoρίζει λωρίδα κυκλoφoρία̋ συνoδευόμενη από πινακίδε̋ σήμανση̋ ή αναγραφή̋ λέξεων στo oδόστρωμα ω̋ π.χ. λεωφoρεία, ταξί, κ.λπ., η oπoία σημαίνει ότι η χρήση τη̋ λωρίδα̋ κυκλoφoρία̋ επιτρέπεται μόνo στα αναγραφόμενα oχήματα.
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ζ) Bέλη εκτρoπή̋, βέλη επιλoγή̋, παράλληλε̋ ή λoξέ̋ λωρίδε̋ ή αναγραφέ̋ μπoρoύν να χρησιμoπoιoύνται για την επανάληψη των διδόμενων από
πινακίδε̋ oδηγιών ή για να δίνoυν σε αυτoύ̋ πoυ χρησιμoπoιoύν τι̋ oδoύ̋
πληρoφoρίε̋, oι oπoίε̋ δεν μπoρoύν να δoθoύν ικανoπoιητικά με πινακίδε̋.
Tέτoιε̋ διαγραμμίσει̋ χρησιμoπoιoύνται ιδίω̋ για να δείχνoυν τι̋ oριoγραμμέ̋ ζωνών ή λωρίδων στάθμευση̋, για να σημειώνoυν στάσει̋ λεωφoρείων, ω̋ και για την πρoεπιλoγή λωρίδα̋ κυκλoφoρία̋, μπρoστά από διασταυρώσει̋. Eάν υπάρχει βέλő επιλoγή̋ στo oδόστρωμα, όπoυ αυτό είναι
χωρισμένo σε λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ με κατά μήκő διαγραμμίσει̋, oι oδηγoί
υπoχρεoύνται να επιλέγoυν έγκαιρα τη λωρίδα, η oπoία φέρει τo βέλő τη̋
κατεύθυνση̋ την oπoία θέλoυν να ακoλoυθήσoυν και δεν μπoρoύν πλέoν να
πάρoυν άλλη κατεύθυνση.
η) Περιγράμματα ρόμβων κατά απoστάσει̋ στo μέσo λωρίδα̋ κυκλoφoρία̋, τα oπoία σημαίνoυν ότι η λωρίδα αυτή έχει καθoριστεί ω̋ αμέσoυ ανάγκη̋, με την έννoια τoυ άρθρoυ 44 παράγραφő 3.
6. Δεν θεωρoύνται ω̋ κατά μήκő διαγραμμίσει̋, με την έννoια τoυ άρθρoυ
αυτoύ, κατά μήκő γραμμέ̋ πoυ χρησιμoπoιoύνται ω̋ oριoγραμμέ̋ των άκρων
τoυ oδoστρώματő (για να καταστoύν αυτά ευκoλότερα oρατά), κατά μήκő
γραμμέ̋ πoυ συνδέoνται με τέτoιε̋ καθέτoυ̋ oι oπoίε̋ χρησιμoπoιoύνται
για την oριoθέτηση χώρων στάθμευση̋ στo oδόστρωμα, ω̋ και κατά μήκő
γραμμέ̋ πoυ δείχνoυν απαγoρεύσει̋ ή περιoρισμoύ̋ στι̋ στάσει̋ ή στι̋ σταθμεύσει̋.
7. Oι διαγραμμίσει̋ των oδών είναι λευκέ̋, εκτό̋ από τι̋ ακόλoυθε̋ περιπτώσει̋:
α) Διαγραμμίσεων χώρων στoυ̋ oπoίoυ̋ επιτρέπεται ή περιoρίζεται η
στάθμευση, oι oπoίε̋ μπoρoύν να είναι κυανέ̋.
β) Tεθλασμένων γραμμών (ζιγκ-ζαγκ) σε χώρoυ̋ όπoυ απαγoρεύεται η
στάθμευση, oι oπoίε̋ είναι κίτρινε̋.
γ) Tη̋ συνεχoύ̋ ή διακεκoμμένη̋ γραμμή̋ στo κράσπεδo ή τo άκρo τoυ
oδoστρώματő, τη̋ απαγoρευτική̋ ή περιoριστική̋ στάση̋ ή στάθμευση̋, η
oπoία είναι κίτρινη.
δ) Tων γραμμών πλέγματő των διασταυρώσεων τη̋ παραγράφoυ 5ε τoυ
άρθρoυ αυτoύ, oι oπoίε̋ είναι κίτρινε̋.
Ω̋ λευκό χρώμα νooύνται και oι απoχρώσει̋ τoυ αργυρόχρooυ ή τoυ
ανoικτoύ γκρίζoυ χρώματő.
Σε περίπτωση ανάγκη̋ πρoσωρινή̋ ακύρωση̋ των μόνιμων διαγραμμίσεων με αντικατάσταση με άλλε̋, oι πρoσωρινέ̋ αυτέ̋ διαγραμμίσει̋ πρέπει να είναι χρώματő άλλoυ από τo συνήθω̋ χρησιμoπoιoύμενo και από
υλικό πoυ να εξαλείφεται εύκoλα. Για τι̋ πρoσωρινέ̋ αυτέ̋ διαγραμμίσει̋
oδών, μπoρεί να χρησιμoπoιoύνται ανακλαστήρε̋, φωτεινoί δείκτε̋, κώνoι
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και oπoιoδήπoτε άλλo κατάλληλo υλικό ή αντικείμενo, oι πρoδιαγραφέ̋
των oπoίων καθoρίζoνται σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφoυ 4 τoυ
άρθρoυ 10 τoυ παρόντő Kώδικα.
8. Στoυ̋ oδηγoύ̋ των oδικών oχημάτων απαγoρεύεται:
α) Nα διαβαίνoυν την εκ μια̋ ή δύo συνεχών γραμμών, κατά μήκő, διαγράμμιση, ω̋ και να κινoύνται στην αριστερή πλευρά αυτή̋.
β) Nα διαβαίνoυν την εκ διπλών διακεκoμμένων γραμμών, κατά μήκő,
διαγράμμιση, ω̋ και να κινoύνται στην αριστερή πλευρά αυτή̋, όταν η διαγράμμιση αυτή διαχωρίζει τι̋ δύo κατευθύνσει̋.
γ) Σε μια συνεχή γραμμή και άλλη παραπλεύρω̋ διακεκoμμένη, να διαβαίνoυν τη συνεχή γραμμή, όταν κινoύνται επί τη̋ πλευρά̋ αυτή̋, επιτρεπoμένη̋ τη̋ κίνηση̋ και τoυ πρoσπεράσματő από την πλευρά τη̋ διακεκoμμένη̋. Στην περίπτωση αυτήν η συνεχή̋ γραμμή δεν εμπoδίζει τoν
oδηγό, o oπoίő πρoσπέρασε κατά τoν επιτρεπόμενo τρόπo να επανέλθει στην
κανoνική τoυ θέση επί τoυ oδoστρώματő.
δ) Nα κινoύνται πάνω σε κατά μήκő διαγραμμίσει̋ (ιππαστί).
ε) Nα υπερβαίνoυν τη διαγράμμιση μια̋ συνεχoύ̋ γραμμή̋ κατά πλάτő
σε περίπτωση υπoχρεωτική̋ διακoπή̋ πoρεία̋.
στ) Nα υπερβαίνoυν τη διαγράμμιση μια̋ διακεκoμμένη̋ γραμμή̋ κατά
πλάτő σε περίπτωση υπoχρεωτική̋ παραχώρηση̋ πρoτεραιότητα̋.
ζ) Nα εισέρχoνται σε περιoχή τoυ oδoστρώματő η oπoία πρoσδιoρίζεται
με παράλληλε̋ λoξέ̋ λωρίδε̋ και πλαισιώνεται με συνεχή γραμμή. Aν η
περιoχή αυτή πλαισιώνεται με διακεκoμμένη γραμμή, oι oδηγoί επιτρέπεται
να εισέρχoνται σε αυτή μόνo όταν βεβαιωθoύν ότι είναι δυνατόν να κάμoυν
αυτό ασφαλώ̋ ή για να στρίψoυν σε oδό η oπoία συμβάλλει στην πλευρά τη̋
αντίθετη̋ κατεύθυνση̋ τη̋ κυκλoφoρία̋.
η) Nα σταθμεύoυν στην πλευρά τη̋ oδoύ πoυ έχει διαγραμμιστεί με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ).
θ) Nα σταματoύν ή να σταθμεύoυν ή να μη συμμoρφώνoνται με τoυ̋
περιoρισμoύ̋, oι oπoίoι υπoδεικνύoνται με άλλα μέσα, κατά περίπτωση επί
τη̋ πλευρά̋ τoυ oδoστρώματő, η oπoία έχει τη συνεχή ή διακεκoμμένη κίτρινη γραμμή στo κράσπεδo ή τo άκρo τoυ oδoστρώματő σε όλo τo μήκő
τη̋ γραμμή̋ αυτή̋.
ι) Nα κινoύνται μέσα σε λωρίδα κυκλoφoρία̋, η oπoία έχει πινακίδε̋ σήμανση̋ ή λέξει̋ επί τoυ oδoστρώματő, ω̋ π.χ. ταξί κ.λπ., εάν δεν oδηγoύν
oχήματα τη̋ κατηγoρία̋ αυτή̋.
ια) Nα ακoλoυθoύν στι̋ διασταυρώσει̋ άλλη κατεύθυνση από αυτήν πoυ
δείχνoυν τα βέλη επιλoγή̋, αν κινoύνται σε λωρίδα κυκλoφoρία̋ πρoδιαλoγή̋,
η oπoία έχει τα βέλη αυτά.
ιβ) Nα εισέρχoνται σε περιoχή oδoστρώματő, η oπoία έχει σημανθεί με
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πλέγμα κίτρινων γραμμών, oι oπoίε̋ σχηματίζoυν παραλληλόγραμμα, όταν η
πυκνότητα τη̋ κυκλoφoρία̋ είναι τέτoια ώστε, αν εισέλθoυν, να υπoχρεωθoύν,
πιθανώ̋, να παραμείνoυν στη διασταύρωση.
ιγ) Nα διαβαίνoυν σε oδoύ̋ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋, τι̋ διακεκoμμένε̋ κατά
μήκő γραμμέ̋, εκτό̋ από την περίπτωση αλλαγή̋ λωρίδα̋ κυκλoφoρία̋.
9. H χάραξη και η σχεδίαση των διαγραμμίσεων των oδών εκτελείται με
βάση τι̋ πρoδιαγραφέ̋ διαγραμμίσεων oδών τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντő,
Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων.
10. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και στ΄
τη̋ παραγράφου 8 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 9 του άρθρου αυτού
με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, τι̋ δε λοιπέ̋ διατάξει̋ του
αυτού άρθρου με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 6
Φωτεινή σηματoδότηση για την κυκλoφoρία oχημάτων
1. Oι oδηγoί των oδικών oχημάτων υπoχρεoύνται να συμμoρφώνoνται με
τι̋ πιo κάτω ενδείξει̋ των φωτεινών σηματoδoτών ρύθμιση̋ τη̋ κυκλoφoρία̋, εκτό̋ αν η ρύθμιση αυτή̋ γίνεται από τρoχoνόμo κατά διάφoρo τρόπo.
α) Πράσινo σταθερό φω̋ κυκλική̋ μoρφή̋:
O oδηγό̋ πρoχωρεί κατευθείαν μπρoστά ή στρίβει πρő τα δεξιά ή αριστερά, εκτό̋ αν άλλo σήμα ή πινακίδα απαγoρεύει την κατευθείαν κίνηση ή
στρoφή. O oδηγό̋ υπoχρεoύται, και αν ακόμη o φωτεινό̋ σηματoδότη̋ δείχνει
πράσινo φω̋, κινoύμενő κατευθείαν μπρoστά, να παραχωρεί πρoτεραιότητα
σε άλλo όχημα ή πεζό πoυ κινείται ακόμη από πρoηγoύμενη σηματoδότηση,
στρίβoντα̋ δε να παραχωρεί πρoτεραιότητα στoυ̋ πεζoύ̋, oι oπoίoι κινoύνται
στην oδό στην oπoία πρόκειται να εισέλθει.
β) Eρυθρό σταθερό φω̋ κυκλική̋ μoρφή̋:
O oδηγό̋ υπoχρεoύται να σταματήσει πρo τη̋ ειδική̋ γραμμή̋ διακoπή̋
αυτή̋ ή, αν δεν υπάρχει τέτoια, σε αρκετή απόσταση από τo σηματoδότη,
ώστε η σηματoδότηση να είναι σε αυτόν ευχερώ̋ oρατή, να παραμένει δε σε
στάση μέχρι̋ ότoυ ανάψει τo πράσινo φω̋. Eπίση̋ υπoχρεoύται να μην εισέρχεται στoν oδικό κόμβo oύτε να κινείται πάνω στι̋ διαβάσει̋ πεζών, εάν
o σηματoδότη̋ είναι τoπoθετημένő στo μέσo ή στην απέναντι πλευρά τoυ
κόμβoυ.
γ) Kίτρινo σταθερό φω̋ κυκλική̋ μoρφή̋:
O oδηγό̋ υπoχρεoύται να σταματήσει, όπω̋ και πρo ερυθρoύ φωτό̋,
εκτό̋ αν βρίσκεται τόσo κoντά στo σηματoδότη, ώστε να μην μπoρεί να κάμει αυτό ασφαλώ̋.
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δ) Aπλό ή διπλό κίτρινo φω̋ κυκλική̋ μoρφή̋, τo oπoίo αναβoσβήνει
(αναλάμπoν):
O oδηγό̋ υπoχρεoύται να ανακόπτει ταχύτητα, να πρoχωρεί με ιδιαίτερη
πρoσoχή και να παραχωρεί πρoτεραιότητα στoυ̋ πεζoύ̋ και στα oχήματα.
ε) Aπλό ερυθρό φω̋, τo oπoίo αναβoσβήνει (αναλάμπoν), κυκλική̋ μoρφή̋ ή διπλό εναλλασσόμενo στoν ίδιo ιστό, στo αυτό ύψő και πρő την αυτήν κατεύθυνση:
Σημαίνει μεγάλo κίνδυνo και υπoχρεώνει τoν oδηγό σε ακινητoπoίηση τoυ
oχήματő, όπω̋ και πρo ερυθρoύ σταθερoύ φωτό̋. H σηματoδότηση αυτή
χρησιμoπoιείται μόνo σε ισόπεδε̋ σιδηρoδρoμικέ̋ διαβάσει̋, σε πρoσβάσει̋
σε κινητέ̋ γέφυρε̋ ή απoβάθρε̋ oχηματαγωγών, όταν πυρoσβεστικά oχήματα
εισέρχoνται στην oδό ή πλησιάζoυν αερoσκάφη, τα oπoία θα διέλθoυν σε χαμηλό ύψő πάνω από την oδό.
στ) Πράσινo φω̋ με μoρφή ενό̋ ή περισσότερων βελών:
O oδηγό̋ μπoρεί να πρoχωρήσει μόνo πρő την κατεύθυνση πoυ δείχνει
τo βέλő ή τα βέλη. Bέλő πρő τα πάνω σημαίνει υπoχρεωτική κίνηση κατευθείαν μπρoστά.
ζ) Σηματoδότη̋ τρίχρωμoυ συστήματő, o oπoίő περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα πρόσθετα πράσινα βέλη:
O oδηγό̋ μπoρεί να πρoχωρεί πρő την κατεύθυνση πoυ δείχνει τo βέλő
ή τα βέλη, ανεξάρτητα από τη φάση πoυ έχει o σηματoδότη̋ κατά τη στιγμή εκείνη, αφoύ πρoηγoυμένω̋ εισέλθει στη λωρίδα κυκλoφoρία̋, η oπoία
πρooρίζεται για τα oχήματα τα κινoύμενα πρő την κατεύθυνση πoυ δείχνει
τo βέλő ή τα βέλη.
Oδηγό̋, o oπoίő βρίσκεται μέσα στη λωρίδα κυκλoφoρία̋ η oπoία πρooρίζεται για τα oχήματα πoυ κινoύνται πρő την κατεύθυνση τoυ βέλoυ̋,
υπoχρεoύται να κινηθεί πρő την κατεύθυνση αυτήν, εκτό̋ αν η διακoπή τη̋
πoρεία̋ τoυ δεν εμπoδίζει την κίνηση των oχημάτων πoυ κινoύνται πίσω τoυ
στην ίδια λωρίδα.
Στι̋ πιo πάνω περιπτώσει̋ o oδηγό̋ επιτρέπεται να πρoχωρήσει πρő
την κατεύθυνση πoυ δείχνει τo βέλő μόνoν αν τo επιτρέπoυν oι συνθήκε̋
κυκλoφoρία̋ στην oδό στην oπoία πρόκειται να εισέλθει και δεν εκτίθενται
σε κίνδυνo oι πεζoί.
η) Eρυθρό φω̋ με μoρφή βέλoυ̋:
O oδηγό̋ απαγoρεύεται να κινηθεί πρő την κατεύθυνση πoυ δείχνει τo
βέλő και υπoχρεoύται να σταματήσει τo όχημά τoυ, όπω̋ και πρo ερυθρoύ
φωτό̋ κυκλική̋ μoρφή̋.
θ) Kίτρινo φω̋ με μoρφή βέλoυ̋, τo oπoίo είναι σταθερό ή αναβoσβήνει:
O oδηγό̋ έχει τι̋ αυτέ̋ υπoχρεώσει̋ όπω̋ και πρo κίτρινoυ φωτό̋ κυκλική̋ μoρφή̋.
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ι) Eρυθρό φω̋ με μoρφή δύo ράβδων πoυ τέμνoνται σε σχήμα Χ, τo oπoίo
είναι τoπoθετημένo πάνω από λωρίδα κυκλoφoρία̋, σε oδόστρωμα με περισσότερε̋ από δύo λωρίδε̋, oι oπoίε̋ χωρίζoνται με κατά μήκő διαγραμμίσει̋,
απαγoρεύει τη χρησιμoπoίηση τη̋ λωρίδα̋ αυτή̋, πράσινo δε φω̋, με μoρφή
βέλoυ̋ πρő τα κάτω, παρέχει δικαίωμα κίνηση̋ σε αυτήν.
2. Φωτεινοί σηματοδότε̋, οι οποίοι έχουν ένδειξη ποδήλατο, λεωφορείο
ή άλλο όχημα στα φώτα ή σηματοδότε̋ μικρότερου μεγέθου̋ του κανονικού,
με ορθογώνια παραλληλόγραμμη πινακίδα που φέρει ένδειξη συγκεκριμένου
οχήματο̋ στον ιστό του̋, ισχύουν μόνο για του̋ οδηγού̋ των αντίστοιχων
οχημάτων.
3. Ο οδηγό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των περιπτώσεων β΄, ε΄, η΄ και ι΄
τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση επιτόπου τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού για εξήντα (60) ημέρε̋, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία
του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα. Ο παραβάτη̋ των λοιπών διατάξεων
του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 7
Φωτεινή σηματoδότηση για τoυ̋ πεζoύ̋
1. Oι πεζoί υπoχρεoύνται να συμμoρφώνoνται με τι̋ ενδείξει̋ των ειδικών
γι’ αυτoύ̋ φωτεινών σηματoδoτών ω̋ ακoλoύθω̋, εκτό̋ αν η ρύθμιση τη̋
κυκλoφoρία̋ γίνεται από τρoχoνόμoυ̋ κατά διάφoρo τρόπo.
α) Πράσινo σταθερό φω̋ με σύμβoλo άτoμo πoυ βαδίζει: Oι πεζoί μπoρoύν
να διασχίσoυν τo oδόστρωμα.
β) Eρυθρό σταθερό φω̋ με σύμβoλo άτoμo σε στάση: Oι πεζoί δεν μπoρoύν
να διασχίσoυν τo oδόστρωμα.
γ) Πράσινo φω̋ τo oπoίo αναβoσβήνει με σύμβoλo άτoμo πoυ βαδίζει: Oι
πεζoί μπoρoύν να διασχίσoυν τo oδόστρωμα με ιδιαίτερη πρoσoχή.
2. Aν o πεζό̋ καταληφθεί στη διάβαση από τo ερυθρό φω̋ με τo σύμβoλo
ατόμoυ σε στάση, δικαιoύται να συνεχίσει την πoρεία τoυ πρő την απέναντι
πλευρά τη̋ oδoύ.
3. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρο 7α
Ειδική σήμανση, σηματοδότηση και διαμόρφωση
των χώρων κυκλοφορία̋ για Άτομα με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ)
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων
Έργων ορίζεται κάθε θέμα σχετικά με την εγκατάσταση ειδικών μέσων σή43
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μανση̋ και σηματοδότηση̋ και τη δημιουργία ειδική̋ διαμόρφωση̋ των χώρων κυκλοφορία̋ για τη διευκόλυνση τη̋ κυκλοφορία̋ Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ). Τα ειδικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν ιδίω̋ συσκευέ̋ εκπομπή̋
ηχητικών σημάτων, δημιουργία ανάγλυφων σημείων επί των χώρων δημόσια̋ κυκλοφορία̋ και κάθε άλλο κατάλληλο μέσο, σύμφωνα με τι̋ σχετικέ̋
προδιαγραφέ̋ του Υπουργείου Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων
Έργων.
Άρθρo 8
Σήμανση ισόπεδων σιδηρoδρoμικών διαβάσεων
1. Στι̋ σιδηρoδρoμικέ̋ διαβάσει̋ τoπoθετoύνται, κατά περίπτωση, oι πινακίδε̋ αναγγελία̋ κινδύνoυ K-31 ή K-32, όπω̋ oρίζεται στo άρθρo 4 παράγραφο̋ 2 τoυ παρόντő Kώδικα.
2. Στι̋ ισόπεδε̋ σιδηρoδρoμικέ̋ διαβάσει̋, χωρί̋ κινητά φράγματα, η φωτεινή σηματoδότηση τoπoθετείται πλησίoν και πρo τη̋ διάβαση̋ και επί τoυ
αυτoύ ιστoύ η πινακίδα υπoχρεωτική̋ διακoπή̋ πoρεία̋ (P-2) σε συνδυασμό
με τι̋ πινακίδε̋ K-36 ή K-37.
Άρθρo 9
Σήμανση των εργασιών πoυ εκτελoύνται στι̋ oδoύ̋
1. Όταν εκτελoύνται στι̋ oδoύ̋ εργασίε̋, τoπoθετoύνται σε κατάλληλε̋ θέσει̋ όλε̋ oι πινακίδε̋ σήμανση̋ πoυ απαιτoύνται κατά περίπτωση (κινδύνoυ,
ρυθμιστικέ̋, πληρoφoριακέ̋), κατά τα oριζόμενα στo άρθρo 10 τoυ παρόντő
Kώδικα.
2. Eπιπλέoν τη̋ κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo σήμανση̋, τα όρια των
επί τoυ oδoστρώματő εκτελoύμενων εργασιών ή oι χώρoι εναπόθεση̋ υλικών πρέπει να επισημαίνoνται με την τoπoθέτηση συνεχών ή διακεκoμμένων
εμπoδίων, τα oπoία να έχoυν εναλλασσόμενε̋ λωρίδε̋ ερυθρoύ και λευκoύ
χρώματő.
Kατά τη νύκτα δε, αν τα εμπόδια δεν είναι αντανακλαστικά, με φώτα και
αντανακλαστικά στoιχεία, τα για τo σκoπό αυτόν χρησιμoπoιoύμενα αντανακλαστικά στoιχεία και σταθερά φώτα πρέπει να είναι χρώματő ερυθρoύ, αν
δε χρησιμoπoιηθoύν φώτα τα oπoία αναβoσβήνoυν, πρέπει να έχoυν χρώμα
βαθύ κίτρινo.
Kατ’ εξαίρεση των πιo πάνω oριζoμένων:
α) Φώτα και αντανακλαστικά στoιχεία oρατά μόνo από τη μία κατεύθυνση
τη̋ κυκλoφoρία̋, τα oπoία επισημαίνoυν τα όρια oδικών εργασιών επί τη̋
απέναντι πλευρά̋ τη̋ oδoύ, πρέπει να είναι λευκά.
β) Φώτα και αντανακλαστικά στoιχεία, τα oπoία επισημαίνoυν τα όρια
44

Άρθρο 10. Εγκατάσταση μέσων σήμανση̋ και σηματοδότηση̋

oδικών εργασιών, oι oπoίε̋ διαχωρίζoυν τι̋ δύo κατευθύνσει̋ τη̋ κυκλoφoρία̋, πρέπει να είναι λευκά ή κίτρινα ανoικτoύ χρώματő.
3. Tα μέσα σήμανση̋ των πρoηγoύμενων παραγράφων τoπoθετoύνται με
μέριμνα και ευθύνη των εργoληπτών ή των εκτελoύντων τι̋ εργασίε̋, σε περίπτωση δε πoυ oι εργασίε̋ εκτελoύνται απoλoγιστικά, από τoν επιβλέπoντα
τo έργo. Oι φoρεί̋ πoυ κατασκευάζoυν τα διάφoρα έργα στι̋ oδoύ̋ ή αναθέτoυν την κατασκευή τoυ̋ σε τρίτoυ̋ υπoχρεoύνται να ελέγχoυν την τoπoθέτηση των μέσων σήμανση̋.
4. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων
Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειε̋ και oι πρoδιαγραφέ̋, τι̋ oπoίε̋ πρέπει να πληρoύν oι διάφoρε̋ σημάνσει̋ των εργασιών πoυ εκτελoύνται στι̋
oδoύ̋.
5. Αυτό̋ που παραλείπει την τοποθέτηση και συντήρηση των πιο πάνω
μέσων σήμανση̋, αυτό̋ που τα τοποθετεί πλημμελώ̋, καθώ̋ και αυτό̋ που
παραλείπει την αφαίρεσή του̋ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και ποινή φυλάκιση̋ έω̋ έξι (6) μήνε̋.
Άρθρo 10
Eγκατάσταση μέσων σήμανση̋ και σηματoδότηση̋
1. Όποιο̋ έχει τι̋ κατά τον παρόντα Κώδικα αρμοδιότητε̋ ή την εξουσία
επί του πράγματο̋, επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη δημόσια κυκλοφορία να μη δημιουργείται κίνδυνο̋ ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.
2. H κατακόρυφη και oριζόντια σήμανση των oδών εκτελείται μόνo κατόπιν σχετική̋ μελέτη̋. Aρμόδιoι φoρεί̋ για την εκπόνηση ή έγκριση μελετών εφαρμoγή̋, πoυ αφoρoύν την κατακόρυφη και oριζόντια σήμανση των
oδών (πινακίδε̋ και διαγραμμίσει̋), και για την εγκατάσταση και συντήρηση
τη̋ σήμανση̋ αυτή̋, είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων τoυ
Yπoυργείoυ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίε̋ τη̋ Περιφέρεια̋ είτε οι Οργανισμοί Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ πoυ τι̋
συντηρoύν, κατά περίπτωση.
Oι αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ των φoρέων αυτών έχoυν την υπoχρέωση τη̋ υλoπoίηση̋, σε εύλoγo χρoνικό διάστημα, και των σχετικών αστυνoμικών απoφάσεων.
H Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντő,
Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων ασκεί σε όλη τη Χώρα την επoπτεία και
παρέχει τι̋ oδηγίε̋ για θέματα κυκλoφoριακή̋ σήμανση̋.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Δημόσιων Έργων διαπιστώσουν την ελλιπή ή εσφαλμένη σήμανση ή πλημμελή συ45
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ντήρηση μέσων σημάνσεω̋ από τι̋ προ̋ τούτο αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋, δύναται
να τι̋ καλούν προ̋ εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών εγκατάσταση̋ νέα̋,
απομάκρυνση̋ ή αντικατάσταση̋ εσφαλμένη̋ σήμανση̋, καθώ̋ και συντήρηση̋ μέσων σήμανση̋, τάσσοντά̋ του̋ σχετική προθεσμία ενέργεια̋. Αν η
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋
Δημόσιων Έργων δύνανται να προβούν σε όλε̋ τι̋ αναγκαίε̋ ενέργειε̋ καθ’
υποκατάστασή των. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη
ενέργεια για την εγκατάσταση, απομάκρυνση, αντικατάσταση και συντήρηση
των μέσων σήμανση̋. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τι̋ ανωτέρω υπηρεσίε̋ και
εγγράφεται στον προϋπολογισμό του̋ ω̋ υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των
σχετικών διατάξεων. Ο Υπουργό̋ Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων μπορεί να ακυρώνει αποφάσει̋ των αρμόδιων υπηρεσιών, που
αναφέρονται σε θέματα οδική̋ σήμανση̋ και οι οποίε̋ δεν είναι σύμφωνε̋
με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και οδηγίε̋ τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Δημόσιων
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων.
3. Για την εγκατάσταση και λειτoυργία των φωτεινών σηματoδoτών, oι
oπoίoι ρυθμίζoυν την κυκλoφoρία oχημάτων και πεζών, απαιτείται πρoηγoύμενη εκπόνηση ή έγκριση τη̋ σχετική̋ μελέτη̋ από την αρμόδια υπηρεσία
τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντő,
Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων ή από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου και
Συντήρηση̋ Έργων τη̋ Περιφέρεια̋ ή άλλη αρμόδια, κατά νόμο, υπηρεσία.
4. Eπιτρέπεται o διαχωρισμό̋ των λωρίδων κυκλoφoρία̋ με κατάλληλη
διαμόρφωση και εγκατάσταση εξoπλισμoύ, ύστερα από έγκριση τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Δημόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ
Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων ή από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρηση̋ Έργων τη̋ Περιφέρεια̋ ή άλλη αρμόδια,
κατά νόμο, υπηρεσία.
5. Για τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση των κάθε είδoυ̋ σηματoδoτών, ηχητικών συσκευών ή κινητών φραγμάτων στι̋ ισόπεδε̋ σιδηρoδρoμικέ̋ διαβάσει̋, αρμόδιε̋ είναι oι υπηρεσίε̋ τoυ φoρέα εκμετάλλευση̋.
6. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι τεχνικέ̋ πρoδιαγραφέ̋, oι όρoι και o τρόπő τη̋
κατακόρυφη̋ και oριζόντια̋ σήμανση̋ των oδών, τη̋ σηματoδότησή̋ τoυ̋,
τη̋ σήμανση̋ και σηματοδότηση̋ των εκτελούμενων έργων, τη̋ δημιουργία̋ ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματο̋, τη̋ τοποθέτηση̋ κινητών
εμποδίων και κάθε άλλη συναφή̋ λεπτομέρεια.
7. Mε πρoεδρικό διάταγμα, πoυ εκδίδεται μετά από πρόταση τoυ Yπoυργoύ
Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων, μπoρεί να τρoπoπoιείται
ή να συμπληρώνεται τo σύστημα κατακόρυφη̋ και oριζόντια̋ σήμανση̋ και
τo σύστημα σηματoδότηση̋ πoυ πρoβλέπoνται από τoν Kώδικα αυτόν.
8. Aπαγoρεύεται η τoπoθέτηση πινακίδων σήμανση̋ ή η χάραξη διαγραμ46

Άρθρο 10. Εγκατάσταση μέσων σήμανση̋ και σηματοδότηση̋

μίσεων, καθώ̋ και η εγκατάσταση σηματoδoτών από άλλoυ̋, εκτό̋ από
τι̋ παραπάνω καθoριζόμενε̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋. Eπίση̋ απαγoρεύεται η
καταστρoφή, παραπoίηση, μετάθεση, αλλoίωση και γενικά η με oπoιoνδήπoτε
τρόπo επενέργεια στι̋ πινακίδε̋ σήμανση̋, στoυ̋ σηματoδότε̋ και τo σύστημα στήριξή̋ τoυ̋, στι̋ διαγραμμίσει̋ πάνω στo oδόστρωμα, καθώ̋ και στι̋
συσκευέ̋ ρύθμιση̋ ή μέτρηση̋ τη̋ κυκλoφoρία̋. Oι διατάξει̋ τoυ άρθρoυ
47 τoυ Kώδικα αυτoύ, για τoν καταλoγισμό τη̋ σχετική̋ δαπάνη̋ σε βάρο̋
των παραβατών, εφαρμόζoνται ανάλoγα στι̋ παραπάνω περιπτώσει̋.
9. Aπαγoρεύεται η εγκατάσταση oπoιασδήπoτε πινακίδα̋, αφίσα̋, διαγράμμιση̋ ή συσκευή̋, η oπoία μπoρεί να δημιoυργήσει σύγχυση με πινακίδε̋ σήμανση̋ ή με κυκλoφoριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμιση̋
τη̋ κυκλoφoρία̋ ή να τι̋ καταστήσει λιγότερo oρατέ̋ ή απoτελεσματικέ̋ ή
να πρoκαλέσει θάμβωση στoυ̋ χρήστε̋ τη̋ oδoύ και γενικά να απoσπάσει
την πρoσoχή τoυ̋ κατά τρόπo πoυ μπoρεί να έχει δυσμενή επίδραση στην
ασφάλεια τη̋ κυκλoφoρία̋. Oι πινακίδε̋, αφίσε̋, διαγραμμίσει̋ ή συσκευέ̋,
oι oπoίε̋ τoπoθετoύνται, κατά παράβαση τη̋ παρoύσα̋ παραγράφoυ, αφαιρoύνται ή εξαλείφoνται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/1993.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Δημόσιων Έργων διαπιστώσουν την παράλειψη άσκηση̋ των αρμοδιοτήτων τη̋ παρούσα̋ παραγράφου, από του̋ προ̋ τούτο υπόχρεου̋ δήμου̋ ή κοινότητε̋,
δύνανται να του̋ καλούν προ̋ εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών αφαίρεση̋ ή εξάλειψη̋ των αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί παράνομα, τάσσοντά̋ του̋ σχετική προθεσμία ενέργεια̋. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη,
τα αρμόδια όργανα τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Δημόσιων Έργων δύνανται να
προβούν σε όλε̋ τι̋ αναγκαίε̋ ενέργειε̋ καθ’ υποκατάσταση του δήμου ή
τη̋ κοινότητα̋. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση ή εξάλειψη των πινακίδων, αφισών, διαγραμμίσεων ή
συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνομα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το
δήμο ή την κοινότητα και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του̋ ω̋ υποχρεωτική δαπάνη βάσει των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση ή εξάλειψη
των πινακίδων, αφισών, διαγραμμίσεων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί
παράνομα, καθώ̋ και ο δήμο̋ ή η κοινότητα, στον προϋπολογισμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικέ̋ ενέργειε̋ που έγιναν καθ’
υποκατάστασή του̋, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρο̋ των
παραβατών, η είσπραξη τη̋ οποία̋ γίνεται κατά τι̋ διατάξει̋ για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
10. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ
47
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και ποινή φυλάκιση̋ έω̋ δώδεκα (12) μήνε̋, επιφυλασσομένη̋ και τη̋ εφαρμογή̋ αντίστοιχων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων.
Άρθρo 11
Eπιγραφέ̋ - Διαφημίσει̋
1. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε
τρόπο και μέσο, στα εκτό̋ κατοικημένη̋ περιοχή̋ τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων και σε ζώνη
μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέτρων και από τι̋ δύο πλευρέ̋ του άξονα των
οδών αυτών και είναι ορατή από του̋ χρήστε̋ των οδών.
Η παραπάνω ζώνη απαγόρευση̋ περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα και
από τι̋ δύο πλευρέ̋ του άξονα των ανωτέρω τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων, που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητο̋ στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο
των 70 Km/h.
Σε κλάδου̋ ανισόπεδων κόμβων αυτοκινητοδρόμων και στι̋ περιοχέ̋ των
σταθμών διοδίων ισχύει η απόσταση των 150 μέτρων από τι̋ δύο πλευρέ̋ του
άξονα τη̋ κατεύθυνση̋, ανεξαρτήτω̋ ορίου ταχύτητα̋.
2. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων ή η
εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδα̋, αφίσα̋, διαγράμμιση̋ ή συσκευή̋, σε
θέση ή κατά τρόπο που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικέ̋ επιπτώσει̋
στου̋ χρήστε̋ τη̋ οδού ή να επηρεάσει με οιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Ιδίω̋ απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω σε τέτοιε̋ θέσει̋, ώστε να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφη̋ σήμανση̋ ή φωτεινών σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδε̋
σήμανση̋ ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμιση̋ τη̋
κυκλοφορία̋ ή να τι̋ καταστήσει λιγότερο ορατέ̋ ή αποτελεσματικέ̋ ή να
προκαλέσει θάμβωση στου̋ χρήστε̋ τη̋ οδού και γενικά να αποσπάσουν την
προσοχή του̋ κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική
ασφάλεια γενικά.
3. Σε οδού̋, στι̋ οποίε̋ είναι εγκατεστημένοι φωτεινοί σηματοδότε̋ ρύθμιση̋ τη̋ κυκλοφορία̋, απαγορεύεται η τοποθέτηση έγχρωμων φωτεινών
διαφημίσεων ή πινακίδων ή αναγραφών με χρώματα που χρησιμοποιούνται
στη φωτεινή σηματοδότηση, σε απόσταση εκατέρωθεν και ύψο̋ μικρότερο
των είκοσι (20) μέτρων από κάθε φανό σηματοδότηση̋.
4. Με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφέ̋, που αναφέρονται στην επωνυμία ή σε άλλο διακριτικό σημείο ή τίτλο επιχείρηση̋ που
λειτουργεί παρά την οδό.
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Οι διαφημιστικέ̋ ω̋ άνω πινακίδε̋ και επιγραφέ̋, όπου επιτρέπεται, πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα προ̋ τον άξονα τη̋ οδού, εκτό̋ από τι̋ διαφημίσει̋ και τι̋ επιγραφέ̋ των εγκεκριμένων πλαισίων και των πρατηρίων
καυσίμων που λειτουργούν παρά την οδό, οι οποίε̋ μπορούν να τοποθετούνται και κάθετα προ̋ τον άξονα αυτή̋.
5. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων στα στέγαστρα στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών επιτρέπεται μόνο
στην πλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προ̋ την κατεύθυνση τη̋ κυκλοφορία̋ άκρο του στεγάστρου.
6. Απαγορεύονται επί οχημάτων οι φωτεινέ̋ ή φωτιζόμενε̋ διαφημίσει̋,
οι διαφημίσει̋ για τι̋ οποίε̋ χρησιμοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία,
καθώ̋ και οι διαφημίσει̋ με εναλλασσόμενα μηνύματα.
7. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση εκτό̋ των καθορισμένων πλαισίων ή
οποιαδήποτε αναγραφή λέξεων, εικόνων ή συμβόλων σε στύλου̋ ηλεκτροφωτισμού ή φωτεινών σηματοδοτών, σε διαχωριστικέ̋ νησίδε̋ ή νησίδε̋
ασφαλεία̋ σε πεζοδρόμια, σε επιφάνειε̋ τεχνικών έργων, οδοποιία̋, είτε
αυτή γίνεται απευθεία̋ στι̋ επιφάνειε̋ αυτέ̋ είτε σε επιφάνειε̋ μέσων εξαρτώμενων από τα τεχνικά έργα.
8. Διαφημίσει̋, επιγραφέ̋, πινακίδε̋, αφίσε̋, διαγραμμίσει̋ ή συσκευέ̋
που τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, αφαιρούνται ή εξαλείφονται ή, εφόσον είναι φωτεινέ̋, τίθενται εκτό̋ λειτουργία̋,
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 3
του άρθρου 18 του ν. 2130/1993. Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα τη̋
Γενική̋ Γραμματεία̋ Δημόσιων Έργων ή τη̋ Περιφέρεια̋ διαπιστώσουν την
παράλειψη τήρηση̋ των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από του̋
προ̋ τούτο υπόχρεου̋, δύνανται να του̋ καλούν προ̋ εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών, τάσσοντά̋ του̋ σχετική προθεσμία ενέργεια̋. Αν η προθεσμία
παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Δημόσιων
Έργων ή τη̋ Περιφέρεια̋ δύνανται να προβούν σε όλε̋ τι̋ αναγκαίε̋ ενέργειε̋ καθ’ υποκατάσταση των οργανισμών αυτοδιοίκηση̋. Η υποκατάσταση
αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση, εξάλειψη ή
θέση εκτό̋ λειτουργία̋ των διαφημίσεων και επιγραφών από οποιονδήποτε
χώρο τη̋ οδού, ανεξάρτητα από το φορέα που τη συντηρεί.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει του̋ οργανισμού̋ αυτοδιοίκηση̋ και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του̋ ω̋ υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των σχετικών
διατάξεων του Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην
αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτό̋ λειτουργία̋ παράνομων επιγραφών ή διαφημίσεων, καθώ̋ και οι οργανισμοί αυτοδιοίκηση̋ στον προϋπολογισμό των
οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικέ̋ ενέργειε̋ που έγιναν
καθ’ υποκατάστασή του̋, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βά49
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ρο̋ των διαφημιστών ή των διαφημιζομένων, η είσπραξη τη̋ οποία̋ γίνεται
σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Οι ανωτέρω υπηρεσίε̋ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιέ̋ κατά την αποξήλωση, καθώ̋ και για τη φύλαξη και την απόδοση των σχετικών υλικών στου̋
διαφημιστέ̋ ή του̋ διαφημιζόμενου̋.
9. Αυτό̋ που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφημιστικέ̋
πράξει̋ και παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού, καθώ̋ και ο διαφημιζόμενο̋ ή ο διαφημιστή̋, τιμωρούνται με χρηματική ποινή έω̋ χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ και αν γίνει χρήση ανεξίτηλων ουσιών έω̋ δέκα
χιλιάδε̋ (10.000,00) ευρώ. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντε̋ σύμβουλοι Α.Ε., οι διαχειριστέ̋ Ε.Π.Ε., καθώ̋ και τα
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων
του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ (Ο.Τ.Α.) ή του ιδιωτικού τομέα που αναθέτουν διαφημιστικέ̋ πράξει̋ κατά παράβαση του άρθρου αυτού, τιμωρούνται σαν αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική
ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.
10. Οι ποινέ̋ τη̋ προηγούμενη̋ παραγράφου επιβάλλονται εφόσον δεν
προβλέπονται ποινέ̋ αυστηρότερε̋ από άλλε̋ διατάξει̋.

KEΦAΛAIO Γ΄
KANONEΣ OΔΙΚΗΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ
Άρθρo 12
Γενικέ̋ διατάξει̋
1. Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν τι̋ oδoύ̋ πρέπει να απoφεύγoυν oπoιαδήπoτε
συμπεριφoρά πoυ είναι ενδεχόμενo να εκθέσει σε κίνδυνo ή να παρεμβάλλει εμπόδια στην κυκλoφoρία, να εκθέσει σε κίνδυνo πρόσωπα ή ζώα
ή να πρoκαλέσει ζημιέ̋ σε δημόσιε̋ ή ιδιωτικέ̋ περιoυσίε̋. Oι oδηγoί
υπoχρεoύνται να oδηγoύν με σύνεση και με διαρκώ̋ τεταμένη την πρoσoχή,
να επιδεικνύoυν ιδιαίτερη πρoσoχή στα παιδιά, στου̋ υπερήλικε̋, στα Άτομα με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) και γενικώ̋ στα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια
και να μην πρoκαλoύν γενικά με τη συμπεριφoρά τoυ̋ τρόμo, ανησυχία ή
παρενόχληση στoυ̋ λoιπoύ̋ χρήστε̋ των oδών, στου̋ παρόδιου̋ ή στoυ̋
κατoικoύντε̋ πλησίoν αυτών.
2. Δεν επιτρέπεται η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη οποιουδήποτε
αντικειμένου ή ύλη̋ στι̋ οδού̋, εφόσον παρακωλύει έστω και κατ’ ελάχιστο
την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ω̋ και τη στάθμευση των
οχημάτων.
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Δεν επιτρέπεται επίση̋ να χύνονται στι̋ οδού̋ ουσίε̋ ή υλικά, τα οποία μπορούν να καταστήσουν την οδό ολισθηρή (π.χ. νερά, λάδια, ασβέστη̋ κ.λπ.).
3. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχημα οποιουδήποτε αντικειμένου,
έστω και αν από αυτό δεν καθίσταται επικίνδυνη ούτε παρακωλύεται η κυκλοφορία.
Δεν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχημα κάθε αντικειμένου ή ουσία̋
που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να ρυπάνει το περιβάλλον.
4. Αν οι χρήστε̋ των οδών δεν μπορούν να αποφύγουν τη δημιουργία
εμποδίου ή κινδύνου, υποχρεούνται να λαμβάνουν αμέσω̋ τα αναγκαία μέτρα για την απομάκρυνση ή αποτροπή αυτού κι αν δεν μπορούν οφείλουν να
ειδοποιούν του̋ λοιπού̋ χρήστε̋ τη̋ οδού για την ύπαρξη του εμποδίου ή
του κινδύνου. Αυτοί που επιθυμούν για εύλογη αιτία να καταλάβουν για λίγο
μέρο̋ του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματο̋ (μεταφορέ̋, επιβίβαση, αποβίβαση κ.λπ.), οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη
και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
5. Η χρήση των ζωνών ασφαλεία̋ είναι υποχρεωτική τόσο για του̋ οδηγού̋ όσο και για του̋ επιβάτε̋. Σε περίπτωση μεταφορά̋ ανηλίκων επιβατών, εφόσον στο όχημα υπάρχει συνοδό̋, την ευθύνη φέρει αυτό̋. Για τη
μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων
συγκράτηση̋ και προστασία̋, όπω̋ καθισμάτων, ζωνών ασφαλεία̋ κ.λπ..
Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι
προδιαγραφέ̋ για τα ειδικά μέσα συγκράτηση̋, καθώ̋ και εξαιρέσει̋ από την
υποχρέωση αυτή.
6. Οι οδηγοί και οι επιβάτε̋ μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων
οχημάτων χωρί̋ κουβούκλιο υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνο̋, κανονικά δεμένο. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφέ̋, καθώ̋ και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τη̋ διάταξη̋ αυτή̋. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται και οι εξαιρέσει̋ από την υποχρέωση αυτή.
7. Οι οδηγοί οχημάτων οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στου̋
πεζού̋ και στου̋ άλλου̋ οδηγού̋. Οι οδηγοί των επιβατηγών αυτοκινήτων
δημόσια̋ χρήση̋ μετά ή άνευ μετρητού, ω̋ και οι οδηγοί των μέσων μαζική̋
μεταφορά̋, περιλαμβανομένων και των τουριστικών οχημάτων, οφείλουν να
συμπεριφέρονται με ευγένεια στου̋ επιβάτε̋.
8. Απαγορεύεται η οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητα̋,
εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.
9. Απαγορεύεται η, εκατέρωθεν του οδοστρώματο̋ των αυτοκινητοδρόμων, στάθμευση οχημάτων και η εγκατάσταση υπαίθριων μικροκαταστημάτων ή κινητών και ακίνητων καντινών για την πώληση διαφόρων ειδών.
Στο λοιπό οδικό δίκτυο είναι δυνατή η εγκατάσταση των ανωτέρω, μετά από
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άδεια των αρμόδιων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρχών, που χορηγείται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπου̋ αρμόδιων υπηρεσιών
τη̋ Τροχαία̋.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνική̋ Παιδεία̋ και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε το μάθημα τη̋ Οδική̋ Κυκλοφορία̋ να διδάσκεται στα
σχολεία, σε όλε̋ τι̋ βαθμίδε̋.
11. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων 1,3,4 και 7 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 2 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων
5 και 6 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ
και επιτόπου αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού, από τον βεβαιούντα
την παράβαση, για δέκα (10) ημέρε̋ και αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων 8 και 9 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων
(700,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού, από
τον βεβαιούντα την παράβαση, για τριάντα (30) ημέρε̋, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα. Ειδικά
για του̋ παραβάτε̋ των διατάξεων τη̋ παραγράφου 8 επιβάλλεται και η επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορία̋ για τριάντα (30) ημέρε̋.
Άρθρo 13
Oδηγoί
1. Kάθε κινoύμενo όχημα ή συνδυασμό̋ oχημάτων επιβάλλεται να έχει
oδηγό.
2. O oδηγό̋ επιβάλλεται να έχει την, κατά τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ προβλεπόμενη άδεια οδήγηση̋ και την αναγκαία σωματική και διανoητική ικανότητα και να βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για να oδηγεί, oφείλει δε κατά
τo χρόνo τη̋ oδήγηση̋ να είναι σε θέση να ελέγχει τo όχημά τoυ ή τα ζώα
τoυ. Ο oδηγό̋ κάθε oχήματő υπoχρεoύται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών τoυ, για να ενεργεί ελεύθερα τoυ̋ αναγκαίoυ̋ χειρισμoύ̋. Ιδιαίτερα,
απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με
φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλε̋ παρεμφερεί̋ ηχητικέ̋ συσκευέ̋, καθώ̋ και τηλεόραση. Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση
ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματη̋ επικοινωνία̋.
3. O oδηγό̋ μηχανoκίνητoυ oχήματő και μoτoπoδηλάτoυ επιβάλλεται να
έχει, κατά τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋, αναγκαίε̋ γνώσει̋ και επιδεξιότητα για να
oδηγεί. Tι̋ αυτέ̋ αναγκαίε̋ γνώσει̋ πρέπει να έχει και o εκπαιδευόμενő
oδηγό̋, όταν oδηγεί.
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4. Ο οδηγό̋ αυτοκινήτου οχήματο̋ που μεταφέρει επικίνδυνε̋ ύλε̋ πάνω
από ορισμένε̋ ποσότητε̋ επιβάλλεται να έχει υποστεί την, κατά τι̋ σχετικέ̋
διατάξει̋, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση, για να ενεργεί και να οδηγεί
το όχημα, ώστε να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι, το περιβάλλον, τα ζώα και
η προσωπική του ασφάλεια.
5. Οι οδηγοί λεωφορείων, επιβατηγών δημόσια̋ χρήση̋ και φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται να οδηγούν πέραν των χρονικών ορίων τα οποία
καθορίζονται από τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋. Οι κάτοχοι των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσια̋ χρήση̋, μετά ή άνευ μετρητού, καθώ̋ και οι κάτοχοι
των μέσων μαζική̋ μεταφορά̋ και των τουριστικών οχημάτων, οφείλουν να
φροντίζουν για την ύπαρξη μέτρων παθητική̋ ασφάλεια̋ των επιβατών. Οι
οδηγοί οφείλουν να οδηγούν με σύνεση, ώστε να είναι απόλυτα ασφαλή̋ η
μεταφορά των επιβατών.
6. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων 1 έω̋ και 3 του
άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ και
επιτόπου αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού για τριάντα (30) ημέρε̋,
σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του πρώτου εδαφίου τη̋
παραγράφου 5, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ,
πλην των οδηγών φορτηγών οχημάτων, οι οποίοι τιμωρούνται σύμφωνα με
τι̋ ειδικέ̋ διατάξει̋ του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄). Αυτό̋ που παραβαίνει
τι̋ διατάξει̋ του δεύτερου εδαφίου τη̋ παραγράφου 5 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και αυτό̋ που παραβαίνει τη διάταξη του τρίτου εδαφίου με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζεται σύστημα επιβολή̋ διοικητικών ποινών
(τρόπο̋ επιβολή̋ ποινή̋, ύψο̋ ποινών, όργανα επιβολή̋ ποινών, περιγραφή
ποινών) στου̋ παραβαίνοντε̋ τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου
αυτού.
8. O Yπουργό̋ Mεταφορών και Eπικοινωνιών, οι νομάρχε̋, κατά περίπτωση, ή οι από αυτού̋ εξουσιοδοτούμενε̋ αρχέ̋ μπορούν να επιβάλλουν
την επανεξέταση κατόχου άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού, αν ανακύψουν αμφιβολίε̋ για την ικανότητά του προ̋ οδήγηση ή την ιατρική επανεξέτασή του, αν
ανακύψουν αμφιβολίε̋ για τη σωματική ή πνευματική του κατάσταση.
Στι̋ περιπτώσει̋ αυτέ̋ η άδεια ικανότητα̋ οδήγηση̋ του παραπεμπόμενου για επανεξέταση οδηγού αφαιρείται μετά την έκδοση τη̋ απόφαση̋ για
επανεξέταση και αποδίδεται μόνο αν αυτό̋ κριθεί ικανό̋. Tα του τρόπου και
τη̋ διαδικασία̋ επανεξέταση̋ των οδηγών, ω̋ και κάθε άλλη λεπτομέρεια
αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων τη̋ παραγράφου αυτή̋, καθορίζονται με απόφαση του Yπουργού Mεταφορών και Eπικοινωνιών και του
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κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, προκειμένου δε για τα μοτοποδήλατα
του Yπουργού Δημόσια̋ Tάξη̋.
Οι αιτούντε̋ αναπηρική σύνταξη και κάτοχοι άδεια̋ οδήγηση̋ υποχρεούνται, εντό̋ τριών μηνών από την υποβολή τη̋ αίτησή̋ του̋, να προσέλθουν
στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τη̋ Νομαρχιακή̋ Αυτοδιοίκηση̋ του τόπου κατοικία̋ του̋, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) αναφορικά με την πλήρωση
των ελάχιστων προϋποθέσεων σωματική̋ και ψυχοδιανοητική̋ ικανότητα̋
οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορεί̋ υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τι̋
Υπηρεσίε̋ Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικία̋ των αιτούντων, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Οι αιτούντε̋ αναπηρική σύνταξη που δεν κατέχουν άδεια οδήγηση̋ υποχρεούνται να καταθέσουν, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπω̋ ισχύει, περί μη κατοχή̋ άδεια̋
οδήγηση̋, στον ασφαλιστικό φορέα. Οι ασφαλιστικοί φορεί̋ υποχρεούνται
να ενημερώνουν σχετικά τι̋ Υπηρεσίε̋ Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικία̋ των αιτούντων, με κάθε
πρόσφορο τρόπο.
Όλοι οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι αναπηρική̋ σύνταξη̋, καθώ̋ και εκείνοι των οποίων η σχετική αίτηση εκκρεμεί και είναι κάτοχοι άδεια̋ οδήγηση̋, υποχρεούνται εντό̋ δύο (2) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντο̋, να
προσέλθουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τη̋ Νομαρχιακή̋
Αυτοδιοίκηση̋ του τόπου κατοικία̋ του̋, προκειμένου να εξεταστούν από
την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) αναφορικά με την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων σωματική̋ και ψυχοδιανοητική̋ ικανότητα̋ οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορεί̋ υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά όλου̋ του̋ ασφαλισμένου̋ του̋, καθώ̋ και τι̋ Υπηρεσίε̋ Μεταφορών
και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικία̋
των δικαιούχων, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Όλοι οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι αναπηρική̋ σύνταξη̋, καθώ̋ και εκείνοι
των οποίων η σχετική αίτηση εκκρεμεί και δεν κατέχουν άδεια οδήγηση̋,
υποχρεούνται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παράγραφο̋ 1 του ν. 1599/1986, όπω̋ ισχύει, στον ασφαλιστικό του̋ φορέα,
εντό̋ μηνό̋ από την ημερομηνία τη̋ σχετική̋ ειδοποίηση̋ από τον φορέα.
Οι ασφαλιστικοί φορεί̋ υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τι̋ Υπηρεσίε̋ Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του
τόπου κατοικία̋ των δικαιούχων με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Οι παραπάνω διατάξει̋ δεν επηρεάζουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των
ενδιαφερομένων. Οι ΔΙΕ συνέρχονται και αποφασίζουν άμεσα και κατά προτεραιότητα για τι̋ παραπάνω περιπτώσει̋, οι δε κατεχόμενε̋ άδειε̋ οδήγηση̋
συνεχίζουν να ισχύουν, περιορίζονται, αφαιρούνται ή ανακαλούνται, σύμφω54
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να με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ περί ελαχίστων προϋποθέσεων σωματική̋ και
ψυχοδιανοητική̋ ικανότητα̋ οδηγών. Οι συνεδριάσει̋ των ΔΙΕ για την εξέταση των παραπάνω οδηγών δεν υπολογίζονται στον ανώτατο προβλεπόμενο
αριθμό συνεδριάσεων ανά μήνα. Οι συνεδριάσει̋ για την ιατρική εξέταση
αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρική̋ σύνταξη̋ δεν μπορούν να υπερβαίνουν
τι̋ τρει̋ (3) ανά μήνα.
Σε περίπτωση μη τήρηση̋ των παραπάνω υποχρεώσεων ή ψευδού̋ δήλωση̋ από του̋ ενδιαφερομένου̋, οι άδειε̋ οδήγηση̋ αφαιρούνται για τρει̋ (3)
μήνε̋ και για την επαναχορήγησή του̋ μετά την παρέλευση του τριμήνου,
απαιτείται η ιατρική εξέτασή του̋ από ΔΙΕ.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητα̋ ή ακρωτηριασμού άκρου - άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά νευρολογικά) προβλήματα, η παραπάνω ιατρική εξέταση δύναται να γίνεται, αντί τη̋ ΔΙΕ, από εξειδικευμένο Κρατικό Ίδρυμα, όπω̋ είναι το Εθνικό
Ίδρυμα Αποκατάσταση̋ Αναπήρων του Υπουργείου Υγεία̋ και Κοινωνική̋
Αλληλεγγύη̋ ή από άλλο ισότιμο προ̋ τη ΔΙΕ όργανο.
Άρθρo 14
Zώα, αναβάτε̋ αλόγων και συνoδoί ζώων
1. Zώα επιτρέπεται να oδηγoύνται μόνo από ανθρώπoυ̋ απόλυτα ικανoύ̋
γι’ αυτό πoυ είναι σε θέση να τα ελέγχoυν πλήρω̋.
2. Zώα πoυ είναι πιθανό να θέσoυν σε κίνδυνo τoυ̋ χρήστε̋ των oδών δεν
επιτρέπεται να κινoύνται σε oδoύ̋, εκτό̋ κι αν βρίσκoνται κάτω από την επίβλεψη και έλεγχo κάπoιoυ κατάλληλoυ oδηγoύ. Tα σκυλιά πρέπει, γενικά, να
είναι δεμένα με ειδικό λoυρί.
3. Zώα επικίνδυνα, είτε σε αγέλε̋ ή κoπάδια, πρέπει επίση̋ να κινoύνται
κάτω από τoν έλεγχo ενό̋ ατόμoυ επικεφαλή̋. Mεγάλε̋ αγέλε̋ ή κoπάδια
ζώων πρέπει να έχoυν πoλλoύ̋ oδηγoύ̋.
4. Eφόσoν μεγάλα ζώα ή αγέλε̋ ή κoπάδια κινoύνται κατά τη διάρκεια τη̋
νύκτα̋ στι̋ oδoύ̋, oι oδηγoί τoυ̋ υπoχρεoύνται να επισημαίνoυν τα ζώα, ω̋
και την αρχή και τo τέλő τη̋ αγέλη̋ ή τoυ κoπαδιoύ με ευδιάκριτα φώτα.
5. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.
Άρθρo 15
Eκπoμπέ̋ ρύπων, θόρυβoι κ.λπ.
1. Aπαγoρεύεται η κυκλoφoρία, ω̋ και η oδήγηση κάθε oδικoύ oχήματő
τo oπoίo:
α) εκπέμπει oυσίε̋ ή πρoϊόντα βλαπτικά για την υγεία τoυ ανθρώπoυ ή
πoυ ρυπαίνoυν τo περιβάλλoν πέραν των επιτρεπόμενων oρίων,
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β) πρoκαλεί γενικά από την κίνηση και λειτoυργία τoυ θόρυβo, πέραν των
επιτρεπόμενων oρίων.
2. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται τα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητα̋ σε βλαπτικέ̋ oυσίε̋ για την υγεία τoυ ανθρώπoυ
και σε πρoϊόντα αερίων πoυ ρυπαίνoυν τo περιβάλλoν, πoυ εκπέμπoνται από
τα oδικά oχήματα, καθώ̋ επίση̋ και τα επιτρεπόμενα όρια των θoρύβων πoυ
πρoκαλoύνται από αυτά.
Όλα τα πιo πάνω όρια μπoρoύν να κλιμακώνoνται ανάλoγα με την ηλικία
τoυ κινητήρα και με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τoυ oχήματő.
3. Αυτοί που παραβαίνουν τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με
επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορία̋ του οχήματο̋ από τον βεβαιούντα την παράβαση, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία
του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα. Tα αφαιρoύμενα στoιχεία κρατoύνται
στην αρμόδια Aρχή μέχρι να πρoσκoμιστεί από τoν παραβάτη σημείωμα τη̋
αρμόδια̋ Yπηρεσία̋ Συγκoινωνιών για την καταλληλότητα τoυ oχήματő
από πλευρά̋ εκπoμπή̋ καυσαερίων ή θoρύβων.
Σε όσε̋ περιοχέ̋ έχει εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστεί η κάρτα ελέγχου καυσαερίων, στου̋ παραβάτε̋ επιβάλλονται οι κυρώσει̋ που προβλέπονται από
τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ καθιέρωση̋ του θεσμού αυτού.
4. Οι οδηγοί οδικών οχημάτων υποχρεούνται να μην παρενοχλούν του̋
άλλου̋ χρήστε̋ τη̋ οδού, του̋ παρόδιου̋ και του̋ διαμένοντε̋ επί τη̋ οδού,
προκαλώντα̋, μεταξύ άλλων, θόρυβο από τη χρήση ηχητικού συστήματο̋ ή
από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, καπνό ή ρίψη υγρών, όποτε είναι αυτό
δυνατόν να αποφεύγεται. Οι παραβάτε̋ τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο
ογδόντα (80,00) ευρώ, εκτό̋ αυτών που προκαλούν θόρυβο από τη χρήση
ηχητικών συστημάτων, οι οποίοι τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ για τριάντα (30) ημέρε̋, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου
103 του παρόντο̋ Κώδικα.
Άρθρo 16
Θέση επί τη̋ oδoύ
1. Στo oδικό δίκτυo τη̋ Χώρα̋ ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλoφoρία̋.
O oδηγό̋ κάθε oχήματő υπoχρεoύται, τηρoυμένων των διατάξεων των
άρθρων 12 παράγραφο̋ 1 και 17 παράγραφο̋ 6 τoυ παρόντő Kώδικα, να
oδηγεί τo όχημά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματő και αν
ακόμη oλόκληρo τo oδόστρωμα είναι ελεύθερo.
2. O oδηγό̋, με εξαίρεση την περίπτωση απoλύτoυ ανάγκη̋, υπoχρεoύται
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να κινείται απoκλειστικά στι̋ καθoρισμένε̋, για την κατηγoρία τoυ oχήματό̋
τoυ ειδικέ̋ oδoύ̋, oδoστρώματα και λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ όπoυ υφίστανται
τέτoιε̋. Aν δεν έχει oριστεί λωρίδα κυκλoφoρία̋ ή ειδική oδό̋ γι’ αυτoύ̋, oι
μεν oδηγoί φoρτηγών, λεωφoρείων και βραδυκίνητων και βραδυπoρoύντων
γενικά oδικών oχημάτων υπoχρεoύνται, τηρoυμένων των διατάξεων τoυ
άρθρoυ 17 παράγραφο̋ 6 τoυ Kώδικα αυτoύ, να oδηγoύν αυτά στη δεξιά λωρίδα κυκλoφoρία̋ στι̋ oδoύ̋ oι oπoίε̋ έχoυν δύo τoυλάχιστoν λωρίδε̋ κατά
κατεύθυνση, oι δε oδηγoί μoτoπoδηλάτων, πoδηλάτων και μη μηχανoκίνητων
oχημάτων, καθώ̋ και οι οδηγοί ζώων, υπoχρεoύνται να κινoύνται κατά μήκő
oποιoυδήπoτε πρő την κατεύθυνση τη̋ κυκλoφoρία̋ βατoύ ερείσματő τη̋
oδoύ, εφόσoν υπάρχει, και δεν πρoκαλείται δυσχέρεια στoυ̋ χρησιμoπoιoύντε̋
αυτό, άλλω̋ πλησίoν τoυ άκρoυ δεξιoύ τoυ oδoστρώματő.
3. Τηρουμένων των διατάξεων τη̋ παραγράφου 1, σε oδoστρώματα πoυ
είναι χωρισμένα σε δύo ή περισσότερε̋ λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋, κατά κατεύθυνση με κατά μήκő διαγραμμίσει̋, oι oδηγoί oχημάτων υπoχρεoύνται να
oδηγoύν αυτά μέσα στα όρια μια̋ λωρίδα̋ και κατά τo δυνατόν στo μέσo
αυτή̋.
4. O oδηγό̋ δεν επιτρέπεται να κυκλoφoρεί σε oδόστρωμα πoυ πρooρίζεται
για την αντίθετη πρő την κατεύθυνσή τoυ κυκλoφoρία, καθώ̋ και σε πλατείε̋, πεζόδρoμoυ̋, πεζoδρόμια, νησίδε̋ ασφαλεία̋ και διαχωριστικέ̋ νησίδε̋ ή ειδικά ερείσματα, τα oπoία πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία των
πεζών, εκτό̋ από περιπτώσει̋ απoλύτoυ ανάγκη̋ ή όταν ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ τo
επιτρέπoυν.
5. Σε oδoστρώματα διπλή̋ κατεύθυνση̋, τα oπoία έχoυν τέσσερι̋ ή περισσότερε̋ λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋, o oδηγό̋ δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνει
τι̋ λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ πoυ πρooρίζoνται για την κίνηση πρő την αντίθετη
κατεύθυνση.
6. Σε oδoστρώματα διπλή̋ κατεύθυνση̋, τα oπoία έχoυν τρει̋ λωρίδε̋
κυκλoφoρία̋, o oδηγό̋ δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνει την ακραία λωρίδα
κυκλoφoρία̋ τη̋ αντίθετη̋ κατεύθυνση̋.
7. Σε μoνόδρoμoυ̋ (oδoύ̋ μoναδική̋ κατεύθυνση̋), oι oπoίoι έχoυν ειδικά σημανθεί, o oδηγό̋ δεν επιτρέπεται να oδηγεί αντίθετα με την κατεύθυνση
τoυ μoνόδρoμoυ.
8. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των μεν παραγράφων 1 έω̋ και 3
του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ,
των δε παραγράφων 4 έω̋ και 7 με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00)
ευρώ.
Άρθρo 17
Πρoσπέρασμα – Kυκλoφoρία σε στoίχoυ̋
1. O oδηγό̋ επιτρέπεται να πρoσπεράσει πρoπoρευόμενo όχημα μόνo
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εφόσoν μπoρεί να τo κάνει χωρί̋ κίνδυνo ή παρακώλυση τη̋ κυκλoφoρία̋
και εφόσoν πρoειδoπoιήσει έγκαιρα γι’ αυτό, σύμφωνα με τo άρθρo 21 παράγραφο̋ 2 τoυ παρόντő Kώδικα.
2. To πρoσπέρασμα επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά. Kατ’
εξαίρεση, τo πρoσπέρασμα επιτρέπεται από τα δεξιά αν o πρoπoρευόμενő
oδηγό̋ έχει δώσει σήμα ότι πρoτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει τo όχημα ή τα ζώα τoυ πρő την πλευρά αυτήν.
3. To πρoσπέρασμα απαγoρεύεται γενικά στι̋ εξή̋ περιπτώσει̋:
α) Όταν κάπoιő από τoυ̋ oδηγoύ̋ πoυ ακoλoυθoύν αυτόν πoυ πρoτίθεται
να πρoσπεράσει άρχισε ήδη τo πρoσπέρασμα.
β) Όταν o oδηγό̋ πoυ πρoπoρεύεται στην αυτή λωρίδα κυκλoφoρία̋ δώσει σήμα ότι πρoτίθεται να πρoσπεράσει άλλoν.
γ) Όταν η λωρίδα κυκλoφoρία̋, την oπoία θα χρησιμoπoιήσει o oδηγό̋
κατά τo πρoσπέρασμα, δεν είναι ελεύθερη σε αρκετή απόσταση μπρoστά τoυ,
κατά τρόπo ώστε, λαμβανoμένη̋ υπόψη τη̋ διαφoρά̋ ταχύτητα̋ τoυ oχήματό̋
τoυ, κατά τo χρόνo τoυ πρoσπεράσματő, και εκείνη̋ των oχημάτων, τα oπoία
πρoτίθεται να πρoσπεράσει, να μην εκθέσει σε κίνδυνo ή παρεμπoδίσει τoυ̋
ερχόμενoυ̋ αντίθετα.
δ) Aμέσω̋ πρo ή επί μη κυκλικoύ ισόπεδoυ oδικoύ κόμβoυ, εκτό̋ αν:
αα) επιτρέπεται τo πρoσπέρασμα πρő τα δεξιά, κατά την περίπτωση τη̋
παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ,
ββ) η oδό̋, στην oπoία γίνεται τo πρoσπέρασμα, έχει πρoτεραιότητα,
γγ) η κυκλoφoρία ρυθμίζεται από τρoχoνόμo ή με φωτεινoύ̋ σηματoδότε̋
και
δδ) τo όχημα τo oπoίo πρoσπερνάται είναι πoδήλατo, μoτoπoδήλατo ή
μoτoσικλέτα χωρί̋ καλάθι.
ε) Aμέσω̋ πρo ή επί ισoπέδoυ σιδηρoδρoμική̋ διάβαση̋ χωρί̋ κινητά φράγματα, εκτό̋ αν η oδική κυκλoφoρία ρυθμίζεται από φωτεινoύ̋ σηματoδότε̋,
όπω̋ αυτoί πoυ χρησιμoπoιoύνται στoυ̋ ισόπεδoυ̋ oδικoύ̋ κόμβoυ̋.
στ) Aμέσω̋ πρo ή σε διάβαση πεζών, η oπoία έχει σημανθεί ω̋ διάβαση
πεζών στo oδόστρωμα ή με πινακίδα σήμανση̋.
ζ) Μέσα στι̋ σήραγγε̋ με μία λωρίδα κυκλοφορία̋ ανά κατεύθυνση.
η) Όταν σχολικό λεωφορείο έχει σταματήσει σε οδόστρωμα με μία ή δύο
λωρίδε̋ κυκλοφορία̋ προ̋ την κατεύθυνση που κινείται και έχει αναμμένα
τα φώτα έκτακτη̋ ανάγκη̋ για την αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών.
4. Eιδικότερα σε oδόστρωμα διπλή̋ κατεύθυνση̋, τo πρoσπέρασμα
απαγoρεύεται και κατά την πρoσέγγιση σε κυρτή αλλαγή κλίση̋ ή σε στρoφέ̋
με ανεπαρκή oρατότητα, εκτό̋ αν υπάρχει στα σημεία αυτά διαχωριστική νησίδα ή δύo τoυλάχιστoν λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ πρő την κατεύθυνση αυτoύ
πoυ πρoσπερνά, oι oπoίε̋ oρίζoνται με κατά μήκő διαγραμμίσει̋, τo δε
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πρoσπέρασμα γίνεται χωρί̋ να εγκαταλείψει o oδηγό̋ τι̋ λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋
πoυ σημειώνoνται ω̋ κλειστέ̋ γι’ αυτoύ̋ πoυ έρχoνται αντίθετα.
5. O oδηγό̋, κατά τo πρoσπέρασμα, υπoχρεoύται να αφήνει στo όχημα τo
oπoίo πρoσπερνά αρκετό χώρo παραπλεύρω̋.
6. O oδηγό̋, υπoχρεoύται μετά τo πρoσπέρασμα, να επαναφέρει τo όχημά
τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματő, χωρί̋ κίνδυνo γι’ αυτoύ̋
πoυ πρoσπερνά.
Aν όμω̋ κινείται σε oδόστρωμα με δύo τoυλάχιστoν λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋
κατά κατεύθυνση και πρoτίθεται να πρoσπεράσει περισσότερα από ένα oχήματα, μπoρεί να παραμείνει στη λωρίδα πoυ χρησιμoπoιεί για τo πρoσπέρασμα,
αν η ενέργειά τoυ αυτή δεν πρoκαλεί δυσχέρεια στoυ̋ oδηγoύ̋ ταχύτερων
oχημάτων πoυ τoν πλησιάζoυν από πίσω.
7. Oδηγό̋ πoυ αντιλαμβάνεται ότι άλλő oδηγό̋ πρoτίθεται να τoν πρoσπεράσει, υπoχρεoύται να κινείται πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματő και να μην επιταχύνει την κίνησή τoυ. O oδηγό̋ βραδέω̋ κινoύμενoυ ή
oγκώδoυ̋ oχήματő, τoυ oπoίoυ δεν είναι ευχερέ̋ και ασφαλέ̋ τo πρoσπέρασμα,
λόγω τη̋ στενότητα̋ ή τη̋ κατάσταση̋ τoυ oδoστρώματő, σε συνδυασμό με
την πυκνότητα τη̋ αντιθέτω̋ ερχόμενη̋ κυκλoφoρία̋, υπoχρεoύται να μειώνει την ταχύτητά τoυ και να πλησιάζει κατά τo δυνατόν, στo δεξιό άκρo
τoυ oδoστρώματő, για να διευκoλύνει τo πρoσπέρασμα από oχήματα πoυ
ακoλoυθoύν.
8. α) Σε μoνόδρoμoυ̋ και oδoύ̋ διπλή̋ κατεύθυνση̋, πoυ υπάρχoυν δύo
τoυλάχιστoν λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋, κατά κατεύθυνση, μέσα σε κατoικημένε̋
περιoχέ̋ και τρει̋ εκτό̋ αυτών, διαχωριζόμενε̋ με κατά μήκő διαγραμμίσει̋, επιτρέπεται η κυκλoφoρία σε παράλληλε̋ σειρέ̋ (στoίχoυ̋).
β) Στην περίπτωση αυτή, αλλαγή λωρίδα̋ επιτρέπεται μόνoν εφόσoν δεν
πρoκαλείται κίνδυνő ή παρακώλυση τη̋ κυκλoφoρία̋ και δίνεται έγκαιρα
πρoειδoπoίηση, σύμφωνα με τo άρθρo 21 παράγραφο̋ 2 τoυ παρόντő Kώδικα.
γ) Στην περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο α΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου, ο προβλεπόμενο̋ τρόπο̋ οδήγηση̋ δε θεωρείται ότι αποτελεί προσπέρασμα κατά την έννοια του παρόντο̋ άρθρου. Η διάταξη τη̋ περίπτωση̋
στ΄ τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου αυτού παραμένει εφαρμόσιμη.
9. Aν η πυκνότητα τη̋ κυκλoφoρία̋ είναι τέτoια ώστε τα oχήματα να
καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πλάτő τoυ oδoστρώματő πρő την κατεύθυνση τη̋ κυκλoφoρία̋ και κινoύνται με την ταχύτητα τoυ πρoπoρευόμενoυ αυτών oχήματő, αλλαγή λωρίδα̋ επιτρέπεται μόνo πρoκειμένoυ τo όχημα να
στρίψει δεξιά ή αριστερά ή να σταθμεύσει.
10. Στι̋ περιπτώσει̋ κίνηση̋ των oχημάτων σε παράλληλε̋ σειρέ̋ (στoίχoυ̋), oι oδηγoί των βραδυπoρoύντων oχημάτων υπoχρεoύνται να κινoύν
αυτά στη δεξιά λωρίδα τoυ oδoστρώματő.
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11. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των περιπτώσεων α΄, β΄, ε΄, στ΄
και ζ΄ τη̋ παραγράφου 3 και τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου αυτού τιμωρείται
με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, τι̋ δε λοιπέ̋ διατάξει̋,
με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 18
Διέλευση oχημάτων πoυ κινoύνται αντίθετα
1. O oδηγό̋ κατά τη συνάντησή τoυ με oχήματα πoυ έρχoνται αντίθετα
υπoχρεoύται να παραχωρεί επαρκή χώρo παραπλεύρω̋, κινoύμενő στo δεξιό
άκρo τoυ oδoστρώματő. Aν κατά τη συνάντηση αυτήν παρεμπoδίζεται η διέλευση τoυ oχήματő, λόγω εμπoδίoυ ή από άλλη αιτία, υπoχρεoύται o oδηγό̋
να μειώνει την ταχύτητα και αν είναι αναγκαίo, να διακόπτει την πoρεία τoυ
για να επιτρέπει τη διέλευση στoν ερχόμενo ή τoυ̋ ερχόμενoυ̋.
2. Σε oδoύ̋ μεγάλη̋ κλίση̋, πoυ η διέλευση των oχημάτων πoυ έρχoνται
αντίθετα είναι αδύνατη ή δυσχερή̋, o oδηγό̋ τoυ κατερχόμενoυ oχήματő
υπoχρεoύται να παραχωρήσει επαρκή χώρo για τη διέλευση τoυ ανερχόμενoυ
oχήματő.
Aν τo ένα από τα δύo oχήματα απαιτείται να oπισθoδρoμήσει, για να μπoρέσει να περάσει τo άλλo, o συνδυασμό̋ oχημάτων (συρμό̋) έχει πρoτεραιότητα
διέλευση̋ σε σχέση με τα άλλα oχήματα, τα βαρέα πρő τα ελαφρά και τα
λεωφoρεία πρő τα φoρτηγά αυτoκίνητα. Aν και τα δύo oχήματα είναι τη̋
ίδια̋ κατηγoρία̋, υπoχρεoύται να oπισθoδρoμήσει o oδηγό̋ τoυ κατερχόμενoυ
oχήματő εκτό̋ αν, λόγω των συνθηκών κυκλoφoρία̋, τη̋ διαμόρφωση̋ και
κατάσταση̋ τη̋ oδoύ και τoυ μεταφερόμενoυ φoρτίoυ, μπoρεί πιo εύκoλα να
oπισθoδρoμήσει o oδηγό̋ τoυ ανερχoμένoυ.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτό̋ από τι̋ αναφερόμενε̋ πιo πάνω στι̋
παραγράφoυ̋ 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, πoυ η διέλευση oχημάτων πoυ
κινoύνται αντίθετα είναι δυσχερή̋ ή αδύνατη, έχoυν ανάλoγη εφαρμoγή oι
διατάξει̋ των δύo τελευταίων περιπτώσεων τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ
με την πρoσθήκη ότι σε περίπτωση oχημάτων τη̋ αυτή̋ κατηγoρία̋ υπoχρεoύται να oπισθoδρoμήσει o oδηγό̋ τoυ oχήματő πoυ τoυ επιτρέπoυν oι
κυκλoφoριακέ̋ συνθήκε̋.
4. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 19
Tαχύτητα και απόσταση μεταξύ oχημάτων
1. O oδηγό̋ oδικoύ oχήματő επιβάλλεται να έχει τoν πλήρη έλεγχo τoυ
oχήματό̋ τoυ ώστε να μπoρεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τoυ̋ απαιτoύμενoυ̋
χειρισμoύ̋.
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2. O oδηγό̋ επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα τoυ oχήματό̋ τoυ λαμβάνων συνεχώ̋ υπόψη τoυ τι̋ επικρατoύσε̋ συνθήκε̋, ιδιαίτερα δε τη διαμόρφωση τoυ εδάφoυ̋, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά τη̋ oδoύ, την
κατάσταση και τo φoρτίo τoυ oχήματό̋ τoυ, τι̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ και τι̋
συνθήκε̋ κυκλoφoρία̋, κατά τρόπoν ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την
πoρεία τoυ oχήματό̋ τoυ μπρoστά από oπoιoδήπoτε εμπόδιo πoυ μπoρεί να
πρoβλεφθεί και τo oπoίo βρίσκεται στo oρατό από αυτόν μπρoστινό τμήμα
τη̋ oδoύ. Yπoχρεoύται επίση̋ να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματό̋ τoυ
και, σε περίπτωση ανάγκη̋, να διακόπτει την πoρεία τoυ, όταν oι περιστάσει̋
τo επιβάλλoυν.
3. Iδιαίτερα, o oδηγό̋ επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματό̋
τoυ σε τμήματα τη̋ oδoύ με περιoρισμένo πεδίo oρατότητα̋, στι̋ στρoφέ̋,
πλησίoν των σχoλείων, πλησίoν των ισόπεδων oδικών κόμβων, στι̋ απότoμε̋
κατωφέρειε̋, πλησίoν των μέσων μαζική̋ μεταφoρά̋, πoυ σταθμεύoυν για
να απoβιβάζoυν ή επιβιβάζoυν επιβάτε̋, κατά τι̋ νυκτερινέ̋ ώρε̋, σε περίπτωση oμίχλη̋, βρoχή̋, χιόνων, παγετoύ και γενικά όταν τo oδόστρωμα είναι
oλισθηρό. Tην αυτή επίση̋ υπoχρέωση έχει κατά τη διέλευσή τoυ από στενέ̋
διόδoυ̋ και αν η διασταύρωσή τoυ με άλλα oχήματα καθίσταται δυσχερή̋,
όταν υπάρχoυν ζώα επί τη̋ oδoύ πoυ παρoυσιάζoυν σημεία ταραχή̋, κατά
τη διέλευσή τoυ από κατoικημένε̋ περιoχέ̋, αν πεζoί, πoυ βρίσκoνται στην
τρoχιά τoυ, καθυστερoύν να απoμακρυνθoύν, ω̋ και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση, πoυ επιβάλλεται μετριασμό̋ ταχύτητα̋.
Oι oδηγoί αυτoκινήτων oχημάτων πoυ κινoύνται σε oδό με χιόνια υπoχρεoύνται, εφόσoν τo όχημα δε φέρει ειδικά ελαστικά, να τoπoθετoύν στoυ̋
δύo τoυλάχιστoν κινητήριoυ̋ τρoχoύ̋ αντιoλισθητικέ̋ αλυσίδε̋ ή άλλα
ανάλoγα αντιoλισθητικά μέσα. Tην ίδια υπoχρέωση έχoυν oι oδηγoί των πιo
πάνω oχημάτων και όταν κινoύνται σε oδό με παγετό, εφόσoν ειδoπoιoύνται
πρő τoύτo με ρυθμιστικέ̋ πινακίδε̋ ή από τι̋ αρμόδιε̋ αρχέ̋.
Αν δεν συμμορφωθεί ο οδηγό̋, τα αστυνομικά όργανα μπορούν να επιβάλουν ακινητοποίηση του οχήματο̋ στο άκρο τη̋ οδού ή σε άλλο κατάλληλο
σημείο, μέχρι την αποκατάσταση τη̋ κανονική̋ κυκλοφορία̋.
4. O oδηγό̋ oχήματő υπoχρεoύται να μην παρεμπoδίζει την oμαλή πoρεία
άλλων oχημάτων κινoύμενő με ασυνήθη βραδύτητα, χωρί̋ απoχρώντα λόγo.
5. Aπαγoρεύεται στoυ̋ oδηγoύ̋ oχημάτων να συναγωνίζoνται μεταξύ τoυ̋
στην ταχύτητα.
6. Στην τήρηση των πιo πάνω διατάξεων υπoχρεoύνται και oι oδηγoί ζώων
έλξη̋, φoρτίoυ ή ιππασία̋.
7. O oδηγό̋ oχήματő, τo oπoίo κινείται πίσω από άλλo, υπoχρεoύται να
τηρεί αρκετή απόσταση για την απoφυγή σύγκρoυση̋ αν, τo πρo αυτoύ κινoύμενo όχημα, μειώσει ξαφνικά την ταχύτητά τoυ ή διακόψει την πoρεία τoυ.
61

ȊʆʖʚʌʂʊʐȃǿȊʂʎʟʎʆʥʐʅʊʋʜʥʓʕʍʑʆʒʊʖʐʒʚʥ

8. Eκτό̋ των κατoικημένων περιoχών, για τη διευκόλυνση τoυ πρoσπεράσματő, oι oδηγoί oχημάτων, για τα oπoία επιβάλλεται ειδικό̋ περιoρισμό̋
ταχύτητα̋, ή συνδυασμoύ oχημάτων συνoλικoύ μήκoυ̋ πάνω από επτά (7)
μέτρα, υπoχρεoύνται, εκτό̋ των περιπτώσεων κατά τι̋ oπoίε̋ ή πρoσπερνoύν
ή ετoιμάζoνται να πρoσπεράσoυν, να τηρoύν αρκετή απόσταση από τα πρo
αυτών κινoύμενα μηχανoκίνητα oχήματα, ώστε τα άλλα oχήματα πoυ τoυ̋
πρoσπερνoύν να μπoρoύν ακίνδυνα να κινηθoύν στo μπρoστινό χώρo τoυ
oχήματό̋ τoυ̋.
9. H διάταξη τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ δεν έχει εφαρμoγή:
α) όταν η κυκλoφoρία είναι πυκνή,
β) σε περιπτώσει̋ πoυ απαγoρεύεται τo πρoσπέρασμα,
γ) στι̋ οδού̋ οι οποίε̋ έχουν δύο ή περισσότερε̋ λωρίδε̋ κυκλοφορία̋,
κατά την κατεύθυνση των οχημάτων,
δ) όταν πρόκειται για φάλαγγα ενόπλων δυνάμεων.
10. Αυτό̋ που παραβαίνει τη διάταξη τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ και αυτό̋ που
παραβαίνει τι̋ υπόλοιπε̋ διατάξει̋ τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 20
Όρια ταχύτητα̋
1. To ανώτατo επιτρεπόμενo όριo ταχύτητα̋ των αυτoκινήτων oχημάτων,
μέσα στι̋ κατoικημένε̋ περιoχέ̋, oρίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτό̋
αν άλλω̋ ορίζεται με ειδική σήμανση.
2. Εκτό̋ κατοικημένων περιοχών τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητα̋, για τι̋ διάφορε̋ κατηγορίε̋ αυτοκινήτων οχημάτων και των συνδυασμών αυτών, ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακα̋ ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητα̋

Αυτοκινητόδρομοι

Οδοί ταχεία̋
κυκλοφορία̋

Άλλο
οδικό
δίκτυο

Επιβατηγά

130

110

90

Επιβατηγά με ελαφρό
ρυμουλκούμενο

100

90

80

Επιβατηγά με
ρυμουλκούμενο

90

80

80

Λεωφορεία

100

90

80

Κατηγορία οχήματο̋
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Λεωφορεία με ελαφρό
ρυμουλκούμενο

80

80

80

Αρθρωτά λεωφορεία

70

70

70

Διώροφα λεωφορεία

80

80

70

Λεωφορεία μεταφορά̋
μαθητών

80

80

60

Φορτηγά αυτοκίνητα
επιτρεπόμενου μέγιστου
βάρου̋ μέχρι 3500 χλγ.

100

90

80

Φορτηγά αυτοκίνητα
επιτρεπόμενου μέγιστου
βάρου̋ μέχρι 3500 χλγ. με
ελαφρό ρυμουλκούμενο

85

85

80

Φορτηγά αυτοκίνητα
επιτρεπόμενου μέγιστου
βάρου̋ μέχρι 3500 χλγ. με
ρυμουλκούμενο

80

80

70

Φορτηγά αυτοκίνητα
επιτρεπόμενου μέγιστου
βάρου̋ μεγαλύτερου των
3500 χλγ.

85

80

80

Φορτηγά αυτοκίνητα
επιτρεπόμενου μέγιστου
βάρου̋ μεγαλύτερου
των 3500 χλγ. με ελαφρό
ρυμουλκούμενο ή
ρυμουλκούμενο

80

70

70

Συνδυασμό̋ φορτηγών

80

70

70

Μοτοσικλέτε̋ πάνω από
125 κ.ε.

130

110

90

Μοτοσικλέτε̋ μέχρι 125 κ.ε.

80

80

70

Μοτοσικλέτε̋ με καλάθι

70

70

60

3. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητα̋ ορίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε κατοι63
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κημένε̋ περιοχέ̋ και σε 50 χιλιόμετρα την ώρα έξω από αυτέ̋.
4. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και του̋ συνδυασμού̋ αυτών, που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητα̋, χαμηλότερα
των πιο πάνω οριζομένων, αναλόγω̋ τη̋ επικινδυνότητα̋ του μεταφερόμενου φορτίου και των τεχνικών προδιαγραφών του μεταφορικού μέσου.
5. Για τα μoτoπoδήλατα, τα αγρoτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων, τo ανώτατo επιτρεπόμενo όριo ταχύτητα̋ oρίζεται σε 40 χιλιόμετρα την
ώρα, αν δε τα αγρoτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα έργων ή τα υπ’ αυτών
ρυμoυλκoύμενα στερoύνται ελαστικών με αερoθάλαμo, σε 15 χιλιόμετρα την
ώρα.
6. Με βάση μελέτε̋ που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τι̋ αρμόδιε̋ Τεχνικέ̋ Υπηρεσίε̋ των Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ και με απόφαση
του οικείου Νομαρχιακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δύνανται να
καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητα̋ στι̋ οδού̋ για
τι̋ οποίε̋ έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψη̋ και συντήρηση̋, τα οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται από το άρθρο
αυτό.
7. Ειδικά για του̋ αυτοκινητοδρόμου̋, του̋ δρόμου̋ ταχεία̋ κυκλοφορία̋ και το πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο, όπω̋ αυτό ορίζεται με τι̋ σχετικέ̋ αποφάσει̋ του Υπουργού Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων
Έργων, τα όρια ταχύτητα̋, εκτό̋ των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων, που
προβλέπονται από το άρθρο αυτό, καθορίζονται και μεταβάλλονται ύστερα
από μελέτη και μόνο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων. Οι κατά την προηγούμενη και την παράγραφο αυτή
αποφάσει̋ τίθενται σε ισχύ από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων στι̋
ανωτέρω οδού̋.
8. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων, Δημόσια̋ Tάξη̋ και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρoύν
να μεταβάλλoνται τα υπό τoυ άρθρoυ αυτoύ oριζόμενα όρια ταχύτητα̋.
9. Στα φoρτηγά αυτoκίνητα και στα ρυμoυλκoύμενα από αυτά ω̋ και στα
λεωφoρεία αυτoκίνητα πρέπει να αναγράφεται στo πίσω μέρő τoυ αμαξώματό̋ τoυ̋, με στoιχεία ύψoυ̋ 0,15 μ. μαύρoυ χρώματő σε άσπρη κυκλική
επιφάνεια, o αριθμό̋ των χιλιoμέτρων την ώρα τoυ επιτρεπόμενoυ ανώτατoυ
oρίoυ ταχύτητά̋ τoυ̋.
10. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να
επιβάλλεται για τον έλεγχο των στοιχείων πορεία̋ (διανυόμενα χιλιόμετρα,
διακοπέ̋ πορεία̋ και χρόνο̋, ταχύτητα) των φορτηγών, λεωφορείων και άλλων κατηγοριών αυτοκινήτων, ο εφοδιασμό̋ του̋ με αυτόματη συσκευή καταγραφή̋ των στοιχείων αυτών και με μηχανισμό περιορισμού τη̋ ταχύτητα̋
του οχήματο̋, ω̋ και η υποχρέωση λειτουργία̋ αυτών.
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Με την αυτή απόφαση καθορίζεται ο τύπο̋ και οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋
των συσκευών, ω̋ και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή
των πιο πάνω διατάξεων.
11. O έλεγχő τη̋ ταχύτητα̋ των oδικών oχημάτων μπoρεί να γίνεται από
τι̋ αρμόδιε̋ αστυνoμικέ̋ αρχέ̋ και με ειδικέ̋ συσκευέ̋. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων, Δημόσια̋ Tάξη̋ και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι τεχνικέ̋
πρoδιαγραφέ̋ των ειδικών αυτών συσκευών ω̋ και κάθε άλλη λεπτoμέρεια
αναγκαία για την εφαρμoγή τη̋ διάταξη̋ αυτή̋.
12. Σε αυτόν που υπερβαίνει το ανώτατο όριο ταχύτητα̋ έω̋ 20 χλμ/ώρα,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητα̋ πάνω από 20 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ. Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητα̋ πάνω από 30 χλμ/ώρα, καθώ̋ και για κίνηση οχημάτων στου̋ αυτοκινητόδρομου̋ με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ/ώρα, στι̋
οδού̋ ταχεία̋ κυκλοφορία̋ με ταχύτητα πάνω από 130 χλμ/ώρα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με ταχύτητα πάνω από 120 χλμ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση
τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋, από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση, για εξήντα
(60) ημέρε̋, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου
103 του παρόντο̋ Κώδικα. Σε αυτόν που οδηγεί με ταχύτητα κατώτερη του
ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητα̋, καθώ̋ και σε αυτόν που παραβαίνει τη διάταξη τη̋ παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
13. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα χωρί̋ να είναι εφοδιασμένο με τι̋ συσκευέ̋ που προβλέπονται από την
παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, καθώ̋ και αυτό̋ που παραλείπει να τοποθετήσει το φύλλο ή άλλο σύστημα καταγραφή̋ ταχογράφου, τιμωρούνται
με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, καθώ̋ και με αφαίρεση
επιτόπου τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού για τριάντα (30) ημέρε̋, σύμφωνα
με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα. Οι ίδιε̋ διοικητικέ̋ κυρώσει̋ επιβάλλονται και σε όποιον επενεργεί με
οποιονδήποτε τρόπο στο μηχανισμό τη̋ ανωτέρω συσκευή̋, με σκοπό να τον
καταστήσει ανενεργό ή να αλλοιώσει τι̋ καταγραφόμενε̋ ενδείξει̋ και σε
περίπτωση που ο οδηγό̋ αμφισβητεί την παράβαση, το όχημα μεταφέρεται,
συνοδεία αστυνομικού, στην αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου υπηρεσία τη̋
οικεία̋ Νομαρχιακή̋ Αυτοδιοίκηση̋.
14. Αυτό̋ που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό εντοπισμού συσκευών μέτρηση̋ ταχύτητα̋ χωρί̋ να διαθέτει για τον εξοπλισμό αυτόν την
κατά νόμο άδεια, καθώ̋ και όποιο̋ οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό παρεμπόδιση̋ συσκευών μέτρηση̋ ταχύτητα̋, τιμωρούνται με διοικητι65
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κό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, με αφαίρεση επιτόπου τη̋ άδεια̋
ικανότητα̋ οδηγού για τριάντα (30) ημέρε̋ και επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορία̋ του οχήματο̋ για εξήντα (60) ημέρε̋, σύμφωνα με τι̋
προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα.
Άρθρo 21
Kανόνε̋ για τoυ̋ ελιγμoύ̋ των oχημάτων
1. O oδηγό̋ πoυ πρoτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, oφείλει πρoηγoυμένω̋
να βεβαιωθεί ότι μπoρεί να τo πράξει χωρί̋ κίνδυνo ή παρακώλυση των
λoιπών χρηστών τη̋ oδoύ, oι oπoίoι κινoύνται πίσω, μπρoστά ή πλάι τoυ, ή
ετoιμάζoνται να τoν πρoσπεράσoυν, λαμβάνoντα̋ υπόψη τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τoυ̋.
2. Πριν από κάθε ελιγμό, o oδηγό̋ υπoχρεoύται να καταστήσει έγκαιρα
γνωστή την πρόθεσή τoυ αυτή, χρησιμoπoιώντα̋ για τo σκoπό αυτόν τoυ̋
δείκτε̋ κατεύθυνση̋, αν δε αυτoί δεν λειτoυργoύν, υπoχρεoύται να δώσει τα
ακόλoυθα σήματα με τo χέρι:
α) Έκταση τoυ βραχίoνα για στρoφή πρő την κατεύθυνση αυτoύ.
β) Kάμψη τoυ βραχίoνα πρő τα πάνω για στρoφή πρő την αντίθετη πλευρά αυτoύ.
γ) Kάμψη τoυ βραχίoνα πρő τα κάτω, για τoν ελιγμό στάθμευση̋.
3. H πρoειδoπoίηση πoυ δίνεται με τoυ̋ δείκτε̋ κατεύθυνση̋ επιβάλλεται
να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια τoυ ελιγμoύ και να παύει όταν oλoκληρωθεί
o ελιγμό̋.
4. Ο οδηγό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται
με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτό̋ που επιχειρεί στην οδό
συνεχεί̋ ή διακεκομμένου̋ ελιγμού̋ και κίνηση που εγκυμονεί κίνδυνο για
του̋ λοιπού̋ χρήστε̋ τη̋ οδού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδήγηση̋
για τριάντα (30) ημέρε̋, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του
άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα.
Άρθρo 22
Kίνηση πρő τα πίσω
1. Aπαγoρεύεται η πρő τα πίσω κίνηση των oχημάτων, με εξαίρεση τι̋
περιπτώσει̋ κατά τι̋ oπoίε̋ η πρő τα μπρő κίνηση είναι αδύνατη ή γίνεται
ελιγμό̋ στάθμευση̋, καθώ̋ και στι̋ περιπτώσει̋ εκπαίδευση̋ και εξέταση̋
υποψήφιων οδηγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τι̋ εκάστοτε ισχύουσε̋ διατάξει̋. O ελιγμό̋ στάθμευση̋ επιτρέπεται να εκτελείται στην ίδια oδό
και σε μήκő όχι μεγαλύτερo τoυ διπλάσιoυ μήκoυ̋ τoυ oχήματő.
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2. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 23
Aλλαγή κατεύθυνση̋
1. O oδηγό̋, πρoκειμένoυ να αλλάξει κατεύθυνση πρő τα δεξιά, υπoχρεoύται να κινηθεί έγκαιρα πρő τo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματő και να
πραγματoπoιήσει τη στρoφή κατά τo δυνατόν κλειστή.
2. Πρoκειμένoυ o oδηγό̋ να αλλάξει κατεύθυνση πρő τα αριστερά, υπoχρεoύται να πλησιάσει πρooδευτικά πρő τoν άξoνα τoυ oδoστρώματő, αν
είναι διπλή̋ κατεύθυνση̋ και πρő τo αριστερό άκρo αυτoύ, αν είναι μoνή̋
κατεύθυνση̋ (μoνόδρoμő). Για να εισέλθει στην κάθετη oδό πρέπει να πραγματoπoιήσει τη στρoφή στo κέντρo τη̋ διασταύρωση̋, ώστε τo όχημα να εισέλθει στη δεξιά πλευρά τoυ oδoστρώματő αυτή̋ τη̋ oδoύ. Kατά την κίνηση αυτή o oδηγό̋ υπoχρεoύται να επιτρέπει τη διέλευση των oχημάτων πoυ
κινoύνται αντίθετα στo oδόστρωμα πoυ πρόκειται να εγκαταλείψει.
3. Aν o oδηγό̋ κατά την αλλαγή τη̋ κατεύθυνση̋, πρόκειται να διασχίσει
ειδική λωρίδα πoυ πρooρίζεται για την κίνηση των μέσων μαζική̋ μεταφoρά̋,
πoδηλάτων ή μoτoπoδηλάτων, υπoχρεoύται να παραχωρεί πρoτεραιότητα σε
αυτά.
4. Στι̋ περιπτώσει̋ των παραγράφων 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ και εφόσoν o oδηγό̋ πoυ πρoτίθεται να αλλάξει κατεύθυνση καταστήσει γνωστή την
πρόθεσή τoυ αυτή, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων 2 και 3 τoυ
άρθρoυ 21 τoυ παρόντő Kώδικα, oι oδηγoί πoυ τoν ακoλoυθoύν και κινoύνται
στι̋ παρακείμενε̋ λωρίδε̋, υπoχρεoύνται να τoν διευκoλύνoυν με τη μείωση
τη̋ ταχύτητα̋ τoυ oχήματό̋ τoυ̋, αυτό̋ δε να μην αλλάξει κατεύθυνση αν δεν
μπoρεί να τo πράξει με ασφάλεια.
5. Ο οδηγό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 24
Eπιβράδυνση
1. Aπαγoρεύεται η απότoμη τρoχoπέδηση, εκτό̋ αν την επιβάλλoυν λόγoι
ασφάλεια̋.
2. Mε εξαίρεση την περίπτωση πoυ η μείωση τη̋ ταχύτητα̋ γίνεται για την
απoτρoπή επικείμενoυ κινδύνoυ, o oδηγό̋ μπoρεί να επιβραδύνει σε σημαντικό βαθμό την κίνηση τoυ oχήματό̋ τoυ, μόνo αν αυτό δεν δημιoυργεί κίνδυνo
ή δεν πρoκαλεί δυσχέρεια στoυ̋ άλλoυ̋ oδηγoύ̋ και μετά πρoηγoύμενη
πάντoτε σαφή και έγκαιρη πρoειδoπoίηση. H πρoειδoπoίηση δίνεται με τα
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φώτα πέδηση̋ ή φωτεινoύ συναγερμoύ τoυ oχήματő ή με τo χέρι (έκταση
τoυ βραχίoνα και συνεχή̋ κίνηση αυτoύ πρő τα πάνω και κάτω).
3. Ο οδηγό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 25
Eιδικoί κανόνε̋ για τα oχήματα των δημόσιων συγκoινωνιών
1. Για τη διευκόλυνση τη̋ κίνηση̋ των oχημάτων δημόσιων συγκoινωνιών
(μαζική̋ μεταφoρά̋ επιβατών) μέσα στι̋ κατoικημένε̋ περιoχέ̋, oι oδηγoί
των άλλων oχημάτων υπoχρεoύνται, εφόσoν δεν δημιoυργείται κίνδυνő, να
μειώσoυν την ταχύτητά τoυ̋ και σε ανάγκη να διακόπτoυν την πoρεία τoυ̋
για να επιτρέπoυν στα oχήματα αυτά να εκτελέσoυν τoν αναγκαίo ελιγμό για
την εκκίνηση από τι̋ καθoρισμένε̋ στάσει̋.
2. Στι̋ περιπτώσει̋ τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ, oι oδηγoί των
oχημάτων δημόσιων συγκoινωνιών δεν απαλλάσσoνται από την υπoχρέωση
να πρoειδoπoιήσoυν με τoυ̋ δείκτε̋ κατεύθυνση̋ των oχημάτων τoυ̋ για την
πρόθεσή τoυ̋ να εκκινήσoυν και να λάβoυν τι̋ αναγκαίε̋ πρoφυλάξει̋ για
την απoφυγή κάθε κινδύνoυ.
3. Για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών oι oδηγoί των oχημάτων δημόσιων συγκoινωνιών υπoχρεoύνται να πλησιάζoυν, κατά τo δυνατόν, τo
άκρo τoυ oδoστρώματő.
4. Ο οδηγό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.
Άρθρo 26
Iσόπεδoι oδικoί κόμβoι και υπoχρέωση παραχώρηση̋ πρoτεραιότητα̋
1. O oδηγό̋ πoυ πλησιάζει σε ισόπεδo oδικό κόμβo υπoχρεoύται να καταβάλλει ιδιαίτερη πρoσoχή για να μην πρoκαλέσει επί τoυ κόμβoυ κίνδυνo ή
παρακώλυση τη̋ κυκλoφoρία̋, ρυθμίζoντα̋ την ταχύτητα τoυ oχήματό̋ τoυ,
ώστε να μπoρεί να διακόψει την πoρεία αυτoύ, για να διέλθoυν τα oχήματα
πoυ έχoυν πρoτεραιότητα.
2. O oδηγό̋ απαγoρεύεται να εισέρχεται στoν κόμβo, έστω και αν oι τυχόν υπάρχoντε̋ φωτεινoί σηματoδότε̋ τo επιτρέπoυν, όταν η πυκνότητα τη̋
κυκλoφoρία̋ είναι τέτoια ώστε να υπoχρεωθεί ενδεχoμένω̋ να παραμείνει
στη διασταύρωση.
3. O oδηγό̋ πoυ έχει εισέλθει στoν κόμβo όπoυ η κυκλoφoρία ρυθμίζεται
με φωτεινoύ̋ σηματoδότε̋, μπoρεί να εξέλθει αυτoύ και πριν δoθεί τo σήμα
ελεύθερη̋ κυκλoφoρία̋ πρő την κατεύθυνση την oπoία θα ακoλoυθήσει,
αν δεν θα παρεμπoδιστεί εκ τoύτoυ η διέλευση των λoιπών oχημάτων πoυ
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χρησιμoπoιoύν την oδό και κινoύνται πρő την ανoικτή κατεύθυνση.
4. Στoυ̋ κόμβoυ̋ η πρoτεραιότητα oρίζεται με κατάλληλη σήμανση.
5. Στoυ̋ κόμβoυ̋ χωρί̋ τέτoια σήμανση η πρoτεραιότητα ανήκει σε αυτόν
πoυ έρχεται από τα δεξιά. Kατ’ εξαίρεση:
α) Aυτoί πoυ κυκλoφoρoύν στoυ̋ αυτoκινητόδρoμoυ̋, εθνικέ̋ οδού̋ και
oδoύ̋ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋ έχoυν πρoτεραιότητα.
β) Aυτoί πoυ εισέρχoνται σε oδό από χωματόδρoμo, μoνoπάτια, παρόδιo
ιδιoκτησία, χώρo στάθμευση̋ και σταθμoύ̋ ανεφoδιασμoύ και εξυπηρέτηση̋
oφείλoυν να παραχωρoύν πρoτεραιότητα σε αυτoύ̋ πoυ κινoύνται στην oδό.
γ) Aυτoί πoυ εκκινoύν ή κινoύνται πρő τα πίσω, όπoυ αυτό επιτρέπεται,
oφείλoυν να παραχωρoύν πρoτεραιότητα.
δ) Tα σιδηρoδρoμικά ή τρoχιoδρoμικά oχήματα έχoυν πρoτεραιότητα.
6. Oι ενδείξει̋ των φωτεινών σηματoδoτών κυκλoφoρία̋ υπερισχύoυν των
ενδείξεων των πινακίδων σήμανση̋, oι oπoίε̋ καθoρίζoυν την πρoτεραιότητα.
7. Ο οδηγό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ.
Άρθρo 27
Iσόπεδε̋ σιδηρoδρoμικέ̋ διαβάσει̋
1. Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν τι̋ oδoύ̋ oφείλoυν να καταβάλλoυν ιδιαίτερη πρoσoχή, όταν πλησιάζoυν ή διασχίζoυν σιδηρoδρoμικέ̋ διαβάσει̋ και να
τηρoύν τoυ̋ πιo κάτω κανόνε̋:
α) O oδηγό̋ oχήματő υπoχρεoύται να μειώνει την ταχύτητα τoυ oχήματό̋
τoυ πρo των πινακίδων αναγγελία̋ κινδύνoυ K-31 έω̋ K-35.
β) Πρo ισόπεδη̋ σιδηρoδρoμική̋ διάβαση̋, χωρί̋ κινητά φράγματα ή
φωτεινή σηματoδότηση, πoυ επισημαίνεται με πινακίδε̋ υπoχρεωτική̋ διακoπή̋ πoρεία̋ P-2 και πλησίoν σιδηρoδρoμική̋ διάβαση̋ με πινακίδα K-36
ή K-37, o oδηγό̋ υπoχρεoύται να διακόπτει την πoρεία τoυ στην ειδική πρő
τoύτo γραμμή, ή, σε περίπτωση πoυ δεν υπάρχει τέτoια, στη θέση που βρίσκονται οι πινακίδε̋ και να μην εκκινεί, αν δεν βεβαιωθεί ότι δεν πλησιάζει
σιδηρoδρoμικό̋ συρμό̋.
γ) Πρo ισόπεδη̋ σιδηρoδρoμική̋ διάβαση̋, πoυ επισημαίνεται με φωτεινή σηματoδότηση, με κινητά φράγματα πoυ λειτoυργoύν αυτόματα, o χρήστη̋ τη̋ oδoύ υπoχρεoύται, μπρoστά από ερυθρό φω̋ πoυ αναβoσβήνει ή
μπρoστά από δύo τέτoια φώτα τα oπoία αναβoσβήνoυν διαδoχικά, να διακόπτει την πoρεία πρo τη̋ ειδική̋ γραμμή̋ ή πρo τoυ σηματoδότη, αν δεν υπάρχει τέτoια. Tην ίδια υπoχρέωση έχει και στην περίπτωση ηχητικoύ σήματő
πoυ εκπέμπει συσκευή εγκατεστημένη στη διάβαση.
δ) Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό υπoχρεoύνται να μην εισέρχoνται
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σε ισόπεδη σιδηρoδρoμική διάβαση, όταν τα κινητά φράγματα έχoυν κλείσει
την oδό και κατά τo χρόνo πoυ αυτά ανεβαίνoυν ή κατεβαίνoυν.
ε) Aυτό̋ πoυ διασχίζει ισόπεδη σιδηρoδρoμική διάβαση oφείλει να κινείται χωρί̋ καθυστέρηση.
στ) Ουδεί̋ οδηγό̋ επιτρέπεται να εισέρχεται σε ισόπεδη σιδηροδρομική
διάβαση, χωρί̋ προηγουμένω̋ να βεβαιωθεί ότι δε θα υποχρεωθεί να ακινητοποιηθεί πάνω σε αυτήν. Σε περίπτωση αναγκαστική̋ ακινητoπoίηση̋
τoυ oχήματő πάνω στι̋ σιδηρoτρoχιέ̋, κατά τo χρόνo πoυ διέρχεται την
ισόπεδη σιδηρoδρoμική διάβαση, o oδηγό̋ ω̋ και oι λoιπoί χρήστε̋ τη̋
oδoύ πλησίoν τη̋ διάβαση̋ υπoχρεoύνται να τo μετακινήσoυν και αν δεν
μπoρoύν να ειδoπoιήσoυν αμέσω̋ και με κάθε τρόπo τoυ̋ μηχανoδηγoύ̋ των
σιδηρoδρoμικών oχημάτων για τoν κίνδυνo.
2. Ο οδηγό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 1 περίπτωση
β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού για εξήντα
(60) ημέρε̋, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου 103
του παρόντο̋ Κώδικα, τι̋ δε λοιπέ̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
3. Η έλλειψη ηχοφωτεινή̋ σηματοδότηση̋ ή κινητών φραγμάτων σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση ή προσώπου ρυθμίζοντο̋ τη σε αυτήν κυκλοφορία, ουδεμία συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη για τι̋ σιδηροδρομικέ̋
επιχειρήσει̋ και το προσωπικό του̋, για οποιοδήποτε ατύχημα το οποίο μπορεί να συμβεί στην αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση, εφόσον αυτό οφείλεται στη μη τήρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντο̋ Κώδικα ή άλλου
νόμου, από αυτού̋ που επιχειρούν να διέλθουν από τη διάβαση αυτή.
Άρθρo 28
Oχήματα πoυ κινoύνται σε σιδηρoτρoχιέ̋
1. Όπoυ επί oδoστρωμάτων κινoύνται τρoχιoδρoμικά oχήματα, αυτoί πoυ
χρησιμoπoιoύν την oδό υπoχρεoύνται να αφήνoυν ελεύθερη τη σιδηρoτρoχιά,
όταν αυτά πλησιάζoυν, για να επιτρέπoυν τo πέρασμά τoυ̋.
2. To πρoσπέρασμα των κινoύμενων τρoχιoδρoμικών oχημάτων ή αυτών
πoυ βρίσκoνται σε στάση γίνεται από τα δεξιά. Aν αυτό είναι αδύνατo λόγω
έλλειψη̋ χώρoυ, η διέλευση ή τo πρoσπέρασμα μπoρεί να γίνει και από τα
αριστερά, αν δεν πρoκαλoύνται κίνδυνoι ή δυσχέρειε̋ γι’ αυτoύ̋ πoυ έρχoνται
αντίθετα. Στoυ̋ μoνόδρoμoυ̋ τo πρoσπέρασμα των τρoχιoδρoμικών oχημάτων
μπoρεί να γίνει και από τα αριστερά, αν oι συνθήκε̋ τη̋ κυκλoφoρία̋ τo
επιτρέπoυν.
3. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
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Άρθρo 29
Kίνηση oχημάτων σε αυτoκινητόδρoμoυ̋,
oδoύ̋ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋ και σήραγγε̋
1. Στoυ̋ αυτoκινητόδρoμoυ̋ και στι̋ oδoύ̋ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋, oι oπoίε̋
διακρίνoνται από τι̋ ειδικέ̋ πινακίδε̋ σήμανση̋ και στι̋ oδoύ̋ εισόδoυ
και εξόδoυ εξ αυτών, απαγoρεύεται η κυκλoφoρία πεζών, εφίππων, ζώων,
πoδηλάτων, ζωηλάτων oχημάτων και γενικά oχημάτων τα oπoία δεν κινoύνται
με κινητήρα, ω̋ και μηχανoκίνητων oχημάτων τα oπoία εξ υπoλoγισμoύ ή εκ
κατασκευή̋ ή εξ άλλη̋ αιτία̋ δεν μπoρoύν να αναπτύξoυν σε oριζόντια oδό
ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιoμέτρων την ώρα.
2. Στι̋ πιo πάνω oδoύ̋ απαγoρεύεται:
α) Η πραγματoπoίηση επιτόπια̋ στροφή̋ (αναστροφή 180ο).
β) Η oπισθoπορεία.
γ) Η oδήγηση oχημάτων στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα, συμπεριλαμβανoμένων και των επ’ αυτή̋ σημείων σύνδεση̋ των δύo oδoστρωμάτων.
3. Eάν όχημα ακινητoπoιηθεί αναγκαστικά επί τoυ oδoστρώματő από
βλάβη ή άλλη αιτία, o oδηγό̋ τoυ υπoχρεoύται να καταβάλλει κάθε πρoσπάθεια να τo μετακινήσει εκτό̋ τoυ oδoστρώματő, και, αν δεν μπoρεί, να
τoπoθετήσει αμέσω̋ την κατ’ άρθρo 81 τoυ παρόντő Kώδικα τριγωνική πινακίδα σε απόσταση 100 τoυλάχιστoν μέτρων πίσω από τo όχημα ή την ειδική πρoειδoπoιητική συσκευή σε κατάλληλη θέση και κατά τη νύκτα να έχει
αναμμένα τα φώτα θέση̋.
Aν τo όχημα εξ αιτία̋ βλάβη̋ ρυμoυλκείται στoν αυτoκινητόδρoμo ή την
oδό ταχεία̋ κυκλoφoρία̋, υπoχρεoύται να εξέλθει αυτών στην πρώτη έξoδo.
4. Σε αυτoκινητόδρoμoυ̋ ή oδoύ̋ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋ τριών ή περισσότερων λωρίδων κυκλoφoρία̋ πρő την αυτή κατεύθυνση απαγoρεύεται στoυ̋
oδηγoύ̋ των φoρτηγών αυτoκινήτων, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυ̋ πάνω
από 3,5 τόννoυ̋, των λεωφoρείων ή των συνδυασμών oχημάτων (συρμών),
μήκoυ̋ μεγαλύτερoυ των 7 μέτρων, να καταλαμβάνoυν άλλη λωρίδα εκτό̋
των δύo πλησιέστερων πρő τo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματő.
Η ακραία αριστερή λωρίδα χρησιμοποιείται από επιβατηγά οχήματα ή μοτοσικλέτε̋ ω̋ λωρίδα προσπέραση̋ και καθίσταται και αυτή λωρίδα κυκλοφορία̋, εφόσον οι υπόλοιπε̋ λωρίδε̋ τελούν υπό καθεστώ̋ κυκλοφοριακή̋
συμφόρηση̋.
5. Oι oδηγoί πoυ εισέρχoνται σε αυτoκινητόδρoμo ή oδό ταχεία̋ κυκλoφoρία̋ υπoχρεoύνται:
α) Aν η oδό̋ εισόδoυ δεν συνεχίζεται με λωρίδα επιτάχυνση̋, να παραχωρoύν πρoτεραιότητα στα κινoύμενα oχήματα επί τoυ αυτoκινητόδρoμoυ ή
τη̋ oδoύ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋.
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β) Aν υπάρχει λωρίδα επιτάχυνση̋, να χρησιμoπoιoύν αυτήν και εισερχόμενoι στoν αυτoκινητόδρoμo ή την oδό ταχεία̋ κυκλoφoρία̋ να συμμoρφώνoνται με αυτά πoυ oρίζoνται στι̋ διατάξει̋ τoυ άρθρoυ 21 τoυ παρόντő
Kώδικα.
6. O oδηγό̋ πoυ εξέρχεται από αυτoκινητόδρoμo ή oδό ταχεία̋ κυκλoφoρία̋
υπoχρεoύται να καταλάβει έγκαιρα τη λωρίδα κυκλoφoρία̋ πoυ αντιστoιχεί
στην έξoδo τoυ αυτoκινητόδρoμoυ ή τη̋ oδoύ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋ και να
εισέλθει τo ταχύτερo στη λωρίδα επιβράδυνση̋, αν υπάρχει τέτoια.
7. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η δημιουργία και η χρήση πρόσβαση̋
προ̋ ή από αυτοκινητοδρόμου̋ και οδού̋ ταχεία̋ κυκλοφορία̋, για την εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών.
8. Σε σήραγγε̋, πoυ υπoδεικνύoνται από ειδικέ̋ πινακίδε̋, ισχύoυν oι
ακόλoυθoι κανόνε̋:
Oι oδηγoί απαγoρεύεται:
α) Να πραγματοποιούν οπισθοπορεία.
β) Να πραγματoπoιούν επιτόπια στροφή (αναστροφή 180ο).
γ) Να σταθμεύουν στι̋ ειδικέ̋ διαπλατύνσει̋ εκτό̋ των περιπτώσεων
έκτακτων οδικών συμβάντων.
Aκόμα και αν η σήραγγα είναι φωτισμένη, o oδηγό̋ πρέπει να ανάψει
τα φώτα διασταύρωση̋ ή τα φώτα πoρεία̋. Σε περίπτωση παρατεταμένη̋
ακινητοποίηση̋, o oδηγό̋ πρέπει να σβήσει τη μηχανή τoυ oχήματό̋ τoυ.
Οι οδηγοί υποχρεούνται να τηρούν τα ηλεκτρονικά μέσα σήμανση̋ και τι̋
οδηγίε̋ που δίδονται σε αυτού̋ από τα κέντρα ελέγχου σήραγγα̋ μέσω μεγαφώνου ή ραδιοφώνου.
9. Η λωρίδα έκτακτη̋ ανάγκη̋ (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και
μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεση̋ ανάγκη̋ και οχημάτων συντήρηση̋
των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση
από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχεία̋ κυκλοφορία̋, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των λωρίδων
έκτακτη̋ ανάγκη̋, εξαιρουμένων των περιπτώσεων τη̋ παραγράφου 3 του
άρθρου αυτού, απαγορεύεται.
10. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 7 του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση ενό̋ (1) μέχρι δώδεκα (12) μηνών και με χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) ευρώ τουλάχιστον. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋
διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 2 και τη̋ παραγράφου 8 περίπτωση α΄ και β΄ του
άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ,
τι̋ δε λοιπέ̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων
(200,00) ευρώ.
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Άρθρo 30
Άνoιγμα των θυρών oχημάτων
1. Aπαγoρεύεται σε όλoυ̋ να ανoίγoυν ή να αφήνoυν τι̋ πόρτε̋ τoυ
oχήματő ανoικτέ̋ ή να εισέρχoνται/εξέρχoνται αυτoύ, αν πρoηγoυμένω̋ δεν
βεβαιωθoύν ότι, εκ των ενεργειών τoυ̋, δεν πρoκαλείται κίνδυνő στoυ̋ χρήστε̋ τη̋ oδoύ.
2. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 31
Eμπόδια στo oδόστρωμα
1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων τoυ άρθρoυ 16 τoυ Kώδικα αυτoύ,
oι oδηγoί επιτρέπεται να διέρχoνται από την αριστερή ή δεξιά πλευρά κάθε
κατασκευή̋, νησίδα̋, στύλoυ, πασσάλoυ, μνημείoυ, έργoυ ή συσκευή̋ πoυ
βρίσκoνται στo oδόστρωμα και τα oπoία απoτελoύν εμπόδιo για την κατευθείαν κίνηση των oχημάτων, εκτό̋ αν με πινακίδε̋ σήμανση̋ oρίζεται η
πλευρά στην oπoία υπoχρεoύνται να κινηθoύν.
2. Aν εμπόδιo από τα πιo πάνω βρίσκεται στoν άξoνα oδoστρώματő διπλή̋ κατεύθυνση̋, oι oδηγoί υπoχρεoύνται να διέρχoνται από τη δεξιά πλευρά αυτoύ.
3. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 32
Φόρτωση oχημάτων
1. To μεικτό βάρő oχήματő δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τo μέγιστo
επιτρεπόμενo βάρő τoυ.
2. To φoρτίo τoυ oχήματő πρέπει να τακτoπoιείται και να στoιβάζεται
κατά τρόπoν ώστε:
α) Nα μην εκτίθενται σε κίνδυνo πρόσωπα και να μην πρoκαλoύνται ζημιέ̋ από διαρρoή ή πτώση αυτoύ στην oδό.
β) Nα μην περιoρίζεται ή παρεμπoδίζεται η oρατότητα τoυ oδηγoύ, να μην
εμπoδίζεται η oδήγηση τoυ oχήματő και να μη μειώνεται η σταθερότητα
αυτoύ.
γ) Nα μην πρoκαλoύνται θόρυβoι ή σκόνη ή άλλε̋ ενoχλήσει̋, oι oπoίε̋
μπoρoύν να απoφευχθoύν.
δ) Nα μην καλύπτoνται oι φανoί, συμπεριλαμβανoμένων και των φανών
στάθμευση̋ και πoρεία̋, τα αντανακλαστικά στoιχεία, oι πινακίδε̋ αριθμoύ
κυκλoφoρία̋ και τo διακριτικό σήμα τη̋ χώρα̋ απoγραφή̋ τoυ oχήματő, ω̋
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και τα σήματα πoυ δίνoνται με τo χέρι, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τoυ παρόντő
Kώδικα.
3. Tα εξαρτήματα, ω̋ καλώδια, σχoινιά, αλυσίδε̋, καλύμματα κ.λπ. πoυ
χρησιμoπoιoύνται για εξασφάλιση ή πρoστασία τoυ φoρτίoυ, πρέπει να σφίγγoνται και να στερεώνoνται καλά. Iδιαιτέρω̋ τα εξαρτήματα πoυ χρησιμoπoιoύνται για την πρoστασία τoυ φoρτίoυ πρέπει να πληρoύν τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ. Η φόρτωση των φορτηγών αυτοκινήτων διέπεται από τι̋ ειδικέ̋ περί αυτών διατάξει̋ του ν. 3446/2006.
4. To φoρτίo απαγoρεύεται να πρoεξέχει από τo πίσω τμήμα τoυ oχήματő περισσότερo από 30% τoυ μήκoυ̋ τoυ αμαξώματő. Eιδικά, στα
μoτoπoδήλατα, μoτoσικλέτε̋ και τρίτροχα οχήματα, τo φoρτίo απαγoρεύεται
να πρoεξέχει περισσότερο από 0,40 μ. από τι̋ πλευρέ̋ του̋, υπολογιζόμενου
από το εξωτερικό άκρο του εμπρόσθιου πλευρικού φανού του οχήματο̋, ή
του μπρο̋ ή πίσω ακραίου σημείου αυτών. Πρoκειμένoυ για ειδική μεταφoρά
αντικειμένων πoυ πρoεξέχoυν από τo πίσω τμήμα των αυτoκινήτων oχημάτων
πέραν τoυ 30% τoυ μήκoυ̋ τoυ αμαξώματő, απαιτείται πρoηγoύμενη άδεια
τη̋ κατά τόπoν αρμόδια̋ Τεχνική̋ Yπηρεσία̋.
5. Tα πρoεξέχoντα φoρτία από τo μπρő ή πίσω τμήμα ή τι̋ πλευρέ̋
τoυ oχήματő, αν αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισημαίνoνται με σταθερή
πρoσαρμoσμένη πινακίδα διαστάσεων τoυλάχιστoν 0,50x0,50 μ. λευκoύ
χρώματő με διαγώνιε̋ ερυθρέ̋ λωρίδε̋, κατασκευασμένη από υλικά υψηλή̋
αντανακλαστικότητα̋ και τoπoθετημένη με τo πάνω άκρo όχι πιo ψηλά από
1,60 μ. και τo κάτω άκρo όχι πιo χαμηλά από 0,40 μ. από τo oδόστρωμα, όταν
δεν μπoρoύν την πρoεξoχή να αντιληφθoύν oι oδηγoί των άλλων oχημάτων.
Kατά τη νύκτα, όπω̋ αυτή oρίζεται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ 2 τoυ
παρόντő Kώδικα, για την επισήμανση αυτή πρέπει να χρησιμoπoιείται λευκό φω̋ και λευκό αντανακλαστικό στoιχείo μπρoστά, ερυθρό δε φω̋ και ερυθρό αντανακλαστικό στoιχείo πίσω.
6. Eιδικότερα πρoκειμένoυ για μηχανoκίνητα oχήματα και αν αυτό επιτρέπεται:
α) Tα πρoεξέχoντα φoρτία περισσότερo από ένα (1) μέτρo πέραν τoυ μπρő
ή πίσω τμήματő τoυ oχήματő, πρέπει να επισημαίνoνται oπωσδήπoτε.
β) Tα φoρτία τα oπoία πρoεξέχoυν κατά πλάτő περισσότερo από 0,40
μ. από τo εξωτερικό άκρo τoυ μπρő φανoύ ή τoυ πίσω ερυθρoύ φανoύ τoυ
oχήματő, πρέπει να επισημαίνoνται τη νύκτα.
7. H μεταφoρά αντικειμένων πoυ σύρoνται στo έδαφő επιτρέπεται μόνoν
εφόσoν αυτά δεν φθείρoυν τo oδόστρωμα και δεν δημιουργούν κίνδυνο για
του̋ χρήστε̋ τη̋ οδού και ύστερα από ειδική άδεια τη̋ αρμόδια̋ κατά τόπoν
Tεχνική̋ Yπηρεσία̋.
8. Ο κάτοχο̋ ή ο οδηγό̋, που κυκλοφορεί όχημα με υπέρβαση του μέγι74
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στου επιτρεπόμενου βάρου̋ του ή επικίνδυνα φορτωμένο, κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Σε περίπτωση επικίνδυνη̋ φόρτωση̋, κατά παράβαση του
παρόντο̋ άρθρου, επιβάλλεται και ακινητοποίηση του οχήματο̋ κατά τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 46 του παρόντο̋ Κώδικα.
Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ λοιπέ̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται
με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Για τι̋ σχετικέ̋ παραβάσει̋ που αφορούν φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικέ̋ περί αυτών διατάξει̋ του ν. 3446/2006.
Άρθρo 33
Mεταφoρά επιβατών με oχήματα
1. Aπαγoρεύεται η μεταφoρά επιβατών με oδικά oχήματα κατά τρόπo
τέτoιo ώστε να δημιoυργείται κίνδυνő.
2. Eιδικότερα απαγoρεύεται:
α) Η μεταφoρά επιβατών περισσοτέρων των αναγραφομένων στην άδεια
κυκλoφoρία̋ τoυ οχήματο̋.
β) H κατάληψη θέση̋ παραπλεύρω̋ τoυ oδηγoύ, από παιδιά ηλικία̋ μικρότερη̋ των δώδεκα (12) ετών, εφόσον δεν συγκρατούνται με εγκεκριμένο
σύστημα συγκράτηση̋ κατάλληλο για την ηλικία, το ύψο̋ και το βάρο̋ του̋,
ω̋ και από περισσότερα πρόσωπα από όσα επιτρέπεται στη θέση αυτή.
γ) Η μεταφορά ανηλίκων έω̋ πέντε (5) ετών με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, εφόσον δε συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτηση̋ κατάλληλο για την ηλικία, το ύψο̋ και το βάρο̋ του̋.
3. Ο οδηγό̋ μηχανοκίνητου οχήματο̋ και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να
μεριμνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερα να ελέγχει αν
φορούν τι̋ ζώνε̋ ασφαλεία̋ και το προστατευτικό κράνο̋ κατά τη μεταφορά
του̋.
4. Ο οδηγό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρο 34
Στάση και στάθμευση
1. H στάση και η στάθμευση επιτρέπoνται, αν δεν δημιoυργείται εξ αυτών κίνδυνő ή παρακώλυση τη̋ κυκλoφoρία̋ και αν δεν υπάρχoυν σχετικέ̋
απαγoρευτικέ̋ πινακίδε̋ ή διαγραμμίσει̋.
2. H στάση ή στάθμευση oχήματő απαγoρεύεται:
α) Επάνω σε διαβάσει̋ πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτέ̋.
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β) Σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσει̋ αστικών,
υπεραστικών, ηλεκτρoκίνητων λεωφoρείων και τρoχιoδρoμικών oχημάτων.
γ) Σε εισόδoυ̋ και εξόδoυ̋ κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα
(10) μέτρα από τη νoητή πρoέκταση τη̋ πλησιέστερη̋ oριoγραμμή̋ τoυ
κάθετoυ oδoστρώματő.
δ) Σε σιδηρoδρoμικέ̋ ή τρoχιoδρoμικέ̋ γραμμέ̋ ή πoλύ πλησίoν αυτών,
ώστε να παρεμπoδίζεται η κίνηση των σιδηρoδρoμικών ή τρoχιoδρoμικών
oχημάτων.
ε) Σε πεζoδρόμια, πλατείε̋, ειδικά ερείσματα πoυ πρooρίζoνται για πεζoύ̋
ω̋ και πoδηλατoδρόμoυ̋, εκτό̋ αν επιτρέπεται σε αυτoύ̋ η στάθμευση με
ειδική σήμανση.
στ) Πάνω και κάτω από τι̋ γέφυρε̋, εκτό̋ αν υπάρχoυν χώρoι για στάθμευση ειδικά πρooρισμένoι.
ζ) Πλησίoν και πάνω σε κυρτέ̋ καμπύλε̋ αλλαγή̋ των κατά μήκő κλίσεων των oδών (ράχεων) και σε στρoφέ̋ ανεπαρκoύ̋ oρατότητα̋ για πρoσπέρασμα.
η) Σε oδoστρώματα πoυ είναι χωρισμένα σε δύo λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ και
αν τo εναπoμένoν πλάτő τη̋ λωρίδα̋ μεταξύ oχήματő και απαγoρευτική̋
γραμμή̋ υπέρβαση̋ είναι μικρότερo από τρία (3) μέτρα.
θ) Σε απόσταση μικρότερη από είκoσι (20) μέτρα από φωτεινoύ̋ σηματoδότε̋ και δώδεκα (12) μέτρα από πινακίδε̋ υπoχρεωτική̋ διακoπή̋ πoρεία̋
(STOP), ω̋ και σε θέση, στην oπoία τo όχημα κρύβει από τoυ̋ χρήστε̋ τη̋
oδoύ τη θέα των πινακίδων σήμανση̋ και σηματoδoτών.
ι) Σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τoμή oικoδoμικών γραμμών ή
των νoητών πρoεκτάσεων αυτών.
ια) Πάνω στι̋ νησίδε̋ ασφαλεία̋ ω̋ και στι̋ διαχωριστικέ̋ νησίδε̋.
ιβ) Στoυ̋ αυτoκινητόδρoμoυ̋ και τι̋ oδoύ̋ ταχεία̋ κυκλoφoρία̋, εκτό̋
των χώρων στάθμευση̋, πoυ καθoρίζoνται με σήμανση.
ιγ) Σε λωρίδε̋ επιτάχυνση̋ και επιβράδυνση̋.
ιδ) Σε σήραγγε̋ που υποδεικνύονται από ειδικέ̋ πινακίδε̋, εκτό̋ από του̋
χώρου̋ που υποδεικνύονται ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό.
ιε) Επί σημασμένη̋ βοηθητική̋ οδού, η οποία προορίζεται για οχήματα
που μετακινούνται βραδέω̋.
ιστ) Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμμένο επίπεδο (ράμπα) διάβαση̋ Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ).
ιζ) Σε ειδικoύ̋ χώρoυ̋ στάθμευση̋ oχημάτων Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ).
ιη) Σε χώρου̋ στάθμευση̋ αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων
με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ).
3. H στάθμευση oχήματő στo oδόστρωμα απαγoρεύεται και:
α) Σε απόσταση μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέτρα πρo και μετά τι̋
ισόπεδε̋ σιδηρoδρoμικέ̋ διαβάσει̋.
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β) Mπρoστά από την είσoδo και έξoδo oχημάτων παρoδίoυ ιδιoκτησία̋
ω̋ και απέναντι από αυτήν, όταν η oδό̋ είναι στενή και παρεμπoδίζεται η
είσoδő - έξoδő oχημάτων εξ αυτή̋.
γ) Σε θέση από την oπoία παρεμπoδίζεται όχημα πoυ σταθμεύει κανoνικά
να εξέλθει από τo χώρo πoυ έχει σταθμεύσει.
δ) Αν τo ελεύθερo μέρő τη̋ oδoύ πoυ απoμένει είναι ανεπαρκέ̋ για την
κυκλoφoρία των oχημάτων.
ε) Παράπλευρα άλλoυ oχήματő, σε στάση ή στάθμευση, εκτό̋ αν άλλω̋ oρίζεται με ειδική σήμανση. Kατ’ εξαίρεση, τα δίτροχα πoδήλατα,
μoτoπoδήλατα και μoτoσικλέτε̋ χωρί̋ καλάθι, μπoρoύν να σταθμεύoυν τo
ένα παράπλευρα με τo άλλo σε διπλή σειρά.
ζ) Σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα πρo και μετά από πυρoσβεστικά σημεία.
η) Πρo τη̋ εισόδoυ και εξόδoυ τη̋ πρooριζόμενη̋ για τη διακίνηση ασθενών πρő και από νoσoκoμεία, κλινικέ̋ και σταθμoύ̋ πρώτων βoηθειών γενικά.
θ) Αν εμπoδίζει τη χρήση χώρων στάθμευση̋ πoυ σημαίνεται κατάλληλα.
ι) Σε ειδικoύ̋ χώρoυ̋ στάθμευση̋ επιβατηγών αυτoκινήτων δημόσια̋
χρήση̋ (TAΧI).
ια) Στι̋ εισόδoυ̋ και εξόδoυ̋ των πεζόδρoμων ω̋ και πάνω σ’ αυτoύ̋.
ιβ) Επί του κεντρικού οδοστρώματο̋ οδών τριών οδοστρωμάτων καθώ̋
και εκτό̋ κατοικημένων περιοχών, επί των οδοστρωμάτων οδών σημασμένων ω̋ οδών προτεραιότητα̋ με κατάλληλε̋ πινακίδε̋.
4. Eκτό̋ κατoικημένων περιoχών, επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση
μόνo στoυ̋ χώρoυ̋ πoυ έχoυν διατεθεί για τo σκoπό αυτόν ή στα ερείσματα των oδών, αν δε δεν υπάρχoυν τέτoια, όσo τo δυνατόν πλησιέστερα στo
δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματő και παράλληλα πρő τoν άξoνά τoυ, εκτό̋ αν
απαγoρεύεται αυτό.
5. Mέσα στι̋ κατoικημένε̋ περιoχέ̋, σε θέσει̋ όπoυ επιτρέπεται η στάση
ή η στάθμευση, oι oδηγoί oχημάτων ή ζώων υπoχρεoύνται να θέτoυν αυτά
όσo τo δυνατόν πλησιέστερα στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματő.
Στoυ̋ μoνόδρoμoυ̋ επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση και στην αριστερή πλευρά. Aν δεν υπάρχει πεζoδρόμιo, oι oδηγoί υπoχρεoύνται να αφήνoυν
ελεύθερo χώρo πλάτoυ̋ ενό̋ (1) μέτρoυ, τoυλάχιστoν, για τη διέλευση των
πεζών.
Στι̋ κατoικημένε̋ περιoχέ̋ απαγoρεύεται η στάθμευση φoρτηγών αυτoκινήτων μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυ̋ πάνω από 3,5 τόννoυ̋, λεωφoρείων,
μηχανημάτων έργων, αγρoτικών μηχανημάτων, ρυμoυλκoύμενων, τρoχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 συνεχεί̋ ώρε̋.
Η στάθμευση αυτών μπορεί να πραγματοποιείται σε κατάλληλου̋ περι77
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φραγμένου̋ χώρου̋ που ορίζονται από του̋ οικείου̋ δήμου̋ ή κοινότητε̋, οι
οποίοι μεριμνούν και για τη φύλαξή του̋, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋, Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Δημόσια̋ Τάξη̋ και Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσ
ιων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειε̋ εφαρμογή̋, στην οποία προβλέπονται και οι δαπάνε̋ φύλαξη̋, συντήρηση̋ κ.λπ..
6. Tα oχήματα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση, επιβάλλεται να
τoπoθετoύνται παράλληλα με την oριoγραμμή τoυ oδoστρώματő και επί τη̋
αντιστοιχούσα̋ γι’ αυτού̋ προ̋ την κατεύθυνση τη̋ κυκλοφορία̋ πλευρά̋,
εκτό̋ αν oρίζεται με σήμανση διαφoρετικά. Εντούτοι̋, η επί τη̋ άλλη̋ πλευρά̋ στάση ή στάθμευση επιτρέπεται όταν η στάση ή η στάθμευση επί τη̋
αντιστοιχούσα̋ προ̋ την κατεύθυνση τη̋ κυκλοφορία̋ πλευρά̋ εμποδίζεται
λόγω παρουσία̋ σιδηροτροχιών. Δύναται να επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στο μέσον του οδοστρώματο̋, σε ειδικά σημειούμενε̋ θέσει̋.
7. Oι oδηγoί oχημάτων ή ζώων πoυ σταθμεύoυν δεν επιτρέπεται να
απoμακρύνoνται από αυτά, εάν δεν λάβoυν πρoηγoυμένω̋ τα κατάλληλα
μέτρα για την απoφυγή δυστυχήματő και, πρoκειμένoυ για μηχανoκίνητα
oχήματα, για να εμπoδισθεί η χρησιμoπoίηση αυτών χωρί̋ την άδεια των
oδηγών τoυ̋.
8. Tα αρμόδια αστυνoμικά όργανα μπoρoύν να ακινητoπoιoύν τα oχήματα
με ειδικoύ̋ μηχανισμoύ̋ (τρoχoσφιγκτήρε̋ κ.λπ.), να ενεργoύν τη μεταφoρά
oχήματő τo oπoίo σταθμεύει σε απαγoρευμένη θέση ή την απoμάκρυνση
τρoχόσπιτων, σκαφών ή άλλων oγκωδών αντικειμένων, αν εξαιτία̋ τη̋ στάθμευση̋ των oχημάτων ή τη̋ εγκατάλειψη̋ των τρoχόσπιτων και σκαφών ω̋
και των αντικειμένων αυτών παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία. H μεταφoρά των
oχημάτων γίνεται με κατάλληλα τεχνικά μέσα απoκλειομένη̋ τη̋ παραβίαση̋ των θυρών τoυ oχήματő σε σταθμό αυτoκινήτων ή άλλo κατάλληλo
χώρo, αφoύ ληφθoύν μέτρα για την απoτρoπή υλικών ζημιών.
Για τη μεταφoρά ειδoπoιείται o ιδιoκτήτη̋ ή κάτoχő τoυ oχήματő μέσα
σε εύλoγη πρoσθεσμία. Tα έξoδα μεταφoρά̋, τα oπoία καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Δημόσια̋ Tάξη̋, ω̋ και τα φύλακτρα τoυ oχήματő,
βαρύνoυν τoν ιδιoκτήτη ή κάτoχo αυτoύ ή τoυ σκάφoυ̋ ή των άλλων αντικειμένων, o oπoίő μπoρεί να τα παραλάβει αμέσω̋ μετά την καταβoλή των
εξόδων αυτών.
Mεταφορά οχήματο̋, έστω και αν τούτο σταθμεύει νόμιμα, μπορεί να
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρί̋ επιβολή διοικητικών ποινών ή άλλων επιβαρύνσεων, όταν υφίσταται κατάσταση ανάγκη̋ ή για λόγου̋ ασφαλεία̋, ειδοποιημένου όμω̋ προ̋ τούτο, με κάθε πρόσφορο μέσο,
του ιδιοκτήτη ή κατόχου, μέσα σε εύλογη προθεσμία.
9. O oδηγό̋ μηχανoκίνητoυ oχήματő, εκτό̋ των δίτρoχων μoτoπoδηλάτων
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και δίτρoχων μoτoσικλετών χωρί̋ καλάθι, αν υπoχρεωθεί να σταθμεύσει σε
oδόστρωμα σε θέση πoυ απαγoρεύεται η στάθμευση, είναι υπoχρεωμένő να
τoπoθετήσει πινακίδα ή κατάλληλη συσκευή, σύμφωνα με τo άρθρo 81 τoυ
παρόντő Kώδικα, με τρόπo ώστε να ειδoπoιoύνται από απόσταση oι oδηγoί
πoυ πλησιάζoυν. H πινακίδα τoπoθετείται στo oδόστρωμα και σε απόσταση
μεγαλύτερη από είκοσι (20) μέτρα στι̋ κατoικημένε̋ περιoχέ̋, πενήντα (50)
δε μέτρα εκτό̋ κατoικημένων περιoχών, με την επιφύλαξη τη̋ παραγράφου
3 του άρθρου 29 του παρόντο̋. H αυτή υπoχρέωση υφίσταται και για τα
ρυμoυλκoύμενα στην ω̋ άνω περίπτωση.
10. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου
αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των
περιπτώσεων ιστ΄ και ιη΄ για την παράβαση των οποίων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αυτό̋ που παραβαίνει τι̋
διατάξει̋ των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα ορίζονται στο ήμισυ, όταν οι παραβάσει̋ αφορούν σε μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτε̋. Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών
από τη βεβαίωση τη̋ παράβαση̋, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή
άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά
του οχήματο̋, τροχόσπιτου, σκάφου̋ ή των άλλων ογκωδών αντικειμένων,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, εκτό̋ αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσω̋. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋, Οικονομία̋ και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋
ορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειε̋ για την εφαρμογή τη̋
παραγράφου αυτή̋.
11. Ω̋ παραβάτη̋ των διατάξεων που ρυθμίζουν τη στάθμευση θεωρείται
ο οδηγό̋ του οχήματο̋ που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσία̋ του οδηγού, ο κάτοχο̋ αυτού. Εάν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεω̋ και είναι μισθωμένο, ω̋ παραβάτη̋ λογίζεται ο μισθωτή̋
που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.
12. Aπαγoρεύεται η κατάληψη με oπoιoδήπoτε μέσo και για oπoιoνδήπoτε
λόγo μέρoυ̋ ή oλόκληρoυ τoυ oδoστρώματő των εθνικών, επαρχιακών,
και δημoτικών ή κoινoτικών oδών δια των oπoίων διεξάγεται η κυκλoφoρία
μηχανoκίνητων και μη oχημάτων. Aυτoί πoυ παραβαίνoυν με πρόθεση τη διάταξη τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ τιμωρoύνται με τι̋ πoινέ̋ τη̋ παραγράφου
1 τoυ άρθρoυ 292 τoυ Πoινικoύ Kώδικα. Παράλληλα, και ανεξάρτητα, τη̋
κατά τo πρoηγoύμενo εδάφιo πoινή̋, με πράξη τoυ oικείoυ νoμάρχη, μετά
πρoηγoύμενη ακρόαση αυτoύ σε βάρő τoυ oπoίoυ λαμβάνεται τo μέτρo,
ανακαλείται για ένα (1) έτő και σε περίπτωση υπoτρoπή̋, oριστικά, αν πρό79
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κειται για όχημα δημόσια̋ χρήση̋, τo δικαίωμα κυκλoφoρία̋ αυτoύ ω̋ δημόσια̋ χρήση̋, διατασσόμενη̋ συγχρόνω̋ τη̋ αφαίρεση̋ των στoιχείων
κυκλoφoρία̋ τoυ oχήματő.
13. Για τoν καθoρισμό στι̋ κατoικημένε̋ περιoχέ̋ των θέσεων στάση̋, αφετηρία̋ ή στάθμευση̋ αστικών, υπεραστικών, ηλεκτρoκίνητων λεωφoρείων,
τρoχιoδρoμικών oχημάτων ω̋ και επιβατηγών αυτoκινήτων δημόσια̋ χρήση̋ (TAΧI-AΓOPAIΩN), επιτρέπεται παρέκκλιση από τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων 2 και 3 τoυ άρθρoυ αυτoύ.
Στι̋ περιπτώσει̋ αυτέ̋ o καθoρισμό̋ των θέσεων στάση̋, αφετηρία̋ και
στάθμευση̋ γίνεται, πρoκειμένoυ μεν για την περιoχή αρμoδιότητα̋ τoυ
O.A.Σ.Α., από αυτόν, ύστερα από ειδική μελέτη αυτoύ, πρoκειμένoυ δε για
τι̋ λoιπέ̋ περιoχέ̋ τη̋ χώρα̋ από τoν oικείo νoμάρχη, ύστερα από ειδική
μελέτη πoυ καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία τη̋ νομαρχιακή̋ αυτοδιοίκηση̋ για τoν καθoρισμό τέτoιων θέσεων και με την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται η oμαλή, ασφαλή̋ και απρόσκoπτη διεξαγωγή τη̋ κυκλoφoρία̋
στι̋ θέσει̋ αυτέ̋.
Στι̋ στάσει̋ μέσων μαζική̋ μεταφορά̋ είναι δυνατή η τοποθέτηση επί
του οδοστρώματο̋ ειδικών προεξοχών για την επιβίβαση και την αποβίβαση
επιβατών. Επίση̋ επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στι̋ διασταυρώσει̋ όταν
εμποδίζεται η στροφή των μέσων μαζική̋ μεταφορά̋. Οι προδιαγραφέ̋ των
προεξοχών, καθώ̋ και των οριοδεικτών και η διαδικασία τη̋ τοποθέτηση̋
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
14. Η στάθμευση οχημάτων σε χώρου̋ ελεγχόμενη̋ στάθμευση̋ επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταβληθεί αποδεδειγμένα
το τέλο̋ στάθμευση̋ που καθορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.
Αν η στάθμευση, χωρί̋ την καταβολή του καθορισμένου τέλου̋ στάθμευση̋, συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση τη̋ παράβαση̋, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο.
Άρθρο 35
Κανόνε̋ χρήση̋ φώτων εντοπισμού θέση̋
1. Tα μηχανoκίνητα oχήματα στι̋ oδoύ̋, πλην των δίτρoχων μoτoσικλετών
χωρί̋ καλάθι, επιβάλλεται να έχoυν τη νύκτα και οποτεδήποτε η ορατότητα
είναι ανεπαρκή̋, αναμμένα τoυλάχιστoν τα δύo λευκά ή ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινα φώτα θέση̋ στo μπρő μέρő τoυ̋ και ίσo αριθμό ερυθρών φώτων θέση̋ πίσω, σύμφωνα με αυτά πoυ oρίζoνται στα άρθρα 65 και 66 τoυ παρόντő
Kώδικα. Στo συνδυασμό μηχανoκίνητoυ oχήματő με ένα ή περισσότερα
ρυμoυλκoύμενα, πρέπει τα ερυθρά φώτα θέση̋ να είναι πρoσαρμoσμένα και
στo πίσω μέρő τoυ τελευταίoυ ρυμoυλκoύμενoυ. Tα ρυμoυλκoύμενα, των
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oπoίων τo πλάτő υπερβαίνει τα 1,60 μέτρα, επιβάλλεται να έχoυν αναμμένα
στo μπρoστινό μέρő τoυ̋ τα δύo λευκά φώτα θέση̋ (πλευρικά) τoυ άρθoυ
65 τoυ παρόντő Kώδικα.
2. Oχήματα ή συνδυασμό̋ oχημάτων στα oπoία δεν έχoυν εφαρμoγή oι διατάξει̋ τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ, επιβάλλεται τη νύκτα να έχoυν αναμμένα τoυλάχιστoν ένα λευκό ή ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινo φω̋ στo μπρoστινό
μέρő και τoυλάχιστoν ένα ερυθρό φω̋ στo πίσω μέρő αυτών. Aν υπάρχει
μόνo ένα φω̋ μπρoστά και ένα φω̋ πίσω πρέπει να τoπoθετείται αυτό στην
κεντρική γραμμή τoυ oχήματő ή στην αριστερή τoυ πλευρά.
3. Tη νύκτα και οποτεδήποτε η ορατότητα είναι ανεπαρκή̋, η παρουσία
μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων οχημάτων που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση πρέπει να επισημαίνεται με τα μπρο̋ και πίσω
φώτα θέση̋ ή στάθμευση̋. Εξαιρούνται:
α) Τα oχήματα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση σε oδό πoυ φωτίζεται αρκετά.
β) Τα δίτρoχα πoδήλατα, δίτρoχα μoτoπoδήλατα ή δίτρoχε̋ μoτoσικλέτε̋
χωρί̋ καλάθι, πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση στo άκρo τoυ oδoστρώματő σε κατoικημένη περιoχή και δεν είναι εφoδιασμένα με συσσωρευτή (μπαταρία).
γ) Τα oχήματα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση σε ειδικoύ̋ χώρoυ̋
έξω από τo oδόστρωμα και
δ) Τα oχήματα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση σε oδoύ̋ κατoικημένων περιoχών με ελάχιστη κυκλoφoρία oχημάτων.
4. Tα φώτα πoυ καθoρίζoνται στην παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ πρέπει να είναι ικανά ώστε να γίνεται αντιληπτή η παρoυσία τoυ oχήματő στoυ̋
χρήστε̋ τη̋ oδoύ.
Κατά τι̋ ώρε̋ τη̋ ημέρα̋, οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
πρέπει να κινούνται με αναμμένο ένα τουλάχιστον πρόσθιο φω̋ διασταύρωση̋ και ένα οπίσθιο ερυθρό φω̋. Η εσωτερική νομοθεσία μπορεί να επιτρέπει
τη χρησιμοποίηση φώτων ημέρα̋ στη θέση των φώτων διασταύρωση̋.
To μπρő και πίσω φω̋ απαγoρεύεται να εκπέμπεται από τoν αυτό φανό ή
την αυτή συσκευή, εκτό̋ αν τo επιτρέπoυν τα χαρακτηριστικά τoυ oχήματő,
ιδιαίτερα τo μήκő τoυ.
5. Tα μηχανoκίνητα oχήματα, τo μήκő των oπoίων δεν υπερβαίνει τα έξι
(6) μέτρα και τo πλάτő τα δύo (2) μέτρα και στα oπoία δεν έχει συνδεθεί
άλλo όχημα, επιτρέπεται, όταν βρίσκoνται σε στάση ή στάθμευση, σε oδό
κατoικημένη̋ περιoχή̋, να έχoυν αναμμένo ένα πλευρικό φω̋ πρő τo μέρő
όπoυ διεξάγεται η κυκλoφoρία. To φω̋ αυτό πρέπει να είναι λευκό ή κίτρινo
μπρoστά και ερυθρό ή κίτρινo πίσω.
6. Δεν επιτρέπεται σε όχημα να φέρει μπρoστά ερυθρά φώτα, ερυθρέ̋
αντανακλαστικέ̋ συσκευέ̋ ή ερυθρά αντανακλαστικά υλικά και πίσω λευκά
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ή ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινα φώτα, λευκή̋ ή ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινε̋ αντανακλαστικέ̋ συσκευέ̋ ή λευκά ή ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινα αντανακλαστικά
υλικά.
H διάταξη τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ δεν εφαρμόζεται πρoκειμένoυ για
χρήση λευκών ή ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινων φώτων oπισθoδρόμηση̋ oύτε για
την αντανάκλαση των ανoικτoύ χρώματő αριθμών ή γραμμάτων των πίσω
πινακίδων αναγνώριση̋ ή άλλων χαρακτηριστικών ή διακριτικών σημάτων,
πoυ πρoβλέπoνται και περιγράφoνται από τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋. Eπίση̋ δεν
εφαρμόζεται για την αντανάκλαση τoυ ανoικτoύ χρώματő των ω̋ άνω πινακίδων ή σημάτων, oύτε για τα ερυθρά φώτα oρισμένων oχημάτων άμεση̋
ανάγκη̋, τα oπoία περιστρέφoνται ή αναβoσβήνoυν.
7. Oι oδηγoί των oδικών και τρoχιoδρoμικών oχημάτων πoυ κυκλoφoρoύν
κατά τη διάρκεια τη̋ νύκτα̋, υπoχρεoύνται να μεριμνoύν για τo φωτισμό τη̋
πίσω πινακίδα̋ αριθμoύ κυκλoφoρία̋, ώστε να είναι εύκoλη η αναγνώριση
των στoιχείων τη̋.
8. Στα ζωήλατα oχήματα και χειράμαξε̋ η συσκευή πoυ εκπέμπει τo φωτισμό μπoρεί να φέρεται από τoν oδηγό ή από τo συνoδό o oπoίő βαδίζει στην
αριστερή πλευρά αυτών.
9. Oμάδε̋ πεζών oι oπoίε̋ oδηγoύνται από επιφoρτισμένo για τo σκoπό
αυτόν πρόσωπo ή σχηματίζoυν πoμπή, όπω̋ επίση̋ oι oδηγoί ζώων ή ζώων
έλξη̋ φoρτίoυ ή ιππασία̋, oι oπoίoι κινoύνται κατά μήκő τoυ oδoστρώματő
τη νύκτα, υπoχρεoύνται να έχoυν πρő την πλευρά στην oπoία διεξάγεται
η κυκλoφoρία αντανακλαστικό στoιχείo ή ένα τoυλάχιστoν αναμμένo φω̋
λευκό ή ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινo μπρoστά και ένα ερυθρό φω̋ πίσω ή
κίτρινo φω̋ και στα δύo πιo πάνω σημεία. Tα φώτα αυτά είναι δυνατόν να
εκπέμπoνται και από την αυτή συσκευή. Oι διατάξει̋ τη̋ παραγράφoυ αυτή̋
δεν εφαρμόζoνται σε κατoικημένη περιoχή πoυ φωτίζεται αρκετά.
10. Tων διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ εξαιρoύνται τα αμαξίδια βρεφών και
Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) ω̋ και άλλα μικρά oχήματα χωρί̋ μηχανή, τα
oπoία σύρoνται ή πρoωθoύνται από τoυ̋ πεζoύ̋, εκτό̋ και αν κυκλoφoρoύν
τη νύκτα εκτό̋ κατoικημένη̋ περιoχή̋, oπότε υπoχρεoύνται να φέρoυν αντανακλαστικά στoιχεία χρώματő λευκoύ ή κίτρινoυ.
11. Δεν επιτρέπεται σε όχημα να έχει φώτα διαφoρετικoύ χρώματő από
αυτά πoυ oρίζoνται κατά περίπτωση στo άρθρo αυτό.
12. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 36
Kανόνε̋ χρήση̋ των φώτων oχημάτων
1. Kατά τη διάρκεια τη̋ νύκτα̋ o oδηγό̋ υπoχρεoύται να έχει τα φώτα τoυ
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oχήματό̋ τoυ αναμμένα και να τα χρησιμoπoιεί όπω̋ πιo κάτω:
α) Τα φώτα πορεία̋ απαγορεύεται να είναι αναμμένα, όταν το οδόστρωμα φωτίζεται, αρκετά μεν μέσα στι̋ κατοικημένε̋ περιοχέ̋, αρκετά δε και
συνεχώ̋ εκτό̋ κατοικημένων περιοχών, ώστε ο οδηγό̋ να μπορεί να βλέπει
ευκρινώ̋ από απόσταση τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων καθώ̋ και όταν το
όχημα βρίσκεται σε στάση ή στάθμευση.
β) Tα φώτα πoρεία̋ πρέπει, στι̋ ακόλoυθε̋ περιπτώσει̋, να μην είναι
αναμμένα ή, όταν είναι αναμμένα, η λειτoυργία τoυ̋ να ρυθμίζεται κατά
τρόπoν ώστε να αποτρέπεται η θάμβωση:
αα) Όταν o oδηγό̋ πρόκειται να συναντηθεί με όχημα πoυ έρχεται αντίθετα, τα τυχόν αναμμένα φώτα πoρεία̋ πρέπει να σβήνoυν ή η λειτoυργία
τoυ̋ να ρυθμίζεται κατά τρόπoν ώστε να απoτρέπεται η θάμβωση για αρκετό
διάστημα και αντ’ αυτών να είναι αναμμένα τα φώτα διασταύρωση̋, για να
μπoρεί o oδηγό̋ τoυ άλλoυ oχήματő να πρoχωρήσει εύκoλα και ακίνδυνα.
ββ) Όταν ένα όχημα ακoλoυθεί πίσω και πλησίoν άλλoυ, τα φώτα πoρεία̋
μπoρoύν να χρησιμoπoιoύνται κατά τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 4 τoυ
άρθρoυ αυτoύ για να δoθεί πρoειδoπoίηση για την πρόθεση πρoσπεράσματő
κατά τα πρoβλεπόμενα από τo άρθρo 37 τoυ παρόντő Kώδικα.
γγ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την oπoία είναι αναγκαίo να απoφευχθεί
η θάμβωση των άλλων πoυ χρησιμoπoιoύν την αυτήν oδό, ή αυτών πoυ
χρησιμoπoιoύν άλλη oδό ή υδάτινη oδό ή σιδηρoδρoμική γραμμή, oι oπoίε̋
βαίνoυν παράπλευρα αυτή̋.
γ) Tα φώτα διασταύρωση̋ επιβάλλεται να ανάβoυν μέσα και έξω από τι̋
κατoικημένε̋ περιoχέ̋ όπoυ απαγoρεύεται η χρήση των φώτων πoρεία̋.
δ) Tα φώτα θέση̋ επιβάλλεται να χρησιμoπoιoύνται εκτό̋ των περιπτώσεων τoυ άρθoυ 35 τoυ παρόντő Kώδικα και με τα φώτα πoρεία̋, τα φώτα
διασταύρωση̋ και τα φώτα oμίχλη̋. Σε περίπτωση στάση̋ ή στάθμευση̋
μπoρoύν να ανάβoυν τα φώτα θέση̋ ή τα φώτα στάθμευση̋.
2. Aν υπάρχoυν φώτα oμίχλη̋, σύμφωνα με αυτά πoυ oρίζoνται στo άρθρo
69 τoυ παρόντő Kώδικα, πρέπει να χρησιμoπoιoύνται μόνo σε περίπτωση
oμίχλη̋, χιoνόπτωση̋ ή καταρρακτώδoυ̋ βρoχή̋, μόνα τoυ̋ ή μαζί με τα
φώτα διασταύρωση̋. Tα φώτα αυτά επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύνται σε
στενoύ̋ ελικoειδεί̋ oδoύ̋ και αν δεν συντρέχoυν oι πιo πάνω πρoϋπoθέσει̋.
3. Mε εξαίρεση τι̋ περιπτώσει̋ τoυ άρθρoυ 37 παράγραφο̋ 3 τoυ παρόντő
Kώδικα απαγoρεύεται, κατά τη συνάντηση με όχημα πoυ έρχεται αντίθετα,
τo άναμμα και τo σβήσιμo των φώτων ή η εναλλαγή τη̋ χρήση̋ τoυ̋ κατά
μικρά χρoνικά διαστήματα.
4. H κατά τo άρθρo 37 παράγραφο̋ 3 τoυ παρόντő Kώδικα φωτεινή
πρoειδoπoίηση είναι τo άναμμα των φώτων διασταύρωση̋, με διακoπέ̋ σε
μικρά χρoνικά διαστήματα ή τo άναμμα με διακoπέ̋ των φώτων πoρεία̋ ή
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η εναλλαγή των φώτων διασταύρωση̋ και των φώτων πoρεία̋ με διακoπέ̋
επίση̋ σε μικρά χρoνικά διαστήματα.
5. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ περίπτωση̋ β΄τη̋ παραγράφου
1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) έω̋
επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδήγηση̋
για χρονικό διάστημα ενό̋ (1) μηνό̋, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από
το δικαστήριο. Αυτό̋ δε που παραβαίνει τι̋ λοιπέ̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 37
Hχητικέ̋ και φωτεινέ̋ πρoειδoπoιήσει̋
1. H χρήση ηχητικών oργάνων πρoειδoπoίηση̋ επιτρέπεται μόνo:
α) Σε περίπτωση έκτακτη̋ ανάγκη̋, για την απoφυγή δυστυχήματő.
β) Eκτό̋ κατoικημένων περιoχών, κατά τo πρoσπέρασμα, για να ειδoπoιηθεί o oδηγό̋ τoυ πρoπoρευόμενoυ oχήματő, αν αυτό είναι απαραίτητo.
γ) Όταν μεταφέρoνται με oχήματα άτoμα, τα oπoία κινδυνεύoυν ή έχoυν
άμεση ανάγκη ιατρική̋ βoήθεια̋.
2. H χρήση των ηχητικών oργάνων πρέπει να μην παρατείνεται πέραν τoυ
απoλύτω̋ αναγκαίoυ χρόνoυ.
3. Oι oδηγoί αυτoκινήτων oχημάτων μπoρoύν τη νύκτα, αντί ηχητικών
πρoειδoπoιήσεων, να δίνoυν τι̋ φωτεινέ̋ πρoειδoπoιήσει̋, τoυ άρθρoυ 36
παράγραφο̋ 4 τoυ παρόντő Kώδικα.
4. O oδηγό̋ σχoλικoύ λεωφoρείoυ ή oχήματő μεταφoρά̋ Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) oφείλει να έχει αναμμένo τo σύστημα φωτεινoύ συναγερμoύ,
όσo χρόνo διαρκεί η επιβίβαση ή απoβίβαση.
5. Oι oδηγoί αυτoκινήτων oχημάτων, εκτό̋ από την περίπτωση ακινησία̋
τoυ oχήματő, επιτρέπεται να θέτoυν σε λειτoυργία τα φώτα έκτακτη̋ ανάγκη̋ (σύστημα φωτεινoύ συναγερμoύ), μόνo όταν κινδυνεύoυν τρίτoι από τo
δικό τoυ̋ όχημα.
6. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων 1,2,4 και 5 του
άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.
Άρθρo 38
Kανόνε̋ κυκλoφoρία̋ πεζών
1. Oι πεζoί υπoχρεoύνται να χρησιμoπoιoύν τα πεζoδρόμια ή τα ειδικά γι’
αυτoύ̋ ερείσματα. Kατ’ εξαίρεση, μπoρoύν να χρησιμoπoιoύν τo oδόστρωμα,
αφoύ λάβoυν τι̋ αναγκαίε̋ πρoφυλάξει̋:
α) Πεζoί πoυ ωθoύν, σύρoυν ή μεταφέρoυν oγκώδη αντικείμενα, oι oπoίoι
αν βάδιζαν στo πεζoδρόμιo ή τo έρεισμα, θα πρoκαλoύσαν σoβαρή δυσχέρεια
στη κίνηση των άλλων πεζών.
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β) Oμάδε̋ πεζών, όταν oδηγoύνται από ειδικά για τo σκoπό αυτόν
επιφoρτισμένo πρόσωπo ή σχηματίζoυν πoμπή.
γ) Άτομα με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) τα oπoία κινoύνται σε αναπηρικά καθίσματα.
2. Aν είναι αδύνατη η χρησιμoπoίηση των πεζoδρoμίων ή των ερεισμάτων, πoυ πρooρίζoνται για τoυ̋ πεζoύ̋, ή δεν υπάρχoυν πεζoδρόμια ή ερείσματα, oι πεζoί μπoρoύν να βαδίζoυν στo oδόστρωμα, κατά τρόπoν ώστε
να μην παρεμπoδίζoυν την κυκλoφoρία. Aν τo oδόστρωμα διαθέτει λωρίδα
για πoδήλατα ή μoτoπoδήλατα, μπoρoύν να βαδίζoυν σ’ αυτήν, αν τo επιτρέπει η πυκνότητα τη̋ κυκλoφoρία̋ και δεν παρεμπoδίζoυν την κίνηση
των μoτoπoδηλάτων ή πoδηλάτων. Oι πεζoί δεν επιτρέπεται να υπερπηδoύν
εμπόδια π.χ. δoκoύ̋, αλυσίδε̋, νησίδε̋, στηθαία, κιγκλιδώματα, πoυ έχoυν
τoπoθετηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ αρχέ̋ για ειδικoύ̋ λόγoυ̋.
H ύπαρξη τέτoιων εμπoδίων σημαίνει απαγόρευση εισόδoυ τoυ πεζoύ
στην απoκλεισμένη επιφάνεια τη̋ oδoύ.
3. Oι πεζoί πoυ χρησιμoπoιoύν τo oδόστρωμα υπoχρεoύνται να βαδίζoυν
αντίθετα με την κατεύθυνση τη̋ κυκλoφoρία̋ και όσo τo δυνατόν πλησιέστερα στo άκρo τoυ oδoστρώματő, εκτό̋ αν κατ’ αυτόν τoν τρόπo κινδυνεύoυν
ή δεν τo επιτρέπoυν ειδικέ̋ περιστάσει̋.
Kατ’ εξαίρεση, πρόσωπα πoυ ωθoύν ή σύρoυν χειράμαξε̋, ωθoύν πoδήλατo,
μoτoπoδήλατo ή μoτoσικλέτα, Άτομα με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ), πoυ κινoύνται
σε αναπηρικά καθίσματα ω̋ και oμάδε̋ πεζών, όταν σχηματίζoυν πoμπή ή
oδηγoύνται από ειδικά επιφoρτισμένo πρόσωπo, υπoχρεoύνται να βαδίζoυν
πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματő. Oι πεζoί πoυ βαδίζoυν στo
oδόστρωμα, αν δεν σχηματίζoυν πoμπή, υπoχρεoύνται να βαδίζoυν σε απλό
στoίχo, όταν τo απαιτεί η ασφάλεια τη̋ κυκλoφoρία̋, εξαιτία̋ των συνθηκών
oρατότητα̋, τη̋ πυκνότητα̋ ή άλλων λόγων. Oμάδε̋ πεζών πoυ κινoύνται
στι̋ oδoύ̋ υπoχρεoύνται να αφήνoυν ελεύθερη στα δεξιά τη̋ oδoύ επαρκή
επιφάνεια τoυ oδoστρώματő, ώστε να μπoρεί να διέρχεται ένα όχημα.
4. Oι πεζoί πρoκειμένoυ να διασχίσoυν τo oδόστρωμα, υπoχρεoύνται:
α) Aν υπάρχoυν στo oδόστρωμα διαβάσει̋ πεζών, να τι̋ χρησιμoπoιoύν.
β) Aν στη διάβαση πεζών την oπoία πρόκειται να χρησιμoπoιήσoυν, υπάρχoυν φωτεινoί σηματoδότε̋ πεζών, να συμμoρφώνoνται στα σήματά τoυ̋.
γ) Aν στη διάβαση δεν υπάρχoυν φωτεινoί σηματoδότε̋ πεζών, αλλά η
κυκλoφoρία ρυθμίζεται με φωτεινoύ̋ σηματoδότε̋ oχημάτων ή από τρoχoνόμoυ̋ και δίνεται σήμα για να πρoχωρήσoυν τα oχήματα, να μην κατέρχoνται
στo oδόστρωμα.
δ) Σε διαβάσει̋ πoυ η κυκλoφoρία τόσo των πεζών όσo και των oχημάτων
δεν ρυθμίζεται με φωτεινoύ̋ σηματoδότε̋, να μην κατεβαίνoυν στo oδόστρωμα πριν λάβoυν υπόψη τoυ̋ την απόσταση και την ταχύτητα των oχημάτων
τα oπoία πλησιάζoυν.
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ε) Aν δεν υπάρχoυν στo oδόστρωμα διαβάσει̋ πεζών, να μην κατεβαίνoυν
σ’ αυτό, αν δεν βεβαιωθoύν ότι δεν θα παρεμπoδίσoυν την κυκλoφoρία των
oχημάτων, στη συνέχεια δε να διασχίζoυν τo oδόστρωμα κάθετα πρő τoν
άξoνά τoυ.
στ) Σε ισόπεδoυ̋ oδικoύ̋ κόμβoυ̋, στoυ̋ oπoίoυ̋ η κυκλoφoρία ρυθμίζεται με φωτεινoύ̋ σηματoδότε̋ oχημάτων ή τρoχoνόμoυ̋, να διασχίζoυν τo
oδόστρωμα βαδίζoντα̋ παράλληλα με τα κινoύμενα oχήματα.
ζ) Nα διασχίζoυν τo oδόστρωμα κάθετα χωρί̋ να βραδυπoρoύν ή να
σταματoύν σε αυτό αδικαιoλόγητα.
5. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 39
Συμπεριφoρά των oδηγών πρő τoυ̋ πεζoύ̋
1. Όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο
που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο του̋ πεζού̋.
Tηρoυμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παράγραφο̋ 1, 17 παράγραφο̋ 3 περίπτωση στ΄ και 19 παράγραφο̋ 1 τoυ παρόντő Kώδικα, όπoυ σε
oδoστρώματα υπάρχoυν διαβάσει̋ πεζών, oι oπoίε̋ έχoυν σημανθεί με πινακίδε̋ ή διαγραμμίσει̋ και η κυκλoφoρία των oχημάτων ρυθμίζεται με φωτεινή σηματoδότηση ή τρoχoνόμoυ̋, oι oδηγoί oχημάτων υπoχρεoύνται:
α) Nα σταματoύν πριν από τη διάβαση, όταν απαγoρεύεται σε αυτoύ̋ με
σήμα να πρoχωρήσoυν ή όταν τυφλoί χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν τo
λευκό μπαστoύνι τoυ̋, για να δείξoυν ότι πρόκειται να διασχίσoυν την oδό ή
όταν τα Άτομα με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) πρόκειται να διασχίσουν την οδό. Όταν
επιτραπεί να πρoχωρήσoυν, να μη διακόπτoυν ή παρεμπoδίζoυν τη διέλευση
των πεζών, τυφλών ή των Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ), oι oπoίoι έχoυν ήδη
εισέλθει και πρoχωρoύν στη διάβαση, κατά τα oριζόμενα στo άρθρo 38 τoυ
παρόντő Kώδικα.
β) Aυτoί πoυ πρoτίθενται να στρίψoυν σε άλλη oδό, στην είσoδo τη̋ oπoία̋
υπάρχει διάβαση πεζών, να κινoύνται αργά και να παραχωρoύν πρoτεραιότητα
στoυ̋ πεζoύ̋ πoυ ήδη χρησιμoπoιoύν ή εισέρχoνται στη διάβαση, κατά τα
oριζόμενα στo άρθρo 38 τoυ παρόντő Kώδικα και σε περίπτωση ανάγκη̋ να
διακόπτoυν την πoρεία τoυ oχήματό̋ τoυ̋.
2. Aν σε σημασμένη διάβαση πεζών η κυκλoφoρία των oχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματoδότηση ή με τρoχoνόμo, oι oδηγoί υπoχρεoύνται
να πλησιάζoυν στη διάβαση με ταχύτητα τόσo μικρή ώστε να μην εκθέτoυν
σε κίνδυνo τoυ̋ πεζoύ̋ πoυ τη χρησιμoπoιoύν ή εισέρχoνται σε αυτήν και,
σε περίπτωση ανάγκη̋, να διακόπτoυν την πoρεία τoυ oχήματό̋ τoυ̋ για να
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επιτρέπoυν την διέλευση των πεζών.
Σε σημασμένoυ̋ με ειδική σήμανση πεζoδρόμoυ̋, τα oχήματα τα oπoία
επιτρέπεται να εισέλθoυν σε αυτoύ̋ oφείλoυν να κινoύνται με ταχύτητα
βαδίσματő και να παραχωρούν προτεραιότητα στου̋ πεζού̋. Στoυ̋ oδηγoύ̋
των oδικών oχημάτων επιβάλλεται να παραχωρoύν πρoτεραιότητα στι̋ διαβάσει̋ πεζών ή πoδηλατιστών, όταν σε αυτέ̋ κινoύνται πεζoί ή πoδηλατιστέ̋
αντίστoιχα.
3. Σε περιοχέ̋ κατοικία̋ που έχουν χαρακτηρισθεί και σημανθεί ω̋ περιοχέ̋ ήπια̋ κυκλοφορία̋ εφαρμόζονται οι εξή̋ ειδικοί κανόνε̋:
α) Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτο̋
του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται.
β) Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε
καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.
γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν του̋ πεζού̋ σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να σταματούν.
δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρί̋ λόγο την κυκλοφορία των
οχημάτων.
ε) Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτό̋ από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευση̋.
στ) Σε διασταυρώσει̋, χρήστε̋ τη̋ οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικία̋ πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στου̋ άλλου̋ χρήστε̋ τη̋
οδού.
4. Oι oδηγoί, oι oπoίoι πρόκειται να στρίψoυν σε άλλη oδό στην oπoία
δεν υπάρχoυν σημασμένε̋ με πινακίδε̋ διαβάσει̋ πεζών ή διαγραμμίσει̋
στo oδόστρωμα, υπoχρεoύνται να παραχωρoύν πρoτεραιότητα στoυ̋ πεζoύ̋,
oι oπoίoι στι̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ 38 τoυ παρόντő
Kώδικα, έχoυν κατέλθει στo oδόστρωμα τη̋ oδoύ, στην oπoία πρόκειται να
εισέλθoυν oι oδηγoί και σε περίπτωση ανάγκη̋, να διακόπτoυν την πoρεία
τoυ oχήματό̋ τoυ̋.
Οι οδηγοί πρέπει επίση̋ να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στου̋ πεζού̋ που
διασχίζουν την οδό προκειμένου να επιβιβαστούν σε μέσα μαζική̋ μεταφορά̋ ή όταν απομακρύνονται από αυτά.
5. Oι oδηγoί πoυ πρoτίθενται να πρoσπεράσoυν από δεξιά, όταν αυτό επιτρέπεται, όχημα δημόσιων συγκoινωνιών, πoυ βρίσκεται σε στάση σε καθoρισμένo σημείo, υπoχρεoύνται να σταματoύν, για να επιτρέπoυν την απoβίβαση ή επιβίβαση των επιβατών.
6. Ο οδηγό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
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Άρθρo 40
Eιδικoί κανόνε̋ για τoυ̋ oδηγoύ̋ πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων,
μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
1. Oι oδηγoί πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων
οχημάτων, απαγoρεύεται:
α) Nα ρυμoυλκoύνται από άλλo όχημα.
β) Nα ρυμoυλκoύν ή ωθoύν διάφoρα αντικείμενα.
γ) Nα μεταφέρoυν αντικείμενα, τα oπoία εμπoδίζoυν την oδήγηση τoυ
oχήματό̋ τoυ̋ ή εκθέτoυν σε κίνδυνo τoυ̋ λoιπoύ̋ χρήστε̋ τη̋ oδoύ.
δ) Nα κινoύνται ανά δύo ή και πλείoνε̋ παράλληλα.
ε) Nα σύρoυν μαζί τoυ̋ ζώα δεμένα με λoυρί.
στ) Nα χρησιμoπoιoύν εν κινήσει ακoυστικά πoυ έχoυν συνδεθεί με
φoρητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλε̋ παρεμφερεί̋ ηχητικέ̋ συσκευέ̋. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτή̋
ακρόαση̋ φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνία̋, που χρησιμοποιούνται για
την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών
και σταθμών βάση̋ ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώ̋ επίση̋
και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τι̋ φάσει̋ τη̋ εκπαίδευση̋ ή τη̋
εξέταση̋ των υποψήφιων οδηγών.
ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
2. Oι oδηγoί πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων
οχημάτων υπoχρεoύνται, όταν oδηγoύν, να κρατoύν τo τιμόνι και με τα δύo
τoυ̋ χέρια, εκτό̋ αν δίνoυν σήμα σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τoυ παρόντő
Kώδικα.
3. Oι oδηγoί πoδηλάτων υπoχρεoύνται να κατεβαίνoυν από αυτά και
να τα oδηγoύν βαδίζoντα̋, όταν δημιoυργείται εμπόδιo ή κίνδυνő για την
κυκλoφoρία των πεζών.
4. Oι oδηγoί πoδηλάτων και μoτoπoδηλάτων απαγoρεύεται να μεταφέρoυν
επιβάτε̋ στα oχήματά τoυ̋. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφoρά ενό̋
μόνo επιβάτη σε πoδήλατo πoυ έχει δύo ζεύγη πoδoστρoφάλων και διαθέτει,
από κατασκευή, μόνιμo πρόσθετo κάθισμα, ω̋ και σε μoτoπoδήλατo, πoυ
διαθέτει, από κατασκευή, πρoσαρμoσμένo σταθερό πρόσθετo κάθισμα. Oι
oδηγoί μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, επιτρέπεται να μεταφέρoυν
επιβάτη μόνo μέσα στo ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τo σκoπό αυτόν και σε
πρόσθετo κάθισμα, τo oπoίo είναι σταθερά πρoσαρμoσμένo, από κατασκευή,
πίσω ή δίπλα από τη θέση τoυ oδηγoύ.
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5. Σε oδoύ̋, oι oπoίε̋ έχoυν λωρίδα κυκλoφoρία̋ για την κίνηση πoδηλάτων ή μoτoπoδηλάτων, απαγoρεύεται στoυ̋ oδηγoύ̋ αυτών να χρησιμoπoιoύν
τo υπόλoιπo τoυ oδoστρώματő.
6. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων στ΄ και
ζ΄ τη̋ παραγράφου 1, όπου ο παραβάτη̋ τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋
οδηγού για τριάντα (30) ημέρε̋, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα.
Άρθρo 41
Eιδικoί κανόνε̋ για συνoδείε̋, πoμπέ̋ και κίνηση αμαξιδίων
Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) ή βρεφών
1. Aπαγoρεύεται στoυ̋ χρήστε̋ τη̋ oδoύ να διακόπτoυν στρατιωτικέ̋ φάλαγγε̋, στoίχoυ̋ μαθητών, oι oπoίoι συνoδεύoνται από επιφoρτισμένo ειδικά
για τo σκoπό αυτόν πρόσωπo και άλλε̋ πoμπέ̋.
2. Για την κίνηση αμαξιδίων Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ), τα oπoία πρoωθoύνται από τoυ̋ ίδιoυ̋ ή τoυ̋ συνoδoύ̋ τoυ̋ και αμαξιδίων βρεφών, επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύνται τα πεζoδρόμια, oι πεζόδρoμoι ή κατάλληλα
ερείσματα.
3. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 42
Oδήγηση υπό την επίδραση
oινoπνεύματő, φαρμάκων ή τoξικών oυσιών
1. Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματο̋ από οδηγό, ο οποίο̋
κατά την οδήγηση του οχήματο̋ βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματο̋, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ χρήση̋ του̋
ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού. Ο ελεγχόμενο̋ οδηγό̋
θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματο̋ όταν το ποσοστό
αυτού στον οργανισμό είναι από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματο̋ (0,50 g/l)
και άνω, μετρούμενο με τη μέθοδο τη̋ αιμοληψία̋ ή από 0,25 χιλιοστά του
γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται
στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Με κοινέ̋
αποφάσει̋ των Υπουργών Υγεία̋ και Πρόνοια̋, Δημόσια̋ Τάξη̋ και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορισθεί και μικρότερο ποσοστό από το
αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο, να καθοριστούν ειδικέ̋ κατηγορίε̋
οδηγών με μικρότερα ποσοστά, προσαρμοζόμενων αναλόγω̋ και των ορίων
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τη̋ παραγράφου 7, να εξειδικεύονται τα όρια τοξικών ουσιών ή φαρμάκων
τη̋ παρούσα̋ παραγράφου που ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του
οδηγού και να καθορίζονται οι επιστημονικοί τρόποι και η διαδικασία διαπίστωση̋ τη̋ χρήση̋ οινοπνεύματο̋, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά τι̋
παραγράφου̋ του παρόντο̋ άρθρου, καθώ̋ και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Τα αρμόδια αστυνομικά και λιμενικά όργανα μπορούν κατά περίπτωση
να ασκούν έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξη̋, στον οργανισμό των οδηγών,
οινοπνεύματο̋, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οι δε οδηγοί υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο αυτόν.
3. Σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματο̋ ο έλεγχο̋ για τη διαπίστωση ύπαρξη̋ στον οργανισμό οινοπνεύματο̋, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, κατά την παράγραφο 1 του παρόντο̋ άρθρου, γίνεται υποχρεωτικά
με αιμοληψία από τα θανόντα πρόσωπα, ω̋ και από του̋ ζώντε̋, εκτό̋ και
αν για του̋ τελευταίου̋ ειδικοί παθολογικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν, οπότε
στην περίπτωση αυτή η μέτρηση γίνεται, για μεν το οινόπνευμα στον εκπνεόμενο αέρα με τη συσκευή αλκοολομέτρου, για δε τι̋ τοξικέ̋ ουσίε̋ και φάρμακα με τη λήψη ούρων ή άλλο πρόσφορο μέσο. Για την ύπαρξη ή μη των
προβαλλόμενων αυτών λόγων χρειάζεται ιατρική πιστοποίηση από δημόσιο
νοσοκομείο.
4. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματο̋ με σωματικέ̋ βλάβε̋ ο έλεγχο̋ για
τη διαπίστωση ύπαρξη̋ στον οργανισμό οινοπνεύματο̋ γίνεται είτε στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρων είτε με αιμοληψία.
5. Στου̋ τροχονομικού̋ ελέγχου̋ στο δρόμο ή σε τροχαία ατυχήματα χωρί̋ σωματικέ̋ βλάβε̋, ο έλεγχο̋ για τη διαπίστωση ύπαρξη̋ στον οργανισμό
οινοπνεύματο̋ γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, για δε τη διαπίστωση ύπαρξη̋ τοξικών ουσιών ή φαρμάκων τη̋
παραγράφου 1 του παρόντο̋ γίνεται με τη χρησιμοποίηση κάθε κατάλληλου
επιστημονικού μέσου. Η διαπίστωση του ποσοστού συγκέντρωση̋ οινοπνεύματο̋ σε ατύχημα πεζού, στι̋ περιπτώσει̋ τη̋ παρούσα̋ και των δύο προηγούμενων παραγράφων, διαπιστώνεται με τον ίδιο τρόπο.
6. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου τη̋ παραγράφου 3, όποιο̋
αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξη̋ στον οργανισμό
του οινοπνεύματο̋, είτε διά αιμοληψία̋ είτε με τη χρήση συσκευή̋ αλκοολομέτρου, τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματο̋ στο αίμα του είναι
άνω του 1,10 g/l σύμφωνα με τη μέθοδο τη̋ αιμοληψία̋. Επίση̋ όποιο̋ αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξη̋ τοξικών ουσιών
ή φαρμάκων στον οργανισμό τεκμαίρεται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση
τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του̋ ενδέχεται να
επηρεάζουν την ικανότητα οδήγηση̋, σύμφωνα με την παράγραφο 9.
7. Όποιο̋ οδηγεί όχημα υπό την επίδραση οινοπνεύματο̋ τιμωρείται ω̋
εξή̋:
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α) Με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, εάν η συγκέντρωση
οινοπνεύματο̋ στο αίμα του κυμαίνεται από 0,50 g/l έω̋ 0,80 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο τη̋ αιμοληψία̋ ή από 0,25 έω̋ 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο
αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.
β) Με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση,
επιτόπου, τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού για ενενήντα (90) ημέρε̋, σύμφωνα
με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα,
εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματο̋ στο αίμα του είναι άνω του 0,80 g/l και
μέχρι 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο τη̋ αιμοληψία̋ ή άνω των 0,40 έω̋
0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητα̋ οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του τριμήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολή̋
του διοικητικού προστίμου.
γ) Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων
διακοσίων (1.200,00) ευρώ και αφαίρεση, επιτόπου, τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋
οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρε̋, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και
τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύματο̋ στο αίμα του είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο
τη̋ αιμοληψία̋, ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη
συσκευή αλκοολομέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητα̋ οδηγού
επιστρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση
αποδεικτικού καταβολή̋ του διοικητικού προστίμου.
δ. Στι̋ πιο πάνω περιπτώσει̋ α΄, β΄ και γ΄ το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 46 του παρόντο̋ και των, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενων αποφάσεων. Ο
έλεγχο̋ και η βεβαίωση των παραβάσεων τη̋ παρούσα̋ παραγράφου γίνεται
από συνεργείο δύο τουλάχιστον αστυνομικών ή λιμενικών, εκ των οποίων ο
ένα̋ είναι ανακριτικό̋ υπάλληλο̋.
8. Εάν ο οδηγό̋ οχήματο̋ καταληφθεί να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια
οινοπνεύματο̋ εντό̋ δύο (2) ετών από προηγούμενη παράβαση τη̋ απαγόρευση̋ οδήγηση̋ υπό την επίδραση οινοπνεύματο̋ και η συγκέντρωση οινοπνεύματο̋ στο αίμα του, κατά τη νέα παράβαση, είναι άνω του 1,10 g/l, μετρούμενη με τη μέθοδο τη̋ αιμοληψία̋ ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου
ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα
με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, επιβάλλεται για κάθε περαιτέρω παράβαση ποινή φυλάκιση̋ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώ̋ και επιτόπου αφαίρεση τη̋ άδεια̋
ικανότητα̋ οδηγού για πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και
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τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα. Η αφαίρεση τη̋ άδεια̋
ικανότητα̋ οδηγού, στην περίπτωση αυτή, αρχίζει κάθε φορά από τη λήξη του
χρόνου τη̋ προηγούμενη̋ αφαίρεση̋.
Στι̋ περιπτώσει̋ αυτέ̋, η άδεια ικανότητα̋ οδηγού επιστρέφεται μετά την
παρέλευση του συνολικού χρόνου αφαίρεσή̋ τη̋, μόνο με την προσκόμιση
αποδεικτικού καταβολή̋ των διοικητικών προστίμων.
Η περίπτωση δ΄ τη̋ προηγούμενη̋ παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγω̋.
9. Εάν ο οδηγό̋ καταληφθεί να οδηγεί υπό την επίδραση τοξικών ουσιών
ή φαρμάκων, που σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του̋ ενδέχεται να επηρεάζουν την
ικανότητα οδήγηση̋, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών και
με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ και με αφαίρεση
τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού για χρονικό διάστημα τριών (3) μέχρι έξι (6)
μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.
10. Στι̋ περιπτώσει̋ των παραγράφων 7 εδάφιο γ΄ και 8 του άρθρου αυτού, η παράβαση τιμωρείται, παράλληλα και ανεξάρτητα από τι̋ ποινικέ̋ και
λοιπέ̋ κυρώσει̋ που προβλέπουν οι διατάξει̋ αυτέ̋, και με την ποινή τη̋
αφαίρεση̋ των κρατικών πινακίδων και τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ του οχήματο̋ για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρε̋ έω̋ έξι (6) μήνε̋, η οποία
επιβάλλεται από το δικαστήριο. Η κύρωση αυτή δεν ισχύει για τι̋ περιπτώσει̋ των κατηγοριών οχημάτων του άρθρου 103 παράγραφο̋ 4 στοιχεία α΄
και β΄ του παρόντο̋.
11. Oι διατάξει̋ των παραγράφων 1 έω̋ και 6, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στου̋ κυβερνήτε̋ ή χειριστέ̋ των μικρών σκαφών και των θαλάσσιων
μέσων αναψυχή̋, η κίνηση και κυκλοφορία των οποίων καθορίζεται με του̋
Γενικού̋ Kανονισμού̋ Λιμένα, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του K.Δ.N.Δ., καθώ̋ και στου̋ κυβερνήτε̋ των πλοίων αναψυχή̋
του ν. 2743/1999 (ΦEK 211/A΄), εφόσον αυτά δεν έχουν συγκροτημένο πλήρωμα. Στι̋ περιπτώσει̋ αυτέ̋, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και οι ποινικέ̋
διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 7 και επιβάλλονται οι διοικητικέ̋ κυρώσει̋ του
άρθρου 157 του K.Δ.N.Δ., με τη διαδικασία που ορίζεται σ’ αυτό.
Άρθρo 43
Συμπεριφoρά σε περίπτωση ατυχήματő
1. Aν συμβεί oδικό τρoχαίo ατύχημα, από τo oπoίo επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε oδηγό̋ ή άλλő πoυ χρησιμoπoιεί την oδό, o oπoίő
ενεπλάκη με oπoιoνδήπoτε τρόπo στo ατύχημα υπoχρεoύται:
α) Να σταθμεύσει αμέσω̋ στoν τόπo τoυ ατυχήματő χωρί̋ να δημιoυργήσει πρόσθετoυ̋ κινδύνoυ̋ στην κυκλoφoρία.
β) Να λάβει μέτρα κυκλoφoριακή̋ ασφάλεια̋ στoν τόπo τoυ ατυχήματő
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και, αν δεν μπoρεί, να ειδoπoιήσει για τo ατύχημα την πλησιέστερη Aστυνoμική Aρχή.
γ) Να δώσει τα στoιχεία τη̋ ταυτότητά̋ τoυ ω̋ και κάθε χρήσιμη σχετική
με τo όχημά τoυ πληρoφoρία, αν oι εμπλακέντε̋ στo ατύχημα ζητήσoυν αυτά.
Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν o ζημιωθεί̋ δεν είναι παρών, τα εμπλακέντα
στo ατύχημα πρόσωπα υπoχρεoύνται, μέσα σε είκoσι τέσσερι̋ (24) ώρε̋, να
τoυ δώσoυν τι̋ πιo πάνω πληρoφoρίε̋ κατά τoν καταλληλότερo τρόπo ή διά
τoυ πλησιέστερoυ Aστυνoμικoύ Tμήματő, τo oπoίo φρoντίζει για την ενημέρωση τoυ ζημιωθέντα.
2. Aν από τo oδικό τρoχαίo ατύχημα επήλθε θάνατő ή σωματική βλάβη, κάθε oδηγό̋ ή άλλő πoυ χρησιμoπoιεί την oδό, o oπoίő ενεπλάκη με
oπoιoνδήπoτε τρόπo στo ατύχημα, υπoχρεoύται επιπλέoν:
α) Να δώσει την αναγκαία βoήθεια και συμπαράσταση στoυ̋ παθόντε̋.
β) Να ειδoπoιήσει την πλησιέστερη Aστυνoμική Aρχή και να παραμείνει
στoν τόπo τoυ ατυχήματő μέχρι την άφιξή τη̋, εκτό̋ αν είναι αναγκαία η
απoμάκρυνσή τoυ για την ειδoπoίηση τη̋ Aστυνoμία̋ ή για την περίθαλψη
των τραυματιών ή τoυ ίδιoυ. Kαι στην περίπτωση αυτήν o oδηγό̋ υπoχρεoύται
να αναγγείλει τo ατύχημα στην Aστυνoμική Aρχή τo ταχύτερo δυνατόν.
γ) Να απoτρέψει oπoιαδήπoτε μεταβoλή στoν τόπo τoυ ατυχήματő, η
oπoία θα μπoρoύσε να δυσκoλέψει τo έργo τη̋ Aστυνoμία̋ με εξαίρεση τι̋
ενέργειέ̋ τoυ εκείνε̋ oι oπoίε̋ απoβλέπoυν στην απoκατάσταση τη̋ τυχόν
διακoπείσα̋ κυκλoφoρία̋.
3. Aυτό̋, πoυ παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 1 και παραγράφου 2 περίπτωση γ΄ τoυ άρθρoυ αυτoύ, τιμωρείται με πoινή φυλάκιση̋ τoυλάχιστoν ενό̋ (1) μήνα, αν δε πρόκειται για oδηγό μηχανοκίνητου oχήματő
ή μoτoπoδήλατoυ και με αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ oδηγoύ για χρoνικό
διάστημα ενό̋ (1) έω̋ τριών (3) μηνών, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από
τo δικαστήριo.
4. Aυτό̋, πoυ παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 2 περίπτωση α΄ και
β΄ τoυ άρθρoυ αυτoύ, τιμωρείται με φυλάκιση τoυλάχιστoν τριών (3) μηνών.
Aν από τη συμπεριφoρά τoυ o παθών περιήλθε σε κίνδυνo ζωή̋ ή επήλθε
θάνατő ή βαριά σωματική βλάβη αυτoύ, o υπαίτιő τιμωρείται με φυλάκιση
τoυλάχιστoν έξι (6) μηνών εφόσoν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη
διάταξη στι̋ δύo πιo πάνω περιπτώσει̋ και με αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ oδηγoύ για χρoνικό διάστημα τριών (3) έω̋ έξι (6) μηνών, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.
5. Σε περίπτωση σωματική̋ βλάβη̋, η oπoία πρoκαλείται από όχημα, αν
o oδηγό̋ αυτoύ συμμoρφώθηκε με τι̋ υπoχρεώσει̋ τη̋ παραγράφου 2 του
άρθρoυ αυτoύ, δεν εφαρμόζoνται oι διατάξει̋ για κράτηση τoυ άρθρoυ 419
τoυ Kώδικα Πoινική̋ Δικoνoμία̋.
Στην περίπτωση αυτήν oι αστυνoμικoί πoυ επιλαμβάνoνται ω̋ πρoανα93
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κριτικoί υπάλληλoι, μετά τη συλλoγή των απαραίτητων στoιχείων και την ενέργεια των σχετικών πρoανακριτικών πράξεων, παύoυν την πρoσωρινή κράτηση
τoυ oδηγoύ. Aν πρόκειται για oδηγoύ̋ oι oπoίoι είναι ύπoπτoι φυγή̋ ή ιδιαίτερα επικίνδυνoι, πρoκύπτoυν δε σε βάρő τoυ̋ στoιχεία ενoχή̋, oι πιo πάνω
υπάλληλoι πρoσάγoυν αυτoύ̋ στoν αρμόδιo εισαγγελέα, o oπoίő μπoρεί να
εφαρμόσει τι̋ διατάξει̋ τoυ άρθρoυ 419 τoυ Kώδικα Πoινική̋ Δικoνoμία̋.
6. Δεν έχoυν επίση̋ εφαρμoγή στα αυτoκίνητα oχήματα, στα τρίτροχα
οχήματα και τι̋ μοτοσικλέτε̋, κατά την έννoια τoυ παρόντő Kώδικα, oι για
την κράτηση από την Aστυνoμική Aρχή διατάξει̋ τoυ άρθρoυ 11 τoυ ν. ΓΠN/
1911, αν o oδηγό̋ συμμoρφώθηκε με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 2 τoυ
άρθρoυ αυτoύ και κατέθεσε απoδεικτικό ασφάλιση̋ (βεβαίωση αναγνωρισμένη̋ στην Eλλάδα ασφαλιστική̋ εταιρεία̋) τoυ oχήματő ή απoδείξει ότι είναι
κάτoχő δελτίoυ διεθνoύ̋ ασφάλιση̋, τα oπoία απoτελoύν δήλωση αναδoχή̋
χρέoυ̋ για τα ισχύoντα στην Eλλάδα ελάχιστα πoσά ασφαλιστική̋ κάλυψη̋,
τα oπoία πρoβλέπoνται από τα νoμίμω̋ εγκεκριμένα τιμoλόγια ασφαλίστρων
ή πρoκειμένoυ για αυτoκίνητα και τρίτροχα οχήματα δημόσια̋ χρήση̋, καταθέσει δήλωση αναδoχή̋ χρέoυ̋ αλληλoασφαλιστικoύ συνεταιρισμoύ ή
αλληλoασφαλιστικoύ ταμείoυ συνεταιρισμoύ, πoυ λειτoυργεί νόμιμα, στoν
oπoίo τo όχημα είναι ασφαλισμένo.
7. Tα oχήματα πoυ εγκαταλείπoνται για oπoιoνδήπoτε λόγo στoν τόπo
τoυ ατυχήματő, καθώ̋ και τα απομακρυνθέντα και μη παραληφθέντα οχήματα λόγω παράνομη̋ στάθμευση̋, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του παρόντο̋ Κώδικα, εφόσoν εμπoδίζoυν την oδική κυκλoφoρία,
απoμακρύνoνται με μέριμνα των ιδιoκτητών ή κατόχων τoυ̋ και σε περίπτωση
αδυναμία̋ ή αδιαφoρία̋ αυτών, απoμακρύνoνται από την αρμόδια Aστυνoμική
Aρχή, η oπoία, μετά παρέλευση διμήνoυ, τα παραδίδει στoν O.Δ.Δ.Y. για
εκπoίηση. Oι λεπτoμέρειε̋ καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Δημόσια̋ Tάξη̋.
Άρθρo 44
Oχήματα άμεση̋ ανάγκη̋ – Έργα στι̋ oδoύ̋
1. Αυτοί που χρησιμοποιούν την οδό, όταν ειδοποιούνται με τι̋ συσκευέ̋
ηχητική̋ ή φωτεινή̋ προειδοποίηση̋, ότι πλησιάζει όχημα άμεση̋ ανάγκη̋ ή
όχημα τη̋ τεχνική̋ επιτήρηση̋ των φορέων λειτουργία̋ και συντήρηση̋ των
οδών ή όχημα με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεση̋
βοήθεια̋, υποχρεούνται να αφήνουν χώρο, κινούμενοι προ̋ τα δεξιά τη̋ οδού,
για να διέλθει το όχημα αυτό και σε περίπτωση ανάγκη̋, να σταματούν.
Ω̋ oχήματα άμεση̋ ανάγκη̋, για την εφαρμoγή τη̋ διάταξη̋ αυτή̋,
θεωρoύνται τα oχήματα πoυ φέρoυν ειδικά πρόσθετα μπλε ή ερυθρά φώτα. Mε
ένα ή περισσότερα μπλε φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, μπoρoύν να εφoδιάζoνται
94

Άρθρο 44. Οχήματα άμεση̋ ανάγκη̋ - Έργα στι̋ οδού̋

μόνo τα νoσoκoμειακά oχήματα, τα oχήματα πρώτων βoηθειών και κλινικών,
τα oχήματα τη̋ Eλληνική̋ Aστυνoμία̋, τη̋ Δημοτική̋ Αστυνομία̋ ω̋ και τα
oχήματα των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών.
Mε ένα ή περισσότερα ερυθρά φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, μπoρoύν να
εφoδιάζoνται μόνo τα oχήματα τη̋ πυρoσβεστική̋ υπηρεσία̋ δασαρχείoυ
και απoκατάσταση̋ βλαβών ηλεκτρικoύ δικτύoυ, καθώ̋ και τα οχήματα των
υπηρεσιών ύδρευση̋ και αποχέτευση̋.
Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί να
παρέχεται τo δικαίωμα να τoπoθετoύνται τα πιo πάνω φώτα και σε άλλε̋
κατηγoρίε̋ oχημάτων.
2. Aν η ειδoπoίηση για την κίνηση των oχημάτων άμεση̋ ανάγκη̋ ή
oχημάτων με τα oπoία μεταφέρoνται πρόσωπα, πoυ έχoυν ανάγκη άμεση̋
βoήθεια̋, δίνεται με τι̋ ειδικέ̋ συσκευέ̋ πρoειδoπoίηση̋ και δεν δημιoυργείται κίνδυνő για τoυ̋ λoιπoύ̋ χρήστε̋ τη̋ oδoύ oι oδηγoί των oχημάτων αυτών δεν υπoχρεoύνται να τηρήσoυν τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 12 έω̋ 43 τoυ
παρόντő Kώδικα. Δεν μπoρoύν όμω̋ να διέρχoνται αντίθετα στoυ̋ μoνόδρoμoυ̋ ή να μη συμμoρφώνoνται στα σήματα πoυ δίνoυν oι τροχονόμοι.
3. Aν oι oδηγoί κινoύνται στo oδόστρωμα με περισσότερε̋ από δύo λωρίδε̋ κυκλoφoρία̋ κατά κατεύθυνση υπoχρεoύνται, αν χρησιμoπoιoύν τη
λωρίδα πoυ oρίζεται με κατάλληλη διαγράμμιση ω̋ λωρίδα άμεση̋ ανάγκη̋, να την εγκαταλείψoυν αμέσω̋ κινoύμενoι στι̋ παραπλεύρω̋ λωρίδε̋.
Aυτoί πoυ κινoύνται στι̋ παρακείμενε̋ λωρίδε̋ υπoχρεoύνται να παρέχoυν
πρoτεραιότητα στoυ̋ εισερχoμένoυ̋. Aπαγoρεύεται στoυ̋ oδηγoύ̋ oχημάτων
να ακoλoυθoύν από κoντά τα oχήματα άμεση̋ ανάγκη̋, όταν κινoύνται για
εκτέλεση επείγoυσα̋ απoστoλή̋.
4. Oι oδηγoί των oχημάτων άμεση̋ ανάγκη̋ επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύν
τι̋ ειδικέ̋ συσκευέ̋ πρoειδoπoίηση̋ μόνo σε περιπτώσει̋ κατά τι̋ oπoίε̋
δικαιoλoγείται αυτό εκ τoυ κατεπείγoντő τη̋ απoστoλή̋ τoυ̋.
5. Oι εργαζόμενoι στην κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση τμημάτων oδών
ω̋ και oι χειριζόμενoι τεχνικό εξoπλισμό, o oπoίő χρησιμoπoιείται για την
εκτέλεση των έργων αυτών, αν τηρoύν τι̋ διατάξει̋ τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντő
Kώδικα και παίρνoυν τα αναγκαία πρoφυλακτικά μέτρα, δεν υπoχρεoύνται να
συμμoρφωθoύν στι̋ διατάξει̋ πoυ αναφέρoνται στoυ̋ κανόνε̋ κυκλoφoρία̋
τoυ παρόντő Kώδικα.
6. Oι oδηγoί oχημάτων, για να πρoσπεράσoυν ή να παρακάμψoυν τoν τεχνικό εξoπλισμό, πoυ αναφέρεται στην πρoηγoύμενη παράγραφo, όταν αυτό̋
χρησιμoπoιείται για εκτέλεση έργων στην oδό, δεν υπoχρεoύνται να τηρήσoυν
τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 17 και 18 τoυ παρόντő Kώδικα, αν λαμβάνoυν τα
αναγκαία πρoφυλακτικά μέτρα.
7. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
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Mε την αυτή πoινή τιμωρείται και αυτό̋ πoυ για να επιτύχει την κατά
πρoτεραιότητα κίνησή τoυ πρoσπoιείται ότι τo όχημα πoυ oδηγεί είναι όχημα
άμεση̋ ανάγκη̋ ή μεταφέρoνται με αυτό πρόσωπα πoυ έχoυν ανάγκη άμεση̋
βoήθεια̋.

KEΦAΛAIO Δ΄
ΔIAΦOPEΣ ΔIATAΞEIΣ
Άρθρo 45
Eιδικέ̋ υπoχρεώσει̋ oδηγών και πεζών πρő
τα αστυνoμικά όργανα και του̋ σχολικού̋ τροχονόμου̋
1. Oι oδηγoί oχημάτων και oι πεζoί υπoχρεoύνται να συμμoρφώνoνται στo
σήμα στάση̋ τo oπoίo δίνoυν τα αστυνoμικά όργανα πoυ φoρoύν στoλή.
2. Oι oδηγoί oχημάτων, όταν καλoύνται από τα όργανα αυτά, υπoχρεoύνται
να δείχνoυν κάθε στoιχείo σχετικό με την κυκλoφoρία τoυ oχήματό̋ τoυ̋.
3. Για την oδική ασφάλεια των πεζών μαθητών κατά τι̋ μετακινήσει̋
τoυ̋ πρő και από τα σχoλεία, μπoρoύν να χρησιμoπoιoύνται σχoλικoί τρoχoνόμoι.
O σχoλικό̋ τρoχoνόμő ρυθμίζει την κυκλoφoρία σε oρισμένo σημείo τη̋
oδoύ (και όχι σε διασταύρωση), διακόπτoντα̋ τη ρoή oχημάτων σε διατoμή
τη̋ oδoύ, όπoυ υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Πρő τo σκoπό αυτόν
είναι εφoδιασμένő με φoρητή πινακίδα STOP, την oπoία εκτείνει κατάλληλα
πάνω από την επιφάνεια τoυ oδoστρώματő. Ο τροχονόμο̋ αυτό̋ φέρει αντανακλαστικό χιτώνιο που πληροί τι̋ προδιαγραφέ̋ του αντίστοιχου χιτωνίου
τη̋ Ελληνική̋ Αστυνομία̋, αντί όμω̋ των διακριτικών τη̋ Αστυνομία̋ φέρει
την ένδειξη “σχολικό̋ τροχονόμο̋’’.
Oι σχoλικoί τρoχoνόμoι oρίζoνται από τo διευθυντή τoυ σχoλείoυ, μπoρεί
να πρoέρχoνται είτε από τo πρoσωπικό τoυ σχoλείoυ είτε να πρoτείνoνται
από τoν oικείo σύλλoγo γoνέων και κηδεμόνων και εξοπλίζονται με μέριμνα
του οικείου σχολείου.
4. Aυτό̋, πoυ παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ των παραγράφων 1 και 3 τoυ άρθρoυ αυτoύ, ω̋ και αυτό̋ πoυ αρνείται να επιδείξει κάθε στoιχείo σχετικό με
την κυκλoφoρία τoυ oχήματό̋ τoυ, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι̋ ενό̋ (1)
έτoυ̋ ω̋ και με αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ oδηγoύ για χρoνικό διάστημα
ενό̋ (1) μηνό̋, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo. Mε τι̋
αυτέ̋ πιo πάνω πoινέ̋ τιμωρείται o oδηγό̋ oχήματő, o oπoίő συμπεριφέρεται με πράξει̋ ή λόγια, υβριστικά ή απειλητικά πρő τα όργανα πoυ εκτελoύν
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υπηρεσία τρoχαία̋ κίνηση̋ ή παρεμβάλλει δυσχέρειε̋ στo έργo αυτών κατά
τη βεβαίωση παραβάσεων τoυ παρόντő Kώδικα ή δίνει ψευδή στoιχεία ταυτότητα̋ ή στoιχεία σχετικά με την κυκλoφoρία τoυ oχήματό̋ τoυ.
Άρθρo 46
Aκινητoπoίηση oχήματő
1. Aν διαπιστωθεί ότι η κίνηση oδικoύ oχήματő είναι επικίνδυνη για τoυ̋
επιβαίνoντε̋ ή τoυ̋ λoιπoύ̋ χρήστε̋ τη̋ oδoύ, συνεπεία βλαβών, φθoρών, εκπομπή̋ ρύπων, προσθήκη̋ εξαρτημάτων και άλλων παράνομων μετατροπών
ή εξαιτία̋ σωματική̋ ή πνευματική̋ κατάσταση̋ τoυ oδηγoύ, τα αστυνoμικά
όργανα μπoρoύν να ακινητoπoιήσoυν τo όχημα μέχρι να εξασφαλισθoύν oι
αναγκαίε̋ πρoυπoθέσει̋ ασφαλoύ̋ κίνηση̋ και λειτoυργία̋ τoυ oχήματő.
Aκινητoπoίηση κάθε oδικoύ oχήματő μπoρoύν να επιβάλλoυν τα αστυνoμικά όργανα, κατά τι̋ ώρε̋ κoινή̋ ησυχία̋ και μέσα στι̋ κατoικημένε̋
περιoχέ̋ αν από τη λειτoυργία τoυ πρoκαλoύνται υπερβoλικoί θόρυβoι. Oι
λεπτoμέρειε̋ για την εφαρμoγή τoυ άρθρoυ αυτoύ, όπω̋ η διαδικασία, o τρόπő
και oι περιπτώσει̋ ακινητoπoίηση̋ τoυ oχήματő καθoρίζoνται με κoινή απόφαση των Yπoυργών Δημόσια̋ Tάξη̋ και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
2. Ο οδηγό̋ που αρνείται να συμμορφωθεί με τι̋ υποδείξει̋ του αστυνομικού οργάνου για την ακινητοποίηση του οχήματό̋ του ή εκείνο̋, ο οποίο̋
κινεί όχημα του οποίου διατάχθηκε η ακινητοποίηση, όπω̋ ορίζεται στην
προηγούμενη παράγραφο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι̋ ενό̋ (1) έτου̋ και
με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ, ω̋ και με αφαίρεση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού για χρονικό διάστημα ενό̋ (1) έω̋ τριών
(3) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.
Άρθρo 47
Eργασίε̋ και εναπόθεση υλικών στι̋ oδoύ̋
1. Aυτoί πoυ εκτελoύν έργα και εναπoθέτoυν υλικά και εργαλεία στι̋
oδoύ̋ υπoχρεoύνται:
α) Να εκτελoύν τo έργo και εναπoθέτoυν τα υλικά και τα εργαλεία κατά
τρόπo, πoυ να μην παρεμπoδίζει την κυκλoφoρία. Aν η παρεμπόδιση δεν
μπoρεί να απoφευχθεί επιβάλλεται να επισημαίνoνται, κατά τι̋ διατάξει̋ τoυ
άρθρoυ 9 τoυ παρόντő Kώδικα, oι χώρoι εκτέλεση̋ τoυ έργoυ και τα υλικά.
β) Να περιφράσσoυν τα oρύγματα ή άλλoυ̋ επικίνδυνoυ̋ για την κυκλoφoρία χώρoυ̋ των έργων και επισημαίνoυν αυτoύ̋ κατά τι̋ διατάξει̋ τoυ
άρθρoυ 9 τoυ παρόντő Kώδικα.
2. Aπαγoρεύεται η απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην oδό (oδoστρώματα, ερείσματα, πεζoδρόμια, πεζόδρoμoυ̋, τάφρoυ̋ κ.λπ.).
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Για την απoμάκρυνση των πιo πάνω υλικών μπoρoύν να εφαρμoσθoύν oι
διατάξει̋ τη̋ επόμενη̋ παραγράφoυ.
3. Oπoιαδήπoτε τoμή ή εκσκαφή oδoστρώματő, ερείσματő, πεζόδρoμoυ
ή πεζoδρoμίoυ εθνική̋, επαρχιακή̋, δημoτική̋ ή κoινoτική̋ oδoύ, η oπoία
είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργoυ, πoυ εκτελείται από επιχείρηση
κoινή̋ ωφέλεια̋, oργανισμό, νoμικό ή φυσικό πρόσωπo, επιτρέπεται να γίνει
μόνo ύστερα από άδεια τη̋ αρμόδια̋ για τη συντήρηση τη̋ oδoύ υπηρεσία̋, η oπoία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια
Aστυνoμική Aρχή. Στην άδεια αυτήν oρίζεται o χρόνő μέσα στoν oπoίo θα
ενεργείται η πλήρη̋ απoκατάσταση τη̋ φθoρά̋ τoυ oδoστρώματő από την
επιχείρηση ή τo πρόσωπo για λoγαριασμό τoυ oπoίoυ εκτελείται τo έργo. Oι
αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ των oδών υπoχρεoύνται, μετά την παρέλευση τη̋ πρoθεσμία̋ η oπoία oρίζεται στην άδεια, να απoκαθιστoύν τι̋ γενόμενε̋ φθoρέ̋ και να καταλoγίζoυν τη σχετική δαπάνη σε βάρő τoυ οργανισμού, τη̋ επιχείρηση̋ ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του
οποίου εκτελείται το έργο, κατά τι̋ διατάξει̋ για την είσπραξη των δημoσίων
εσόδων.
4. Aυτoί πoυ εργάζoνται στι̋ oδoύ̋ υπoχρεoύνται να φoρoύν ειδικoύ̋ επενδύτε̋ ασφάλεια̋, αντανακλαστικoύ̋ και φθoρίζoντε̋, ώστε να διακρίνoνται
ευχερώ̋ από τα κινoύμενα σε αυτέ̋ oχήματα. Oι πρoδιαγραφέ̋ των επενδυτών καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋
και Δημόσιων Έργων. Yπόχρεoι για τoν εφoδιασμό των εργαζoμένων στι̋
oδoύ̋ με τoυ̋ επενδύτε̋ αυτoύ̋ είναι oι εργoδότε̋.
5. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, τη̋ δε
παραγράφου 4 με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ λοιπέ̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού, καθώ̋ και αυτό̋ που επιφέρει με οποιονδήποτε τρόπο, και από αμέλεια ακόμη, φθορέ̋ στην οδό, εφόσον από άλλη διάταξη δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι̋ ενό̋ (1) έτου̋.
Άρθρo 48
Kατάληψη τμήματő oδoύ και πεζόδρoμoυ
1. H πρoσωρινή ή διαρκή̋ κατάληψη τμήματő τoυ oδoστρώματő με
εγκαταστάσει̋ ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται
η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται
η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τι̋ oδoύ̋.
2. Kατ’ εξαίρεση τη̋ διάταξη̋ τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ, μπoρεί
να επιτραπεί σε έκτακτε̋ περιπτώσει̋ ή ζώνε̋ μικρή̋ κυκλοφορία̋ εντό̋
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κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετό̋ χώρő γι’ αυτό, η κατάληψη
τμήματő oδoύ με πρoσωρινέ̋ εγκαταστάσει̋ ή εμπόδια ύστερα από άδεια
των Δημoτικών ή Koινoτικών Aρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Aστυνoμικών
Aρχών.
3. Aυτoί πoυ ανεγείρoυν oικoδoμέ̋ μέσα σε κατoικημένε̋ περιoχέ̋ ή
εκτελoύν άλλα έργα και καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πεζoδρόμιo μπρoστά
από την oικoδoμή ή τo έργo, υπoχρεoύνται να κατασκευάσoυν πρόσθετo
πεζoδρόμιo ή να πάρoυν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση
των πεζών. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειε̋ για την εφαρμoγή τη̋ διάταξη̋
αυτή̋.
4. Όταν επιτρέπεται, όπω̋ πιo πάνω, η κατάληψη τμήματő oδoύ πρέπει
αυτό να επισημαίνεται υπoχρεωτικά από αυτόν πoυ τo κατέλαβε κατά τι̋ διατάξει̋ τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντő Kώδικα.
5. H κατάληψη επιφάνεια̋ πεζόδρoμoυ για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση, εκτό̋
γι’ αυτήν πoυ έχει κατασκευαστεί, απαγoρεύεται, εφόσoν παρεμπoδίζεται η
κυκλoφoρία των πεζών, ω̋ και η είσoδő - έξoδő oχημάτων άμεση̋ ανάγκη̋
ή εξυπηρέτηση̋ των παρoδίων.
6. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.
Άρθρo 49
Aγώνε̋ στι̋ οδού̋ και στι̋ πίστε̋
1. Aγώνε̋ ζωηλάτων oχημάτων, ζώων, πoδηλάτων, αυτoκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μoτoσικλετών και μoτoπoδηλάτων στι̋ δημόσιε̋ ή ιδιωτικέ̋
oδoύ̋ και χώρoυ̋, επιτρέπεται να γίνoυν μόνo ύστερα από σχετική άδεια.
2. H κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo άδεια δίνεται:
α) Για τoυ̋ αγώνε̋ ζωηλάτων oχημάτων και ζώων, από τι̋ κατά τόπoυ̋
Aστυνoμικέ̋ Διευθύνσει̋ ή Διευθύνσει̋ Tρoχαία̋.
β) Για τoυ̋ αγώνε̋ πoδηλάτων, oμoίω̋ από τι̋ αυτέ̋ Aρχέ̋, μετά πρoηγoύμενη αίτηση των ενδιαφερoμένων και εισήγηση τη̋ Eλληνική̋ Oμoσπoνδία̋ Πoδηλασία̋ (E.O.Π.) και
γ) Για όλου̋ του̋ αγώνε̋ αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από τον Υπουργό Δημόσια̋ Τάξη̋ ή τι̋ υπ’ αυτού
εξουσιοδοτημένε̋ Αρχέ̋, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, επίσημα, στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτα̋ (Δ.Ο.Μ.) και προκειμένου για αγώνε̋ παλαιών αυτοκινήτων, τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού
Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). Ειδικότερα για αγώνε̋ μοτοποδηλάτων, μοτοσι99
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κλετών και τρίτροχων οχημάτων μπορεί η παραπάνω σύμφωνη γνώμη να εκφραστεί από Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Μοτοσικλετών, σύμφωνα
με κανόνε̋ που ορίζει η Διεθνή̋ Ομοσπονδία Μοτοσικλέτα̋ (Δ.Ο.Μ). Ειδικά η τέλεση αγώνων με μικρά τετράτροχα οχήματα (καρτ) πραγματοποιείται
μόνο σε ειδικού̋ προ̋ τούτο χώρου̋ (πίστε̋), για του̋ οποίου̋ έχει χορηγηθεί προηγουμένω̋ άδεια αγωνιστικού χώρου, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του
άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄), όπω̋ ισχύει και με τι̋ προϋποθέσει̋ Διεθνή Κανονισμού Καρτ, οι οποίε̋ διαπιστώνονται από το νομικό
πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου
(Δ.Ο.Α.).
Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α. ή στην Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Μοτοσικλετών και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δημόσια̋
Τάξη̋, μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική
άδεια.
3. Με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 εδάφ. γ΄ του παρόντο̋ άρθρου
δεν θίγονται οι διατάξει̋ του ν. 2323/1995 “Υπαίθριο εμπόριο και άλλε̋ διατάξει̋” που αναφέρονται στη χορήγηση αδειών από του̋ οργανισμού̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ (Ο.Τ.Α.) στι̋ πίστε̋ αυτοκινητιδίων για αναψυχή, οι
οποίε̋ εξακολουθούν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σύμφωνη
γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α.
Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και για την οδήγησή
του̋ απαιτείται άδεια οδήγηση̋ αυτοκινήτου ή άδεια οδηγού αγώνων Κάρτινγκ οποιασδήποτε κατηγορία̋, που έχει εκδοθεί από το νομικό πρόσωπο
που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου
(Δ.Ο.Α.).
Τα μέτρα ασφαλεία̋ που προβλέπονται από το Διεθνή Κανονισμό Καρτ,
τόσο για του̋ οδηγού̋ όσο και για του̋ θεατέ̋, εφαρμόζονται αναλόγω̋.
4. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι̋ ενό̋ (1) έτου̋ και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων
(200,00) ευρώ.
Άρθρo 50
Tεκμήριo υπαιτιότητα̋
Tεκμαίρεται υπαιτιότητα τoυ τρίτoυ πoυ ζημιώθηκε από την κυκλoφoρία
oδικoύ oχήματő, τo oπoίo oδηγείται κατά τι̋ περί κυκλoφoρία̋ διατάξει̋, αν
αυτό̋ παραβίασε κατά την επέλευση τη̋ ζημία̋, τι̋ διατάξει̋ αυτέ̋. Σε κάθε
άλλη περίπτωση έχει εφαρμoγή o ν. ΓΠN/1911 “περί τη̋ εκ των αυτoκινήτων
πoινική̋ και αστική̋ ευθύνη̋”, όπω̋ τρoπoπoιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
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Άρθρo 51
Πραγματoγνώμoνε̋
Kατά την κατάρτιση, σύμφωνα με τη διάταξη τoυ άρθρoυ 185 τoυ Kώδικα Πoινική̋ Δικoνoμία̋, τoυ πίνακα πραγματoγνωμόνων και για τα θέματα τα oπoία σχετίζoνται με τα συμβάντα από τρoχαία ατυχήματα πρέπει να
περιλαμβάνoνται σ’ αυτόν πρόσωπα, τα oπoία έχoυν τεχνική επιστημoνική
κατάρτιση ή εμπειρία για θέματα κυκλoφoρία̋ κατά πρoτίμηση από δημόσιoυ̋ υπαλλήλoυ̋ ή συνταξιoύχoυ̋, πoυ υπoδεικνύoνται από τo Yπoυργείo
Δημόσια̋ Tάξη̋, τo Yπoυργείo Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, τo Tεχνικό
Eπιμελητήριo τη̋ Eλλάδő και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στη χώρα
μα̋ τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.
Άρθρo 52
Mέτρα ρύθμιση̋ oδική̋ κυκλoφoρία̋
1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση τη̋ κυκλοφορία̋, στον καθορισμό
των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων τη̋ κυκλοφορία̋,
στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή τη̋ διατομή̋ του οδοστρώματο̋ ή
τη̋ οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευση̋ οχημάτων σε κοινόχρηστου̋ χώρου̋ και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευση̋ και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορία̋ ή στάθμευση̋, λαμβάνονται με αποφάσει̋ του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτε̋, που έχουν εκπονηθεί από τι̋ αρμόδιε̋
Τεχνικέ̋ Υπηρεσίε̋ των Οργανισμών Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋. Οι αποφάσει̋
αυτέ̋ εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρεια̋.
Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται με βάση
μελέτε̋ που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ κυκλοφορία̋ του Υπουργείου Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων
ή τη̋ Περιφέρεια̋, με αποφάσει̋ των κατά τόπου̋ αρμόδιων Αστυνομικών
Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαία̋, όταν αυτά αφορούν:
α) Το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο τη̋ χώρα̋, τι̋ παρακαμπτήριε̋ οδού̋
αυτού και αυτέ̋ που το επηρεάζουν, καθώ̋ και τα υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋
και Δημόσιων Έργων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.
β) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπω̋ αυτό ορίζεται με αποφάσει̋ του Υπουργού Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων, των Δήμων και Κοινοτήτων:
– Του Νομού Αττική̋, εκτό̋ των Δήμων και των Κοινοτήτων των Επαρχιών Αιγίνη̋, Κυθήρων, Τροιζηνία̋, Ύδρα̋ και του υπολοίπου Επαρχία̋ Πειραιώ̋.
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– Του πολεοδομικού συγκροτήματο̋ Θεσσαλονίκη̋ (Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Μενεμένη, Αμπελόκηποι, Εύοσμο̋, Σταυρούπολη, Πολίχνη, Νεάπολη, Άγιο̋ Παύλο̋, Πανόραμα, Θέρμη, Ευκαρπία, Καλοχώρι, Ελευθέριο
Κορδελιού, Πυλαία, Συκεών και Τριανδρία).
– Του πολεοδομικού συγκροτήματο̋ Βόλου (Βόλο̋, Ν. Ιωνία, Ν. Δημητριάδα, Αγ. Παρασκευή, Άγ. Γεώργιο̋, Άνω Βόλο̋, Άλλη Μεριά).
– Του πολεοδομικού συγκροτήματο̋ Ηρακλείου (Ηράκλειο, Αλικαρνασσό̋, Γάζι) και
– Των Δήμων Πατρών και Λάρισα̋.
γ) Τι̋ παρακαμπτήριε̋ οδού̋ του βασικού δικτύου τη̋ προηγούμενη̋ περίπτωση̋ και τι̋ οδού̋ που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο ή την κυκλοφορία στα όρια των δήμων ή κοινοτήτων.
Οι παραπάνω κανονιστικέ̋ αποφάσει̋ που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στι̋ κατά τόπου̋ Υπηρεσίε̋ Τροχαία̋ ή στι̋ Αστυνομικέ̋ Υπηρεσίε̋ που ασκούν καθήκοντα Τροχαία̋, καθώ̋ και στι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ κυκλοφορία̋ τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Δημόσιων Έργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων.
Οι παραβάτε̋ των παραπάνω κανονιστικών αποφάσεων, που αφορούν θέματα κυκλοφορία̋ και στάθμευση̋ οχημάτων, τιμωρούνται σύμφωνα με τι̋
σχετικέ̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ Κώδικα.
Αν από την λήψη των μέτρων τη̋ παρούσα̋ παραγράφου επηρεάζονται οι
υπηρεσίε̋ οδική̋ μαζική̋ μεταφορά̋, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρμοδιότητά̋ του ή των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τι̋ άλλε̋ περιοχέ̋ τη̋ χώρα̋.
2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να
παίρνονται προσωρινά εντό̋ και εκτό̋ από κατοικημένε̋ περιοχέ̋, με απόφαση των κατά τόπου̋ αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύσεων Τροχαία̋, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερου̋ λόγου̋ ασφάλεια̋ ή σε έκτακτε̋
περιπτώσει̋ για την αντιμετώπιση μόνο τελείω̋ προσωρινών καταστάσεων.
3. Με αποφάσει̋ των κατά τι̋ διακρίσει̋ των δύο πρώτων εδαφίων τη̋
παραγράφου 1 αρμόδιων οργάνων και με την αυτή διαδικασία, μπορούν να
καθορίζονται, σε κατοικημένε̋ περιοχέ̋, πεζόδρομοι ή περιοχέ̋ μόνο για την
κυκλοφορία πεζών ή Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) ή περιοχέ̋ ήπια̋ κυκλοφορία̋. Όπου από τι̋ αποφάσει̋ αυτέ̋ επηρεάζονται οι υπηρεσίε̋ οδική̋ μαζική̋ μεταφορά̋, εφαρμόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου τη̋ παραγράφου 1 του παρόντο̋ άρθρου. Στι̋ μελέτε̋, βάσει των οποίων εκδίδονται
οι σχετικέ̋ αποφάσει̋, θα περιλαμβάνεται και ο κανονισμό̋ λειτουργία̋ του
πεζόδρομου.
4. Με βάση κυκλοφοριακέ̋ μελέτε̋, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από
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κοινού από τι̋ αρμόδιε̋ Υπηρεσίε̋ του Υπουργείου Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων ή τη̋ Περιφέρεια̋ και του Ο.Α.Σ.Α. για την περιοχή αρμοδιότητά̋ του ή των αρμόδιων υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Φορέα ή τη̋ Υπηρεσία̋
που είναι κατά περίπτωση αρμόδιο̋ για τι̋ υπηρεσίε̋ δημόσια̋ οδική̋ μαζική̋ μεταφορά̋ για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ των στοιχείων (α), (β) και (γ) του
δεύτερου εδαφίου τη̋ παραγράφου 1 και με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδε̋ κυκλοφορία̋, στι̋ οποίε̋ κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσια̋ οδική̋ μαζική̋ μεταφορά̋ προσώπων,
συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων. Για τι̋ λοιπέ̋ αστικέ̋
περιοχέ̋ τη̋ χώρα̋ οι σχετικέ̋ αποφάσει̋ λαμβάνονται από τον οικείο Δήμο
ή Κοινότητα με βάση κυκλοφοριακέ̋ μελέτε̋ που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τι̋ Τεχνικέ̋ Υπηρεσίε̋ του Οργανισμού Αυτοδιοίκηση̋
και από το Φορέα ή την Υπηρεσία που είναι κατά περίπτωση αρμόδια για τι̋
υπηρεσίε̋ οδική̋ μαζική̋ μεταφορά̋ στο χώρο, όπου αναφέρεται η απόφαση.
Με αποφάσει̋ των ίδιων οργάνων που λαμβάνονται μετά από σχετική μελέτη
και πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνηση̋ ή έγκριση̋ των κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε αυτέ̋ η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώ̋ επίση̋ και η εφαρμογή των
μέτρων αυτών για ορισμένε̋ ημέρε̋ και ώρε̋. Για την περιοχή αρμοδιότητα̋
του Ο.Α.Σ.Α. και σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ καθορισμού οδών ή λωρίδων τη̋
παραγράφου αυτή̋, η επιλογή του είδου̋ και του υλικού διαχωρισμού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η υλοποίηση τη̋ σήμανση̋, η τοποθέτηση και συντήρηση των διαχωριστικών μέσων
ανήκουν στην αρμοδιότητα των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών που
βαρύνονται και με τι̋ σχετικέ̋ δαπάνε̋. Οι προδιαγραφέ̋ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων διαχωρισμού καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
H παράβαση των αποφάσεων τη̋ παρούσα̋ παραγράφου τιμωρείται με
το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για του̋
παραβάτε̋ των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευση̋ τη̋ κυκλοφορία̋.
Mε κοινή απόφαση των Yπουργών Δημόσια̋ Tάξη̋, Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων και Mεταφορών και Eπικοινωνιών μπορεί να
καθορισθεί η αρμόδια Yπηρεσία Tροχαία̋ και οι διαδικασίε̋ που επιβάλλονται για την αφαίρεση τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ και οδήγηση̋ στου̋ ανωτέρω
παραβάτε̋ για ορισμένο χρονικό διάστημα, από δέκα (10) ημέρε̋ μέχρι τρει̋
(3) μήνε̋.
5. Σε οδού̋, στι̋ οποίε̋ για ειδικού̋ λόγου̋ επιβάλλεται η αναγκαστι103
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κή μείωση τη̋ ταχύτητα̋ των οχημάτων ή ο περιορισμό̋ τη̋ κυκλοφορία̋
του̋, μπορεί να ορίζεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου, η δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματο̋ ή η
τοποθέτηση κινητών εμποδίων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο̋,
Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι κατηγορίε̋ των οδών στι̋
οποίε̋ επιτρέπεται η δημιουργία των ω̋ άνω διαμορφώσεων ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων, οι προϋποθέσει̋ δημιουργία̋ ή τοποθέτησή̋ του̋, οι
προδιαγραφέ̋ και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του̋ και η ειδική σήμανση που
πρέπει να εφαρμόζεται, κατά περίπτωση.
Εκείνο̋ που παραβαίνει την παραπάνω υπουργική απόφαση τιμωρείται
με φυλάκιση από έναν (1) έω̋ έξι (6) μήνε̋ και χρηματική ποινή από χίλια
(1.000,00) έω̋ δέκα χιλιάδε̋ (10.000,00) ευρώ. Με τι̋ ίδιε̋ ποινικέ̋ κυρώσει̋ τιμωρείται και εκείνο̋ που δημιουργεί ειδική διαμόρφωση ή τοποθετεί
κινητά εμπόδια πριν από την έκδοση τη̋ υπουργική̋ αποφάσεω̋.
6. Για την ανακούφιση, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τη̋ οδική̋ κυκλοφορία̋, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλιση̋ καλύτερων συνθηκών διεξαγωγή̋ τη̋ οδική̋ κυκλοφορία̋ με τα μέσα δημόσια̋ οδική̋ μαζική̋ μεταφορά̋ προσώπων ή για λόγου̋ γενικότερου δημόσιου συμφέροντο̋,
μπορούν να παίρνονται μέτρα περιορισμού ή απαγόρευση̋ τη̋ κυκλοφορία̋ ή τη̋ στάθμευση̋ μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδήποτε κατηγορία̋
ή ορισμένων κατηγοριών, καθώ̋ και μοτοποδηλάτων σε ορισμένη περιοχή
ή περιοχέ̋ τη̋ χώρα̋ ή πόλεων ή κωμοπόλεων ή σε ορισμένη οδό ή οδού̋
ή και σε τμήμα οδού ή οδών. Στι̋ περιοχέ̋ όπου, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋
του προηγούμενου εδαφίου, έχει απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων και
μοτοποδηλάτων, εκτό̋ από τι̋ προβλεπόμενε̋ από την παράγραφο αυτήν κυρώσει̋, μπορεί να γίνεται και η μεταφορά του οχήματο̋ ή του μοτοποδηλάτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 34 του παρόντο̋ Κώδικα. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, παίρνονται
για την περιοχή τη̋ τέω̋ Διοικήσεω̋ Πρωτευούση̋ με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών
και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋ και για τι̋ υπόλοιπε̋ περιοχέ̋ τη̋ χώρα̋ με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται, για μεν τη στάθμευση κατά τι̋ διατάξει̋ του
άρθρου 5 του παρόντο̋ Κώδικα, για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευση̋
τη̋ κυκλοφορία̋ με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
7. Τα μέτρα που παίρνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανση̋, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτό̋ εάν κατά το χρόνο ισχύο̋
των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμου̋ ή τα μέτρα
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έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων τη̋ προηγούμενη̋ παραγράφου
και από τον Κώδικα αυτόν δεν προβλέπονται αντίστοιχε̋ πινακίδε̋ σήμανση̋, οπότε τα μέτρα αυτά ισχύουν από τη δημοσίευση των σχετικών, κατά
την προηγούμενη παράγραφο, αποφάσεων ή από τη χρονολογία που θα ορίζουν οι ίδιε̋ αυτέ̋ αποφάσει̋.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και
Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋ μπορούν να επιβάλλονται περιορισμοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων στο
οδικό δίκτυο τη̋ Χώρα̋ και να καθορίζεται η προσωρινή κίνησή του̋ σε χώρου̋ στάθμευση̋.
Με απόφαση των ίδιων Υπουργών καθορίζεται ωράριο τροφοδοσία̋ των
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στι̋ περιοχέ̋ των Νομών Αττική̋ και Θεσσαλονίκη̋. Στου̋ λοιπού̋ νομού̋ τη̋ Χώρα̋ το αντίστοιχο ωράριο τροφοδοσία̋ καθορίζεται με αποφάσει̋ των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων.
Οι μεν παραβάτε̋ των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του πρώτου εδαφίου τη̋ παραγράφου αυτή̋, τιμωρούνται με τι̋ ειδικέ̋
διατάξει̋ του ν. 3446/2006 που αφορούν τα φορτηγά οχήματα, οι δε παραβάτε̋ των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του δευτέρου και τρίτου εδαφίου τη̋ παραγράφου αυτή̋ τιμωρούνται με διοικητικό
πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.
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Άρθρo 53
Διαστάσει̋ και βάρη oχημάτων
1.α. Με κοινέ̋ αποφάσει̋ των Υπουργών Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και
Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το μέγιστο όριο των διαστάσεων, του βάρου̋, του φορτίου και των ανά άξονα επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων από αυτά.
β. Με κοινέ̋ αποφάσει̋ των Υπουργών Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και
Δημόσιων Έργων και Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίμων καθορίζονται τα
παραπάνω τεχνικά στοιχεία για τα αγροτικά μηχανήματα.
γ. Με κοινέ̋ αποφάσει̋ των Υπουργών Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και
Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξη̋ καθορίζονται τα παραπάνω θέματα για τα
μηχανήματα έργων.
δ. Με κοινέ̋ αποφάσει̋ των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και
Δημόσια̋ Τάξη̋ καθορίζονται τα παραπάνω θέματα για τα μοτοποδήλατα,
ποδήλατα και χειροκίνητα οχήματα και
ε. Με κοινέ̋ αποφάσει̋ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋
και Αποκέντρωση̋ και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα παραπάνω θέματα για τα ζωήλατα οχήματα.
Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγιών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ σχετικά με τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία γίνεται αντίστοιχα με κοινέ̋
αποφάσει̋ του Υπουργού Οικονομία̋ και Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργών.
2. Tα πιo πάνω oχήματα των oπoίων oι διαστάσει̋, τo βάρő, τo φoρτίo
και oι ανά άξoνα επιβαρύνσει̋ υπερβαίνoυν τα καθoριζόμενα ανώτατα όρια
τη̋ κάθε περίπτωση̋, επιτρέπεται να κυκλoφoρoύν μόνo ύστερα από ειδική
άδεια, η oπoία μπoρεί να δoθεί από τoν Yπoυργό Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋
και Δημόσιων Έργων ή των εξoυσιoδoτημένων απ’ αυτόν αρχών. Στην άδεια
αυτήν καθoρίζoνται περιoρισμoί για την κυκλoφoρία των oχημάτων αυτών
αναφερόμενoι ιδίω̋ στι̋ oδoύ̋ διέλευση̋, τo χρόνo κυκλoφoρία̋, τη μέγιστη
επιτρεπόμενη ταχύτητα και τα απαιτoύμενα μέτρα oδική̋ ασφάλεια̋.
3. Στoν καθoρισμό τoυ πλάτoυ̋ των ρυμoυλκoύμενων και των συνδυα109
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σμών oχημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκάρσια πρoέκταση:
α) Των ελαστικών πλησίoν τoυ σημείoυ επαφή̋ τoυ̋ με τo έδαφő και των
συνδέσεων των δεικτών πίεση̋ αυτών.
β) Των αντιoλισθητικών συσκευών πρoσαρμoσμένων στoυ̋ τρoχoύ̋.
γ) Των καθρεπτών oδήγηση̋ όταν είναι τέτoια̋ κατασκευή̋ ώστε να υπoχωρoύν τόσo πρő τα μπρő όσo και πρő τα πίσω με μέτρια πίεση, για να μην
εξέχoυν πέραν τoυ επιτρεπόμενoυ μέγιστoυ πλάτoυ̋.
δ) Των πλευρικών δεικτών κατεύθυνση̋ και των ενδεικτικών φώτων τoυ
όγκoυ τoυ̋.
ε) Των τελωνειακών σφραγίδων, oι oπoίε̋ είναι πρoσαρμoσμένε̋ στo
φoρτίo και συσκευών oι oπoίε̋ χρησιμoπoιoύνται για την εξασφάλιση και
πρoστασία των σφραγίδων αυτών.
4. Tα άκρα των αξόνων και τα κεντρικά τμήματα των τρoχών (πλήμνε̋)
των oδικών oχημάτων απαγoρεύεται να εξέχoυν τoυ εξωτερικoύ περιγράμματő τoυ oχήματő, εξαιρoυμένων των μηχανημάτων έργων, των αγρoτικών
μηχανημάτων και ζωήλατων oχημάτων, τα oπoία στερoύνται πρoφυλακτήρων
λάσπη̋ (φτερών) ή έχoυν αμάξωμα τo oπoίo δεν εξέχει των τρoχών και για
τα oπoία επιτρέπεται τα άκρα των αξόνων και των κεντρικών τμημάτων των
τρoχών να εξέχoυν τoυ επιπέδoυ τη̋ στεφάνη̋ των τρoχών τo πoλύ 0,25 μ..
5. To όχημα τo oπoίo κυκλoφoρεί παρά τι̋ διατάξει̋ τoυ παρόντő άρθρoυ
ακινητoπoιείται από τo αρμόδιo αστυνoμικό όργανo πoυ διαπίστωσε την παράβαση, κατά τα oριζόμενα στo άρθρo 46 τoυ παρόντő Kώδικα.
6. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ άρθρου και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κοινών υπουργικών αποφάσεων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση τη̋
άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντο̋
Κώδικα, εκτό̋ των φορτηγών αυτοκινήτων για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικέ̋ διατάξει̋ του ν. 3446/2006.
Άρθρo 54
Έλξη oχημάτων
1. Τα οδικά οχήματα επιτρέπεται να έλκουν άλλο όχημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων και
Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αυτοκίνητα οχήματα, και απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων, για τα μηχανήματα έργων, μπορεί να επιτρέπεται η έλξη περισσοτέρων του ενό̋ ρυμουλκουμένων και να επιβάλλονται περιορισμοί στην κυκλοφορία των συρμών
αυτών.
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2. Oι αγρoτικoί ελκυστήρε̋ επιτρέπεται να έλκoυν περισσότερα από ένα
αγρoτικά μηχανήματα, αν αυτά είναι εφoδιασμένα με συστήματα τρoχoπέδηση̋, πoυ o χειρισμό̋ τoυ̋ γίνεται από τη θέση τoυ oδηγoύ τoυ ελκυστήρα και
τo συνoλικό μήκő τoυ συρμoύ δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Γεωργία̋ και Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων
Έργων μπoρεί να επιτρέπεται για τoυ̋ πιo πάνω ελκυστήρε̋ να έλκoυν περισσότερα από ένα φoρτωμένα ρυμoυλκoύμενα. Σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ τη̋
παραγράφoυ αυτή̋ εφαρμόζoνται ανάλoγα oι διατάξει̋ των άρθρων 55, 56 και
57 τoυ παρόντő Kώδικα.
3. H έλξη μηχανoκίνητoυ oχήματő επιτρέπεται από άλλo, σύμφωνα με τι̋
διατάξει̋ των παραγράφων 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, μόνo αν τo ελκόμενo δεν
είναι δυνατό να κινηθεί με ίδια μέσα, λόγω βλάβη̋ ή λόγω έλλειψη̋ κύριων
oργάνων και αν δεν δημιoυργείται από αυτό κίνδυνő για την κυκλoφoρία.
4. Mε απoφάσει̋ των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Yπoυργών Γεωργία̋, Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και
Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι όρoι και oι πρoϋπoθέσει̋ σύνδεση̋ μηχανoκίνητων oχημάτων και ρυμoυλκούμενων.
5. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

KEΦAΛAIO ΣT΄
TPOΧOΠEΔHΣH OΧHMATΩN
Άρθρo 55
Tρoχoπέδηση αυτοκινήτων οχημάτων
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα πρέπει να είναι εφoδιασμένα με συστήματα
τροχοπέδηση̋, τα oπoία να μπoρεί να χειρίζεται με ευχέρεια o oδηγό̋ από
τη θέση oδήγηση̋ και να είναι ικανά να εκτελέσουν τι̋ πιο κάτω λειτουργίε̋
τροχοπέδηση̋:
α) Tρoχoπέδηση πoρεία̋, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση τoυ oχήματő,
μέχρι να το σταματήσει, κατά τρόπo ασφαλή, ταχύ και απoτελεσματικό,
όποιε̋ και αν είναι οι συνθήκε̋ φόρτωσή̋ τoυ και οποιαδήποτε η ανωφερική
ή κατωφερική κλίση τη̋ oδoύ.
β) Tρoχoπέδηση στάθμευση̋, ικανή να συγκρατεί τo όχημα ακίνητo, όποιε̋
και αν είναι οι συνθήκε̋ φόρτωσή̋ τoυ και σε σημαντική ανωφερική ή κατωφερική κλίση τη̋ οδού. Οι επιφάνειε̋ τριβή̋ τη̋ τροχοπέδη̋ αυτή̋ διατηρούνται στη θέση πέδηση̋ με συσκευή, η ενέργεια τη̋ οποία̋ είναι καθαρά
μηχανική.
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γ) Τροχοπέδηση έκτακτη̋ ανάγκη̋ (δευτερεύουσα), ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχήματο̋, μέχρι να το σταματήσει σε εύλογη απόσταση,
όποιε̋ και αν είναι οι συνθήκε̋ φόρτωσή̋ του, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχία̋ τη̋ τροχοπέδη̋ πορεία̋.
2. Tα πιο πάνω συστήματα πέδηση̋ μπορούν να έχoυν κoινά τμήματα. Ο
συνδυασμό̋ των συστημάτων αυτών επιτρέπεται μόνον όταν αυτά μπορούν
να λειτουργήσoυν με δύo τoυλάχιστoν ανεξάρτητoυ̋ χειρισμoύ̋.
3. H τρoχoπέδη πoρεία̋ πρέπει να επενεργεί σε όλου̋ του̋ τρoχού̋ τoυ
oχήματő.
4. Η τροχοπέδη στάθμευση̋ και η τροχοπέδη έκτακτη̋ ανάγκη̋ πρέπει
να επενεργούν σε έναν τουλάχιστον τροχό σε κάθε πλευρά του κατά μήκο̋
άξονα του οχήματο̋.
5. Η τροχοπέδη πορεία̋ και η τροχοπέδη στάθμευση̋ πρέπει να επενεργούν σε επιφάνειε̋ τριβή̋ σταθερά συνδεδεμένε̋ με το σύστημα των τροχών,
διά μέσου στοιχείων επαρκού̋ αντοχή̋.
6. Όταν η τροχοπέδη βρίσκεται σε κατάσταση πέδηση̋, οι επιφάνειε̋ τριβή̋ δεν πρέπει να μπορούν να αποσυνδέονται. Η αποσύνδεση αυτή είναι δυνατή σε ορισμένε̋ επιφάνειε̋ τριβή̋ στη μεν τροχοπέδη στάθμευση̋ μόνο
μετά από ενέργεια του οδηγού, στη δε τροχοπέδη πορεία̋ ή έκτακτη̋ ανάγκη̋ αν εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα τη̋ πέδηση̋.
7. Το σύνολο των τμημάτων του συστήματο̋ τροχοπέδηση̋ πορεία̋ πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα τη̋ πέδηση̋ μετά από παρατεταμένη ή
επαναλαμβανόμενη επενέργεια.
8. Η επενέργεια τη̋ τροχοπέδη̋ πορεία̋ πρέπει να κατανέμεται κατάλληλα και να συγχρονίζεται μεταξύ των διαφόρων αξόνων του οχήματο̋.
9. Εάν η τροχοπέδη πορεία̋ ενεργοποιείται υποβοηθητικά ή εξ ολοκλήρου από πηγή ενέργεια̋, πλην τη̋ μυϊκή̋ ενέργεια̋ του οδηγού, πρέπει να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα ακινητοποίηση̋ του οχήματο̋ μέσα σε εύλογη
απόσταση, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχία̋ τη̋ πηγή̋ ενέργεια̋.
10. Αυτό̋ που θέτει στην κυκλοφορία, ω̋ και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδηση̋, το οποίο να
λειτουργεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
Άρθρo 56
Tρoχoπέδηση ρυμoυλκoύμενων
1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων τoυ άρθρoυ 57 παράγραφο̋ 1 περίπτωση γ΄ τoυ παρόντő Kώδικα, τα ρυμoυλκoύμενα, εκτό̋ από τα ελαφρά, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με τα ακόλoυθα δύo συστήματα τρoχoπέδηση̋:
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α) Tρoχoπέδη πoρεία̋, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση τoυ oχήματő,
μέχρι να το σταματήσει κατά τρόπoν ασφαλή, ταχύ και απoτελεσματικό,
όποιε̋ και αν είναι οι συνθήκε̋ φόρτωσή̋ τoυ και οποιαδήποτε η ανωφερική
ή κατωφερική κλίση τη̋ oδoύ.
β) Tρoχoπέδη στάθμευση̋, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχήματο̋, μέχρι να το σταματήσει κατά τρόπο ασφαλή, ταχύ και αποτελεσματικό,
με την oπoία παραμένει τo όχημα ακίνητo, όποιε̋ και αν είναι οι συνθήκε̋
φόρτωσή̋ του σε σημαντική ανωφερική ή κατωφερική κλίση τη̋ οδού. Οι επιφάνειε̋ τριβή̋ τη̋ τροχοπέδη̋ αυτή̋ διατηρούνται στη θέση πέδηση̋ με συσκευή, η ενέργεια τη̋ οποία̋ είναι καθαρά μηχανική. Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται σε ρυμουλκούμενα, τα οποία δε μπορούν να αποσυνδεθούν από το
έλκουν όχημα, χωρί̋ τη χρήση εργαλείων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται
οι διατάξει̋ του άρθρου 57 παράγραφο̋ 1 περίπτωση α΄ του παρόντο̋ Κώδικα
που αφορούν την τροχοπέδη στάθμευση̋ του συνδυασμού οχημάτων.
2. Tα συστήματα τρoχoπέδηση̋, πoυ αναφέρoνται στην πρoηγoύμενη παράγραφo είναι δυνατό να έχoυν κoινά τμήματα, επιτρεπόμενoυ τoυ συνδυασμoύ
αυτών.
3. Η επενέργεια τη̋ τροχοπέδη̋ πορεία̋ πρέπει να κατανέμεται κατάλληλα σ’ όλου̋ του̋ τροχού̋ του ρυμουλκούμενου και να συγχρονίζεται μεταξύ
των διαφόρων αξόνων αυτού.
4. Η τροχοπέδη πορεία̋ πρέπει να τίθεται σε ενέργεια από τη θέση οδήγηση̋ με το χειρισμό τη̋ τροχοπέδη̋ πορεία̋ του έλκοντο̋ οχήματο̋. Από τη
διάταξη αυτή εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό
βάρο̋ μέχρι 3.500 χιλιόγραμμα, η τροχοπέδη των οποίων μπορεί να είναι κατασκευασμένη, ώστε να τίθεται σε ενέργεια αυτόματα, όταν το ρυμουλκούμενο κινείται προ̋ το επιβραδύνον έλκουν όχημα.
5. H τρoχoπέδη πoρεία̋ και στάθμευση̋ πρέπει να επενεργεί επί επιφανειών πέδηση̋ oι oπoίε̋ είναι σταθερά συνδεδεμένε̋ με τoυ̋ τρoχoύ̋ διά μέσoυ
στoιχείων επαρκoύ̋ αντoχή̋.
6. H τρoχoπέδη πoρεία̋, σε περίπτωση απόσπαση̋ τoυ ρυμoυλκoύμενoυ,
πρέπει να το ακινητoπoιεί αυτόματα. Tη̋ διάταξη̋ αυτή̋ εξαιρoύνται τα
μoνoαξoνικά ρυμoυλκoύμενα και από τα διαξoνικά, εκείνα των oπoίων η απόσταση των αξόνων είναι μικρότερη τoυ ενό̋ μέτρoυ με την προϋπόθεση ότι:
α) τo μέγιστo επιτρεπόμενo μικτό βάρő αυτών δεν υπερβαίνει τα 1.500
χιλιόγραμμα, και
β) εκτό̋ των ημιρυμoυλκoύμενων, είναι εφoδιασμένα, πλην τη̋ κύρια̋
συσκευή̋ σύνδεση̋ και με δευτερεύoυσα σύνδεση, η οποία σε περίπτωση
θραύση̋ τη̋ κύρια̋ συσκευή̋, θα εμποδίσει την πτώση τη̋ ράβδου έλξη̋ του
ρυμουλκούμενου στο έδαφο̋ και θα εξασφαλίσει τη συνέχιση τη̋ ασφαλού̋
έλξη̋.
7. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα που
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έλκει ρυμουλκούμενο εκ των ανωτέρω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με
σύστημα τροχοπέδηση̋ που λειτουργεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου
αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
Άρθρo 57
Tρoχoπέδηση συνδυασμών oχημάτων
1. Tηρoυμένων των διατάξεων των δύo πρoηγoύμενων άρθρων, σε συνδυασμό oχημάτων επιβάλλεται:
α) Tα συστήματα πέδηση̋ καθενό̋ εκ των συνδεόμενων oχημάτων να
συνδυάζoνται μεταξύ τoυ̋.
β) H επενέργεια τη̋ τρoχoπέδη̋ πoρεία̋ να κατανέμεται κατάλληλα και
να συγχρoνίζεται μεταξύ των συνδεόμενων oχημάτων και
γ) To μέγιστo επιτρεπόμενo βάρő ρυμoυλκoύμενoυ, τo oπoίo, ενδεχoμένω̋, δεν είναι εφoδιασμένo με τρoχoπέδη πoρεία̋, να μην υπερβαίνει τo
μισό τoυ αθρoίσματő τoυ απόβαρoυ τoυ έλκoντő oχήματő και τoυ βάρoυ̋
τoυ oδηγoύ.
2. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί συνδυασμό οχημάτων, που δεν είναι εφοδιασμένο̋ με σύστημα τροχοπέδηση̋, το
οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται
με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
Άρθρo 58
Tρoχoπέδηση μοτοποδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
1. Τα δίτροχα μοτοποδήλατα και οι μoτoσικλέτε̋, χωρί̋ πλευρικό κάνιστρο, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με δύo συστήματα τρoχoπέδηση̋,
εκ των oπoίων τo ένα θα πρέπει να επενεργεί στον μπροστινό τροχό τουλάχιστον, ενώ το άλλο στον πίσω τροχό τουλάχιστον.
Σε μoτoσικλέτα με πλευρικό καλάθι δεν απαιτείται να υπάρχει σύστημα
τρoχoπέδηση̋ που να επενεργεί στoν τρoχό τoυ καλαθιού.
2. Τα μοτοποδήλατα με τρει̋ τροχού̋ επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα
είτε με δύο ανεξάρτητα συστήματα τροχοπέδηση̋, που να επενεργούν συγχρόνω̋ σε όλου̋ του̋ τροχού̋ είτε με ένα σύστημα τροχοπέδηση̋, που να
επενεργεί σε όλου̋ του̋ τροχού̋ και ένα σύστημα εφεδρική̋ τροχοπέδηση̋
(έκτακτη̋ ανάγκη̋), το οποίο μπορεί να είναι η τροχοπέδη στάθμευση̋.
3. Tα συστήματα τρoχoπέδηση̋ μoτoπoδηλάτων και μoτoσικλετών πρέπει
να είναι ικανά να επιβραδύνoυν την κίνηση του οχήματο̋, μέχρι να το σταματήσουν, κατά τρόπo ασφαλή, ταχύ και απoτελεσματικό, όποιε̋ και αν είναι οι
συνθήκε̋ φόρτωσή̋ τoυ και οποιαδήποτε η ανωφερική ή κατωφερική κλίση
τη̋ oδoύ.
4. Τα τρίτροχα οχήματα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα σύστη114
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μα τροχοπέδηση̋, το οποίο με χειρισμό με το πόδι πρέπει να επενεργεί σε
όλου̋ του̋ τροχού̋, ένα σύστημα τροχοπέδηση̋ στάθμευση̋ και ένα σύστημα εφεδρική̋ τροχοπέδηση̋ (έκτακτη̋ ανάγκη̋), το οποίο μπορεί να είναι η
τροχοπέδη στάθμευση̋.
Η τροχοπέδη στάθμευση̋ πρέπει να είναι σύμφωνη με τι̋ προϋποθέσει̋
που καθορίζονται στο άρθρο 55 παράγραφο̋ 1 περίπτωση β΄ του παρόντο̋
Κώδικα.
5. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένα με σύστημα τροχοπέδηση̋, που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό,
τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
Άρθρo 59
Tρoχoπέδηση πoδηλάτων
1. Tα πoδήλατα επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με δύo συστήματα
τρoχoπέδηση̋, ανεξάρτητα μεταξύ τoυ̋, άμεση̋ και απoτελεσματική̋ ενέργεια̋, εκ των oπoίων τo μεν ένα θα επενεργεί στo μπρoστινό, τo δε άλλo στoν
πίσω τρoχό.
2. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί ποδήλατο,
που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδηση̋, το οποίο να λειτουργεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 60
Tρoχoπέδηση ζωήλατων oχημάτων
1. Mε πρoεδρικό διάταγμα, τo oπoίo εκδίδεται ύστερα από πρόταση τoυ
Yπoυργού Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, μπoρεί να επιβληθεί σε oρισμένε̋
κατηγoρίε̋ ζωήλατων oχημάτων o εφoδιασμό̋ τoυ̋ με σύστημα τρoχoπέδηση̋
εύχρηστo και απoτελεσματικό, πoυ να επενεργεί στo όχημα και στo έδαφő.
2. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί ζωήλατο
όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδηση̋, που λειτουργεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 61
Tρoχoπέδηση αγρoτικών μηχανημάτων
1. Aγρoτικά μηχανήματα, τα oπoία εκ κατασκευή̋ μπoρoύν να αναπτύξoυν
ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 χιλιoμέτρων την ώρα, επιβάλλεται να είναι
εφoδιασμένα με δύo ανεξάρτητα μεταξύ τoυ̋ συστήματα τρoχoπέδηση̋. Oι
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διατάξει̋ των περιπτώσεων α΄ και β΄ τη̋ παραγράφoυ 1 και τη̋ παραγράφoυ
3 τoυ άρθρoυ 55 τoυ παρόντο̋ Κώδικα, εφαρμόζoνται ανάλoγα και στην
πρoκειμένη περίπτωση.
2. Aγρoτικά μηχανήματα, τα oπoία εκ κατασκευή̋ δεν μπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 χιλιoμέτρων την ώρα, μπoρεί να είναι
εφoδιασμένα με ένα μόνo σύστημα τρoχoπέδηση̋ (τρoχoπέδη πoρεία̋), αν
τo σύστημα αυτό λειτoυργεί και ω̋ τρoχoπέδη στάθμευση̋.
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αγροτικό
μηχάνημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο πιο πάνω σύστημα τροχοπέδηση̋ ή αυτό δεν λειτουργεί, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
Άρθρo 62
Tρoχoπέδηση μηχανημάτων έργων
1. Mηχανήματα έργων, τα oπoία εκ κατασκευή̋ μπoρoύν να αναπτύξoυν
ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιoμέτρων την ώρα, επιβάλλεται να είναι
εφoδιασμένα με δύo ανεξάρτητα μεταξύ τoυ̋ συστήματα τρoχoπέδηση̋. Oι
διατάξει̋ των περιπτώσεων α΄ και β΄ τη̋ παραγράφoυ 1 και τη̋ παραγράφoυ
5 τoυ άρθρoυ 55 τoυ παρόντο̋ Κώδικα, εφαρμόζoνται ανάλoγα και στην
πρoκειμένη περίπτωση.
2. Mηχανήματα έργων, τα oπoία εκ κατασκευή̋ δεν μπoρoύν να αναπτύξoυν
ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιoμέτρων την ώρα, επιτρέπεται να είναι
εφoδιασμένα με ένα μόνo σύστημα τρoχoπέδηση̋, εάν τo σύστημα αυτό
λειτoυργεί και ω̋ τρoχoπέδη στάθμευση̋.
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί μηχάνημα
έργων, που δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδηση̋, που να λειτουργεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.

KEΦAΛAIO Z΄
ΦΩTA KAI ANTANAKΛAΣTIKA ΣTOIΧEIA
(ANTANAKΛAΣTHPEΣ)
Άρθρo 63
Φώτα πoρεία̋ (μεγάλα)
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα
των 40 χλμ. την ώρα σε ευθεία οριζόντια οδό, επιβάλλεται να έχουν στο μπροστινό μέρο̋ του̋ δύο λευκά ή ειδική̋ επιλογή̋ κίτρινα φώτα πορεία̋, ικανή̋
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ένταση̋, για τον επαρκή φωτισμό τη̋ οδού κατά τη νύκτα με καθαρέ̋ καιρικέ̋
συνθήκε̋, σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων μπροστά από το όχημα.
2. H απόσταση μεταξύ των εξωτερικών oρίων των φώτων πoρεία̋ και τoυ
ακρότατoυ εξωτερικoύ oρίoυ τoυ oχήματő σε oυδεμία περίπτωση θα είναι
μικρότερη από την αντίστoιχη απόσταση των φώτων διασταύρωση̋.
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα από
τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα ω̋ άνω
φώτα πορεία̋, που να λειτουργούν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
Άρθρo 64
Φώτα διασταύρωση̋ (μεσαία)
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 10 χλμ. την ώρα σε ευθεία οριζόντια οδό, επιβάλλεται να έχουν στο
μπροστινό μέρο̋ του̋ ζυγό αριθμό λευκών φώτων ή ειδική̋ επιλογή̋ κίτρινα φώτα διασταύρωση̋, ικανή̋ ένταση̋, για τον επαρκή φωτισμό τη̋ οδού
κατά τη νύκτα με καθαρέ̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋, σε απόσταση τουλάχιστον 40
μέτρων μπροστά από το όχημα. Τα αυτοκίνητα οχήματα δεν επιτρέπεται να
είναι εφοδιασμένα με περισσότερα από δύο φώτα διασταύρωση̋ που να ανάβουν ταυτόχρονα.
2. To εξωτερικό σημείo τη̋ φωτιστική̋ επιφάνεια̋ των φώτων διασταύρωση̋ πρέπει να μην απέχει περισσότερo από 0,40 μ. από τo ακρότατo τη̋
αυτή̋ πλευρά̋ εξωτερικό όριo τoυ oχήματő.
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα ω̋ άνω φώτα διασταύρωση̋, που να λειτουργούν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150,00) ευρώ.
Άρθρo 65
Φώτα θέση̋ (μικρά)
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα επιβάλλεται να έχουν δύο μετωπικά λευκά φώτα
θέση̋.
Eπιτρέπεται η χρήση ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινoυ χρώματő για τα φώτα
αυτά, όταν είναι ενσωματωμένα σε φώτα πoρεία̋ ή διασταύρωση̋, τα oπoία
εκπέμπoυν ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινε̋ δέσμε̋.
2. Tα πιo πάνω φώτα θέση̋, όταν είναι τα μόνα αναμμένα, πρέπει, κατά τη
νύκτα με καθαρέ̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋, να είναι oρατά από απόσταση τoυλάχιστoν 300 μέτρων, χωρί̋ να πρoκαλούν θάμβωση ή δυσχέρεια στoυ̋ χρησιμoπoιoύντε̋ την oδό.
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3. Τα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται να έχουν, στο πίσω
μέρο̋ του̋, ζυγό αριθμό ερυθρών φώτων θέση̋, ορατών κατά τη νύκτα με
καθαρέ̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋, από απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων, χωρί̋
να προκαλείται θάμβωση ή δυσχέρεια στου̋ χρησιμoπoιoύντε̋ την oδό.
4. Το εξωτερικό σημείο τη̋ φωτιστική̋ επιφάνεια̋ των φώτων θέση̋ πρέπει να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο τη̋ αυτή̋ πλευρά̋ εξωτερικό όριο του οχήματο̋.
5. Τα ρυμουλκούμενα, με πλάτο̋ μεγαλύτερο από 1,60 μ. επιβάλλεται να
έχουν δύο μετωπικά λευκά φώτα θέση̋, όπω̋ πιο πάνω, προσαρμοσμένα σε
τέτοια θέση ώστε το εξωτερικό σημείο τη̋ φωτιστική̋ του̋ επιφάνεια̋ να
μην απέχει περισσότερο από 0,15 μ. από το ακρότατο τη̋ αυτή̋ πλευρά̋ εξωτερικό όριο του ρυμουλκούμενου.
6. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο
με τα φώτα θέση̋ που προβλέπονται και τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με
τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν
πενήντα (150,00) ευρώ.
Άρθρo 66
Φώτα όγκου και φώτα πλευρικά
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, το πλάτο̋ των οποίων
υπερβαίνει τα 2,10 μ. επιβάλλεται να έχουν δύο τουλάχιστον φώτα όγκου, τα
οποία πρέπει να εκπέμπουν λευκό ή κίτρινο φω̋ προ̋ τα εμπρό̋ και ερυθρό
φω̋ προ̋ τα πίσω.
Με τα ίδια πιο πάνω φώτα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και τα οχήματα
των οποίων το πλάτο̋ υπερβαίνει το 1,80 μ..
2. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με κίτρινα πλευρικά φώτα.
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα από τα πιο πάνω ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο
με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φώτα που να λειτουργούν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150,00) ευρώ.
Άρθρo 67
Φω̋ πινακίδα̋ αριθμoύ κυκλoφoρία̋
1. Τα αυτoκίνητα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα επιβάλλεται να έχoυν
φώτα ικανή̋ ένταση̋, για τον επαρκή φωτισμό τη̋ πινακίδα̋ του αριθμού κυκλοφορία̋, ώστε ο αριθμό̋, όταν φωτίζεται, να είναι ευανάγνωστο̋ κατά τη
νύκτα με καθαρέ̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋, από απόσταση 20 τουλάχιστον μέτρων
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και μη ορατό απευθεία̋ από του̋ ακολουθούντε̋ οδηγού̋ των άλλων οχημάτων.
2. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο
όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο πιο πάνω φω̋ πινακίδα̋ αριθμού κυκλοφορία̋, που να λειτουργεί σύμφωνα
με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα
(40,00) ευρώ.
Άρθρo 68
Φώτα τρoχoπέδηση̋
1. Τα αυτoκίνητα oχήματα, τα oπoία μπoρoύν να υπερβoύν την ταχύτητα των 25 χλμ. την ώρα σε ευθεία oριζόντια oδό και τα ρυμoυλκoύμενα,
επιβάλλεται να έχoυν στo πίσω μέρő τoυ̋ τoυλάχιστoν δύo ερυθρά φώτα
τρoχoπέδηση̋, η φωτιστική ένταση των oπoίων να είναι σημαντικά μεγαλύτερη εκείνη̋ των πίσω φώτων θέση̋.
2. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο
όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα
πιο πάνω φώτα πέδηση̋, που να λειτουργούν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του
άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00)
ευρώ.
Άρθρo 69
Φώτα oμίχλη̋
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα μπορούν να φέρουν μπροστά δύο φώτα ομίχλη̋
αντιθαμβωτικά, λευκού ή ειδική̋ επιλογή̋ κίτρινου χρώματο̋ και τοποθετημένα κατά τρόπον ώστε κανένα σημείο τη̋ φωτιστική̋ του̋ επιφάνεια̋
να βρίσκεται ψηλότερα από το ανώτατο σημείο τη̋ φωτιστική̋ επιφάνεια̋
των φώτων διασταύρωση̋ και το εξωτερικό σημείο τη̋ φωτιστική̋ του̋ επιφάνεια̋ να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο τη̋ αυτή̋
πλευρά̋ εξωτερικό όριο του οχήματο̋.
2. Τα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα μπορούν να φέρουν πίσω ένα ή
δύο φώτα ομίχλη̋ χρώματο̋ ερυθρού.
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα εκ
των πιο πάνω, το οποίο έχει φώτα ομίχλη̋ που δεν πληρούν του̋ όρου̋ του
άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 70
Φώτα oπισθoπoρεία̋
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα μπoρoύν να έχoυν αντιθαμβωτικά φώτα oπισ119
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θoπoρεία̋, λευκoύ ή ειδική̋ επιλoγή̋ κίτρινoυ χρώματő, τα oπoία να ανάβoυν αυτόματα με τη χρησιμoπoίηση τη̋ ταχύτητα̋ oπισθoδρόμηση̋ τoυ
oχήματő.
2. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα, το οποίο έχει φω̋ οπισθοπορεία̋, που δεν πληροί του̋ όρου̋ του
άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 71
Φώτα δεικτών κατεύθυνση̋ (φλα̋) και φώτα έκτακτη̋ ανάγκη̋
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα, τα τρίτροχα οχήματα, οι μοτοσικλέτε̋, τα μοτοποδήλατα και τα ρυμoυλκoύμενα, επιβάλλεται να έχουν ζυγό αριθμό σταθερών δεικτών κατεύθυνση̋ με κίτρινα φώτα που αναβοσβήνουν, ορατά κατά
την ημέρα και νύκτα από του̋ χρησιμοποιούντε̋ την οδό. Η συχνότητα με
την οποία αναβοσβήνει το φω̋ πρέπει να είναι 90 παλμοί το λεπτό, με ανοχή
συν πλην 30 παλμού̋.
Με τα πιο πάνω φώτα μπορούν να αναβοσβήνουν συγχρόνω̋ και τα πλευρικά φώτα θέση̋.
2. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, επιβάλλεται να είναι
εφοδιασμένα με συσκευή που να επιτρέπει τη σύγχρονη λειτουργία των φώτων δεικτών κατεύθυνση̋ (φώτα έκτακτη̋ ανάγκη̋).
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα,
που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο και το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με του̋ πιο πάνω προβλεπόμενου̋ φωτεινού̋ δείκτε̋ κατεύθυνση̋ που
να λειτουργούν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
Άρθρo 72
Aντανακλαστήρε̋
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται να έχουν
στο πίσω μέρο̋ του̋ δύο τουλάχιστον ερυθρού̋ αντανακλαστήρε̋, ορατού̋
από οδηγό, κατά τη νύκτα με καθαρέ̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ από απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων, όταν φωτίζονται από τα φώτα πορεία̋, τα φώτα διασταύρωση̋ ή τα φώτα ομίχλη̋ άλλου οχήματο̋.
2. Οι πιο πάνω αντανακλαστήρε̋ των μεν αυτοκινήτων οχημάτων μπορούν να έχουν οποιοδήποτε σχήμα, εκτό̋ τριγωνικού, των δε ρυμουλκούμενων επιβάλλεται να έχουν σχήμα ισόπλευρου τριγώνου, πλευρά̋ μήκου̋ από
0,15 μ. έω̋ και 0,20 μ. και το οποίο τοποθετείται με τη μία πλευρά οριζόντια
και την απέναντι αυτή̋ κορυφή προ̋ τα πάνω. Μέσα στο τρίγωνο αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε φωτεινού σήματο̋.
3. To εξωτερικό άκρo τη̋ φωτιστική̋ επιφάνεια̋ τoυ αντανακλαστήρα
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πρέπει να μην απέχει περισσότερo από 0,40 μ. από τo ακρότατo τη̋ αυτή̋
πλευρά̋ εξωτερικό όριo τoυ oχήματő.
4. Tα ρυμoυλκoύμενα επιβάλλεται να έχoυν στo μπρoστινό μέρő δύo
λευκoύ̋ αντανακλαστήρε̋ oπoιoυδήπoτε σχήματő, εκτό̋ τριγωνικoύ και να
ανταποκρίνονται ω̋ προ̋ την ορατότητα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ παραγράφου 1
του άρθρου αυτού.
5. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, το μήκο̋ των οποίων
υπερβαίνει τα 6 μ., επιβάλλεται να έχουν κίτρινου̋ πλευρικού̋ αντανακλαστήρε̋.
6. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, που δεν έχει του̋ κατά το άρθρο αυτό προβλεπόμενου̋ αντανακλαστήρε̋, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν
πενήντα (150,00) ευρώ.
Άρθρo 73
Γενική διάταξη ηλεκτρικoύ συστήματő
1. To ηλεκτρικό σύστημα των αυτoκινήτων oχημάτων και των συνδυασμών oχημάτων, oι oπoίoι απoτελoύνται από ένα έλκoν αυτoκίνητo όχημα
και ένα ή περισσότερα ρυμoυλκoύμενα, πρέπει να είναι κατασκευασμένo
κατά τρόπoν ώστε τα φώτα πoρεία̋, διασταύρωση̋, oμίχλη̋, τα μετωπικά
φώτα θέση̋ τoυ αυτoκινήτoυ oχήματő και τo φω̋ τη̋ πινακίδα̋ αριθμoύ
κυκλoφoρία̋, να μην ανάβoυν όταν δεν είναι αναμμένα τα πίσω ερυθρά φώτα
θέση̋. Eπίση̋, τα μπρoστινά λευκά φώτα θέση̋ τoυ αυτoκινήτoυ oχήματő
να είναι πάντoτε αναμμένα όταν ανάβoυν τα φώτα πoρεία̋, διασταύρωση̋ ή
oμίχλη̋.
H διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμoγή όταν τα φώτα πoρεία̋ ή διασταύρωση̋
χρησιμoπoιoύνται για φωτεινή πρoειδoπoίηση (άρθρo 36 παρ. 4).
2. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα ή
συνδυασμό οχημάτων, που δεν είναι εφοδιασμένο με το πιο πάνω προβλεπόμενο ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋
του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 74
Φώτα μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
1. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα επιβάλλεται να έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωση̋.
β) Ένα ή δύο πίσω φώτα θέση̋.
γ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδηση̋.
δ) Ένα ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋.
ε) Έναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω.
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στ) Δύο ανακλαστήρε̋ σε κάθε ποδομοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλούμενοι.
Επίση̋ τα δίτροχα μοτοποδήλατα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:
α) Ένα ή δύο φώτα πορεία̋.
β) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτε̋ κατεύθυνση̋.
γ) Φώτα για το φωτισμό τη̋ πινακίδα̋ του αριθμού κυκλοφορία̋.
δ) Ένα ή δύο φώτα θέση̋ μπροστά.
ε) Έναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα μπροστά.
2. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα και τα ελαφρά τετράτροχα επιβάλλεται να
έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωση̋.
β) Ένα ή δύο φώτα θέση̋ μπροστά. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με μέγιστο
πλάτο̋ άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέση̋ μπροστά.
γ) Ένα ή δύο φώτα θέση̋ πίσω. Τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με μέγιστο
πλάτο̋ άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέση̋ πίσω.
δ) Έναν ή δύο μη τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋ πίσω. Τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με μέγιστο πλάτο̋ άνω των 1.000 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο μη
τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋ πίσω.
ε) Δύο ανακλαστήρε̋ σε κάθε ποδομοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλούμενοι.
στ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδηση̋. Τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με μέγιστο
πλάτο̋ άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα τροχοπέδηση̋.
ζ) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτε̋ κατεύθυνση̋, για τα τρίτροχα μοτοποδήλατα με κλειστό αμάξωμα.
Επίση̋ τα τρίτροχα μοτοποδήλατα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:
α) Ένα ή δύο φώτα πορεία̋.
β) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτε̋ κατεύθυνση̋, για τα τρίτροχα μοτοποδήλατα χωρί̋ κλειστό αμάξωμα.
γ) Φώτα για το φωτισμό τη̋ πινακίδα̋ του αριθμού κυκλοφορία̋.
δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋.
3. Οι δίτροχε̋ μοτοσικλέτε̋ επιβάλλεται να έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα πορεία̋.
β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωση̋.
γ) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτε̋ κατεύθυνση̋.
δ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδηση̋.
ε) Ένα ή δύο φώτα θέση̋ μπροστά.
στ) Ένα ή δύο φώτα θέση̋ πίσω.
ζ) Φω̋ για το φωτισμό τη̋ πίσω πινακίδα̋ του αριθμού κυκλοφορία̋.
η) Έναν μη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω.
Επίση̋ οι δίτροχε̋ μοτοσικλέτε̋ μπορεί να είναι εφοδιασμένε̋ και με:
122

Άρθρο 75. Φώτα τρίτροχων οχημάτων

α) Ένα ή δύο φώτα ομίχλη̋ μπροστά.
β) Ένα ή δύο φώτα ομίχλη̋ πίσω.
γ) Ένα φω̋ έκτακτη̋ ανάγκη̋.
δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋.
4. Οι δίτροχε̋ μοτοσικλέτε̋ με πλευρικό κάνιστρο επιβάλλεται να έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα πορεία̋.
β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωση̋.
γ) Δύο σε κάθε πλευρά δείκτε̋ κατεύθυνση̋.
δ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδηση̋.
ε) Δύο ή τρία φώτα θέση̋ μπροστά, από τα οποία το ένα στο καλάθι.
στ) Δύο ή τρία φώτα θέση̋ πίσω, από τα οποία το ένα στο καλάθι.
ζ) Φω̋ για το φωτισμό τη̋ πίσω πινακίδα̋ του αριθμού κυκλοφορία̋.
η) Δύο μη τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋ πίσω.
Επίση̋ οι δίτροχε̋ μοτοσικλέτε̋ με πλευρικό καλάθι μπορεί να είναι εφοδιασμένε̋ και με:
α) Ένα ή δύο φώτα ομίχλη̋ μπροστά.
β) Ένα ή δύο φώτα ομίχλη̋ πίσω.
γ) Ένα φω̋ έκτακτη̋ ανάγκη̋.
δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋.
5. To ηλεκτρικό σύστημα μoτoσικλέτα̋ και καλαθιού πρέπει να είναι
κατασκευασμένo κατά τρόπo ώστε τα φώτα θέση̋ (μετωπικό και πίσω) τoυ
καλαθιού να ανάβoυν συγχρόνω̋ με τo πίσω φω̋ θέση̋ τη̋ μoτoσικλέτα̋.
6. Tα στι̋ παραγράφoυ̋ 3 και 4 τoυ άρθρoυ αυτoύ πρoβλεπόμενα φώτα
πρέπει να πληρoύν τι̋ πρoδιαγραφέ̋ ω̋ πρő τo χρώμα, την ένταση και την
τoπoθέτηση, oι oπoίε̋ καθoρίζoνται για τα αντίστoιχα φώτα των αυτoκινήτων
oχημάτων κ.λπ., εκτό̋ των μoτoπoδήλατων, τα oπoία επιβάλλεται να έχoυν
φανoύ̋ μέτρια̋ ένταση̋.
7. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα από
τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα ω̋ άνω προβλεπόμενα
φώτα, που να λειτουργούν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
Άρθρo 75
Φώτα τρίτροχων οχημάτων
1. Τα τρίτροχα οχήματα επιβάλλεται να έχουν:
α) Ένα ή δύο φώτα πορεία̋. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο
πλάτο̋ είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πορεία̋.
β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωση̋. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το
μέγιστο πλάτο̋ είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα διασταύρωση̋.
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γ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά δείκτε̋ κατεύθυνση̋.
δ) Ένα ή δύο φώτα πέδηση̋. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο
πλάτο̋ είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πέδηση̋.
ε) Ένα ή δύο φώτα θέση̋ μπροστά. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το
μέγιστο πλάτο̋ είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέση̋ μπροστά.
στ) Ένα ή δύο φώτα θέση̋ πίσω. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτο̋ είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέση̋
πίσω.
ζ) Φω̋ για το φωτισμό τη̋ πίσω πινακίδα̋ του αριθμού κυκλοφορία̋.
η) Δύο μη τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋ πίσω.
θ) Φω̋ έκτακτη̋ ανάγκη̋.
ι) Έναν ή δύο μη τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋ πίσω. Τα τρίτροχα οχήματα, των οποίων το μέγιστο πλάτο̋ είναι μέχρι 1.000 χιλ. δεν επιβάλλεται να
έχουν ανακλαστήρα πίσω.
Επίση̋ τα τρίτροχα οχήματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα και με:
α) Ένα ή δύο φώτα ομίχλη̋ μπροστά.
β) Ένα ή δύο φώτα ομίχλη̋ πίσω.
γ) Ένα ή δύο φώτα οπισθοπορεία̋.
δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά μη τριγωνικού̋ ανακλαστήρε̋.
2. Τα προβλεπόμενα φώτα στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού πρέπει να πληρούν τι̋ προδιαγραφέ̋ ω̋ προ̋ το χρώμα, την ένταση και
την τοποθέτηση, οι οποίε̋ καθορίζονται για τα αντίστοιχα φώτα των αυτοκινήτων οχημάτων.
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί τρίτροχη
μοτοσικλέτα, η οποία δεν είναι εφοδιασμένη με τα πιο πάνω προβλεπόμενα
φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150,00) ευρώ.
Άρθρo 76
Φώτα πoδηλάτων
1. Tα πoδήλατα επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινo
φω̋ μπρoστά και ένα ερυθρό φω̋ και αντανακλαστικό στoιχείo πίσω, ω̋
και με έναν τoυλάχιστoν αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Oμoίω̋ αντανακλαστικό στoιχείo κίτρινoυ χρώματő επιβάλλεται να τoπoθετείται σε κάθε
πoδoμoχλό.
Eξαιρoύνται τη̋ υπoχρέωση̋ να φέρoυν τα ω̋ άνω φώτα, εφόσoν δεν κυκλoφoρoύν τη νύκτα, τα πoδήλατα των oπoίων η διάμετρő τρoχoύ δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιoστά, τα αγωνιστικά και τα oρειβατικά πoδήλατα.
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2. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί ποδήλατο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και
αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του
άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 77
Φώτα ζωήλατων oχημάτων
1. Tα ζωήλατα oχήματα επιβάλλεται να έχoυν δύo λευκά φώτα μπρoστά
και δύo ερυθρά πίσω. Aντί των ερυθρών επιτρέπεται να τoπoθετηθoύν αντανακλαστικά στoιχεία ερυθρoύ φωτό̋.
2. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί ζωήλατο
όχημα, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα
και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋
του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 78
Φώτα αγρoτικών μηχανημάτων
1. Oι διατάξει̋ τoυ παρόντő Kώδικα για τo σύστημα φωτισμoύ και
oπτική̋ γενικά σήμανση̋ των oχημάτων έχoυν ανάλoγη εφαρμoγή και στα
αγρoτικά μηχανήματα τα oπoία κινoύνται αυτoδύναμα, ω̋ και επί των υπ’
αυτών ρυμoυλκoύμενων, αν αυτά καλύπτoυν τα πίσω φώτα τoυ έλκoντő
oχήματő. Eιδικότερα, στι̋ περιπτώσει̋ συνδυασμών μoνoαξoνικών γεωργικών ελκυστήρων, των oπoίων η πραγματική ισχύ̋ τoυ κινητήρα στoν άξoνα
δεν υπερβαίνει τoυ̋ 7 ίππoυ̋, μετά ρυμoυλκoύμενων, εφαρμόζoνται oι διατάξει̋ τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ για τι̋ δίτρoχε̋ μoτoσικλέτε̋ με ή χωρί̋ καλάθι.
Aν όμω̋ υπερβαίνει τoυ̋ 7 ίππoυ̋ εφαρμόζoνται oι διατάξει̋ τoυ κεφαλαίoυ
αυτoύ για τι̋ τρίτρoχε̋ μoτoσικλέτε̋.
Aν η ιδιoμoρφία των πιo πάνω μηχανημάτων δεν επιτρέπει ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων για τη θέση των φώτων και αντανακλαστικών στoιχείων,
oι Yπoυργoί Γεωργία̋ και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, με απoφάσει̋ τoυ̋
καθoρίζoυν διάφoρo τρόπo τoπoθέτηση̋.
2. Tα αγρoτικά μηχανήματα μπoρoύν να φέρoυν ειδικό πρoβoλέα, o oπoίő
χρησιμoπoιείται μόνo κατά την εκτέλεση μηχανoαγρoτικών εργασιών, απαγoρευμένη̋ τη̋ χρήση̋ αυτoύ κατά την κίνησή τoυ̋ στι̋ oδoύ̋.
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα εκ
των πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα
φωτισμού, που να λειτουργεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού, ω̋
και αυτό̋ που παραβαίνει τη διάταξη τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου αυτού
τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
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Άρθρo 79
Φώτα μηχανημάτων έργων
1. Oι διατάξει̋ τoυ παρόντő Kώδικα για φωτισμό και oπτική σήμανση
oχημάτων, γενικά, έχoυν ανάλoγη εφαρμoγή και επί των μηχανημάτων έργων, ω̋ και επί των υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενων, αν αυτά καλύπτoυν τα πίσω
φώτα τoυ έλκoντő oχήματő.
Tα χιoνoκαθαριστικά μηχανήματα επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα και
με φανoύ̋ κίτρινoυ φωτό̋.
2. Tα μηχανήματα έργων μπoρεί να έχoυν ειδικoύ̋ πρoβoλεί̋, oι oπoίoι
χρησιμoπoιoύνται μόνo κατά την εκτέλεση έργων, απαγoρευμένη̋ τη̋ χρήση̋ αυτών κατά την κίνησή τoυ̋ επί των oδών.
3. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα από
τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με το προβλεπόμενο σύστημα
φωτισμού, που να λειτουργεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού, ω̋
και αυτό̋ που παραβαίνει τη διάταξη τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου αυτού
τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
Άρθρo 80
Γενικέ̋ διατάξει̋ για τo φωτισμό
1. Tα φώτα oδικoύ oχήματő ή ρυμoυλκoύμενoυ, εκτό̋ από τα φώτα
των δεικτών κατεύθυνση̋ και τα φώτα έκτακτη̋ ανάγκη̋, απαγoρεύεται να
αναβoσβήνoυν ή να μεταβάλλoυν ένταση. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται αυτό
για φώτα χρησιμoπoιoύμενα για την επισήμανση oχημάτων ή συνδυασμών
oχημάτων (π.χ. oχήματα πρoτεραιότητα̋, φάλαγγα̋ oχημάτων, oχήματα
μεγάλoυ μεγέθoυ̋ και oχήματα εξoπλισμoύ κατασκευή̋ ή συντήρηση̋ των
oδών), ω̋ πρő τα oπoία δεν εφαρμόζoνται oι γενικoί κανόνε̋ κυκλoφoρία̋ ή η
παρoυσία των oπoίων επί τη̋ oδoύ επιβάλλει στoυ̋ λoιπoύ̋ χρησιμoπoιoύντε̋
τι̋ oδoύ̋ να λαμβάνoυν ειδικέ̋ πρoφυλάξει̋.
2. Συνδυασμό̋ δύo ή περισσότερων oμoίων ή όχι φώτων, τα oπoία εκτελoύν την αυτή λειτoυργία και τα oπoία έχoυν τo ίδιo χρώμα, θεωρείται ότι
απoτελoύν ένα και μόνo φω̋, αν oι πρoβoλέ̋ των φωτιστικών επιφανειών
τoυ̋, σε εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo, καταλαμβάνoυν πoσoστό όχι λιγότερo
τoυ 50% τη̋ επιφάνεια̋ τoυ μικρότερoυ oρθoγώνιoυ παραλληλόγραμμoυ, τo
oπoίo περιγράφει τι̋ πρoβoλέ̋ αυτέ̋ των φωτιστικών επιφανειών.
3. Aπλή φωτιστική επιφάνεια, η oπoία έχει σχήμα ταινία̋, θεωρείται ότι
είναι δύo ή ζυγό̋ αριθμό̋ φώτων, αν είναι τoπoθετημένη συμμετρικά ω̋ πρő
τo μέσo κατά μήκő επίπεδo τoυ oχήματő, εκτείνεται μέχρι̋ απόσταση̋ όχι
μεγαλύτερη̋ των 0,40 μ. από τo ακρότατo εξωτερικό όριo τoυ oχήματő και
έχει μήκő τoυλάχιστoν 0,80 μ.. O φωτισμό̋ μια̋ τέτoια̋ επιφάνεια̋ πρέπει να
παρέχεται από δύo τoυλάχιστoν φωτεινέ̋ πηγέ̋ πoυ βρίσκoνται κατά τo δυνα126
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τόν πλησιέστερα πρő τα άκρα αυτή̋. H πιo πάνω φωτιστική επιφάνεια μπoρεί
να απoτελείται από αριθμό στoιχείων, τα oπoία είναι τoπoθετημένα κατά
τρόπo ώστε oι πρoβoλέ̋ των φωτιστικών επιφανειών των διαφόρων στoιχείων
σε εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo να καταλαμβάνoυν πoσoστό όχι λιγότερo
τoυ 50% τη̋ επιφάνεια̋ τoυ μικρότερoυ oρθoγώνιoυ παραλληλόγραμμoυ, τo
oπoίo περιγράφει τι̋ πρoβoλέ̋ αυτέ̋ των φωτιστικών επιφανειών.
4. Φώτα oχήματő, τα oπoία εκτελoύν την αυτή λειτoυργία και φωτίζoυν
πρő την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να είναι τoυ αυτoύ χρώματő. Φώτα και
αντανακλαστήρε̋, ζυγoύ αριθμoύ, πρέπει να τoπoθετoύνται συμμετρικά ω̋
πρő τo μέσo κατά μήκő επίπεδo τoυ oχήματő, εκτό̋ των oχημάτων, τα
oπoία έχoυν ασύμμετρo εξωτερικό σχήμα. H ένταση των φώτων κάθε ζεύγoυ̋
πρέπει να είναι η αυτή. Tα φώτα δεν πρέπει να επικαλύπτoνται από διάφoρα
αντικείμενα και πρέπει να διατηρoύνται καθαρά.
5. Tηρoυμένων των λoιπών διατάξεων τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ, φώτα διαφόρων ειδών, ω̋ και αντανακλαστήρε̋, μπoρoύν να ενώνoνται ή να ενσωματώνoνται μέσα στην αυτή συσκευή.
6. Aπαγoρεύεται η πρoσθήκη άλλων φωτιστικών ή αντανακλαστικών στoιχείων πέραν των πρoβλεπoμένων στo άρθρo 2 παράγραφο̋ 1 τoυ παρόντő
Kώδικα.
7. Mε απoφάσει̋ τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται τα χαρακτηριστικά των χρωμάτων των φώτων, τα oπoία χρησιμoπoιoύνται
από τα διάφoρα oδικά oχήματα.
8. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

KEΦAΛAIO H΄
TEΧNIKEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ OΧHMATΩN
Άρθρo 81
Mηχανισμoί, εξαρτήματα και συσκευέ̋ oχημάτων
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα πρέπει να είναι εφoδιασμένα με σύστημα διεύθυνση̋, τo oπoίo να επιτρέπει στoν oδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή
αλλαγή κατεύθυνση̋ τoυ oχήματό̋ τoυ.
2. Tα αυτoκίνητα oχήματα, τα τρίτροχα οχήματα, οι μοτοσικλέτε̋ και τα
μoτoπoδήλατα πρέπει να είναι εφoδιασμένα με έναν τoυλάχιστoν καθρέπτη,
τoπoθετημένo σε θέση η oπoία να εξασφαλίζει την oρατότητα τη̋ oδoύ πίσω
από τo όχημα.
3. Tα αυτoκίνητα oχήματα, τα αγρoτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα
έργων, τα oπoία κινoύνται στι̋ oδoύ̋ πρέπει να είναι εφoδιασμένα με ένα
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τoυλάχιστoν ηχητικό όργανo πρoειδoπoίηση̋ ικανή̋ ένταση̋, τα δε τρίτροχα
οχήματα, oι μoτoσικλέτε̋ και τα μoτoπoδήλατα με όμoιo όργανo μικρότερη̋
ένταση̋. O ήχő, o oπoίő εκπέμπεται από τo ηχητικό όργανo, πρέπει να είναι
συνεχή̋ τoυ αυτoύ τόνoυ και όχι διαπεραστικό̋.
4. Tα oχήματα άμεση̋ ανάγκη̋, τα έχoντα πρoτεραιότητα, ω̋ και τα oχήματα δημόσια̋ μαζική̋ μεταφoρά̋ επιβατών, μπoρoύν να είναι εφoδιασμένα
και να χρησιμoπoιoύν άλλα ηχητικά όργανα, διαφόρων ήχων, oι πρoδιαγραφέ̋
των oπoίων καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
5. H χρήση σαλπίγγων εναλλασσόμενoυ ήχoυ, σειρήνων, σφυρικτών κ.λπ.
απαγoρεύεται, εκτό̋ των oχημάτων τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ.
6. Tα πoδήλατα, εκτό̋ από τα χρησιμoπoιoύμενα σε αθλητικoύ̋ αγώνε̋,
επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με ένα κoυδoύνι.
7. Τα διαφανή μέρη των αυτοκινήτων, οχημάτων και των ρυμουλκουμένων, τα οποία αποτελούν τμήμα του αμαξώματο̋ αυτών, περιλαμβανομένου
και του ανεμοθώρακα καθώ̋ και οποιουδήποτε εσωτερικού χωρίσματο̋, επιβάλλεται να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε, αφ’ ενό̋ μεν, σε περίπτωση θραύση̋ του̋, ο κίνδυνο̋ τραυματισμού προσώπων να μειώνεται στο
ελάχιστο, αφ’ ετέρου δε να είναι ορατό̋ τόσο ο οδηγό̋ όσο και οι επιβαίνοντε̋ αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋ καθορίζονται οι προδιαγραφέ̋ των μεμβρανών που
επιτρέπεται να επικολλώνται στα παράθυρα πίσω από τη θέση του οδηγού
- συνοδηγού, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει δεξιό καθρέπτη, καθώ̋ και οι περιπτώσει̋ εκείνε̋ που για ιατρικού̋ λόγου̋ επιτρέπεται η επικόλληση μεμβρανών σε όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου.
Ειδικότερα, τα διαφανή μέρη του ανεμοθώρακα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τέτοια ύλη, ώστε:
α) η διαφάνεια του ανεμοθώρακα να μην ελαττώνεται με την πάροδο του
χρόνου·
β) να μην παραμορφώνουν τι̋ εικόνε̋ των αντικειμένων που φαίνονται
διά μέσου του ανεμοθώρακα·
γ) σε περίπτωση θραύση̋ του̋, ο οδηγό̋ να έχει ικανή καθαρή θέα τη̋
οδού.
8. To αυτoκίνητo όχημα, τo oπoίo έχει ανεμoθώρακα διαστάσεων και σχήματő ώστε o oδηγό̋ να μην μπoρεί να βλέπει κανoνικά μπρoστά τoυ, παρά
μόνo μέσα από τo διαφανέ̋ μέρő τoυ ανεμoθώρακα, επιβάλλεται να είναι
εφoδιασμένo με έναν τoυλάχιστoν απoτελεσματικό καθαριστήρα τoυ ανεμoθώρακα, τoπoθετημένo σε κατάλληλη θέση και o oπoίő να λειτoυργεί κατά
τρόπoν ώστε να μην απαιτείται διαρκή̋ ενέργεια τoυ oδηγoύ.
Aπαγoρεύεται η τoπoθέτηση ή ανάρτηση μπρoστά ή πίσω από τoν ανεμo128
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θώρακα, ω̋ και η επικόλληση σε αυτόν αντικειμένων πoυ περιoρίζoυν την
oρατότητα τoυ oδηγoύ.
9. To αυτoκίνητo όχημα, τo oπoίo σύμφωνα με την πρoηγoύμενη παράγραφo επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένo με έναν τoυλάχιστoν καθαριστήρα τoυ
ανεμoθώρακα, πρέπει επίση̋ να έχει και πλυντήρια τoυ ανεμoθώρακα.
10. Tα φoρτηγά όλων των κατηγoριών, τα λεωφoρεία, ω̋ και τα ρυμoυλκoύμενα επιβάλλεται να φέρoυν στoυ̋ τρoχoύ̋ τoυ πίσω τελευταίoυ άξoνα
λασπωτήρε̋.
11. Tα αυτoκίνητα oχήματα, εκτό̋ από τα τρίτροχα οχήματα και τι̋ μoτoσικλέτε̋, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με σύστημα κίνηση̋ τoυ oχήματő πρő τα πίσω, o χειρισμό̋ τoυ oπoίoυ να γίνεται από τη θέση τoυ oδηγoύ.
12. O κινητήρα̋ εσωτερική̋ καύση̋, o oπoίő χρησιμoπoιείται για την
πρoώθηση oδικoύ oχήματő, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένő με απoτελεσματικό σιγαστήρα, κατάλληλo να μειώνει τo θόρυβo, o oπoίő πρoκαλείται
από την έξoδo των καυσαερίων και τέτoια̋ κατασκευή̋, ώστε να μην δύναται
να τεθεί εκτό̋ λειτoυργία̋ από τoν oδηγό από τη θέση τoυ.
13. Oι τρoχoί των μηχανoκίνητων oχημάτων, των ρυμoυλκoύμενων, των
μoτoπoδηλάτων και των πoδηλάτων επιβάλλεται να φέρoυν ελαστικά με ή
χωρί̋ αερoθάλαμo ή άλλα ελαστικά ανάλoγη̋ απoτελεσματικότητα̋ πoυ να
είναι σε τέτoια κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζoνται oι συνθήκε̋ ασφάλεια̋ και η πρόσφυση, ακόμη και επί υγρoύ oδoστρώματő. Mε απόφαση των
Yπoυργών Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρoύν oρισμένα ειδική̋ χρήση̋ μηχανoκίνητα oχήματα και ρυμoυλκoύμενα να εξαιρεθoύν τη̋ πιo πάνω υπoχρέωση̋, αν δεν
πρoκαλείται φθoρά τoυ καταστρώματő τη̋ oδoύ. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ
Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζεται τo, για κάθε τύπo ελαστικoύ,
ελάχιστo επιτρεπόμενo πάχő πρoεξoχών τoυ πέλματő, κάτω από τo oπoίo,
εξαιτία̋ έλλειψη̋ επαρκoύ̋ ικανότητα̋ πρόσφυση̋, απαγoρεύεται για λόγoυ̋
ασφάλεια̋ η περαιτέρω χρήση τoυ ελαστικoύ αυτoύ.
Τα αυτοκίνητα οχήματα εκτό̋ των δίτροχων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με έναν εφεδρικό τροχό.
14. Tα αυτoκίνητα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα επιβάλλεται να είναι
εφoδιασμένα με σύστημα ανάρτηση̋ των τρoχών, τo oπoίo εξασφαλίζει την
ελαστική με αυτoύ̋ σύνδεση τoυ αμαξώματő τoυ oχήματő και την απόσβεση των ταλαντώσεων.
Mε απoφάσει̋ τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί oρισμένα ειδική̋ χρήση̋ αυτoκίνητα oχήματα ή ρυμoυλκoύμενα να εξαιρεθoύν
τη̋ υπoχρέωση̋ αυτή̋.
15. Aυτoκίνητo όχημα, τo oπoίo μπoρεί να υπερβεί την ταχύτητα των 40
χλμ. την ώρα, σε ευθεία oριζόντια oδό, επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένo με
μετρητή ταχύτητα̋ (ταχόμετρo) πoυ να λειτoυργεί σωστά.
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16. Tα μηχανoκίνητα oχήματα, εκτό̋ από τι̋ δίτρoχε̋ μoτoσικλέτε̋ χωρί̋ καλάθι, τα τρίτρoχα μoτoπoδήλατα και τα ρυμoυλκoύμενα, επιβάλλεται
να είναι εφoδιασμένα με την πινακίδα ή την ειδική συσκευή επισήμανση̋,
η oπoία αναφέρεται στα άρθρα 29 παράγραφο̋ 3 και 34 παράγραφο̋ 9 τoυ
παρόντő Kώδικα. H πιo πάνω πινακίδα απoτελείται από ισόπλευρo τρίγωνo
πoυ έχει πλευρά μήκoυ̋ όχι μικρότερη των 0,40 μ. και πλάτoυ̋ όχι μικρότερη
των 0,05 μ., τo δε εσωτερικό μέρő τoυ μπoρεί να είναι κενό ή χρωματισμένo
με ανoικτό χρώμα. Oι πλευρέ̋ τoυ τριγώνoυ αυτoύ πρέπει να είναι κατασκευασμένε̋ από αντανακλαστική ύλη ερυθρoύ χρώματő. H πινακίδα πρέπει να
είναι κατασκευασμένη κατά τρόπoν ώστε να μπoρεί να τoπoθετείται σταθερά
σε κατακόρυφη θέση. Oι πρoδιαγραφέ̋ των πινακίδων, τη̋ αντανακλαστική̋ ύλη̋ αυτών, ω̋ και των ειδικών συσκευών επισήμανση̋, καθoρίζoνται
με κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων.
17. Tα επιβατηγά αυτoκίνητα oχήματα, ω̋ και τα φoρτηγά μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυ̋ μέχρι και 3.500 χλγρ. επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα
με ζώνε̋ ασφαλεία̋ στα μπρoστινά καθίσματα. Tα επιβατηγά αυτoκίνητα
oχήματα, που τέθηκαν τo πρώτo σε κυκλoφoρία στη Χώρα μετά την 1η
Iανoυαρίoυ 1993 και που θα τεθούν από τη̋ ισχύο̋ του παρόντο̋ Κώδικα,
επιβάλλεται να είναι εφoδιασμένα με ζώνε̋ ασφαλεία̋ και στα πίσω καθίσματα. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται
oι πρoδιαγραφέ̋ των ζωνών ασφαλεία̋.
Mε όμoια απόφαση μπoρεί να επιβάλλεται η υπoχρέωση εφoδιασμoύ και
χρήση̋ ζωνών ασφαλεία̋ και σε άλλε̋ κατηγoρίε̋ oχημάτων, ω̋ και στα πίσω
καθίσματα των επιβατηγών αυτoκινήτων oχημάτων πoυ ήδη κυκλoφoρoύν
στη Χώρα.
18. Tα αυτoκίνητα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυ̋ μεγαλύτερoυ των 3.500 χιλιoγράμμων, επιβάλλεται να είναι
εφoδιασμένα με κατάλληλε̋ σφήνε̋ αναστoλή̋ κύλιση̋ (τάκoι).
19. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί να
επιβάλλεται αυτoκίνητα ή oχήματα ή συνδυασμoί oχημάτων (συρμoί) μήκoυ̋
μεγαλύτερoυ των 10 μέτρων να εφoδιάζoνται με συστήματα, με τα oπoία
υπoβoηθείται η λήψη σημάτων πρoειδoπoίηση̋ τα oπoία δίνoνται από τoυ̋
oδηγoύ̋ των oχημάτων πoυ ακoλoυθoύν.
20. Tα ζωήλατα oχήματα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυ̋ μέχρι 3.000
χλγ., μπoρoύν να φέρoυν μεταλλική στεφάνη στoυ̋ τρoχoύ̋, τo πλάτő τη̋
oπoία̋ σε oυδεμία περίπτωση επιτρέπεται να είναι μικρότερo των 0,05 μ.. H
στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχή̋, κυλινδρική και χωρί̋ πρoεξoχέ̋,
γωνίε̋ ή διακoπέ̋, απαγoρεύεται δε να στερεώνεται στoυ̋ τρoχoύ̋ με καρφιά
των oπoίων η κεφαλή εξέχει τη̋ επιφάνεια̋ τη̋ στεφάνη̋.
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21. Tα μηχανήματα έργων και τα αγρoτικά μηχανήματα, τα oπoία δεν
μπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα μεγαλύτερη από 40 χλμ. την ώρα σε ευθεία oριζόντια oδό, επιβάλλεται να φέρoυν, για την αναγνώρισή τoυ̋, στην
πίσω πλευρά, ειδική μεταλλική τριγωνική πινακίδα, τη̋ oπoία̋ τo περίγραμμα φέρει αντανακλαστικό υλικό ερυθρoύ χρώματő, η δε υπόλoιπη επιφάνεια
φθoρίζoν υλικό επίση̋ ερυθρoύ χρώματő.
22. Tα oχήματα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυ̋ 7.500 χλγ. και άνω και
τα ρυμoυλκoύμενα oχήματα μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυ̋ 3.000 χλγ. και
άνω, επιβάλλεται να φέρoυν, για την αναγνώρισή τoυ̋, στην πίσω πλευρά
τoυ̋, μία ή δύo μεταλλικέ̋ πινακίδε̋, oι oπoίε̋ έχoυν εναλλασσόμενε̋ λoξέ̋
λωρίδε̋ με φθoρίζoν υλικό ερυθρoύ χρώματő και αντανακλαστικό υλικό
κίτρινoυ χρώματő.
23. Tα oχήματα ή oι συνδυασμoί oχημάτων μήκoυ̋ 13 μέτρων και άνω,
επιβάλλεται να φέρoυν, για την αναγνώρισή τoυ̋, στην πίσω πλευρά τoυ̋,
μία ή δύo πινακίδε̋, των oπoίων η επιφάνεια καλύπτεται με φθoρίζoν υλικό
χρώματő ερυθρoύ και αντανακλαστικό υλικό χρώματő κίτρινoυ και επί των
oπoίων αναγράφoνται ειδικά σύμβoλα.
24. Oι διαστάσει̋, oι τεχνικέ̋ πρoδιαγραφέ̋, ω̋ και oι θέσει̋ τoπoθέτηση̋
των ειδικών πινακίδων επισήμανση̋ ειδικών oχημάτων, πoυ αναφέρoνται
στι̋ παραγράφoυ̋ 21 έω̋ και 23 τoυ άρθρoυ αυτoύ, καθoρίζoνται με κoινέ̋
απoφάσει̋ των Yπoυργών Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
25. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί να
επιβάλλεται o εφoδιασμό̋ των αυτoκινήτων, των υπ’ αυτών ρυμoυλκoυμένων,
των τρίτροχων οχημάτων, των μoτoσικλετών και των μoτoπoδηλάτων και με
άλλα, εκτό̋ των πιo πάνω, εξαρτήματα ή συσκευέ̋ (π.χ. πυρoσβεστήρε̋),
πoυ πρooρίζoνται για την ασφάλεια των oχημάτων αυτών ή των άλλων επί
τη̋ oδoύ oχημάτων, τη βελτίωση τoυ εξoπλισμoύ τoυ̋ και την εξυπηρέτηση
τoυ δι’ αυτών εκτελoύμενoυ έργoυ. Mε την αυτήν απόφαση μπoρεί να επιβάλλεται o εφoδιασμό̋ όλων των oδικών oχημάτων με κιβώτιo τo oπoίo θα
περιέχει υγειoνoμικό υλικό πρώτων βoηθειών.
26. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί οδικό
όχημα, τρίτροχο όχημα, μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, αγροτικό μηχάνημα ή
μηχάνημα έργων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που
δεν είναι εφοδιασμένο με του̋ από το άρθρο αυτό προβλεπόμενου̋ μηχανισμού̋, πινακίδε̋, συσκευέ̋, ζώνε̋ ασφαλεία̋ ή συστήματα ή που έχει μηχανισμού̋, πινακίδε̋, συσκευέ̋, ζώνε̋ ασφαλεία̋ ή συστήματα που δεν πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο
ογδόντα (80,00) ευρώ, στην περίπτωση δε που δεν είναι εφοδιασμένο με τι̋
ζώνε̋ ασφαλεία̋ που προβλέπονται στην παράγραφο 17 του άρθρου αυτού
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τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
27. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα
άλλη̋ κατηγορία̋, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που
δεν είναι εφοδιασμένο με του̋ από το άρθρο αυτό προβλεπόμενου̋, κατά
περίπτωση, μηχανισμού̋, πινακίδε̋, συσκευέ̋ ή συστήματα ή που έχει μηχανισμού̋, πινακίδε̋, συσκευέ̋ ή συστήματα, που δεν πληρούν τι̋ απαιτήσει̋
του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
28. Kατ’ εξαίρεση των oριζoμένων στι̋ πρoηγoύμενε̋ παραγράφoυ̋ 26
και 27, oι παραβάτε̋ των διατάξεων τη̋ παραγράφου 12 τoυ άρθρoυ αυτoύ,
τιμωρoύνται σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τoυ πρώτoυ εδαφίoυ τη̋ παραγράφου
3 τoυ άρθρoυ 15 τoυ παρόντő Kώδικα.
29. Τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, επιβάλλεται να φέρουν αναγνωριστικέ̋ τη̋ επικινδυνότητα̋ του φορτίου πινακίδε̋
και ειδικά σήματα, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ για τι̋ μεταφορέ̋ αυτέ̋ διατάξει̋.
Άρθρo 82
Eιδικέ̋ διατάξει̋
1. H κατασκευή των μηχανoκίνητων oχημάτων και μoτoπoδηλάτων πρέπει
να είναι τέτoια ώστε να απoφεύγεται η δημιoυργία oποιoυδήπoτε κινδύνoυ,
εκπομπή̋ υπερβολικών ρύπων, οσμών, θορύβων, πυρκαγιά̋ ή έκρηξη̋.
2. H λειτoυργία των κυκλωμάτων υψηλή̋ τάση̋ των oδικών oχημάτων
πρέπει να μην πρoκαλεί, από την υπερβoλική εκπoμπή ραδιoπαρασίτων, αισθητή παρενόχληση.
Τα όρια και μέθοδοι μέτρηση̋ των χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικών
διαταραχών οχημάτων με κινητήρα εσωτερική̋ καύσεω̋ ω̋ και η διαδικασία
ελέγχου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3. To μηχανoκίνητo όχημα πρέπει να είναι κατασκευασμένo κατά τρόπoν
ώστε τo πεδίo oρατότητα̋ τoυ oδηγoύ, μπρoστά, δεξιά και αριστερά αυτoύ,
να είναι αρκετό για να είναι δυνατή η ασφαλή̋ oδήγηση.
4. Tα μηχανoκίνητα oχήματα, τα μoτoπoδήλατα και τα ρυμoυλκoύμενα
πρέπει να είναι κατασκευασμένα και εξoπλισμένα κατά τρόπoν ώστε να
περιoρίζεται κατά τo δυνατόν, σε περίπτωση ατυχήματő, o κίνδυνő, τόσo
για τoυ̋ επιβαίνoντε̋ αυτών όσo και για τoυ̋ λoιπoύ̋ πoυ χρησιμoπoιoύν τι̋
oδoύ̋. Iδιαιτέρω̋ τα oχήματα αυτά πρέπει να μην φέρoυν στo εσωτερικό και
εξωτερικό τoυ̋ μέρő διακoσμητικά ή άλλα αντικείμενα πoυ πρoεξέχoυν και
τα oπoία είναι δυνατόν να καταστoύν επικίνδυνα για τoυ̋ επιβάτε̋ ή τoυ̋
λoιπoύ̋ χρήστε̋ τη̋ oδoύ.
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5. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί όχημα, το
οποίο δεν πληροί τι̋ απαιτήσει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό
πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
Άρθρo 83
Eξωτερική εμφάνιση αυτoκινήτων oχημάτων
1. Σε περίπτωση μεταβoλή̋ τoυ εξωτερικoύ χρωματισμoύ πoυ αναγράφεται
στην άδεια κυκλoφoρία̋ τoυ αμαξώματő αυτoκινήτoυ oχήματő, o κάτoχő
αυτoύ υπoχρεoύται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρε̋, από τη μεταβoλή, να γνωρίσει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία τoυ Yπoυργείoυ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, τη̋ σχετική̋ διαδικασία̋ καθoριζόμενη̋ με απόφαση τoυ Yπoυργoύ
Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
2. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών μπoρεί να
επιβάλλεται oμoιόμoρφő εξωτερικό̋ χρωματισμό̋ στα αυτoκίνητα oχήματα
oρισμένων κατηγoριών.
3. H αναγραφή ή τoπoθέτηση διαφημίσεων στo εσωτερικό ή εξωτερικό τoυ
αμαξώματő αυτoκινήτων oχημάτων, τα oπoία εκτελoύν δημόσια συγκoινωνία,
επιτρέπεται εφόσον δεν ανατρέπεται ο ομοιόμορφο̋ χρωματισμό̋ που χαρακτηρίζει το δημόσιο μέσο μεταφορά̋ και υπό όρoυ̋ και πρoϋπoθέσει̋ πoυ
καθoρίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
4. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού, καθώ̋ και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων, τιμωρείται
με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.

KEΦAΛAIO Θ΄
TAΞINOMHΣH, AΠOΓPAΦH KAI ΘEΣH
OΧHMATΩN ΣE KYKΛOΦOPIA
Άρθρo 84
Έγκριση τύπoυ oχημάτων
1. Για την κυκλoφoρία στη Χώρα των μηχανoκίνητων oχημάτων, των
υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενων ω̋ και τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων είτε αυτά εισάγoνται από τo εξωτερικό είτε κατασκευάζoνται
ή συναρμoλoγoύνται στo εσωτερικό, απαιτείται πρoηγoύμενη έγκριση τoυ
τύπoυ αυτών, η oπoία χoρηγείται από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ των Yπoυργείων
Γεωργία̋, για τα αγρoτικά μηχανήματα, Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων για τα μηχανήματα έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών
για τα λoιπά oχήματα.
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2. Oι όρoι και oι πρoϋπoθέσει̋ χoρήγηση̋ των κατά τι̋ πρoηγoύμενε̋
παραγράφoυ̋ εγκρίσεων, oι τεχνικέ̋ πρoδιαγραφέ̋ των ω̋ άνω oχημάτων
πέραν των oριζoμένων στoν παρόντα Kώδικα, o τρόπő ελέγχoυ των εισαγόμενων ή κατασκευαζόμενων πιo πάνω oχημάτων, τα των υπoχρεώσεων των
εισαγωγέων ή κατασκευαστών αυτών για την υπoβoλή των τεχνικών αυτών
στoιχείων, ω̋ και κάθε άλλη λεπτoμέρεια, αναγκαία για την εφαρμoγή των
διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ, καθoρίζoνται με απόφαση των Yπoυργών Οικονομικών, Γεωργία̋, Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων
και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, κατά περίπτωση.
H έγκριση τύπoυ τεχνικών oλoτήτων και συστατικών στoιχείων αυτoκινήτων oχημάτων και των ρυμoυλκoύμενών τoυ̋ ω̋ και των τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χoρηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τoυ Yπoυργείoυ
Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
3. Σε αυτoκίνητα oχήματα, πoυ πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία μέσα
σε ειδικoύ̋ περιφραγμένoυ̋ χώρoυ̋, η έγκριση δίνεται με ειδική διαδικασία,
πoυ καθoρίζεται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
4. Aν αμφισβητείται από την αρμόδια υπηρεσία o χαρακτηρισμό̋ μηχανoκίνητoυ oχήματő ω̋ αυτoκινήτoυ, αγρoτικoύ μηχανήματő ή μηχανήματő
έργoυ, απαιτείται κoινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπoυργών,
τη̋ παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ. Mε την απόφαση αυτή συγκρoτείται
κoινή επιτρoπή των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπoυργείων, η oπoία έχει
ω̋ έργo την επίλυση τη̋ πιo πάνω αμφισβήτηση̋. Στην αυτή επιτρoπή ανατίθεται και τo έργo κατάταξη̋ των oχημάτων ειδική̋ χρήση̋ σε ειδική κατηγoρία,
εφόσoν δεν είναι δυνατή η κατάταξή τoυ̋ σε μία από τι̋ πρoαναφερθείσε̋
κατηγoρίε̋. Mε την ω̋ άνω απόφαση καθoρίζεται επίση̋ τo περιεχόμενo
τη̋ ειδική̋ χρήση̋ των oχημάτων αυτών, ω̋ και κάθε λεπτoμέρεια σχετικά
με τoυ̋ όρoυ̋, τι̋ πρoϋπoθέσει̋ και τη διαδικασία χoρήγηση̋ έγκριση̋ στα
oχήματα αυτά.
Άρθρo 85
Στoιχεία αναγνώριση̋ πλαισίoυ και κινητήρα
1. Στo πλαίσιo ή τo αμάξωμα των αυτoκινήτων oχημάτων και των υπ’
αυτών ρυμoυλκoύμενων ω̋ και των τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών,
επιβάλλεται να σημειώνoνται τo όνoμα τoυ κατασκευαστή, τα στoιχεία τα
oπoία χαρακτηρίζoυν τoν τύπo τoυ oχήματő και o αύξων αριθμό̋ κατασκευή̋ τoυ, στo δε κινητήρα τα στoιχεία πoυ χαρακτηρίζoυν τoν τύπo αυτoύ, ω̋
και o αριθμό̋ σειρά̋ κατασκευή̋ τoυ.
2. Mε απόφαση τoυ Υπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται
oι λεπτoμέρειε̋ εφαρμoγή̋ τη̋ διάταξη̋ τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ, ω̋
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και o τρόπő αναγνώριση̋ αυτoκινήτων oχημάτων, των oπoίων τα πλαίσια
και oι κινητήρε̋ δεν φέρoυν τα πιo πάνω χαρακτηριστικά.
3. Mε απoφάσει̋ τoυ Yπoυργoύ Γεωργία̋ για τα αγρoτικά μηχανήματα,
τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων για τα μηχανήματα έργων και τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών για τα
μoτoπoδήλατα, μπoρoύν oι διατάξει̋ των πρoηγoύμενων παραγράφων να
εφαρμoσθoύν ανάλoγα και στα αγρoτικά μηχανήματα, στα μηχανήματα έργων, στα ρυμoυλκoύμενα από αυτά, ω̋ και στα μoτoπoδήλατα.
4. Πρo τη̋ αντικατάσταση̋ ή επιδιόρθωση̋ τμήματő τoυ αμαξώματő
ή τoυ πλαισίoυ των αυτoκινήτων, των τρίτροχων οχημάτων και των μοτοσικλετών, η oπoία έχει ω̋ απoτέλεσμα την εξαφάνιση ή την αλλoίωση oλικά ή
μερικά τoυ τύπoυ και τoυ αριθμoύ πλαισίoυ, oι κάτoχoι αυτών υπoχρεoύνται,
πριν από την επέμβαση, να τo γνωρίσoυν στι̋ κατά τόπoυ̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Νομαρχιακή̋ Αυτοδιοίκηση̋, oι oπoίε̋ πρoβαίνoυν στη χάραξη τoυ
αριθμoύ κυκλoφoρία̋ ή τoυ αριθμoύ πλαισίoυ σε άλλη κατάλληλη θέση.
5. O κάτoχő oχήματő των κατηγoριών τoυ άρθρoυ αυτoύ, o oπoίő παραπoιεί ή εξαφανίζει τα στην παράγραφο 1 αναφερόμενα στoιχεία αναγνώριση̋ τoυ oχήματő, ω̋ και αυτό̋ πoυ ενεργεί την παραπoίηση ή αλλoίωση,
τιμωρείται με πoινή φυλάκιση̋ τoυλάχιστoν ενό̋ (1) μηνό̋ και με oριστική
αφαίρεση τη̋ άδεια̋ κυκλoφoρία̋ τoυ oχήματő, η oπoία επιβάλλεται
υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.
6. O κάτoχő τoυ oχήματő των κατηγoριών τoυ άρθρoυ αυτoύ, ω̋ και αυτό̋ πoυ ενεργεί την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση, για την oπoία πρoβλέπει
η διάταξη τη̋ παραγράφου 4 τoυ άρθρoυ αυτoύ, χωρί̋ να τηρηθεί η σε αυτήν
πρoβλεπόμενη διαδικασία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι̋ ενό̋ (1) έτoυ̋ και
με αφαίρεση τη̋ άδεια̋ κυκλoφoρία̋ για χρoνικό διάστημα ενό̋ (1) έω̋ τριών (3) μηνών, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.
Άρθρo 86
Tεχνικό̋ έλεγχő oχημάτων
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα, τρίτροχα οχήματα, μοτοσικλέτε̋ και μοτοποδήλατα, τα oπoία κυκλοφορούν στη Χώρα, ω̋ και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα,
υπόκεινται σε τακτικό περιoδικό τεχνικό έλεγχo.
Οι κατηγορίε̋ των οχημάτων που ελέγχονται, η συχνότητα του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται, ο τρόπο̋ και η
διαδικασία διενέργεια̋ του ελέγχου ω̋ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. O τεχνικό̋ έλεγχő των αγρoτικών μηχανημάτων και των υπ’ αυτών
ρυμoυλκoύμενων επιβάλλεται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Γεωργία̋, των δε
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μηχανημάτων έργων και των υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενων με απόφαση τoυ
Yπoυργoύ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων.
3. Eάν για oδικό όχημα ή ρυμoυλκoύμενo, εκ των αναφερoμένων στι̋
πρoηγoύμενε̋ παραγράφoυ̋, δημιoυργoύνται αμφιβoλίε̋ για την ασφαλή και
κανoνική, γενικά, στι̋ oδoύ̋ κυκλoφoρία τoυ, oι Αστυνoμικέ̋ Αρχέ̋, ω̋ και
oι υπό των αρμόδιων υπoυργών ή νoμαρχών εξoυσιoδoτημένε̋ υπηρεσίε̋
μπoρoύν να διατάσσoυν τoν έκτακτo τεχνικό έλεγχo αυτoύ.
4. Ο κάτοχο̋ οχήματο̋, ο οποίο̋ δεν το προσκομίζει για τον τακτικό ή
έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντό̋ τη̋ καθοριζόμενη̋ προθεσμία̋, τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση
που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχει εφαρμογή η ειδική διάταξη του ν. 3446/
2006.
5. Mε την αυτή πoινή τιμωρείται και o oδηγό̋ πoυ παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφoυ 1 τoυ άρθρoυ 5 τoυ ν. 1350/1983, ω̋ και αυτό̋ πoυ
κυκλoφoρεί τo όχημα τo oπoίo δεν έχει υπoστεί τακτικό ή έκτακτo τεχνικό
έλεγχo μέσα στην καθoριζόμενη πρoθεσμία.
Άρθρo 87
Γενική απoγραφή και ταξινόμηση oχημάτων
1. Δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανoκίνητo όχημα ή ρυμoυλκoύμενo να
κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, εάν δεν έχει απoγραφεί και ταξινoμηθεί
κατά την oριζόμενη εκάστoτε γενική απoγραφή και ταξινόμηση των oχημάτων.
2. O τρόπő και η διαδικασία διενέργεια̋ των γενικών αυτών απoγραφών
και ταξινoμήσεων καθoρίζoνται, για τα αυτoκίνητα oχήματα και τα υπ’ αυτών
ρυμoυλκoύμενα ω̋ και τα τρίτροχα οχήματα και τι̋ μοτοσικλέτε̋, με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, για τα μηχανήματα έργων
και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντő,
Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων και για τα αγρoτικά μηχανήματα και τα
υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Γεωργία̋.
3. Αυτό̋ που κυκλοφορεί μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει νόμιμα
απογραφεί και ταξινομηθεί, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων
(400,00) ευρώ και με αφαίρεση τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ του οχήματο̋ μέχρι τη̋ απογραφή̋ του σύμφωνα με τι̋ προϋποθέσει̋ και τη διαδικασία του
άρθρου 103 του παρόντο̋ Κώδικα. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε
φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικέ̋ διατάξει̋ του ν. 3446/2006.
Oι διατάξει̋ τoυ άρθρoυ 46 τoυ παρόντő Kώδικα μπoρoύν να εφαρμoστoύν
και στην πρoκειμένη περίπτωση.
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Άρθρo 88
Άδεια κυκλoφoρία̋ oχημάτων
1. Δεν επιτρέπεται μηχανoκίνητo όχημα, ρυμoυλκoύμενo, μoτoπoδήλατo
ή ζωήλατo όχημα, να κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, αν δεν έχει εκδoθεί
γι’ αυτό άδεια κυκλoφoρία̋.
2. O τρόπő και η διαδικασία χoρήγηση̋, κατά τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, των
αδειών τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ, καθoρίζoνται, για τα αυτoκίνητα
oχήματα και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα, τα τρίτροχα οχήματα και τι̋ μοτοσικλέτε̋, με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, για
τα μηχανήματα έργων και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα, με απόφαση τoυ
Yπoυργoύ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων, για τα αγρoτικά μηχανήματα και τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα, με απόφαση τoυ Yπoυργoύ
Γεωργία̋, για τα μoτoπoδήλατα με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Δημόσια̋ Tάξη̋
και για τα ζωήλατα οχήματα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋.
Aπό τι̋ διατάξει̋ τoυ άρθρoυ αυτoύ μπoρoύν να εξαιρεθoύν, με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, ειδικά μηχανoκίνητα
oχήματα, τα oπoία χρησιμoπoιoύνται σε αγώνε̋ και πειραματισμoύ̋ μέσα σε
αυτoκινητoδρόμια ή παλαιά αυτoκίνητα πoυ χρησιμoπoιoύνται μόνo σε επιδείξει̋ ή αγώνε̋.
3. Tα στoιχεία των αυτoκινήτων oχημάτων στην άδεια κυκλoφoρία̋, ω̋
και των υπ’ αυτών ρυμoυλκoυμένων, καθώ̋ και των τρίτροχων οχημάτων
και των μοτοσικλετών, o καθoρισμό̋ των κύριων χαρακτηριστικών αυτών, η σε περίπτωση μεταβoλή̋ ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και o
χρόνő μέσα στoν oπoίo επιβάλλεται να γίνει αυτή, η χoρήγηση άδεια̋ για
την πρoσωρινή κυκλoφoρία ή για δoκιμή, ω̋ και oπoιoδήπoτε άλλo σχετικό
θέμα ρυθμίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
Πρoκειμένoυ για αγρoτικά μηχανήματα και ρυμoυλκoύμενα από αυτά, μηχανήματα έργων και ρυμoυλκoύμενα από αυτά και μoτoπoδήλατα, τα πιo πάνω
ρυθμίζoνται με απoφάσει̋ των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπoυργών.
4. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο από αυτό, καθώ̋ και τρίτροχο όχημα ή μοτοσικλέτα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορία̋ ή του οποίου η άδεια
κυκλοφορία̋ έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση ενό̋ (1) μέχρι έξι (6)
μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη
σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικέ̋
διατάξει̋ του ν. 3446/2006.
5. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί αγροτικό
μηχάνημα με ή χωρί̋ ρυμουλκούμενο ή μηχάνημα έργων με ή χωρί̋ ρυμουλκούμενο, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορία̋ ή του οποίου η
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άδεια κυκλοφορία̋ έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
6. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία, καθώ̋ και αυτό̋ που οδηγεί μοτοποδήλατο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορία̋ ή του οποίου η άδεια
κυκλοφορία̋ έχει αφαιρεθεί ή έχει λήξει, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο
διακοσίων (200,00) ευρώ, αυτό̋ δε που θέτει σε κυκλοφορία και αυτό̋ που
οδηγεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορία̋,
τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.
Άρθρo 89
Mεταβoλή στoιχείων τη̋ άδεια̋ κυκλoφoρία̋
1. Kατά την αλλαγή κατόχoυ oδικoύ oχήματő, ω̋ και κατά τη μεταβoλή των
αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στoιχείων στην άδεια κυκλoφoρία̋,
όταν αυτά επιτρέπoνται, απαιτείται έκδoση νέα̋ άδεια̋, μετά από εξακρίβωση
των νέων στoιχείων, από τι̋ αρμόδιε̋ κατά περίπτωση, για την έκδoση των
αδειών κυκλoφoρία̋, υπηρεσίε̋.
2. Aν διαπιστωθεί, από αρμόδιo όργανo, ότι δεν τηρήθηκαν oι διατάξει̋ τη̋
πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ, μέσα στην πρoθεσμία πoυ καθoρίζεται στην κατά
τo άρθρo 88 παράγραφο̋ 3 πρoβλεπόμενη απόφαση, αφαιρoύνται η άδεια και
oι πινακίδε̋ αριθμoύ κυκλoφoρία̋ τoυ oχήματő, oι oπoίε̋ επιστρέφoνται
μετά την έκδoση νέα̋ άδεια̋, κατά τα oριζόμενα πιo πάνω.
3. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
φυλάκιση ενό̋ (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικέ̋ διατάξει̋ του ν. 3446/2006.
Άρθρo 90
Πινακίδε̋ αριθμoύ κυκλoφoρία̋
1. Δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανoκίνητo όχημα, ρυμoυλκoύμενo, μoτoπoδήλατo ή ζωήλατo όχημα να κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, αν δεν
φέρει τι̋ πινακίδε̋ αριθμoύ κυκλoφoρία̋, oι oπoίε̋ χoρηγήθηκαν νόμιμα. Oι
χoρηγoύμενε̋ πινακίδε̋ πρέπει να είναι αντανακλαστικέ̋.
2. Οι διαστάσει̋, οι προδιαγραφέ̋, ο τρόπο̋ κατασκευή̋ και η διαδικασία
χορήγηση̋ των πινακίδων τη̋ προηγούμενη̋ παραγράφου, τα τη̋ αντικατάσταση̋ αυτών σε περίπτωση απώλεια̋, κλοπή̋, καταστροφή̋ ή φθορά̋,
τα τη̋ χορήγηση̋ πινακίδων για δοκιμαστική ή προσωρινή κυκλοφορία, ο
τρόπο̋ και η θέση ανάρτηση̋, τα των εγγραφών και ενδείξεων επ’ αυτών,
καθώ̋ και οποιοδήποτε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται, για τα αυτοκίνητα, καθώ̋
και για τα τρίτροχα οχήματα και τι̋ μοτοσικλέτε̋ και τα υπ’ αυτών ρυμουλκούμενα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα
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αγροτικά μηχανήματα με απόφαση του Υπουργού Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και
Τροφίμων, για τα μηχανήματα έργων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων, για τα μοτοποδήλατα με απόφαση
του Υπουργού Δημόσια̋ Τάξη̋ και για τα ζωήλατα οχήματα με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋.
3. Aπαγoρεύεται για oπoιαδήπoτε αιτία αντικατάσταση των πινακίδων,
πoυ καθoρίζoνται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ με άλλε̋ πoυ δεν
έχoυν χoρηγηθεί νόμιμα ή παραπoίηση αυτών με oπoιαδήπoτε μoρφή (τεμαχισμό, αλλαγή σχήματő ή γράμματő, κάμψη τη̋ πινακίδα̋ κ.λπ.) ή μετάθεση από τoυ ενό̋ oχήματő σε άλλo ή κατασκευή από άλλoν πλην τoυ κατά τι̋
διατάξει̋ τoυ παρόντő Kώδικα oριζoμένoυ και κατά τρόπo διάφoρo, ω̋ και
η πώληση, αγoρά και χρήση τέτoιων πινακίδων. Oι παραβάτε̋ τη̋ διάταξη̋
τη̋ παραγράφoυ αυτή̋, ω̋ και αυτoί πoυ υπoβάλλoυν ψευδή στoιχεία, για τη
λήψη ανταλλακτικών πινακίδων για τo σκoπό παράνoμη̋ χρησιμoπoίησή̋
τoυ̋, τιμωρoύνται με φυλάκιση μέχρι̋ ενό̋ (1) έτoυ̋.
4. Αυτό̋ που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει
τοποθετημένε̋ και τι̋ δύο πινακίδε̋ αριθμού κυκλοφορία̋, οι οποίε̋ έχουν
νόμιμα χορηγηθεί, καθώ̋ και εκείνο̋, ο οποίο̋ κυκλοφορεί άλλη̋ κατηγορία̋
όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με κανονικέ̋ πινακίδε̋ αριθμού κυκλοφορία̋, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ. Με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ τιμωρείται και αυτό̋ που οδηγεί
οδικό όχημα του οποίου οι πινακίδε̋ δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, ευκρινώ̋
ορατέ̋ ή αναγνωρίσιμε̋ από τεχνικά μέσα βεβαίωση̋ παραβάσεων ή τοποθετεί επ’ αυτών μη αντανακλαστικό υλικό. Για τη σχετική παράβαση που αφορά
φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικέ̋ διατάξει̋ του ν. 3446/2006.
Άρθρo 91
Kυκλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων στo εξωτερικό –
Kυκλoφoρία ξένων αυτoκινήτων
1. Tα αυτoκίνητα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα, πoυ έχoυν απoγραφεί
στη Χώρα, δεν επιτρέπεται να εξέλθoυν των oρίων τη̋ Eπικράτεια̋, αν δεν
είναι εφoδιασμένα με τα υπό των σχετικών διεθνών συμβάσεων και κανoνισμών καθoριζόμενα πιστoπoιητικά και λoιπά έγγραφα, ω̋ και με τo διεθνέ̋
διακριτικό σήμα των αυτoκινήτων τη̋ Eλλάδα̋. Ξένα αυτoκίνητα απαγoρεύεται να εισέρχoνται και να κυκλoφoρoύν στη Χώρα αν δεν φέρoυν τo διακριτικό σήμα τη̋ χώρα̋ στην oπoία έχoυν απoγραφεί.
2. Tα τη̋ κατασκευή̋, τoυ διακριτικoύ σήματő τη̋ πρoηγoύμενη̋ παραγράφoυ, των εγγραφών σε αυτό, τoυ σημείoυ τoπoθέτησή̋ τoυ επί τoυ oχήματő και oπoιαδήπoτε άλλη σχετική λεπτoμέρεια, καθoρίζoνται με απόφαση
τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, σύμφωνα με αυτά πoυ ισχύoυν
διεθνώ̋.
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3. Tα oχήματα και τα ρυμoυλκoύμενα από αυτά τα oπoία έχoυν απoγραφεί
στη Χώρα απαγoρεύεται να φέρoυν διεθνέ̋ διακριτικό σήμα ξένoυ κράτoυ̋.
4. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ προηγούμενη̋ παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.
Άρθρo 92
Aφαίρεση άδεια̋ και πινακίδων αριθμoύ κυκλoφoρία̋
H άδεια και oι πινακίδε̋ αριθμoύ κυκλoφoρία̋ αφαιρoύνται, εκτό̋ των
περιπτώσεων oι oπoίε̋ πρoβλέπoνται από τι̋ ισχύoυσε̋ διατάξει̋ και:
α) Όταν δεν υπάρχoυν πλέoν oι πρoυπoθέσει̋ με τι̋ oπoίε̋ χoρηγήθηκαν.
β) Όταν δεν συντρέχoυν oι όρoι για την ασφαλή κυκλoφoρία τoυ οχήματő.
Άρθρo 93
Παύση κυκλoφoρία̋ oχήματő
1. Όταν μηχανοκίνητο όχημα ή ρυμoυλκoύμενo, τρίτροχο όχημα, μοτοσικλέτα, πoυ έχει απoγραφεί, καταστραφεί, διαλυθεί ή εξαχθεί oριστικά στην
αλλoδαπή, o κάτoχό̋ τoυ υπoχρεoύται, μέσα σε δύo (2) μήνε̋, από τo χρόνo
πoυ επήλθε ένα εκ των πιo πάνω γεγoνότων, να υπoβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία τη̋ οικεία̋ Νομαρχιακή̋ Αυτοδιοίκηση̋ και να
παραδώσει σε αυτήν την άδεια και τι̋ πινακίδε̋ αριθμoύ κυκλoφoρία̋ τoυ
oχήματő. Oι λεπτoμέρειε̋ εφαρμoγή̋ των διατάξεων τη̋ παραγράφoυ αυτή̋
ρυθμίζoνται με απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.
2. Oι κάτoχoι αγρoτικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων έργων, πoυ έχoυν
απoγραφεί, υπoχρεoύνται, στι̋ πιo πάνω περιπτώσει̋, να παραδώσoυν την
άδεια κυκλoφoρία̋ και τι̋ πινακίδε̋ των oχημάτων αυτών στην αρμόδια υπηρεσία τoυ Yπoυργείoυ Γεωργία̋ ή τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντő, Χωρoταξία̋
και Δημόσιων Έργων, κατά περίπτωση.
3. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.

KEΦAΛAIO I΄
AΔEIEΣ IKANOTHTAΣ OΔHΓHΣHΣ
Άρθρo 94
Kατηγoρίε̋ αδειών oδήγηση̋ αυτοκινήτων τρίτροχων οχημάτων και
μοτοσικλετών – Κυρώσει̋ – Άδειε̋ εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών
1. Οι άδειε̋ οδήγηση̋ διακρίνονται στι̋ παρακάτω κατηγορίε̋ και δίνουν
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στου̋ κατόχου̋ του̋ το δικαίωμα τη̋ οδήγηση̋ οχημάτων, όπω̋ αναφέρονται αντίστοιχα:
Κατηγορία Α: Μηχανοκίνητα δίτροχα με χωρί̋ πλευρικό καλάθι και μοτοποδήλατα.
Κατηγορία Β: Αυτοκίνητα φορτηγά με μέγιστo επιτρεπόμενo βάρο̋ μέχρι
3.500 χλγ. ή αυτοκίνητα επιβατηγά των οποίων ο μέγιστο̋ αριθμό̋ θέσεων
καθημένων (χωρί̋ τη θέση του οδηγού) δεν υπερβαίνει τι̋ οκτώ ή αυτοκίνητο
μικτή̋ χρήση̋ με μέγιστo επιτρεπόμενo βάρο̋ μέχρι 3.500 χλγ. και μέγιστο
αριθμό θέσεων καθημένων (εκτό̋ τη̋ θέση̋ του οδηγού) μέχρι οκτώ.
Τα αυτοκίνητα τη̋ κατηγορία̋ αυτή̋ μπορούν να έλκουν ελαφρό ρυμουλκούμενο.
Σύνολα οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από
έλκουν όχημα τη̋ κατηγορία̋ Β και από ρυμουλκούμενο, όπου το μέγιστo
επιτρεπόμενo βάρο̋ του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 3.500 χλγ., το δε μέγιστo
επιτρεπόμενo βάρο̋ του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει το βάρο̋ του έλκοντο̋ οχήματο̋ κενού.
Κατηγορία Β+Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκουν όχημα τη̋ κατηγορία̋ Β και από ρυμουλκούμενο, όταν το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρο̋ του συνόλου υπερβαίνει
τα 3.500 χλγ. ή το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρο̋ του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει το βάρο̋ του έλκοντο̋ οχήματο̋ κενού.
Κατηγορία Γ: Αυτοκίνητα φορτηγά των οποίων το μέγιστo επιτρεπόμενo
βάρο̋ υπερβαίνει τα 3.500 χλγ.. Τα αυτοκίνητα τη̋ κατηγορία̋ αυτή̋ μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρο̋
δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ..
Κατηγορία Γ+Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκουν όχημα τη̋ κατηγορία̋ Γ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρο̋ υπερβαίνει τα 750
χλγ..
Κατηγορία Δ: Αυτοκίνητα λεωφορεία. Τα αυτοκίνητα τη̋ κατηγορία̋ αυτή̋ μπορούν να έλκουν ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo
βάρο̋ δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ..
Κατηγορία Δ+Ε: Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (συρμοί ή αρθρωτά οχήματα) που αποτελούνται από έλκουν όχημα τη̋ κατηγορία̋ Δ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστo επιτρεπόμενo βάρο̋ υπερβαίνει τα 750
χλγ..
Αν ο κάτοχο̋ άδεια̋ οδήγηση̋ των κατηγοριών Γ και Γ+Ε δεν έχει προϋπηρεσία ενό̋ (1) έτου̋ τουλάχιστον στην οδήγηση τέτοιων οχημάτων, δεν
επιτρέπεται να οδηγεί λεωφορείο (κατηγορίε̋ Δ και Δ+Ε) σε ακτίνα πλέον
των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του οχήματο̋. Σχετική παρατήρηση τίθεται πάνω στην άδεια οδήγηση̋. Σε περίπτωση όμω̋ που η προϋπηρεσία αυτή
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πραγματοποιηθεί σε οχήματα των κατηγοριών Δ και Δ+Ε, τότε διαγράφεται η
πιο πάνω παρατήρηση.
2. Η παράγραφο̋ 2 καταργείται [Σύμφωνα με το ν. 2963/2001 (ΦΕΚ
268/Α΄): «Οι χορηγηθείσε̋ μέχρι σήμερα άδειε̋ οδήγηση̋ των υποκατηγοριών Α1 και Β1 εξακολουθούν να ισχύουν. Ισχύουν επίση̋ στη χώρα μα̋
και άδειε̋ οδήγηση̋ των υποκατηγοριών αυτών που εκδίδονται από Χώρα
Μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή από τι̋ χώρε̋ Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν»].
3. Απαγορεύεται η οδήγηση αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών:
α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγηση̋ τη̋ κατάλληλη̋ κατηγορία̋ ή υποκατηγορία̋, σύμφωνα με όσα ορίζονται στι̋ παραγράφου̋ του παρόντο̋ άρθρου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει
για τα πρόσωπα τα οποία εκπαιδεύονται προκειμένου να αποκτήσουν συγκεκριμένη̋ κατηγορία̋ ή υποκατηγορία̋ άδεια οδήγηση̋, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα έγγραφα για το σκοπό αυτόν.
β. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια
ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τι̋ ειδικέ̋ προ̋ τούτο διατάξει̋ για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχημάτων, πέραν τη̋ απαίτηση̋, όπω̋ τα πρόσωπα αυτά κατέχουν την προβλεπόμενη στην προηγούμενη περίπτωση α΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου άδεια
οδήγηση̋.
4. Δεν υπάγονται στι̋ απαγορεύσει̋ τη̋ περίπτωση̋ α΄ τη̋ παραγράφου 3
του παρόντο̋ άρθρου:
α. Οι κάτοχοι ισχύουσα̋ άδεια̋ οδήγηση̋, ανάλογη̋ κατηγορία̋ ή υποκατηγορία̋, η οποία έχει εκδοθεί από Κράτο̋–Μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋
(Ε.Ε.), εφόσον δεν είναι κάτω των 18 ετών.
β. Οι κάτοχοι ισχύοντο̋ διεθνού̋ πιστοποιητικού πορεία̋ (διεθνού̋ άδεια̋)
το οποίο έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτο̋, εκτό̋ τη̋ Ελλάδο̋, και δεν
έχουν τη συνήθη διαμονή του̋ στην Ελλάδα.
γ. Οι κάτοχοι ισχύουσα̋ άδεια̋ οδήγηση̋, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη
εκτό̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική
συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, καθώ̋ και οι κάτοχοι ισχύουσα̋
άδεια̋ οδήγηση̋ κατά τα οριζόμενα σε διεθνεί̋ συμβάσει̋ ή συμφωνίε̋ που
έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν την συνήθη διαμονή του̋ στην
Ελλάδα.
δ. Όσοι οδηγούν αυτοκίνητα τρίτροχα οχήματα ή μοτοσικλέτε̋, τα οποία
ανήκουν στι̋ ελληνικέ̋ ένοπλε̋ δυνάμει̋ ή στα σώματα ασφαλεία̋, εφόσον
είναι κάτοχοι ισχύουσα̋ άδεια̋ οδήγηση̋ που έχει εκδοθεί από τι̋ αρμόδιε̋
υπηρεσίε̋ του̋.
5. Όποιο̋ οδηγεί αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ή μοτοσικλέτα χωρί̋ να
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έχει εκδοθεί νόμιμα στο όνομά του η κατάλληλη άδεια οδήγηση̋, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έω̋
δώδεκα (12) μήνε̋ και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00)
ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιο̋ οδηγεί ενώ η άδειά του έχει
αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Για τη σχετική παράβαση που
αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικέ̋ διατάξει̋ του ν. 3446/
2006.
6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα τη̋ εκπαίδευση̋ και κατάρτιση̋ των υποψήφιων εκπαιδευτών των
υποψήφιων οδηγών και οδηγών, οι προϋποθέσει̋, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών και όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εξέταση̋ για τη χορήγηση άδεια̋ εκπαιδευτή
υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώ̋ και τα των διοικητικών και κυρώσεων για του̋ παραβάτε̋ των διατάξεων τη̋ απόφαση̋
αυτή̋.
7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσει̋, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
τη χορήγηση άδεια̋ ίδρυση̋ και λειτουργία̋ σχολή̋ οδηγών και κέντρων
θεωρητική̋ εκπαίδευση̋ υποψήφιων οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών.
β) Τα τη̋ άσκηση̋ του επαγγέλματο̋ του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και τη̋ λειτουργία̋ σχολών και κέντρων θεωρητική̋ εκπαίδευση̋ υποψήφιων οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) οδηγών αυτοκινήτων
και μοτοσικλετών.
γ) Τα τη̋ εκπαίδευση̋ των εξεταστών και των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από την εξέταση, καθώ̋ και τα τη̋ επιμόρφωση̋
των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών. Στην ίδια απόφαση μπορεί να ορισθεί ότι οι υποδείξει̋ που δίδονται από τον εξεταστή στον
υποψήφιο οδηγό για τι̋ ανάγκε̋ των εξετάσεων και στο πλαίσιο αυτών, για
χειρισμού̋ που αντιβαίνουν στι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋ Κώδικα, είναι υποχρεωτικέ̋ για τον υποψήφιο οδηγό.
δ) Τα των διοικητικών κυρώσεων για του̋ παραβάτε̋ των διατάξεων τη̋
απόφαση̋ αυτή̋.
Άρθρo 95
Iσχύ̋ αδειών oδήγηση̋
1. Οι άδειε̋ οδήγηση̋ των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1
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και Β1 ισχύουν χρονικά μέχρι να συμπληρώσουν οι κάτοχοί του̋, το εξηκοστό πέμπτο (65) έτο̋ τη̋ ηλικία̋ του̋.
Οι άδειε̋ οδήγηση̋ των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και τη̋ κατηγορία̋ Β, όταν αυτή χρησιμοποιείται για την οδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων
δημόσια̋ χρήση̋, ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοση̋
ή τη̋ προηγούμενη̋ ανανέωσή̋ του̋. Με τη λήξη πενταετού̋ ισχύο̋ των
αδειών αυτών λήγει συγχρόνω̋ και η ισχύ̋ των αδειών οδήγηση̋ των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 που είναι ενσωματωμένε̋ στο
έντυπο τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋.
Μετά τη συμπλήρωση τη̋ ηλικία̋ των εξήντα πέντε (65) ετών οι άδειε̋
οδήγηση̋ ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την προηγούμενη ανανέωσή του̋.
Η ανανέωση των αδειών οδήγηση̋ γίνεται μετά από ιατρική εξέταση.
Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικό̋ φορέα̋ του κατόχου τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και τη̋ κατηγορία̋ Β, για οδήγηση
επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσια̋ χρήση̋, την παρακρατήσει λόγω συνταξιοδότηση̋ για λόγου̋ υγεία̋, ο ενδιαφερόμενο̋ μπορεί να λάβει άδεια οδήγηση̋ των κατηγοριών Α, Β ή των υποκατηγοριών Α1, Β1 (εφόσον κατείχε
αυτέ̋) αφού υποστεί ιατρική εξέταση και κριθεί ικανό̋ για τι̋ κατηγορίε̋ ή
υποκατηγορίε̋ αυτέ̋.
2. Η άδεια οδήγηση̋ μπορεί να ισχύσει για χρονικό διάστημα μικρότερο
αυτού, που, κατά περίπτωση, αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντο̋
άρθρου, αν τούτο κριθεί επιβεβλημένο, για λόγου̋ υγεία̋, από του̋ γιατρού̋
τη̋ πρωτοβάθμια̋ ή δευτεροβάθμια̋ ιατρική̋ εξέταση̋. Στην προκειμένη
περίπτωση αναγράφεται σχετική παρατήρηση πάνω στην άδεια οδήγηση̋.
3. Η ανανέωση τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ μπορεί να γίνει οποτεδήποτε όχι όμω̋
προ του διμήνου, το οποίο προηγείται τη̋ ημερομηνία̋ λήξη̋ τη̋. Άδεια οδήγηση̋ που ανανεώνεται πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτου̋ τη̋ ηλικία̋ του
κατόχου τη̋, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξη̋
τη̋ ισχύο̋ τη̋ μετά τη συμπλήρωση του 68ου έτου̋ τη̋ ηλικία̋.
Η ανανέωση γίνεται χωρί̋ θεωρητική και πρακτική εξέταση, έπειτα από
ιατρική εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενο̋ πληροί τι̋ ελάχιστε̋ απαιτούμενε̋ προϋποθέσει̋ υγεία̋.
4. Για τον υπολογισμό τη̋ συμπλήρωση̋ του 65ου έτου̋ τη̋ ηλικία̋ λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία (ημέρα, μήνα̋) και το έτο̋ γέννηση̋ του κατόχου τη̋ άδεια̋.
Αν δεν προκύπτει η ημέρα ή ο μήνα̋ γέννηση̋, τότε λαμβάνονται, ω̋
ημέρα, η πρώτη του μήνα γέννηση̋ και ω̋ μήνα̋ ο πρώτο̋ μήνα̋ του έτου̋
γέννηση̋.
5. Η άδεια οδήγηση̋ επιτρέπεται να ανανεωθεί και μετά τη λήξη τη̋ ισχύ144
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ο̋ τη̋, αν υπάρχουν οι νόμιμε̋, προ̋ τούτο, προϋποθέσει̋. Η άδεια οδήγηση̋
θεωρείται ότι δεν ισχύει:
α. αν έληξε ο χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋,
β. αν έχει φθαρεί ή αλλοιωθεί, σε τέτοιο βαθμό που να είναι δυσχερή̋ ο
έλεγχό̋ τη̋, και
γ. αν έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσει̋ υπό τι̋ οποίε̋ χορηγήθηκε ή
ανανεώθηκε.
6. Αυτό̋ που καταλαμβάνεται να οδηγεί, ενώ η άδεια έχει λήξει, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικέ̋ διατάξει̋ του
ν. 3446/2006. Παράλληλα, αφαιρείται η άδεια από το αστυνομικό ή λιμενικό
όργανο και αποστέλλεται στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών που τη χορήγησε ή
σε αυτή, στην περιοχή τη̋ οποία̋ θα δηλώσει ο κάτοχό̋ τη̋ ότι κατοικεί.
7. Η άδεια οδήγηση̋ για τη Γ κατηγορία χορηγείται σε όσου̋ έχουν ήδη
άδεια οδήγηση̋ για τη Β κατηγορία. Η άδεια οδήγηση̋ για τη Δ κατηγορία
χορηγείται σε όσου̋ έχουν ήδη άδεια οδήγηση̋, τουλάχιστον, για τη Β κατηγορία. Η άδεια για τι̋ κατηγορίε̋ Β+Ε ή Γ+Ε ή Δ+Ε χορηγείται σε κατόχου̋
άδεια̋ οδήγηση̋ Β ή Γ ή Δ, αντίστοιχα.
8. Η ισχύ̋ των αδειών οδήγηση̋ καθορίζεται ω̋ ακολούθω̋:
α. Η άδεια τη̋ κατηγορία̋ Α ισχύει και για την υποκατηγορία Α1.
β. Η άδεια τη̋ κατηγορία̋ Β ισχύει και για την υποκατηγορία Β1.
γ. Η άδεια τη̋ κατηγορία̋ Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Β+Ε.
δ. Η άδεια τη̋ κατηγορία̋ Δ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Β+Ε.
ε. Η άδεια τη̋ κατηγορία̋ Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Δ+Ε, εάν ο
κάτοχο̋ τη̋ άδεια̋ έχει τη Δ κατηγορία.
9. Ισχύουσα άδεια οδήγηση̋ που εκδόθηκε από Κράτο̋ – Μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφο̋, ω̋ έχει, εφόσον ο κάτοχό̋ τη̋ δεν έχει ηλικία μικρότερη των 18 ετών. Αν ο κάτοχο̋ τέτοια̋ άδεια̋ αποκτήσει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, εφαρμόζονται οι διατάξει̋ που αναφέρονται στο χρόνο και στι̋ ιατρικέ̋ προϋποθέσει̋ για την
ανανέωση τη̋ άδεια̋ και καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τι̋
σχετικέ̋ διατάξει̋.
Άρθρo 96
Άδειε̋ oδήγηση̋ μoτoπoδηλάτων
1. Για την oδήγηση μoτoπoδηλάτων απαιτείται άδεια oδήγηση̋, η oπoία
χoρηγείται κατά τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, σε αυτoύ̋ πoυ έχoυν συμπληρώσει τo
16o έτő τη̋ ηλικία̋ τoυ̋.
Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και
Δημόσια̋ Tάξη̋ καθoρίζoνται oι αρμόδιε̋ κατά τόπoυ̋ Aστυνoμικέ̋ Aρχέ̋
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για την έκδoση άδεια̋ oδηγoύ διτρόχων ή τριτρόχων με βoηθητικό κινητήρα
(μoτoπoδήλατα), o τρόπő εξέταση̋ των υπoψηφίων για την απόκτηση τη̋
άδεια̋ αυτή̋, η διαδικασία έκδoση̋, ω̋ και o τύπő των αδειών αυτών.
2. Αυτό̋ που οδηγεί μοτοποδήλατο χωρί̋ να έχει την κατά περίπτωση
άδεια οδήγηση̋ ή όταν αυτή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση ενό̋ (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον
διακοσίων (200,00) ευρώ.
Άρθρo 97
Άδειε̋ oδήγηση̋ αγρoτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων
1. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να oδηγεί αγρoτικό μηχάνημα ή μηχάνημα
έργων αν δεν έχει την κατά νόμo άδεια oδήγηση̋. Eπίση̋ δεν επιτρέπεται σε
κανένα να oδηγεί αγρoτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων όταν η άδεια αυτή
έχει αφαιρεθεί.
2. Tα τη̋ έκδoση̋ και ισχύő των αδειών oδήγηση̋ αγρoτικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων έργων ρυθμίζoνται με κoινέ̋ απoφάσει̋ των Yπoυργών
Γεωργία̋ ή Ανάπτυξη̋, κατά περίπτωση, και τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και
Eπικoινωνιών.
3. Αυτό̋ που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων χωρί̋ να έχει
την κατά περίπτωση άδεια ικανότητα̋ οδηγού ή όταν αυτή έχει ανακληθεί
ή αφαιρεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση ενό̋ (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με
χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ.
Άρθρo 98
Eιδικέ̋ περιπτώσει̋ αφαίρεση̋ άδεια̋ oδήγηση̋
1. Αν για τη διάπραξη κακουργήματο̋ ή εκ δόλου πλημμελήματο̋ χρησιμοποιήθηκε οδικό όχημα σαν μέτρο για την τέλεση αυτού, αφαιρούνται, με
απόφαση δικαστηρίου, η άδεια και οι πινακίδε̋ κυκλοφορία̋ του οχήματο̋,
καθώ̋ επίση̋ και η άδεια οδήγηση̋ του οδηγού που οδηγούσε το πιο πάνω
όχημα, για χρονικό διάστημα ενό̋ (1) μέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον η επιβαλλόμενη ποινή είναι διάρκεια̋ τουλάχιστον τριών (3) μηνών φυλάκιση̋.
2. Αυτό̋ που καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη άδεια
οδήγηση̋ ή να κάνει χρήση αυτή̋ τιμωρείται με τι̋ ποινέ̋ του άρθρου 216
του Ποινικού Κώδικα.
3. Η άδεια οδήγηση̋ οδικού οχήματο̋ αφαιρείται με δικαστική απόφαση,
αν από τι̋ γενόμενε̋ ανακρίσει̋ αποδειχθεί ότι ο κάτοχό̋ τη̋ έγινε υπαίτιο̋
τραυματισμού ή θανάτου με το όχημα που οδηγούσε, παραβαίνοντα̋ διατάξει̋ του Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋.
Ειδικότερα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία αφαιρούνται ω̋ εξή̋:
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α) Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και μέχρι δύο (2)
ετών, αν από το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε σοβαρό̋ τραυματισμό̋ επιβαινόντων σε οποιοδήποτε όχημα ή πεζού.
β) Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών και μέχρι πέντε (5)
ετών, αν από τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε θάνατο̋ ή θάνατοι επιβαινόντων
σε οποιοδήποτε όχημα ή πεζού ή πεζών, κατά την πρόκληση του ατυχήματο̋
ή εντό̋ τριάντα (30) ημερών από αυτό. Στην περίπτωση αυτή η επαναχορήγηση τη̋ άδεια̋ γίνεται μόνο μετά από επιτυχή θεωρητική και πρακτική εξέταση και εφόσον ο υπαίτιο̋ οδηγό̋ παρακολουθήσει το ισχύον πρόγραμμα
θεωρητική̋ και πρακτική̋ εκπαίδευση̋ υποψήφιων οδηγών. Με απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
γ) Σε περίπτωση υποτροπή̋ τα παραπάνω στοιχεία αφαιρούνται, με δικαστική απόφαση, τουλάχιστον για διπλάσιο χρονικό διάστημα από τα προβλεπόμενα πιο πάνω. Το δικαστήριο δύναται σε αυτή την περίπτωση να επιβάλλει και την ποινή τη̋ οριστική̋ αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋.
4. Αυτό̋ που καταλαμβάνεται να οδηγεί οδικό όχημα χωρί̋ να κέκτηται
νόμιμη άδεια οδήγηση̋, εκτό̋ των λοιπών προβλεπόμενων ποινών, στερείται
του δικαιώματο̋ απόκτηση̋ άδεια̋ οδήγηση̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋, με
απόφαση του δικαστηρίου, τουλάχιστον για τρία (3) έτη και τουλάχιστον για
δέκα (10) έτη αν έγινε υπαίτιο̋ τροχαίου ατυχήματο̋ με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
5. Αυτό̋ που καταλαμβάνεται να οδηγεί οδικό όχημα, κατά το διάστημα
που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγηση̋ για οποιονδήποτε λόγο, εκτό̋ των
λοιπών προβλεπόμενων ποινών, στερείται, με απόφαση του δικαστηρίου, του
δικαιώματο̋ επαναχορήγηση̋ τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ για τρία (3) επιπλέον
έτη, ενώ αν γίνει υπαίτιο̋ τροχαίου ατυχήματο̋ με τραυματισμό ή θάνατο, το
δικαστήριο δύναται να επιβάλλει και την ποινή τη̋ οριστική̋ στέρηση̋ του
δικαιώματο̋ απόκτηση̋ άδεια̋ οδήγηση̋ οποιουδήποτε οδικού οχήματο̋.
Άρθρo 99
Παραχώρηση τη̋ oδήγηση̋ oχήματő
1. Aπαγoρεύεται η παραχώρηση τη̋ oδήγηση̋ oδικoύ oχήματő σε
πρόσωπo τo oπoίo δεν έχει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια oδήγηση̋, ω̋
και τo τυχόν απαιτoύμενo πιστoπoιητικό επαγγελματική̋ ικανότητα̋ ή σε
πρόσωπo τoυ oπoίoυ τα στoιχεία αυτά έχoυν αφαιρεθεί για oπoιαδήπoτε παράβαση. Στη δεύτερη περίπτωση η απαγόρευση ισχύει μόνo κατά τη διάρκεια
τη̋ αφαίρεση̋ των ω̋ άνω στoιχείων.
2. Aυτό̋ πoυ παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφoυ 1 τιμωρείται με
φυλάκιση ενό̋ (1) μέχρι έξι (6) μηνών.
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Άρθρo 100
Έγγραφα τα oπoία πρέπει να φέρει o oδηγό̋
1. O oδηγό̋ oδικoύ oχήματő υπoχρεoύται, όταν oδηγεί, να φέρει τη νόμιμη άδεια oδήγηση̋, ω̋ και τo τυχόν απαιτoύμενo πιστoπoιητικό επαγγελματική̋ ικανότητα̋, την άδεια κυκλoφoρία̋ τoυ oχήματő τo oπoίo oδηγεί
και τo απoδεικτικό ασφάλιση̋, αν από τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ επιβάλλεται η
ασφάλιση.
2. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ τη̋ πιο πάνω παραγράφου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.
Άρθρo 101
Χρήση βoηθητικών oργάνων κατά την oδήγηση
1. Oι oδηγoί oδικών oχημάτων υπoχρεoύνται, όταν oδηγoύν, να φoρoύν
γυαλιά ή να χρησιμoπoιoύν άλλα βoηθητικά όργανα ή μέσα, αν τoύτo αναγράφεται στην άδειά τoυ̋, oι oδηγoί δε μoτoσικλετών υπoχρεoύνται, αν τo κράνő
το οποίο φορούν δεν έχει διαφανέ̋ πρoστατευτικό κάλυμμα, να φoρoύν και
γυαλιά κατά τoυ ανέμoυ.
2. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.
Άρθρo 102
Eιδικό σήμα αναγνώριση̋ νέων oδηγών αυτoκινήτων oχημάτων
και οδηγών Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ)
1. Oι νέoι oδηγoί υπoχρεoύνται να τoπoθετoύν στo αυτoκίνητo πoυ
oδηγoύν ειδικό σήμα αναγνώριση̋ για ένα (1) χρόνο, από την απόκτηση τη̋
άδεια̋. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών oρίζoνται
τα χαρακτηριστικά τoυ σήματő, o τρόπő τoπoθέτησή̋ τoυ, ω̋ και κάθε
άλλη λεπτoμέρεια αναγκαία για την εφαρμoγή τη̋ διάταξη̋ αυτή̋.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγεία̋ και Πρόνοια̋, Δημόσια̋ Τάξη̋ και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικών σημάτων αναγνώριση̋, σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, αν αυτό οδηγείται από Άτομο με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) ή είναι ειδικά διασκευασμένο για τη μεταφορά του. Με απόφαση των ίδιων Υπουργών
καθορίζονται τα χαρακτηριστικά του σήματο̋, ο τρόπο̋ τοποθέτησή̋ του,
καθώ̋ και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή τη̋ διάταξη̋
αυτή̋.
3. Αυτό̋ που παραβαίνει τι̋ διατάξει̋ του άρθρου αυτού τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.
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MEPOΣ TPITO
ΔIOIKHTIKA METPA
TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ
KEΦAΛAIO IA΄
ΔIOIKHTIKA METPA KAI ΠPOΣTIMA
Άρθρo 103
Eπιβoλή διoικητικών μέτρων
1. Στου̋ παραβάτε̋ των διατάξεων των άρθρων 4 παράγραφο̋ 3 (πινακίδε̋ Ρ-6, Ρ-8 έω̋ Ρ-14, Ρ-18 έω̋ Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33, Ρ-71 και Ρ-72,), 5
παράγραφο̋ 8 (περιπτ. ε΄, στ΄, ζ΄), 12 παράγραφο̋ 7, 16 παράγραφοι 2 και
3, 21, 23, 25, 34 παράγραφοι 3 έω̋ 7, 37, 39 παράγραφο̋ 2, 54 παράγραφο̋
1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παράγραφοι 1, 7, 8, 11, 12 και 13 του παρόντο̋
Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο τη̋ αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού και τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ μετά των κρατικών πινακίδων του
οχήματο̋ για δέκα (10) ημέρε̋. Το υπό τη̋ παραγράφου αυτή̋ προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο επιβάλλεται και στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει
ασφαλισθεί για αστική ευθύνη από ατυχήματα αυτοκινήτων.
2. Στου̋ παραβάτε̋ των διατάξεων των άρθρων 3, 4 παράγραφο̋ 3 (πινακίδε̋ Ρ-1, Ρ-2, Ρ-5, Ρ-7, Ρ-21 έω̋ Ρ-24, Ρ-27 έω̋ Ρ-32, Ρ-45 έω̋ Ρ-57 και
Ρ-59), 5 παράγραφοι 8 (περιπτ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄) και 9, 6
παράγραφο̋ 1 (περιπτ. β΄, ε΄ και η΄), 16 παράγραφοι 1 και 5 έω̋ 8, 17, 19 παράγραφο̋ 5, 26, 27, 29, 33, 55, 57, 61, 62 και 88 παράγραφο̋ 3 του παρόντο̋
Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο τη̋ αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού και τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ μετά των κρατικών πινακίδων του
οχήματο̋ για είκοσι (20) ημέρε̋.
3. Για τι̋ παραβάσει̋ των πιo πάνω παραγράφων, πoυ αναφέρoνται σε
ελλείψει̋ τoυ oχήματő ή ελαττωματική λειτoυργία τoυ, η oπoία επηρεάζει
δυσμενώ̋ την oδική ασφάλεια, την υπό τoύτoυ εκπoμπή επικίνδυνων καυσαερίων, την πρόκληση υπερβoλικών θoρύβων, ω̋ και στη μη ασφάλιση
τoυ oχήματő, η επιστρoφή των αφαιρεθέντων στoιχείων κυκλoφoρία̋ τoυ
oχήματő (άδεια κυκλoφoρία̋ και πινακίδε̋) γίνεται μόνoν εφόσoν διαπιστωθεί αρμoδίω̋ η απoκατάσταση των ελαττωμάτων τoυ oχήματő ή των ελλείψεων αυτoύ. Aν και μετά την παρέλευση τoυ χρόνoυ μέχρι τoυ oπoίoυ διαρκεί τo ληφθέν, κατά τι̋ πρoηγoύμενε̋ παραγράφoυ̋, διoικητικό μέτρo, δεν
έχει απoκατασταθεί τo ελάττωμα για τo oπoίo έγινε η αφαίρεση των στoιχείων
κυκλoφoρία̋ τoυ oχήματő, παρατείνεται η λήψη τoυ μέτρoυ αυτoύ μέχρι
απoκατάσταση̋ τoυ ελαττώματő ή των ελαττωμάτων ή των ελλείψεων τoυ
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oχήματő, αρμoδίω̋ διαπιστoυμένων.
4. Kατ’ εξαίρεση των αναφερoμένων στι̋ παραγράφoυ̋ 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, δεν αφαιρoύνται oι κρατικέ̋ πινακίδε̋ και η άδεια κυκλoφoρία̋
των πιo κάτω κατηγoριών oχημάτων:
α) Oδικών oχημάτων πoυ ανήκoυν στι̋ νόμιμα λειτoυργoύσε̋ επιχειρήσει̋ εκμίσθωση̋ αυτών, κατά τη διάρκεια τη̋ μίσθωση̋.
β) Οχημάτων δημόσια̋ χρήση̋.
H εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσει̋, oι oπoίε̋ αναφέρoνται σε ελλείψει̋ ή ελαττωματική λειτoυργία τoυ oχήματő, πoυ επηρεάζoυν δυσμενώ̋
την oδική ασφάλεια ή σε εκπoμπέ̋ επικίνδυνων καυσαερίων και την πρόκληση υπερβoλικών θoρύβων (άρθρα 15 παρ. 1 και 2, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 68,
70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 παρ. 3 του παρόντο̋ Κώδικα), καθώ̋ και για την παράβαση του άρθρου 5 ν. 489/1976.
5. H κατά τι̋ παραγράφoυ̋ 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ αφαίρεση τη̋
άδεια̋ oδήγηση̋ και των κρατικών πινακίδων τoυ oχήματő ενεργείται αμέσω̋ και επί τόπoυ από τoν βεβαιoύντα ή τoυ̋ βεβαιoύντε̋ την παράβαση
αστυνoμικoύ̋ ή άλλα αρμόδια όργανα με τoυ̋ όρoυ̋ και τι̋ πρoϋπoθέσει̋,
πoυ oρίζει κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και
Δημόσια̋ Tάξη̋.
H άδεια oδήγηση̋ και oι κρατικέ̋ πινακίδε̋ πρoσκoμίζoνται, χωρί̋
υπαίτια βραδύτητα, από τo ενεργήσαν την αφαίρεση όργανo στην αρμόδια
Αστυνoμική Αρχή μαζί με σχετική έκθεση τη̋ παράβαση̋. Aυτό̋ σε βάρő
τoυ oπoίoυ λαμβάνεται διoικητικό μέτρo μπoρεί, εμφανιζόμενő στην αρμόδια Αρχή, να εκθέσει τι̋ αντιρρήσει̋ τoυ και μετά επικυρώνεται ή αίρεται τo
διoικητικό μέτρo. Στην περίπτωση κατά την oπoία η άμεση αφαίρεση των πινακίδων είναι αδύνατη, ενεργείται αυτή ευθύ̋ ω̋ καταστεί αυτό δυνατόν, πάντω̋ δε πριν από την παραγραφή τη̋ παράβαση̋ για την oπoία πρoβλέπεται
η αφαίρεση των πινακίδων.
Σε κάθε περίπτωση επιβολή̋ του κατά τι̋ πιο πάνω παραγράφου̋ διοικητικού μέτρου ο οδηγό̋, κάτοχο̋ ή ιδιοκτήτη̋ υποχρεούται, ειδοποιούμενο̋
εγγράφω̋ από την οικεία Αστυνομική Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορία̋ του οχήματο̋, καθώ̋ και την άδεια ικανότητα̋ οδηγού αυτοκινήτου εντό̋ προθεσμία̋ πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση. Αυτό̋ που δεν
συμμορφώνεται με τη διάταξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση ενό̋ (1) έω̋ τριών (3) μηνών. Η εκτέλεση του διοικητικού μέτρου δεν επηρεάζεται από την
έκβαση τη̋ ποινική̋ δίκη̋. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών
και Eπικoινωνιών και Δημόσια̋ Tάξη̋ ρυθμίζoνται τα τεχνικά ή μη θέματα
για την εφαρμoγή των διατάξεων τη̋ παραγράφoυ αυτή̋.
6. Oι δαπάνε̋ για την αφαίρεση, μεταφoρά, απoθήκευση, φύλαξη και
επιστρoφή των, κατά τα ανωτέρω, αφαιρoύμενων στoιχείων κυκλoφoρία̋,
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καθoρίζoνται με πρoεδρικό διάταγμα, πoυ εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Yπoυργών Oικoνoμικών, Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσια̋ Tάξη̋ και βαρύνoυν τoν ιδιoκτήτη ή κάτoχo τoυ oχήματő και καταβάλλoνται
πρo τη̋ παραλαβή̋ των στoιχείων κυκλoφoρία̋ τoυ oχήματő. Mε τo αυτό
πρoεδρικό διάταγμα καθoρίζεται τo ύψő των πιo πάνω δαπανών, ω̋ επίση̋
o τρόπő τη̋ είσπραξή̋ τoυ̋ και η διαχείριση των εισπραττόμενων χρηματικών πoσών, ω̋ και κάθε άλλη λεπτoμέρεια αναγκαία για την εφαρμoγή των
διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ.
7. Tα από τo άρθρo αυτό πρoβλεπόμενα διoικητικά μέτρα επιβάλλoνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τι̋ πoινικέ̋ ή άλλε̋ κυρώσει̋, πoυ πρoβλέπoνται
από τι̋ oικείε̋ διατάξει̋.
8. Για παραβάσει̋ τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πινακίδα Ρ-40), επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο τη̋ αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ μετά
των κρατικών πινακίδων του οχήματο̋ για είκοσι (20) ημέρε̋.
Άρθρo 104
Eπιβoλή πρoστίμων από αστυνoμικά όργανα
1. Στον καταλαμβανόμενο επ’ αυτοφώρω, να διαπράττει παραβάσει̋, για
τι̋ οποίε̋ προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται από το αρμόδιο
κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθεμία
από αυτέ̋. Σε περιπτώσει̋ συγκρότηση̋ μικτών συνεργείων για τη διαπίστωση συγκεκριμένων παραβάσεων, την ποινή του προστίμου επιβάλλει το κατά
περίπτωση αρμόδιο όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.
2. Ο παραβάτη̋ έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντό̋ προθεσμία̋ τριών (3)
ημερών, που αρχίζει από την επίδοση τη̋ βεβαίωση̋ στην Αρχή, στην οποία
ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπω̋ αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση
παράβαση̋, προκειμένου να προβάλει τι̋ αντιρρήσει̋ του.
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσει̋ ή αν οι προβληθείσε̋ απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο τη̋ Αρχή̋ και καταβάλλεται κατά το ήμισυ εντό̋ δέκα (10) ημερών από τη̋ βεβαιώσεω̋ τη̋
παραβάσεω̋, εκτό̋ τη̋ περίπτωση̋ τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 9 του
Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο ακέραιο. Η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτέ̋ οι αντιρρήσει̋ απαιτείται να είναι πλήρω̋
αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.
3. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α., χωρί̋ έκπτωση, εντό̋ προθεσμία̋ δύο (2) μηνών από την βεβαίωσή του.
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται με τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα. Τα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα,
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με τα οποία διενεργείται η διαπίστωση παραβάσεων, στου̋ χώρου̋ όπου
διεξάγεται η δημόσια κυκλοφορία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον
εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προ̋ το κοινό με σταθερέ̋ ή κινητέ̋ πινακίδε̋ για την ύπαρξη και λειτουργία του̋. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών
και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋ καθορίζονται ο τρόπο̋ τη̋ τοποθέτησή̋ του̋, οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ αυτών των μέσων, η λειτουργία του̋ για
τη διαπίστωση των παραβάσεων, τα σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυτά και τη βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά
με του̋ περιορισμού̋ που επιβάλλονται στη χρήση του̋ για τη διαφύλαξη
των δικαιωμάτων όσων υπόκεινται στη δράση του̋ και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
Η έναρξη τη̋ διαδικασία̋ γίνεται με την επίδοση τη̋ σχετική̋ βεβαίωση̋
τη̋ παράβαση̋.
5. Τα πρόστιμα από τι̋ διοικητικέ̋ παραβάσει̋ του Κ.Ο.Κ., που δεν καταβλήθηκαν εντό̋ τη̋ αναφερόμενη̋ προθεσμία̋ των δύο (2) μηνών, βεβαιώνονται υποχρεωτικά, εντό̋ χρονικού διαστήματο̋ τριών (3) μηνών, από τον
οικείο Ο.Τ.Α., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογία̋ του παραβάτη. Η βεβαίωση
των προστίμων αυτών γίνεται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικών καταλόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του π.δ. 16/1989 όπω̋
ισχύει, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα δε εισπραττόμενα ποσά, μετά την αφαίρεση των δαπανών
είσπραξη̋, αποδίδονται κατά τετράμηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋, το οποίο τα διανέμει στου̋ Ο.Τ.Α. με
βάση συντελεστέ̋ κατανομή̋, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋ που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση τη̋ Κεντρική̋ Ένωση̋ Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδο̋.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και
Αποκέντρωση̋, Οικονομία̋ και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋ καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία
βεβαιώσεω̋ και επιβολή̋ των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι
δαπάνε̋ τη̋ είσπραξη̋ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τη̋ παραγράφου αυτή̋.
6. Σε περίπτωση συρροή̋ παραβάσεων επιβάλλεται συνολικό διοικητικό
πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβαση και, το οποίο επαυξάνεται κατά το ήμισυ των προστίμων,
τα οποία προβλέπονται για τι̋ άλλε̋ συντρέχουσε̋ παραβάσει̋, κατά τον
υπολογισμό που προβλέπεται παραπάνω.
7. Σε περίπτωση διαρκού̋ παράβαση̋, το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση τη̋ και αν ο παραβά154
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τη̋ δεν συμμορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μετά από κάθε νέα βεβαίωση τη̋ παράβαση̋.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομία̋ και Οικονομικών, Δικαιοσύνη̋, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋, αναπροσαρμόζονται τα διοικητικά
πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσει̋ του παρόντο̋ Κώδικα.
Άρθρo 105
Δικoνoμικέ̋ διατάξει̋
Το άρθρο 105 καταργείται.

KEΦAΛAIO IB΄
TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ
Άρθρo 106
Aνάκληση άδεια̋ ικανότητα̋ oδηγoύ
1. Aν διαταχθεί, κατ’ εφαρμoγή των διατάξεων τoυ παρόντő Kώδικα, η
ανάκληση τη̋ άδεια̋ ικανότητα̋ oδηγoύ, μπoρεί o oδηγό̋ κατά τoυ oπoίoυ
λαμβάνεται τo μέτρo αυτό, αν συντρέχoυν oι νόμιμε̋ πρoϋπoθέσει̋, να λάβει
νέα άδεια μετά τριετία από την ανάκληση, εκτό̋ και αν πρόκειται για ανάκληση εφ’ όρoυ ζωή̋.
2. Σε περίπτωση ανάκληση̋ άδεια̋ ικανότητα̋ oδηγoύ αυτoκινήτων
oχημάτων, η Αστυνoμική Αρχή, η oπoία εκτελεί τη σχετική απόφαση, oφείλει
να διαβιβάσει την άδεια στην αρμόδια υπηρεσία τη̋ Νομαρχιακή̋ Αυτοδιοίκηση̋ πoυ την εξέδωσε.
Άρθρo 107
Σύστημα ελέγχoυ συμπεριφoρά̋ των oδηγών
1. Mε απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσια̋ Tάξη̋, καθιερώνεται Σύστημα Eλέγχoυ τη̋ Συμπεριφoρά̋ των Οδηγών
(Σ.E.Σ.O.) όλων των μηχανoκίνητων oχημάτων ή oρισμένων κατηγoριών εξ
αυτών ή και των μoτoπoδηλάτων, με τη συγκέντρωση και καταχώριση των
στoιχείων για τι̋ διαπραττόμενε̋ από αυτoύ̋ παραβάσει̋ oρισμένων διατάξεων τoυ παρόντő Kώδικα και τη̋ κατηγoρία̋ αυτών.
2. Mε την αυτή απόφαση καθoρίζoνται o τρόπő συγκέντρωση̋ και καταχώριση̋ των πιo πάνω στoιχείων, η βαθμoλόγηση των παραβάσεων και τα
επιβαλλόμενα διoικητικά μέτρα στην περίπτωση συγκέντρωση̋ oρισμένη̋
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βαθμoλoγία̋ και μπορεί να ορίζεται ότι άδεια οδήγηση̋ που αφαιρέθηκε, κατ’
εφαρμογή του συστήματο̋ ελέγχoυ τη̋ συμπεριφoρά̋ των oδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.),
επαναχορηγείται μόνο μετά από εκπαίδευση του οδηγού με το ειδικό περιεχόμενο που ορίζει η απόφαση και εξέτασή του.
3. Tα πιo πάνω διoικητικά μέτρα επιβάλλoνται και εκτελoύνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τι̋ πoινικέ̋ κυρώσει̋.
Άρθρo 108
Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών
1. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Oικoνoμικών, Περιβάλλoντő,
Χωρoταξία̋ και Δημόσιων Έργων, Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Δημόσια̋ Tάξη̋ μπoρεί να ιδρυθεί Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών (K.O.Π.), μη
επιχoρηγoύμενo από τoν Kρατικό Πρoϋπoλoγισμό, έργo τoυ oπoίoυ θα είναι η παρoχή πληρoφoριών σχετικά με την πυκνότητα τη̋ κυκλoφoρία̋, τα
εμπόδια και την κατάσταση των oδών, τι̋ τoπικέ̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋, ω̋ και
κάθε άλλη̋ πληρoφoρία̋ χρήσιμη̋ για την κυκλoφoρία των oχημάτων, πoυ
θα παρέχεται στo Kέντρo αυτό από τι̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Tρoχαία̋ και άλλoυ̋
δημόσιoυ̋ και ιδιωτικoύ̋ φoρεί̋.
2. Mε την ίδια απόφαση θα καθoριστoύν η νoμική μoρφή και oι λεπτoμέρειε̋ λειτoυργία̋ τoυ Kέντρoυ αυτoύ, ω̋ και o φoρέα̋ πoυ θα τo επoπτεύει.
Άρθρo 109
Δημoσίευση απoφάσεων
1. Oι κατ’ εξoυσιoδότηση των διατάξεων τoυ παρόντő Kώδικα εκδιδόμενε̋ απoφάσει̋ δημoσιεύoνται στην Eφημερίδα τη̋ Kυβερνήσεω̋, εκτό̋ απ’
αυτέ̋ πoυ εκδίδoνται από τι̋ Αστυνoμικέ̋ Αρχέ̋, oι oπoίε̋ δημoσιεύoνται με
τoιχoκόλληση στα κεντρικότερα σημεία των πόλεων και χωριών πoυ αφoρoύν
ή με δημoσίευση στι̋ τoπικέ̋ εφημερίδε̋. Για τη δημoσίευση συντάσσεται
έκθεση από τo αρμόδιo όργανo, η oπoία περιλαμβάνει τη χρoνoλoγία και
τoν τόπo τη̋ δημoσίευση̋ και η oπoία υπoγράφεται από δύo (2) μάρτυρε̋. Aντίγραφo τη̋ έκθεση̋ τηρείται από τoν oικείo διoικητή και δεύτερo
αντίγραφo υπoβάλλεται σε αυτόν πoυ εξέδωσε την αστυνoμική απόφαση,
ενώ τo πρωτότυπo απoστέλλεται στo δημόσιo κατήγoρo.
Άρθρo 110
Τελικέ̋ διατάξει̋
1. Από την έναρξη ισχύο̋ του παρόντο̋ Κώδικα καταργείται ο ν. 2094/
1992, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παράγραφο̋ 15 του ν. 2218/1994,
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τα άρθρα 3, 4 και 5 του π.δ. 19/1995, τα άρθρα 8 παράγραφο̋ 6 και 19 και 9
του ν. 2366/1995 και το άρθρο 9 παράγραφοι 9-13 του ν. 2503/1997, καθώ̋
και κάθε αντίθετη διάταξη.
2. Οι διατάξει̋ του άρθρου 13 του β.δ. τη̋ 24-9/20.10.1958, όπω̋ τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και ισχύουν, δεν θίγονται από τι̋
διατάξει̋ του παρόντο̋ νόμου. Η άδεια των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών
για την κατάληψη οδού ή πεζοδρόμου χορηγείται με τι̋ προϋποθέσει̋ του
άρθρου 48 του παρόντο̋ Κώδικα.
3. Διατάξει̋ που αφορούν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών
και περιφερειακών κρατικών υπηρεσιών δεν θίγονται από τον παρόντα Κώδικα.
4. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον παρόντα Κώδικα προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν
τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικέ̋ αποφάσει̋, που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδική̋ Κυκλοφορία̋, εφόσον δεν αντίκεινται στι̋ διατάξει̋ του παρόντο̋.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Σχεδίων πινακιδίων σήμανση̋ οδών
Ι. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)
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(K - 1α)
Επικίνδυνη αριστερή
στροφή.

(K - 1δ)
Επικίνδυνη δεξιά
στροφή.

(K - 2α)
Επικίνδυνε̋ δύο αντίρροπε̋ ή
διαδοχικέ̋ (συνεχεί̋) στροφέ̋η πρώτη αριστερά.

(K - 2δ)
Επικίνδυνε̋ δύο αντίρροπε̋ ή
διαδοχικέ̋ (συνεχεί̋) στροφέ̋η πρώτη δεξιά.

(K - 3)
Επικίνδυνη κατωφέρεια,
(με κλίση όπω̋ η αναγραφόμενη στην Πινακίδα).

(K - 4)
Απότομη ανωφέρεια, (με
κλίση όπω̋ η αναγραφόμενη
στην Πινακίδα).

(K - 5)
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματο̋ και στι̋ δύο πλευρέ̋.

(K - 6α)
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματο̋ στην αριστερή
πλευρά.

(K - 6δ)
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματο̋ στην δεξιά πλευρά.

(K - 7)
Κινητή γέφυρα.

(K - 8)
Η οδό̋ οδηγεί σε αποβάθρα
ή όχθη ποταμού.

(K - 9)
Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με
λάκκου̋ κ.λπ..

(K - 10)
Επικίνδυνα υπερυψωμένο
οδόστρωμα ή απότομη κυρτή
αλλαγή τη̋ κατά μήκο̋
κλίση̋ τη̋ οδού.

(K - 11)
Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο
(αυλάκι) ή απότομη κοίλη
αλλαγή τη̋ κατά μήκο̋
κλίση̋ τη̋ οδού.

(K - 12)
Ολισθηρό οδόστρωμα.

(K - 13)
Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων,
(ασύνδετο αμμοχάλικο).

(K - 14)
Κίνδυνο̋ από πτώση βράχων
και από την παρουσία του̋
στο οδόστρωμα.

(K - 15)
Κίνδυνο̋ λόγω
διάβαση̋ πεζών.

(K - 17)
(K - 16)
Κίνδυνο̋ λόγω συχνή̋ κίνηση̋ Κίνδυνο̋ λόγω συχνή̋ εισόδου
ή διάβαση̋ ποδηλατιστών.
παιδιών (Σχολεία, Γήπεδα
κ.λπ.).

(K - 18)
Κίνδυνο̋ από διέλευση
οικοσίτων ζώων.
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(K - 19)
Κίνδυνο̋ από διέλευση
αγρίων ζώων.

(K - 20)
Κίνδυνο̋ λόγω εκτελουμένων
εργασιών στην οδό.

(K - 21)
Προσοχή, κόμβο̋ ή θέση όπου
η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τρίχρωμη φωτεινή σηματοδότηση.

(K - 22)
Κίνδυνο̋ λόγω χαμηλή̋
πτήση̋ προσγειουμένων ή
απoγειουμένων αεροσκαφών.

(K - 23)
Κίνδυνο̋ λόγω συχνού ισχυρού
ανέμου (όπω̋ δείχνει η
κατεύθυνση του ανεμουρίου).

(K - 24)
Προαναγγελία διπλή̋
κυκλοφορία̋.

(K - 25)
Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (μη
δηλούμενοι στι̋ πινακίδε̋ Κ-1
έω̋ Κ-24).

(K - 26)
Προσοχή, διασταύρωση
όπου ισχύει η από δεξιά
προτεραιότητα.

(K - 27)
Διασταύρωση με οδό, οι
επί τη̋ οποία̋ κινούμενοι
οφείλουν να παραχωρήσουν
προτεραιότητα.

(K - 28α)
Διακλάδωση με κάθετη οδό
αριστερά, οι επί τη̋ οποία̋
κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

(K - 28δ)
Διακλάδωση με κάθετη
οδό δεξιά, οι επί τη̋ οποία̋
κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

(K - 29α)
Διακλάδωση με λοξή οδό
αριστερά, οι επί τη̋ οποία̋
κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

(K - 29δ)
Διακλάδωση με λοξή οδό δε
ξιά, πάνω στην οποία οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

(K - 32)
Κίνδυνο̋ λόγω ισόπεδη̋
σιδηροδρομική̋ διάβαση̋
χωρί̋ κινητά φράγματα.

(K - 30)
Προσέγγιση σε κυκλική
υποχρεωτική πορεία.

(K - 33) (K - 34) (K - 35)
Πρόσθετε̋ επαναληπτικέ̋ Πινακίδε̋ στι̋ προσβάσει̋ ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι
οποίε̋ δηλώνουν προσέγγιση
σ’ αυτέ̋.

(K - 37)
Κίνδυνο̋ λόγω άμεση̋ γειτονία̋ ισόπεδη̋ σιδηροδρομική̋
(K - 38α)
διάβαση̋ ή διάβαση̋
Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
τροχιοδρόμου, χωρί̋ κινητά
φράγματα διπλή̋ ή πολλαπλή̋
σιδηροδρομική̋ γραμμή̋.

(K - 39)
Συχνή κυκλοφοριακή
συμφόρηση.

(K - 40)
Σήραγγα.

(K - 31)
Κίνδυνο̋ λόγω ισόπεδη̋
σιδηροδρομική̋ διάβαση̋ ή
διάβαση̋ τροχιοδρόμου με
κινητά φράγματα.

(K - 36)
Κίνδυνο̋ λόγω άμεση̋ γειτονία̋ ισόπεδη̋ σιδηροδρομική̋
διάβαση ή διάβαση̋ τροχιοδρόμου, χωρί̋ κινητά φράγματα
μονή̋ σιδηροδρομική̋ γραμμή̋.

(K - 38δ)
Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

(K - 41)
Κίνδυνο̋ λόγω ισόπεδη̋
διάβαση̋ τροχιοδρόμου χωρί̋
κινητά φράγματα.
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(Ρ - 1)
Υποχρεωτική παραχώρηση
προτεραιότητα̋.

(Ρ - 2)
Υποχρεωτική διακοπή
πορεία̋.

(Ρ - 3)
Οδό̋ προτεραιότητα̋.

(Ρ - 4)
Τέλο̋ οδού προτεραιότητα̋.

(Ρ - 5)
Προτεραιότητα τη̋ αντιθέτω̋ ερχόμενη̋ κυκλοφορία̋ λόγω στενότητα̋
οδοστρώματο̋.

(Ρ - 6)
Προτεραιότητα έναντι
επερχομένη̋ κυκλοφορία̋
(λόγω στενότητα̋ οδοστρώματο̋).

(Ρ - 7)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
όλα τα οχήματα.

(Ρ - 8)
Κλειστή οδό̋ για όλα τα
οχήματα και προ̋ τι̋ δύο
κατευθύνσει̋.

(Ρ - 9)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
μηχανοκίνητα οχήματα εκτό̋
των διτρόχων μοτοσικλετών.

(Ρ - 10)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ στι̋
μοτοσικλέτε̋.

(Ρ - 11)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ στα
ποδήλατα.

(Ρ - 12)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ στα
μοτοποδήλατα.

(Ρ - 13)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
φορτηγά αυτοκίνητα.

(Ρ - 14)
Απαγορεύεται η είσοδο̋
σε μηχανοκίνητο όχημα το
οποίο σύρει ρυμουλκούμενο
πλην ημιρυμουλκουμένου ή
ρυμουλκουμένου ενό̋ άξονα.

(Ρ - 15)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
πεζού̋.

(Ρ - 16)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
ζωήλατα οχήματα.

(Ρ - 17)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
χειράμαξε̋.

(Ρ - 18)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
αγροτικά μηχανήματα.

(Ρ - 19)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
μηχανοκίνητα οχήματα.

(Ρ - 20)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).

(Ρ - 21)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
οχήματα συνολικού πλάτου̋
που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 2)
μέτρα.

(Ρ - 22)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
οχήματα συνολικού ύψου̋
που υπερβαίνει τα ...
(π.χ. 3,5) μέτρα.

(Ρ - 23)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
οχήματα συνολικού βάρου̋
που υπερβαίνει του̋ ...
(π.χ. 5) τόνου̋.

(Ρ - 24)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
οχήματα βάρου̋ ανά άξονα
που υπερβαίνει του̋ ...
(π.χ. 2) τόνου̋.
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(Ρ - 25)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
οχήματα ή συνδυασμού̋ οχημάτων μήκου̋, που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 10) μέτρα.
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(Ρ - 26)
Απαγορεύεται η οδήγηση
οχήματο̋ σε απόσταση μικρότερη των ... (π.χ. 70) μέτρων από του προηγούμενου.

(Ρ - 28)
Απαγορεύεται η δεξιά
στροφή.

(Ρ - 29)
Απαγορεύεται η αναστροφή
(στροφή κατά 180ο).

(Ρ - 31)
Απαγορεύεται στου̋ οδηγού̋
φορτηγών αυτοκινήτων
μεγίστου επιτρεπομένου
βάρου̋, που υπερβαίνει του̋
3,5 τόνου̋, να προσπερνούν
άλλα οχήματα.

(Ρ - 32)
Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στον
αναγραφόμενο αριθμό
των ... (π.χ. 50) χλμ/ώρα.

(Ρ - 34)
Απαγορεύεται η διέλευση
χωρί̋ στάση προ του
Τελωνείου.

(Ρ - 35)
Απαγορεύεται η διέλευση
χωρί̋ στάση προ σταθμού
Διοδίων.

(Ρ - 27)
Απαγορεύεται η αριστερή
στροφή.

(Ρ - 30)
Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των διτρόχων
μοτοσικλετών χωρί̋ κάνιστρο.

(Ρ - 33)
Απαγορεύεται η χρήση
ηχητικών οργάνων
προειδοποίηση̋ (εκτό̋ για
αποφυγή δυστυχήματο̋).

(Ρ - 36)
Τέλο̋ όλων των τοπικών απαγορεύσεων, που έχουν επιβληθεί με απαγορευτικέ̋ πινακίδε̋
στα κινούμενα οχήματα.

(Ρ - 37)
Τέλο̋ ορίου ταχύτητο̋,
που έχει επιβληθεί με
απαγορευτική πινακίδα
(π.χ. 40 χλμ/ώρα).

(Ρ - 38)
Τέλο̋ απαγόρευση̋
προσπεράσματο̋, που έχει
επιβληθεί με απαγορευτική
πινακίδα.

(Ρ - 39)
Απαγορεύεται η στάθμευση.

(Ρ - 40)
Απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση.

(Ρ - 41)
Απαγορεύεται η στάθμευση
επί τη̋ πλευρά̋ τη̋ πινακίδα̋ κατά του̋ μονού̋ μήνε̋.

(Ρ - 42)
Απαγορεύεται η στάθμευση
επί τη̋ πλευρά̋ τη̋ πινακίδα̋ κατά του̋ ζυγού̋ μήνε̋.

(Ρ - 43)
Περιοχή απαγόρευση̋
στάθμευση̋ (στάθμευση
περιορισμένη̋ χρονική̋
διαρκεία̋).

(Ρ - 44)
Έξοδο̋ από περιοχή
απαγορευμένη̋ στάθμευση̋.

(Ρ - 45)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
οχήματα που μεταφέρουν
πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικέ̋ ή εύφλεκτε̋ ύλε̋.

(Ρ - 47)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ προ̋ τα αριστερά.

(Ρ - 48)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ προ̋ τα δεξιά.

(Ρ - 46)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
οχήματα, που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα
ύλε̋, που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.

165

(Ρ - 49)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ προ̋ τα εμπρό̋.

(Ρ - 50)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ με στροφή αριστερά
ή δεξιά.

(Ρ - 50α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ με στροφή αριστερά.

(Ρ - 50δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ με στροφή δεξιά.

(Ρ - 51α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ εμπρό̋ ή αριστερά.

(Ρ - 51δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ εμπρό̋ ή δεξιά.

(Ρ - 52)
Υποχρεωτική διέλευση είτε
από τη δεξιά είτε από την
αριστερή πλευρά τη̋ νησίδα̋
ή του εμποδίου.

(Ρ - 52α)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο
από την αριστερή πλευρά τη̋
νησίδα̋ ή του εμποδίου.

(Ρ - 52δ)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο
από τη δεξιά πλευρά τη̋
νησίδα̋ ή του εμποδίου.

(Ρ - 54)
Οδό̋ υποχρεωτική̋ διέλευση̋ ποδηλάτων (απαγορευμένη̋ τη̋ διέλευση̋
άλλων οχημάτων).

(Ρ - 55)
Οδό̋ υποχρεωτική̋ διέλευση̋ πεζών, (απαγορευομένη̋
τη̋ διέλευση̋ άλλων εκτό̋
από πεζών, οχημάτων άμεση̋
ανάγκη̋ και οχημάτων
για την είσοδο-έξοδο σε
παρόδιε̋ ιδιοκτησίε̋).

(Ρ - 53)
Κυκλική υποχρεωτική
διαδρομή.

166

(Ρ - 56)
Οδό̋ υποχρεωτική̋ διέλευση̋ εφίππων (απαγορευομένη̋ τη̋ διέλευση̋ άλλων,
εκτό̋ εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).

(Ρ - 57)
Υποχρεωτική ελαχίστη
ταχύτητα που αναγράφεται
με λευκού̋ αριθμού̋ σε
(π.χ. 30 χλμ/ώρα).

(Ρ - 58)
Τέλο̋ υποχρεωτική̋ ελαχίστη̋ ταχύτητα̋, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.

(Ρ - 59)
Υποχρεωτικέ̋ αντιολισθητικέ̋
αλυσίδε̋ χιόνων, σε δύο τουλάχιστον από του̋ κινητήριου̋
τροχού̋ του αυτοκινήτου.

(Ρ - 60)
Ανωτάτη ταχύτητα περιοχή̋.

(Ρ - 61)
Έξοδο̋ από περιοχή με
ανώτατο όριο ταχύτητα̋.

(Ρ - 62)
Τέλο̋ απαγόρευση̋ προσπεράσματο̋ από φορτηγά
αυτοκίνητα, που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.

(Ρ - 63)
Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρο̋
μεγαλύτερο από (π.χ. 3)
τόνου̋.

(Ρ - 64)
Απαγορεύεται η είσοδο̋ σε
οχήματα, που μεταφέρουν
επικίνδυνα υλικά.

(Ρ - 65)
Η κάθε κατηγορία χρηστών που
απεικονίζει το σύμβολο πρέπει
να χρησιμοποιεί την πλευρά του
αντίστοιχου διαδρόμου που είναι
ειδικά επιλεγμένη γι’ αυτή την
κατηγορία.

(Ρ - 66)
Οι διάφορε̋ κατηγορίε̋ χρηστών που απεικονίζουν τα
αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.

(Ρ - 67)
Αποκλειστική διέλευση
Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.
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(Ρ - 68)
Τέλο̋ αποκλειστική̋ διέλευση̋ Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

(Ρ - 69)
Χώρο̋ ελεγχόμενη̋
στάθμευση̋.

(Ρ - 70)
Χωρό̋ στάθμευση̋ ορισμένη̋
κατηγορία̋ οχημάτων π.χ. ταξί.

(Ρ - 71)
Χώρο̋ στάθμευση̋ αποκλειστικά για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ),
ύστερα από ειδική άδεια.

(Ρ - 72)
Χώρο̋ στάθμευση̋ αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα
Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ),
ύστερα από ειδική άδεια και με
αριθμό κυκλοφορία̋ ...

(Ρ - 73α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ οχημάτων
μεταφορά̋ επικίνδυνων
φορτίων προ̋ τα αριστερά.

(Ρ - 74α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ οχημάτων μεταφορά̋ επικίνδυνων φορτίων
προ̋ τα αριστερά.

(Ρ - 74δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ οχημάτων
μεταφορά̋ επικίνδυνων
φορτίων προ̋ τα δεξιά.

(Ρ - 76)
Αποκλειστική διεύλευση
τροχιοδρόμου.

(Ρ - 77)
Τέλο̋ αποκλειστική̋
διέλευση̋ τροχιοδρόμου.

(Ρ - 73δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση
πορεία̋ οχημάτων
μεταφορά̋ επικίνδυνων
φορτίων προ̋ τα δεξιά.

Ðåñéï÷Þ
Ðñïóôáóßáò ÕäÜôùí

(Ρ - 75)
Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή
σε οχήματα που μεταφέρουν
επικίνδυνε̋ ύλε̋ που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
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ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π)

(Π - 1)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθετείται στι̋ οδού̋ ταχεία̋ κυκλοφορία̋ προ διασταυρώσεων με αναγραφέ̋ κατευθύνσεων και
χιλιομετρικών αποστάσεων.

(Π - 2)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία
τοποθετείται στι̋ οδού̋ ταχεία̋ κυκλοφορία̋
προ διακλαδώσεων με αναγραφέ̋ κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

ÇñÜêëåéï 4
ÁèÞíá 7
Ëáìßá 197
(Π - 3)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθει̋
οδού̋ με αναγραφέ̋ κατευθύνσεων και
χιλιομετρικών αποστάσεων.

(Π - 3α)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδού̋ τοπικού οδικού δικτύου.

Óïýíéï
Sounio
Áêñüðïëç
Akropoli
(Π - 3β)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχέ̋ μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντο̋

(Π - 4)
Προειδοποιητική για
αδιέξοδο.

(Π -5 )
Προειδοποιητική για
αδιέξοδο.
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(Π - 6)
Προειδοποιητική υποχρεωτική̋ διαδρομή̋ για
στροφή αριστερά στην επομένη διασταύρωση
όπου αυτή απαγορεύεται.

(Π - 8α)
Κατεύθυνση̋ μια̋ τοπωνυμία̋, με μορφή βέλου̋.

(Π - 7)
Προειδοποιητική πινακίδα προεπιλογή̋
λωρίδα̋ σε διασταύρωση σε οδού̋ με πολλέ̋
λωρίδε̋ κυκλοφορία̋.

(Π - 8β)
Κατεύθυνση̋ μια̋ τοπωνυμία̋,
με μορφή βέλου̋.

(Π - 8γ)
Κατεύθυνση̋ για περισσότερε̋ τη̋
μια̋ τοπωνυμίε̋ με μορφή βέλου̋.

Áêñüðïëç
Akropoli
(Π - 8δ)
(Π - 9)
Κατεύθυνση̋ μια̋ τοπωνυμία̋ μεγάΚατεύθυνση̋ μια̋ τοπωλου τουριστικού ή αρχαιολογικού νυμία̋ (μορφή̋ ορθογωνίου).
ενδιαφέροντο̋ με μορφή βέλου̋.

(Π - 11)
Κατεύθυνση̋ προ̋ κατασκήνωση.

(Π - 13)
Αρίθμηση εθνικών οδών.
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(Π - 14)
Αρίθμηση διεθνών
αρτηριών.

(Π - 10)
Κατεύθυνση̋ προ̋
αεροδρόμιο.

(Π - 12)
Κατεύθυνση̋ προ̋ Ξενώνα Νεότητα̋.

(Π - 15)
Χιλιομέτρηση
οδών.

(Π - 16)
Χιλιομέτρηση
οδών.

(Π - 17)
Αρχή κατοικημένη̋ περιοχή̋.

(Π - 18)
Τέλο̋ κατοικημένη̋ περιοχή̋.

(Π - 19)
Τοπωνυμία.

(Π - 20)
Επιβεβαιωτική πινακίδα.

(Π - 21)
Διάβαση πεζών.

(Π - 25)
Οδό̋ αδιέξοδη.

(Π - 27α)
Τέλο̋
αυτοκινητοδρόμου.

(Π - 22)
Νοσοκομείο (για αποφυγή
ή μείωση οποιουδήποτε μη
αναγκαίου θορύβου).

(Π - 26)
Οδό̋ ταχεία̋
κυκλοφορία̋.

(Π - 28)
Στάση Λεωφορείου
ή Τρόλλεϋ.

(Π - 23)
Μονόδρομο̋.

(Π - 26α)
Τέλο̋ oδού ταχεία̋
κυκλοφορία̋.

(Π - 28α)
Στάση
τροχιοδρόμου.

(Π - 24)
Μονόδρομο̋.

(Π - 27)
Αυτοκινητόδρομο̋.

(Π - 29)
Ορεινή οδό̋ ανοικτή ή
κλειστή ανάλογα με τι̋
ενδείξει̋ μέσα στα πλαίσια
1, 2, 3, τη̋ πινακίδα̋.

171

172

(Π - 30)
Συνιστώνται
αλυσίδε̋ ή ελαστικά
χιόνων (για το
πλαίσιο τη̋ Π–29).

(Π - 31)
Χώρο̋
επιτρεπομένη̋
στάθμευση̋.

(Π - 31α)
Περιοχή
επιτρεπομένη̋
στάθμευση̋.

(Π - 31β)
Έξοδο̋ από περιοχή
επιτρεπομένη̋
στάθμευση̋.

(Π - 31γ)
Κατεύθυνση̋ προ̋
χώρο επιτρεπομένη̋
στάθμευση̋.

(Π - 32)
Σταθμό̋ Πρώτων
Βοηθειών.

(Π - 33)
Συνεργείο επισκευή̋
βλαβών.

(Π - 34)
Τηλέφωνο.

(Π - 35)
Πρατήριο καυσίμων.

(Π - 36)
Ξενοδοχείο ή
ΜOTEL.

(Π - 37)
Εστιατόριο.

(Π - 38)
Αναψυκτήριο ή
καφενείο.

(Π - 39)
Θέση για παραμονή
εκδρομέων.

(Π - 40)
Σημείο έναρξη̋
περιπάτου.

(Π - 41)
Θέση για
κατασκηνώσει̋.

(Π - 42)
Θέση για
τροχόσπιτα.

(Π - 43)
Θέση για κατασκηνώσει̋ και
τροχόσπιτα.

(Π - 44)
Ξενώνα̋ Νεότητα̋.

(Π - 45)
Τουριστικέ̋
Πληροφορίε̋.

(Π - 46)
Περιοχή
κολύμβηση̋.

(Π - 47)
Εγκαταστάσει̋
υγιεινή̋.

(Π - 48)
Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών
οδική̋ κυκλοφορία̋.

(Π - 49)
Σήραγγα.

(Π - 50)
Αεροδρόμιο.

(Π - 51)
Ελικοδρόμιο.

(Π - 52)
Εναέρια μεταφορά.

(Π - 53)
Λιμάνι.

(Π - 54)
Τουριστικό λιμάνι.

(Π - 55)
Λιμενικό̋ σταθμό̋
ιπταμένων σκαφών.

(Π - 56)
Λιμενικό̋ σταθμό̋
εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.

(Π - 57)
Αστυνομία.

(Π - 58)
Αρχή περιοχή̋
κατοικία̋.
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(Π - 59)
Τέλο̋ περιοχή̋
κατοικία̋.

(Π - 63)
Ανισόπεδη διάβαση
πεζών χωρί̋ σκαλοπάτια.

(Π - 60)
Άτομα με Αναπηρίε̋
(ΑμεΑ).

(Π - 61)
Άνω (υπέργεια)
διάβαση πεζών.

(Π - 64)
Συνιστώμενη ταχύτητα.

(Π - 65)
Γενικά όρια ταχύτητα̋.

(Π - 66)
(Π - 67)
Λωρίδα αποκλειστική̋ κυκλο- Ανώτατα όρια ταχυτήτων
φορία̋ Λεωφορείων ή Τρόλ- ανά λωρίδα κυκλοφορία̋.
λεϋ ή Τροχιοδρόμου ή δικύκλου ή συνδυασμού αυτών.

(Π - 69 )
(Π - 69α)
Αριθμό̋ και κατευθύνσει̋ κυκλοφοριακών λωρίδων.
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(Π - 62)
Κάτω (υπόγεια)
διάβαση πεζών.

(Π - 68)
Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά
λωρίδα κυκλοφορία̋.

(Π - 70 )
(Π - 70α)
Περιορισμό̋ αριθμού κυκλοφοριακών
λωρίδων.

(Π - 71)
Εγκαταστάσει̋ υγιεινή̋ για
Άτομα με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ).

(Π - 72)
Κατεύθυνση οχημάτων για
στάθμευση σε συγκεκριμένο
χώρο (π.χ. Μετρό για χρησιμοποίηση του μεταφορικού
αυτού μέσου).

(Π - 74)
Κατεύθυνση̋ -επισήμανση̋ επικινδύνων
καμπυλών.

(Π - 73)
Προειδοποίηση κατεύθυνση̋
οχημάτων για στάθμευση σε
συγκεκριμένο στεγασμένο
χώρο.

(Π - 75)
Διαδοχικά βέλη κατεύθυνση̋ τοποθετούμενα
σε επικίνδυνε̋ καμπύλε̋ κυρίων αρτηριών.

(Π - 76)
Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί τη̋ οδού.

(Ρ - 52δ)

(Π - 77)
Για υποχρεωτικό πέρασμα από
τα δεξιά νησίδα̋ ή εμποδίου.
(Συνδυάζεται η τοποθέτησή τη̋
π.χ. με τη Ρ-52δ).

(Ρ- 52α)

(Π - 78)
Για υποχρεωτικό πέρασμα
από τα αριστερά νησίδα̋ ή
εμποδίου. (Συνδυάζεται η
τοποθέτησή τη̋ π.χ. με τη
Ρ-52α).

(Ρ - 52)

(Π - 79)
Για υποχρεωτικό πέρασμα από
τα δεξιά ή αριστερά νησίδα̋
ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η
τοποθέτησή τη̋ π.χ. με τη
Ρ-52).
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

(Π - 80)
Αναγγελία προσέγγιση̋
σε ανισόπεδο κόμβο.

(Π - 81)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων
προ ανισόπεδου κόμβου.

(Π - 83)
Γέφυρα σήμανση̋ με αναγραφή
κατευθύνσεων προ ανισόπεδου
κόμβου.

(Π - 84)
Γέφυρα σήμανση̋ με αναγραφή κατευθύνσεων
προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδα̋ του
αυτοκινητοδρόμου.

(Π - 85)
Γέφυρα σήμανση̋ με αναγραφή κατευθύνσεων
στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο
(αρχή λωρίδα̋ επιβράδυνση̋ κόμβου).

(Π - 87)
Επιβεβαιωτική τη̋
εισόδου στο συγκεκριμένο
αυτοκινητόδρομο μετά τον
ανισόπεδο κόμβο.
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(Π - 82)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων
εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από
δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου
κόμβου.

(Π - 88)
Προειδοποιητική
κατεύθυνση̋ εισόδου
στον αυτοκινητόδρομο.

(Π - 86)
Κατεύθυνση εξόδου
από τον αυτοκινητόδρομο.

(Π - 89)
Κατεύθυνση̋ εισόδου στον
αυτοκινητόδρομο.

Èåóóáëïíßêç
ËÜñéóá

ÊáììÝíá Âïýñëá

(Π - 90α) (Π - 90β) (Π - 90γ)
Προειδοποιητικέ̋ εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε αποστάσει̋ 300, 200, 100 μ.
αντίστοιχα προ τη̋ αρχή̋ τη̋ λωρίδα̋ επιβράδυνση̋ του κόμβου
(όπου η πινακίδα Π-85).

(Π - 92)
Αρχή περιοχή̋ κατοικία̋ χαρακτηρισμένη̋
ω̋ περιοχή̋ ηπία̋ κυκλοφορία̋.

(Π - 91)
Προειδοποιητική υποχρεωτική̋ παρακμπτήρια̋
διαδρομή̋ των οδικών οχημάτων επικίνδυνων
φορτίων.

(Π - 92α)
Τέλο̋ περιοχή̋ κατοικία̋ χαρακτηρισμένη̋
ω̋ περιοχή̋ ηπία̋ κυκλοφορία̋.

Ó×ÏËÉÊÏÓ
ÔÑÏ×ÏÍÏÌÏÓ

(Π - 93)
Ρύθμιση κυκλοφορία̋ από
σχολικό τροχονόμο.

(Π - 94)
Απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση. Τα οχήματα των
παραβατών μετακινούνται.

(Π-95)
Τροχιόδρομο̋ επί του
οδοστρώματο̋.
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IV. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (Πρ)

(Πρ - 1)
Απόσταση από τη θέση τη̋ πινακίδα̋ μέχρι
την αρχή τη̋ επικίνδυνη̋ θέση̋ ή τη̋ περιοχή̋
στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενο̋
μ’ αυτήν κανόνα̋ ή περιορισμό̋ (π.χ. 200 μ.).

(Πρ - 3α)
Αρχή ισχύο̋ πινακίδα̋ Ρ-39
ή Ρ-40, που τοποθετείται
παράλληλα προ̋ τον άξονα
τη̋ οδού. Η ισχύ̋ τη̋
πινακίδα̋ εκτείνεται επί
... (π.χ. 10) μ. από τη θέση
τη̋ πινακίδα̋ και προ̋ την
κατεύθυνση του βέλου̋.

(Πρ - 3β)
Υπόμνηση ισχύο̋
πινακίδα̋ Ρ-39 ή Ρ-40, που
τοποθετείται παράλληλα
προ̋ τον άξονα τη̋ οδού.
Η ισχύ̋ τη̋ πινακίδα̋
εκτείνεται επί ... (π.χ. 5) μ.
και από τι̋ δύο πλευρέ̋ τη̋
θέση̋ τη̋ πινακίδα̋.

(Πρ - 3γ)
Τέλο̋ ισχύο̋ πινακίδα̋
Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προ̋ τον
άξονα τη̋ οδού. Η ισχύ̋ τη̋
πινακίδα̋ εκτείνεται επί...
(π.χ. 10) μ. από τη θέση
τη̋ πινακίδα̋ και προ̋ την
κατεύθυνση του βέλου̋.

(Πρ - 4α)
Αρχή ισχύο̋ πινακίδα̋ Ρ-39
ή Ρ-40, που τοποθετείται
κάθετα προ̋ τον άξονα τη̋
οδού.

(Πρ - 4β)
Επανάληψη ισχύο̋
πινακίδα̋ Ρ-39 ή Ρ-40, που
τοποθετείται κάθετα προ̋
τον άξονα τη̋ οδού.

(Πρ - 4γ)
Τέλο̋ ισχύο̋ πινακίδα̋
Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προ̋ τον
άξονα τη̋ οδού.

(Πρ - 4δ)
Επιτρέπεται μόνο για οχήματα Ατόμων με
Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) ύστερα από ειδική άδεια.
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(Πρ - 2)
Μήκο̋ του επικινδύνου τμήματο̋ ή τη̋ περιοχή̋, στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενο̋
με την πινακίδα, περιορισμό̋ (π.χ. 1 χλμ).

(Πρ - 4ε)
Εξαιρούνται μόνο οχήματα Ατόμων με
Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) ύστερα από ειδική άδεια.

(Πρ - 5)
Πάγο̋.

(Πρ - 6)
Βροχή.

(Πρ - 7)
Προτεραιότητα κατεύθυνση̋
σε διασταύρωση (π.χ. α-δ).

(Πρ - 10)
Προτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διακλάδωση μορφή̋
┬ (π.χ. α-β).

(Πρ - 11)
Προτεραιότητα κατεύθυνση̋
σε διακλάδωση μορφή̋
(π.χ. α-β).

(Πρ - 12)
Προτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διακλάδωση μορφή̋
Υ (π.χ. α-γ).

(Πρ - 13)
Προτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διακλάδωση μορφή̋
Υ (π.χ. α-β).

┬

(Πρ - 9)
Προτεραιότητα κατεύθυνση̋ σε διακλάδωση μορφή̋
(π.χ. α-γ).

┬

(Πρ - 8)
Προτεραιότητα κατεύθυνση̋
σε διακλάδωση μορφή̋
(π.χ. α-β).

┬

(Πρ - 14α)
(Πρ - 14δ)
Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά
(14α) – δεξιά 14(δ).

(Πρ - 15α)
(Πρ - 15δ)
Ανακάπτων ελιγμό̋ αριστερά
(15α) – δεξιά (15δ).
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(Πρ-16) Επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη
κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο
(Σύμβολα Οχημάτων)

(Πρ - 16α)
Ζωήλατο όχημα.

(Πρ - 16β)
Χειράμαξα.

(Πρ - 16γ)
Ποδήλατο.

(Πρ - 16δ)
Μοτοποδήλατο.

(Πρ - 16ε)
Μοτοσικλέτα.

(Πρ - 16στ)
Επιβατικό όχημα.

(Πρ - 16ζ)
Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενό̋
άξονα (τρέιλερ).

(Πρ - 16η)
Αγροτικό μηχάνημα.

(Πρ - 16θ)
Λεωφορείο ή
τρόλλεϋ.

(Πρ - 16ι)
Φορτηγό
αυτοκίνητο.

(Πρ - 16ια)
Φορτηγό αρθρωτό
(κονταίινερ).

(Πρ - 16ιγ)
Φορτηγό με ρυμουλκούμενο
όχημα ενό̋ άξονα (τρέιλερ).

(Πρ - 16ιδ)
Όχημα που φέρει πάνω από
ορισμένη ποσότητα εκρηκτικέ̋
ή εύφλεκτε̋ ύλε̋.

(Πρ - 17)
(α έω̋ ιδ)
Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία
οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο
(αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).
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(Πρ - 18α)
Επιτρέπεται μόνο
για τα ταξί.

(Πρ - 16ιβ)
Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκουμένου ενό̋ άξονα.

(Πρ - 16ιε)
Τροχιόδρομο̋.

(Πρ - 18β)
Εξαιρούνται
μόνο τα ταξί.

Πίνακα̋ των άρθρων του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999)
Άρθρο

Τίτλο̋

Σελ.

1

Πεδίο εφαρμογή̋ του Κώδικα

11

2

Ορισμοί

11

3

Υποδείξει̋ και σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι

19

4

Σήμανση οδών με πινακίδε̋

20

5

Οριζόντια σήμανση οδών

34

6

Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία οχημάτων

39

7

Φωτεινή σηματοδότηση για του̋ πεζού̋

41

7α

Ειδική σήμανση, σηματοδότηση και διαμόρφωση των χώρων κυκλοφορία̋ για Άτομα με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ)

41

8

Σήμανση ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων

42

9

Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στι̋ οδού̋

42

10

Εγκατάσταση μέσων σήμανση̋ και σηματoδότηση̋

43

11

Επιγραφέ̋ – Διαφημίσει̋

46

12

Γενικέ̋ διατάξει̋

48

13

Οδηγοί

50

14

Ζώα, αναβάτε̋ αλόγων και συνοδοί ζώων

53

15

Εκπομπέ̋ ρύπων, θόρυβοι κ.λπ.

53

16

Θέση επί τη̋ οδού

54

17

Προσπέρασμα – Κυκλοφορία σε στοίχου̋

55

18

Διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα

58

19

Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων

58

20

Όρια ταχύτητα̋

60

21

Κανόνε̋ για του̋ ελιγμού̋ των οχημάτων

64

22

Κίνηση προ̋ τα πίσω

64

23

Αλλαγή κατεύθυνση̋

65

24

Επιβράδυνση

65

25

Ειδικοί κανόνε̋ για τα οχήματα των δημόσιων συγκοινωνιών

66

26

Ισόπεδοι οδικοί κόμβοι και υποχρέωση παραχώρηση̋ προτεραιότητα̋

66

27

Ισόπεδε̋ σιδηροδρομικέ̋ διαβάσει̋

67
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Πίνακα̋ των άρθρων του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999)
Άρθρο
28

Σελ.
68
69

30

Οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιέ̋
Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομου̋, οδού̋ ταχεία̋ κυκλοφορία̋ και σήραγγε̋
Άνοιγμα των θυρών οχημάτων

31

Εμπόδια στο οδόστρωμα

71

32

Φόρτωση οχημάτων

71

33

Μεταφορά επιβατών με οχήματα

73

34

Στάση και στάθμευση

73

35

Κανόνε̋ χρήση̋ φώτων εντοπισμού θέση̋

78

36

Κανόνε̋ χρήση̋ των φώτων οχημάτων

80

37

Ηχητικέ̋ και φωτεινέ̋ προειδοποιήσει̋

82

38

Κανόνε̋ κυκλοφορία̋ πεζών

82

39

Συμπεριφορά των οδηγών προ̋ του̋ πεζού̋

84
86

43

Ειδικοί κανόνε̋ για του̋ οδηγού̋ ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
Ειδικοί κανόνε̋ για συνοδείε̋, πομπέ̋ και κίνηση αμαξιδίων Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ) ή βρεφών
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματο̋, φαρμάκων ή τοξικών
ουσιών
Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματο̋

90

44

Οχήματα άμεση̋ ανάγκη̋ – Έργα στι̋ οδού̋

92
94

46

Ειδικέ̋ υποχρεώσει̋ οδηγών και πεζών προ̋ τα αστυνομικά όργανα
και του̋ σχολικού̋ τροχονόμου̋
Ακινητοποίηση οχήματο̋

47

Εργασίε̋ και εναπόθεση υλικών στι̋ οδού̋

95

48

Κατάληψη τμήματο̋ οδού και πεζόδρομου

96

49

Αγώνε̋ στι̋ οδού̋ και στι̋ πίστε̋

97

50

Τεκμήριο υπαιτιότητα̋

98

51

Πραγματογνώμονε̋

99

52

Μέτρα ρύθμιση̋ οδική̋ κυκλοφορία̋

99

53

Διαστάσει̋ και βάρη οχημάτων

107

54

Έλξη οχημάτων

108

29

40
41
42

45
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Τίτλο̋

71

87
87

95

Πίνακα̋ των άρθρων του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999)
Τίτλο̋

Σελ.

55

Τροχοπέδηση αυτοκινήτων οχημάτων

109

56
57

Τροχοπέδηση ρυμουλκούμενων

110
112
112

59

Τροχοπέδηση συνδυασμών οχημάτων
Τροχοπέδηση μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
Τροχοπέδηση ποδηλάτων

60

Τροχοπέδηση ζωήλατων οχημάτων

113

61

Τροχοπέδηση αγροτικών μηχανημάτων

113

62

Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων

114

63

Φώτα πορεία̋ (μεγάλα)

114

64

Φώτα διασταύρωση̋ (μεσαία)

115

65

Φώτα θέση̋ (μικρά)

115

66

Φώτα όγκου και φώτα πλευρικά

116

67

Φω̋ πινακίδα̋ αριθμού κυκλοφορία̋

116

68

Φώτα τροχοπέδηση̋

117

69

Φώτα ομίχλη̋

117

70

Φώτα οπισθοπορεία̋

117

71

Φώτα δεικτών κατεύθυνση̋ (φλα̋) και φώτα έκτακτη̋ ανάγκη̋

118

72

Αντανακλαστήρε̋

118

73

Γενική διάταξη ηλεκτρικού συστήματο̋

119

74

Φώτα μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών

119

75

Φώτα τρίτροχων οχημάτων

121

76

Φώτα ποδηλάτων

122

77

Φώτα ζωήλατων οχημάτων

123

78

Φώτα αγροτικών μηχανημάτων

123

79

Φώτα μηχανημάτων έργων

124

80

Γενικέ̋ διατάξει̋ για το φωτισμό

124

81

Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευέ̋ οχημάτων

125

82

Ειδικέ̋ διατάξει̋

130

83

Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων

131

84

Έγκριση τύπου οχημάτων

131

Άρθρο

58

113
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Πίνακα̋ των άρθρων του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999)
Τίτλο̋

Άρθρο
85

Στοιχεία αναγνώριση̋ πλαισίου και κινητήρα

132

86
87

Τεχνικό̋ έλεγχο̋ οχημάτων

133

Γενική απογραφή και ταξινόμηση οχημάτων

134

88

Άδεια κυκλοφορία̋ οχημάτων

135

89

Μεταβολή στοιχείων τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋

136

90

Πινακίδε̋ αριθμού κυκλοφορία̋

136

91

Κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων στο εξωτερικό – Κυκλοφορία
ξένων αυτοκινήτων

137

92

Αφαίρεση άδεια̋ και πινακίδων αριθμού κυκλοφορία̋

138

93

Παύση κυκλοφορία̋ οχήματο̋

138

94

Κατηγορίε̋ αδειών οδήγηση̋ αυτοκινήτων τρίτροχων οχημάτων και
138
μοτοσικλετών – Κυρώσει̋ – Άδειε̋ εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών

95

Ισχύ̋ αδειών οδήγηση̋

141

96

Άδειε̋ οδήγηση̋ μοτοποδηλάτων

143

97

Άδειε̋ οδήγηση̋ αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων

144

98

Ειδικέ̋ περιπτώσει̋ αφαίρεση̋ άδεια̋ οδήγηση̋

144

99

Παραχώρηση τη̋ οδήγηση̋ οχήματο̋

145

100

Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγό̋

146

101

Χρήση βοηθητικών οργάνων κατά την οδήγηση
Ειδικό σήμα αναγνώριση̋ νέων οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων και
οδηγών Ατόμων με Αναπηρίε̋ (ΑμεΑ)

146
146

102

184

Σελ.

103
104

Επιβολή διοικητικών μέτρων

149

Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα

151

105

Δικονομικέ̋ διατάξει̋ (καταργήθηκε με το ν. 3542/2007)

153

106

Ανάκληση άδεια̋ ικανότητα̋ οδηγού

153

107

Σύστημα ελέγχου συμπεριφορά̋ των οδηγών

153

108

Κέντρο Οδικών Πληροφοριών

154

109

Δημοσίευση αποφάσεων

154

110

Τελικέ̋ διατάξει̋

154

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÏÉÍÙN Ê.Ï.Ê.
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11

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

700,00 €

Παραβίαση STOP - υποχρεωτική̋ παραχώρηση̋ προτεραιότητα̋ (Ρ-1 και Ρ-2)

80,00 €

Περιορισμοί κυκλοφορία̋
(Ρ-3 έω̋ Ρ-6, Ρ-9 έω̋ Ρ-26,
Ρ-30 κ.λπ.)

200,00 €

40,00 €

Παράνομη στάθμευση (Ρ-39,
Ρ-41, Ρ-42 και Ρ-43)

Παραβίαση απαγορευτικών
σημάτων (Ρ-7, Ρ-8, Ρ-27,
Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64,
Ρ-71 και Ρ-72)

20,00 €

Χώρο̋ ελεγχόμενη̋ στάθμευση̋ (Ρ-69)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ*

150,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Μη συμμόρφωση με υποδείξει̋ τροχονόμου

* (π): ποινικό, (δ): διοικητικό

4

3

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

3

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

20 ημέρε̋

9

9
(πινακίδε̋ Ρ71 και Ρ-72)

5
(πινακίδε̋
Ρ-5 έω̋
Ρ-10, Ρ-12
10 ημέρε̋
έω̋ Ρ-14,
(πινακίδε̋ Ρ-6, Ρ-8 έω̋ Ρ-14, Ρ-18 Ρ-19, Ρ-20,
έω̋ Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33, Ρ-71
Ρ-26 έω̋
και Ρ-72)
Ρ-32, Ρ-45
έω̋ Ρ-55,
Ρ-59, Ρ-60,
20 ημέρε̋
(πινακίδε̋ Ρ-5, Ρ-7, Ρ-21 έω̋ Ρ-24, Ρ-65 έω̋
Ρ-27 έω̋ Ρ-32, Ρ-40, Ρ-45 έω̋ Ρ-57 Ρ-67, Ρ-73α
έω̋ Ρ-75)
και Ρ-59)

20 ημέρε̋

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΔΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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200,00 €

Χάραξη διαγραμμίσεων χωρί̋ προδιαγραφέ̋

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

9

1 περ. β΄, ε΄,
η΄, ι΄

11

9

9

Παράνομη ανάρτηση ή
επικόλληση διαφημιστικών
πινακίδων

Εγκατάσταση πινακίδα̋,
αφίσα̋ κ.λπ. με δυσμενή
επίδραση στην ασφάλεια τη̋
κυκλοφορία̋

8

10

Τοποθέτηση ή καταστροφή,
αλλοίωση κ.λπ. πινακίδων
σήμανση̋, σηματοδοτών ή
διαγραμμίσεων

5

9

Έω̋ 1.500,00 €
και έω̋
10.000,00 € εάν
γίνει χρήση ανεξίτηλων ουσιών

2.000,00 €

1.500,00 €

Παράλειψη ή πλημμελή̋
σήμανση εργασιών που
εκτελούνται στι̋ οδού̋ από
εργολάβου̋

40,00 €

Παραβίαση φωτεινού σηματοδότη από πεζό

1

80,00 €

Παραβίαση λοιπών διατάξεων, ρυθμίσεων με φωτεινού̋
σηματοδότε̋

700,00 €

80,00 €

Λοιπέ̋ παραβάσει̋ διαγραμμίσεων

8 περ. δ΄, ε΄, ζ΄
έω̋ ιγ΄

7

6

5

400,00 €

Παράβαση διαγραμμίσεων

8 περ. α΄, β΄,
γ΄, στ΄

(π)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

60 ημέρε̋

20 ημέρε̋
(εκτό̋ περ. ι΄)

20 ημέρε̋

20 ημέρε̋
(λοιπέ̋ περ.)

10 ημέρε̋
(περ. ε΄, στ΄, ζ΄)

9

7
(περ. α΄, β΄,
γ΄, δ΄ και ια΄)
3
(περ. ε΄, ζ΄, ιγ΄)

Ποινή φυλάκιση̋
έω̋ 12 μήνε̋

Ποινή φυλάκιση̋
έω̋ 6 μήνε̋
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13

12

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

200,00 €

400,00 €

Ανάρμοστη συμπεριφορά
οδηγών - απόρριψη αντικειμένων

Απόρριψη αντικειμένων που
παρακωλύουν την κυκλοφορία ή καθιστούν ολισθηρό το
οδόστρωμα

1

3, 4 και 7

2

350,00 €
700,00 €

700,00 €
100,00 €

100,00 €

100,00 €
200,00 €

Ζώνη - Κράνο̋

Αυτοσχέδιοι αγώνε̋ - οδήγηση χάριν εντυπωσιασμού

Στάθμευση εκατέρωθεν οδοστρώματο̋ αυτοκινητοδρόμου - εγκατάσταση καντίνα̋

Κίνηση αυτ/του χωρί̋ οδηγό

Αντικανονική χρήση κινητού
τηλεφώνου. Χρήση ακουστικών συνδεδεμένων με ηχητικέ̋ συσκευέ̋. Χρήση τηλεόραση̋. Ικανότητα οδηγού

Αναγκαίε̋ γνώσει̋ οδηγού ή
εκπαιδευόμενου οδηγού

Οδήγηση πέραν του ωραρίου
λεωφορείων και Ε.Δ.Χ.

8

9

1

2

3

5 εδάφ. α΄

5 και 6

200,00 €

Αντικανονική συμπεριφορά
οδηγών προ̋ του̋ χρήστε̋
τη̋ οδού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

30 ημέρε̋

30 ημέρε̋

30 ημέρε̋

30 ημέρε̋

10 ημέρε̋
30 ημέρε̋

10 ημέρε̋
(παρ. 7)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3

9

5

5

3

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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15

14

13

4

1

Θόρυβο̋ από ηχοσυστήματα

Παρενόχληση άλλων χρηστών
τη̋ οδού, παρόδιων, διαμενόντων επί τη̋ οδού με σκόνη,
καπνό, ρήψη υγρών κ.λπ.
200,00 €

80,00 €

200,00 €

Εκπομπή ρύπων ή θορύβου
πέραν των επιτρεπόμενων
ορίων

8

20,00 €

Μη τήρηση υποχρεώσεων ή
ψευδή̋ δήλωση κατόχων ή
αιτούντων άδεια̋ οδήγηση̋,
οι οποίοι είναι δικαιούχοι ή αιτούντε̋ αναπηρική̋ σύνταξη̋

5 εδάφ. γ΄

Μη επίβλεψη ζώων

80,00 €

Μη συνετή οδήγηση Ε.Δ.Χ.,
Μ.Μ.Μ., τουριστικού οχήματο̋

5 εδάφ. β΄

1 έω̋ 4

700,00 €

Ε.Δ.Χ., Μ.Μ.Μ. ή τουριστικά
οχήματα μη εφοδιασμένα με
μέτρα παθητική̋ ασφάλεια̋
των επιβατών (τιμωρείται ο
κάτοχο̋)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

30 ημέρε̋

3 μήνε̋

Επί τόπου και μέχρι την προσκόμιση από τον παραβάτη σημειώματο̋
τη̋ αρμόδια̋ Υπηρεσία̋ Συγκοινωνιών για τη σχετική καταλληλότητα
του οχήματο̋

Επανεξέταση από
Δευτεροβάθμια
Ιατρική Επιτροπή
μετά την πάροδο
του τριμήνου

190

19

18

17

16

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

Θέση στο οδόστρωμα, κίνηση
σε λωρίδε̋

1 έω̋ 3

80,00 €

80,00 €

Συνάντηση με όχημα κινούμενο αντίθετα

Ταχύτητα και αποστάσει̋ μεταξύ οχημάτων

Συναγωνισμό̋ οδηγών στην
ταχύτητα

1 έω̋ 8 (εκτό̋ 5)

5

100,00 €

80,00 €

700,00 €

Αντικανονικό προσπέρασμα,
3 (περ. α΄, β΄, ε΄,
προσπέρασμα σε σιδηροδροστ΄ και ζ΄) και 4
μική διάβαση

Λοιπέ̋ διατάξει̋ για το προσπέρασμα - κυκλοφορία σε
στοίχου̋

200,00 €

80,00 €

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Αντίθετη κίνηση, κίνηση σε
πλατεία, πεζόδρομο, νησίδε̋,
αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο

4 έω̋ 7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

20 ημέρε̋

20 ημέρε̋

10 ημέρε̋
(παρ. 2 και 3)

20 ημέρε̋
(παρ. 1 και 5 έω̋ 7)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3
(εκτό̋
παρ. 6)

3

7

5
(παρ. 4)

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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20

14

350,00 €

2.000,00 €

Κίνηση στο λοιπό οδικό δίκτυο με ταχύτητα άνω των
120 χλμ/ώρα

Εξοπλισμό̋ εντοπισμού ή περεμπόδιση̋ συσκευών μέτρηση̋ ταχύτητα̋

350,00 €

Υπέρβαση ορίου ταχύτητα̋
> 30 χλμ/ώρα

350,00 €

100,00 €

Υπέρβαση ορίου ταχύτητα̋
> 20 χλμ/ώρα

Κίνηση σε οδό ταχεία̋ κυκλοφορία̋ με ταχύτητα άνω
των 130 χλμ/ώρα

40,00 €

Υπέρβαση ορίου ταχύτητα̋
≤ 20 χλμ/ώρα

350,00 €

80,00 €

Βραδυπορεία από καθορισθέν
κατώτατο όριο ταχύτητα̋

10 και 13

Κίνηση σε αυτο/δρομο με ταχύτητα άνω των 150 χλμ/ώρα

700,00 €

Ύπαρξη, αλλοίωση στοιχείων μέτρηση̋ ταχύτητα̋,
ταχογράφου και περιοριστή
ταχύτητα̋ ή επενέργεια
στου̋ μηχανισμού̋ αυτού̋
με σκοπό την αλλοίωση των
ενδείξεων

9

12

80,00 €

Μη αναγραφή ανώτατου
ορίου ταχύτητα̋ σε φορτηγά,
ρυμουλκούμενα αυτών και
λεωφορεία

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

30 ημέρε̋

60 ημέρε̋

30 ημέρε̋

60 ημέρε̋

5

5
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1 περ. γ΄

700,00 €

1 περ. β΄

Μη διακοπή πορεία̋ προ ισόπεδη̋ σιδηροδρομική̋ διάβαση̋ με κινητά φράγματα, σε
αναλάμπων ερυθρό φωτεινό
σηματοδότη ή ηχητικό σήμα

700,00 €

Μη διακοπή πορεία̋ προ ισόπεδη̋ σιδηροδρομική̋ διάβαση̋ χωρί̋ μπάρε̋ ή φωτεινή
σηματοδότηση με σήμανση

1 έω̋ 6

26

27

350,00 €

Μη τήρηση υποχρεώσεων παραχώρηση προτεραιότητα̋
σε οδικού̋ κόμβου̋

100,00 €

Υποχρέωση οδηγών για διευκόλυνση Μ.Μ.Μ.

1

40,00 €

Απότομη επιβράδυνση χωρί̋
λόγο και προειδοποίηση

25

80,00 €

80,00 €

Αντικανονική αλλαγή κατεύθυνση̋

Μη μείωση ταχύτητα̋ ενόψει
οχήματο̋ που προτίθεται να
αλλάξει κατεύθυνση

80,00 €

Κίνηση προ̋ τα πίσω

700,00 €

80,00 €

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1 και 2

4

1 έω̋ 3

1

Επικίνδυνοι ελιγμοί

Ελιγμοί οχημάτων, μη χρήση
δεικτών κατεύθυνση̋ (φλα̋)

1 έω̋ 3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

24

23

22

21

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

60 ημέρε̋

30 ημέρε̋

20 ημέρε̋

20 ημέρε̋

10 ημέρε̋

10 ημέρε̋

10 ημέρε̋

10 ημέρε̋

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9

(παρ. 5)

7

3
(παρ. 1 και 2)

3

9

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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29

28

27
80,00 €

150,00 €

200,00 €

700,00 €

200,00 €

200,00 €

Μη διευκόλυνση κυκλοφορία̋ τραμ, παράνομο προσπέρασμα

Κίνηση μη μηχανοκίνητων
οχημάτων ή οχημάτων τα
οποία εκ κατασκευή̋ δεν αναπτύσσουν ταχύτητα άνω των
50 χλμ/ώρα σε αυτο/δρομο ή
οδό ταχεία̋ κυκλοφορία̋

Αναστροφή, οπισθοπορεία,
κίνηση στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα σε αυτο/δρομο
ή οδό ταχεία̋ κυκλοφορία̋

Μη σήμανση με προειδοποιητικό τρίγωνο ή ρυμούλκηση
σε αυτο/δρομο ή οδό ταχεία̋
κυκλοφορία̋

Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό
ταχεία̋ κυκλοφορία̋ κίνηση
φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων ή συρμών
άνω των 7 μέτρων στην αριστερή λωρίδα

1 και 2

1 και 5

2

3

4

700,00 €

Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋ οδηγών
σε ισόπεδε̋ σιδηροδρομικέ̋
διαβάσει̋

1 περ. δ΄

Παραβίαση κινητού φράγματο̋ ισόπεδη̋ σιδηροδρομική̋
διάβαση̋

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

20 ημέρε̋

60 ημέρε̋

20 ημέρε̋

20 ημέρε̋

20 ημέρε̋

5

5

9

5
(παρ. 1)

9

194
700,00 €

200,00 €

200,00 €
40,00 €

80,00 €

Οπισθοπορεία ή αναστροφή
σε σήραγγα

Στάθμευση σε σήραγγα, μη
χρήση φώτων

Κίνηση σε Λ.Ε.Α.

Αντικανονικό άνοιγμα θυρών
οχήματο̋

Αντικανονική κίνηση οδηγών
όταν υπάρχουν εμπόδια στο
οδόστρωμα

7

8 περ. α΄ και β΄

8

9

1

≥200,00 €

Δημιουργία και χρήση πρόσβαση̋ σε αυτο/δρομο ή οδό
ταχεία̋ κυκλοφορία̋

5 και 6

31

200,00 €

Αντικανονική είσοδο̋ ή έξοδο̋ στον αυτοκινητόδρομο

4

1

200,00 €

Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό
ταχεία̋ κυκλοφορία̋ κίνηση
των οχημάτων στην αριστερή
λωρίδα (λωρίδα προσπέραση̋), εκτό̋ αν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(π)

(δ)

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

30

29

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

20 ημέρε̋

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9

9
(εκτό̋ στάθμευση̋)

9

5

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

Φυλάκιση από 1
έω̋ 12 μήνε̋

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Παράνομη στάση - στάθμευση (λοιπέ̋ διατάξει̋
όπω̋ παραπλεύρω̋ άλλου
σταθμευμένου οχήματο̋, σε
χώρου̋ στάθμευση̋ ΤΑΞΙ, σε
πεζόδρομου̋ και εισόδου̋ εξόδου̋ αυτών)

2 περ. ιστ΄ και
ιη΄

1 και 3 έω̋ 11

35

1 έω̋ 7

12

150,00 €

Παράνομη στάση - στάθμευση σε χώρου̋ ή ράμπε̋
διάβαση̋ ΑμεΑ

2

Παραβίαση κανόνων χρήση̋
φώτων εντοπισμού θέση̋

Κατάληψη οδοστρώματο̋

80,00 €

40,00 €

80,00 €

Παράνομη στάση - στάθμευση (σε <5 μ. από διάβαση
πεζών, <12 μ. από στάση
Μ.Μ.Μ. ή πινακίδα STOP,
<20 μ. από φωτεινού̋ σηματοδότε̋, γέφυρε̋, πεζοδρόμια, πλατείε̋, νησίδε̋,
σήραγγα, βοηθητική οδό)

34

80,00 €

1 και 3

33

Επικίνδυνη φόρτωση
(πλην φορτηγών)

Επικίνδυνη μεταφορά επιβατών (περισσότερων των
επιτρεπόμενων, μη χρήση ζώνη̋, κράνου̋ από αυτού̋)

80,00 €

1 έω̋ 8

32

Κακή φόρτωση και υπέρβαρο
(πλην φορτηγών)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

10 ημέρε̋
(παρ. 3 έω̋ 7)

20 ημέρε̋

9

7
(παρ. 2 περ.
α΄ και γ΄)

3
(εκτό̋ παρ.
1, 3 και 8)

Σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρ. 292 του
Ποινικού Κώδικα

Νέα παράβαση
μετά από 3 ώρε̋.
Απομάκρυνση του
οχήματο̋ μετά από
6 ώρε̋ (αμέσω̋
εάν παρεμποδίζεται
η κυκλοφορία).
Τα πρόστιμα μειώνονται στο ήμισυ
για μοτοσικλέτε̋
και μοτοποδήλατα

Ακινητοποίηση του
οχήματο̋

196

Μη τήρηση κανόνων χρήση̋
των φώτων οχημάτων

Θάμβωση

1, 3 και 4

1 περ. β΄

40

1 έω̋ 5

80,00 €

150,00 €

Χρήση κινητού τηλεφώνου
ή ακουστικών συνδεδεμένων
1 περ. στ΄ και ζ΄ με ηχητικέ̋ συσκευέ̋ (οδηγοί
ποδ/των, μοτοποδ/των, μοτ/τών, τρίτροχων)

Παραβίαση ειδικών κανόνων
για οδηγού̋ ποδ/των, μοτοποδ/των, μοτ/τών, τρίτροχων

200,00 €

1 έω̋ 5

Αντικανονική συμπεριφορά
των οδηγών προ̋ του̋ πεζού̋
(όπω̋ σε πεζόδρομου̋, διαβάσει̋ πεζών, περιοχέ̋ ήπια̋
κυκλοφορία̋)

39

40,00 €

1 έω̋ 4

Παράβαση από του̋ πεζού̋
των κανόνων κυκλοφορία̋
για αυτού̋

38

20,00 €

Κακή χρήση ηχητικών οργάνων - προειδοποιήσεων

1, 2, 4 και 5

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(π)

200,00 € έω̋
700,00 €

80,00 €

(δ)

80,00 €

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Χρήση φώτων ομίχλη̋ (πλην
περιπτώσεων ομίχλη̋, χιονόπτωση̋, καταρρακτώδου̋
βροχή̋ ή σε στενή ελικοειδή
οδό)

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

37

36

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

30 ημέρε̋

1 μήνα̋

10 ημέρε̋
(παρ. 2)

10 ημέρε̋

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5
(παρ. 1
και 2)

7

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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42

41

200,00 €
700,00 €

1.200,00 €

2.000,00 €

200.00 €

• 0,80 g/l έω̋ 1,10 g/l
(0,40mg/l έω̋ 0,60 mg/l )
• άνω του 1,10 g/l
(> 0,60mg/l )

• άνω του 1,10 g/l (0,60mg/l)
εντό̋ 2 ετών από προηγούμενη παράβαση για αλκοόλ

• 0,20 g/l έω̋ 0,80 g/l (0,10
mg/l έω̋ 0,40 mg/l) οδηγοί
κάτοχοι άδεια̋ οδήγηση̋ για
λιγότερο από 2 έτη ή οδηγοί
οχημάτων Ε.Δ.Χ., φορτηγών
άνω των 3,5 τόνων, σχολικών
και λοιπών λεωφορείων,
ασθενοφόρων, οχημάτων
μεταφορά̋ επικίνδυνων εμπορευμάτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων

7 περ. β΄

7 περ. γ΄

8

ΚΥΑ 43500/
5691/2002
άρθρο 1

40,00 €

• 0,50 g/l έω̋ 0,80 g/l
(0,25mg/l έω̋ 0,40 mg/l )

Οδήγηση υπό την επίδραση
αλκοόλ, συγκέντρωση στο
αίμα (εκπνεόμενο αέρα):

Διακοπή από οδηγού̋ πομπών, στρατιωτικών φαλάγγων, στοίχων μαθητών

7 περ. α΄

1

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

10 ημέρε̋ έω̋ 6
μήνε̋ (επιβάλλεται
από το δικαστή5 χρόνια (αρριο). Εκτό̋ των
χομένων κάθε κατηγοριών οχηφορά από τη μάτων του άρθρου
λήξη του χρό- 103 παρ. 4 περ. α΄
νου τη̋ προκαι β΄
ηγούμενη̋
αφαίρεση̋)

180 ημέρε̋

90 ημέρε̋

7

9

5

Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και
ακινητοποίηση του
οχήματο̋

Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών και
ακινητοποίηση του
οχήματο̋

Επιπλέον, ακινητοποίηση του οχήματο̋

198

2 περ. α΄ και β΄

1 και 2 περ. γ΄

Μη παροχή αναγκαία̋ βοήθεια̋ στου̋ παθόντε̋ (σε περίπτωση θανάτου ή σωματική̋ βλάβη̋ σε οδικό τροχαίο
ατύχημα) - μη ειδοποίηση
των Αστυνομικών Αρχών
- μη παραμονή στον τόπο του
ατυχήματο̋

Συμπεριφορά οδηγών σε
περίπτωση ατυχήματο̋ (μη
στάθμευση, μη λήψη μέτρων
κυκλοφοριακή̋ ασφάλεια̋,
μη παροχή των στοιχείων
ταυτότητά̋ του, μη αποτροπή
μεταβολή̋ στον τόπο του
ατυχήματο̋ εάν επήλθε θάνατο̋ ή σωματική βλάβη)

9

42

43

Οδήγηση υπό την επίδραση
τοξικών ουσιών ή φαρμάκων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

≥ 200,00 €

(π)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή
6 μηνών εάν από
τη συμπεριφορά
του οδηγού ο
παθών περιήλθε
σε κίνδυνο ζωή̋,
επήλθε θάνατο̋ ή
βαριά σωματική
βλάβη

3 έω̋ 6 μήνε̋
(επιβάλλεται από το
δικαστήριο
εάν από τη
συμπεριφορά
του οδηγού
ο παθών
περιήλθε σε
κίνδυνο ζωή̋,
επήλθε θάνατο̋ ή βαριά
σωματική
βλάβη)

Φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Φυλάκιση τουλάχιστον 1 μηνό̋

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

1 έω̋ 3 μήνε̋
(επιβάλλεται
από το δικαστήριο)

3 έω̋ 6 μήνε̋
(επιβάλλεται
από το δικαστήριο)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

199

47

Φθορέ̋ στην οδό

5

(δ)

Χρήση ειδικού ρουχισμού
από εργαζόμενου̋ στην οδό

4

80,00 €

Τομή, εκσκαφή ή εργασίε̋
επί τη̋ οδού χωρί̋ άδεια

3

Φυλάκιση έω̋
1 έτο̋

Φυλάκιση έω̋
1 έτο̋

Απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό

2
(δ)

Φυλάκιση έω̋
1 έτο̋

Μη περίφραξη και επισήμανση ορυγμάτων - επικίνδυνων
χώρων έργων επί τη̋ οδού

1 περ. β΄

400,00 €

Φυλάκιση έω̋
1 έτο̋

(π)

Φυλάκιση έω̋
1 έτο̋

≥ 200,00 €

1 έω̋ 3 μήνε̋
(επιβάλλεται
από το δικαστήριο)

Άρνηση ακινητοποίηση̋
οχήματο̋ σε υπόδειξη τροχονόμου

1 περ. α΄

2

46

Φυλάκιση έω̋
1 έτο̋

5

Μη σήμανση εργασιών ή υλικών επί τη̋ οδού που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία

1 έω̋ 3

(δ)

(δ)

1 μήνα (επιβάλλεται από
το δικαστήριο)

150,00 €

150,00 €

Παραβίαση των ειδικών υποχρεώσεων οδηγών και πεζών
προ̋ αστυνομικά όργανα
και σχολικού̋ τροχονόμου̋
(μη συμμόρφωση σε σήμα
στάση̋, άρνηση παροχή̋ ή
παροχή ψευδών στοιχείων,
παρεμπόδιση του έργου του̋)

Ακολούθηση αυτοκινήτων
άμεση̋ ανάγκη̋

3

45

44

Παρεμπόδιση αυτοκινήτων
άμεση̋ ανάγκη̋

1

200

1 έω̋ 4

1 έω̋ 4

54

8

6

400,00 €

Κυκλοφορία οχημάτων με μη
προβλεπόμενα βάρη ή διαστάσει̋ (πλην φορτηγών)

80,00 €

400,00 €

Παραβίαση ωραρίου τροφοδοσία̋

Παράνομη έλξη οχημάτων

(δ)

(π)

(π)

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΔΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5
(κίνηση ή
στάθμευση
σε οδό ή
λωρίδα
κίνηση̋
Μ.Μ.Μ.)

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

Φυλάκιση από
1 έω̋ 6 μήνε̋

Φυλάκιση έω̋
1 έτο̋

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(δ)

(δ)

(δ)

10 ημέρε̋ (παρ. 1)

30 ημέρε̋

Επιπλέον, ακινητοποίηση του οχήματο̋

Οι παραβάτε̋ τιμωρούνται με βάση τι̋ ειδικέ̋ διατάξει̋ του ν. 3446/2006

200,00 €

Παραβίαση μέτρων περιορισμού ή απαγόρευση̋ κυκλοφορία̋

5

Παραβίαση περιορισμών
στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων

1.000,00 € έω̋
10.000,00 €

Κυκλοφοριακέ̋ ρυθμίσει̋
από του̋ Ο.Τ.Α. χωρί̋ σχετική εξουσιοδότηση, καθ’
υπέρβαση ή παραβίαση αυτή̋
(σαμαράκια)

53

52

≥ 200,00 €

Αγώνε̋ σε οδού̋ και πίστε̋
χωρί̋ άδεια

1

49

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
400,00 €

1 έω̋ 5

48

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Κατάληψη τμήματο̋ οδού ή
πεζοδρομίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

201

1 έω̋ 9

1 έω̋ 6

1

1 έω̋ 4

1

1

1 και 2

1 και 2

55

56

57

58

59

60

61

62

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

40,00 €

40,00 €

200,00 €

200,00 €

Κυκλοφορία ή οδήγηση
οχήματο̋ χωρί̋ ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδηση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση
οχήματο̋ με ρυμουλκούμενο
χωρί̋ ή με μη προβλεπόμενο
σύστημα τροχοπέδηση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση συνδυασμού οχημάτων χωρί̋ ή
με μη προβλεπόμενο σύστημα
τροχοπέδηση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση
μοτ/του, μοτ/τα̋, τρίτροχου
χωρί̋ ή με μη προβλεπόμενο
σύστημα τροχοπέδηση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση ποδ/του χωρί̋ ή με μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδηση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση ζωήλατου οχήματο̋ χωρί̋ ή με
μη προβλεπόμενο σύστημα
τροχοπέδηση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση
αγροτικού μηχανήματο̋
χωρί̋ ή με μη προβλεπόμενο
σύστημα τροχοπέδηση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση μηχανήματο̋ έργων χωρί̋ ή με
μη προβλεπόμενο σύστημα
τροχοπέδηση̋

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

20 ημέρε̋

20 ημέρε̋

20 ημέρε̋

20 ημέρε̋

202

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

1 και 2

1 και 2

1 έω̋ 5

1 και 2

1

1

1 και 2

1

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

63

64

65

66

67

68

69

70

150,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

40,00 €

150,00 €

40,00 €

40,00 €

Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/του χωρί̋ ή με μη προβλεπόμενα φώτα διασταύρωση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/του ή ρυμουλκούμενου χωρί̋
ή με μη προβλεπόμενα φώτα
θέση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/του ή ρυμουλκούμενου χωρί̋
ή με μη προβλεπόμενα φώτα
όγκου και πλευρικά (οχήματα
με πλάτο̋ άνω των 2,10 μ.)

Ανεπαρκή̋ φωτισμό̋ πινακίδα̋ του αριθμού κυκλοφορία̋
(οχήματα και ρυμουλκούμενα)

Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/του ή ρυμουλκούμενου χωρί̋
ή με μη προβλεπόμενα φώτα
τροχοπέδηση̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/του ή ρυμουλκούμενου με μη
προβλεπόμενα φώτα ομίχλη̋

Κυκλοφορία ή οδήγηση
αυτ/του με μη προβλεπόμενα
φώτα οπισθοπορεία̋

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/του χωρί̋ ή με μη προβλεπόμενα φώτα πορεία̋

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

10 ημέρε̋

10 ημέρε̋

10 ημέρε̋

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΔΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

203

1 και 2

1 έω̋ 5

1

1 έω̋ 6

1 και 2

1

1

1 και 2

71

72

73

74

75

76

77

78

150,00 €

150,00 €

80,00 €

150,00 €

150,00 €

40,00 €

40,00 €

150,00 €

Κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/του ή ρυμουλκούμενου χωρί̋
ή με μη προβλεπόμενα φώτα
έκτακτη̋ ανάγκη̋ και δεικτών κατεύθυνση̋ (φλα̋)

Μη προβλεπόμενοι αντανακλαστήρε̋ ή έλλειψη αυτών
(οχήματα και ρυμουλκούμενα)

Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμό̋ με προβλεπόμενο
ηλεκτρικό σύστημα

Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμό̋ με προβλεπόμενα φώτα
(μοτ/τα, μοτ/τε̋) ή ηλεκτρικό
σύστημα (μοτ/τε̋)

Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμό̋ με προβλεπόμενα φώτα
(τρίτροχα οχήματα)

Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμό̋ με προβλεπόμενα
φώτα - αντανακλαστήρε̋
(ποδήλατα)

Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμό̋ με προβλεπόμενα
φώτα - αντανακλαστήρε̋ (ζωήλατα οχήματα)

Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμό̋ με προβλεπόμενα φώτααντανακλαστήρε̋ (γεωργικά
μηχανήματα)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

10 ημέρε̋

204
20,00 €

Μη δήλωση εντό̋ 15 ημερών
τη̋ μεταβολή̋ εξωτερικού
χρωματισμού αυτ/του

1

80,00 €

Κακή λειτουργία των συστημάτων των οχημάτων,
οχήματα με αντικείμενα που
προεξέχουν

83

200,00 €

Μη εφοδιασμό̋ οχήματο̋ με
προβλεπόμενε̋ ζώνε̋ ασφαλεία̋

17

1 έω̋ 4

200,00 €

Μη εφοδιασμό̋ οχήματο̋ με
αποτελεσματικό σιγαστήρα

1 έω̋ 24

12

80,00 €

Μη εφοδιασμό̋ οχήματο̋ με
τα προβλεπόμενα εξαρτήματα
(σύστημα διεύθυνση̋, καθρέπτε̋, ηχητικά όργανα, εφεδρικό τροχό, ταχόμετρο κ.λπ.)

82

81

80,00 €

1 έω̋ 6

80

Γενικέ̋ διατάξει̋ για το φωτισμό, προσθήκη φωτιστικών ή
αντανακλαστικών στοιχείων
πέραν των προβλεπόμενων

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

150,00 €

1 και 2

79

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Κακή λειτουργία, μη εφοδιασμό̋ με προβλεπόμενα
φώτα - αντανακλαστήρε̋ (μηχανήματα έργων)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

10 ημέρε̋

10 ημέρε̋
(μόνο για τι̋ παρ. 1, 7, 8, 11 και 13)

10 ημέρε̋

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

205

88

87

86

85

4

400,00 €

≤ 200,00 €

Κυκλοφορία μηχανοκίνητου
οχήματο̋ χωρί̋ απογραφή και
ταξινόμηση (πλην φορτηγών)

Κυκλοφορία ή οδήγηση χωρί̋
άδεια κυκλοφορία̋ (αυτ/το,
ρυμουλκούμενο, τρίτροχο,
μοτ/τα) ή που έχει αφαιρεθεί

Κυκλοφορία ή οδήγηση χωρί̋
άδεια κυκλοφορία̋ (αγροτικό
μηχάνημα, μηχάνημα έργων)
ή που έχει αφαιρεθεί

3

4

5

200,00 €

400,00 €

5

Κυκλοφορία οχήματο̋ που
δεν έχει υποστεί εμπροθέσμω̋ τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο

(δ)

(π)

(δ)

(δ)

Μέχρι την απογραφή του οχήματο̋

Μη εμπρόθεσμη προσκόμιση οχήματο̋ για τακτικό ή
έκτακτο τεχνικό έλεγχο (πλην
φορτηγών)

6

(δ)

1 έω̋ 3 μήνε̋ (επιβάλλεται από το
δικαστήριο)

Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση τμήματο̋ του αμαξώματο̋
ή του κινητήρα που επιφέρει
μερική ή ολική εξαφάνιση ή
αλλοίωση του τύπου και του
αριθμού πλαισίου χωρί̋ την
προηγούμενη γνωστοποίηση
στην αρμόδια υπηρεσία

400,00 €

Οριστική αφαίρεση (επιβάλλεται
από το δικαστήριο)

Παραποίηση, αλλοίωση στοιχείων αναγνώριση̋ πλαισίου
και κινητήρα

5

Φυλάκιση 1 έω̋ 6
μηνών

Φυλάκιση έω̋
1 έτο̋

Φυλάκιση τουλάχιστον 1 μηνό̋

206

1 και 2

89

90

6

88

4

3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

≥ 200,00 €

Μεταβολή κατόχου ή κύριων
χαρακτηριστικών οχήματο̋
χωρί̋ νέα άδεια (πλην φορτηγών)

300,00 €

300,00 €

Κυκλοφορία αυτ/του χωρί̋
και τι̋ 2 νομίμω̋ χορηγημένε̋ και κανονικέ̋ πινακίδε̋
αριθμού κυκλοφορία̋

Πινακίδε̋ αριθμού κυκλοφορία̋ μη ευκρινώ̋ ορατέ̋, μη
αναγνωρίσιμε̋ από τεχνικά
μέσα ή με μη αντανακλαστικό επί αυτών υλικό (πλην
φορτηγών)

Μετάθεση πινακίδων αριθμού
κυκλοφορία̋ σε άλλο όχημα

Χρήση, πώληση, αγορά παραποιημένων πινακίδων αριθμού κυκλοφορία̋

Κατασκευή πινακίδων αριθμού κυκλοφορία̋

20,00 €

200,00 €

(δ)

(δ)

(π)

(δ)

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Κυκλοφορία ή οδήγηση
ζωήλατου οχήματο̋ χωρί̋
άδεια κυκλοφορία̋ ή που έχει
αφαιρεθεί

Κυκλοφορία ή οδήγηση μοτ/δηλάτων χωρί̋ άδεια κυκλοφορία̋ ή που έχει αφαιρεθεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

Φυλάκιση έω̋
1 έτο̋

Φυλάκιση 1 έω̋ 3
μηνών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

207

3

1 και 2

5

6

2

3

1

91

93

94

95

96

97

98

100,00 €

≥ 200,00 €

200,00 €

≥ 200,00 €

≥ 200,00 €

Παραβίαση υποχρέωση̋ παράδοση̋ τη̋ άδεια̋ και των
πινακίδων αριθμού κυκλοφορία̋ σε περίπτωση ακινησία̋,
διάλυση̋, καταστροφή̋ ή
οριστική̋ εξαγωγή̋ μηχανοκίνητου οχήματο̋ στην
αλλοδαπή

Οδήγηση χωρί̋ ισχύουσα
άδεια οδήγηση̋ ή που έχει
αφαιρεθεί ή ανακληθεί (αυτ/τα, τρίτροχα, μοτ/τε̋, πλην
φορτηγών)

Οδήγηση με άδεια που έχει
λήξει η ισχύ̋ τη̋ (πλην φορτηγών)

Οδήγηση μοτ/του χωρί̋ άδεια
οδήγηση̋ ή που έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί

Οδήγηση αγροτικού μηχανήματο̋, μηχανήματο̋ έργου
χωρί̋ άδεια οδήγηση̋ ή που
έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί

Χρήση οδικού οχήματο̋ για
την τέλεση κακουργήματο̋ ή
εκ δόλου πλημμελήματο̋ με
επιβαλλόμενη ποινή τουλάχιστον 3 μήνε̋ φυλάκιση

40,00 €

Κυκλοφορία αυτοκινήτων που
έχουν απογραφεί στην Ελλάδα και φέρουν διεθνέ̋ διακριτικό σήμα ξένου κράτου̋

(π)

(π)

(δ)

(π)

(δ)

(δ)

1 έω̋ 10 έτη
(με απόφαση δικαστηρίου)

Αποστέλλεται
στην αρμόδια
Υπηρεσία Συγκοινωνιών

Φυλάκιση 1 έω̋
3 μηνών

Φυλάκιση 1 έω̋
3 μηνών

Φυλάκιση 1 έω̋
12 μηνών
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98

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

4

Οδήγηση χωρί̋ τη νόμιμη
άδεια οδήγηση̋

Υποτροπή των περ. α΄ και β΄

3 περ. β΄

3 περ. γ΄

2 έω̋ 5 έτη
(με δικαστική
απόφαση)

Υπαίτιο̋ θανάτου εμπλεκομένου σε ατύχημα (ή εντό̋
30 ημερών από αυτό) με
οδήγηση κατά παράβαση των
διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

3 περ. α΄

Για χρονικό
διάστημα
διπλάσιο των
περ. α΄ και β΄
έω̋ οριστική
αφαίρεση

3 μήνε̋ έω̋
2 έτη (με
δικαστική
απόφαση)

Υπαίτιο̋ σοβαρού τραυματισμού εμπλεκομένου σε
ατύχημα με οδήγηση κατά
παράβαση των διατάξεων του
Κ.Ο.Κ.

2

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατοχή ή χρήση πλαστή̋ ή
παραποιημένη̋ άδεια̋ οδήγηση̋

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

Επιπλέον, στέρηση δικαιώματο̋
απόκτηση̋ άδεια̋
οδήγηση̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋
για τουλάχιστον 3
έτη (με απόφαση
δικαστηρίου)

Επαναχορήγηση
τη̋ άδεια̋ μετά
από θεωρητικέ̋
και πρακτικέ̋ εξετάσει̋

Τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο
216 του Ποινικού
Κώδικα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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99

98

1

5

4

Φυλάκιση 1 έω̋
6 μηνών

Παραχώρηση οδήγηση̋ σε
πρόσωπο χωρί̋ άδεια ή Πιστοποιητικό Επαγγελματική̋
Ικανότητα̋ ή που του έχουν
αφαιρεθεί

Οδήγηση με αφαιρεθείσα
άδεια οδήγηση̋

Οδήγηση με αφαιρεθείσα
άδεια οδήγηση̋ και υπαίτιο̋
τροχαίου ατυχήματο̋ με
τραυματισμό ή θάνατο

Επιπλέον, στέρηση
δικαιώματο̋ επαναχορήγηση̋ τη̋
άδεια̋ οδήγηση̋
για 3 επιπλέον έτη
(με απόφαση δικαστηρίου)

Υπαίτιο̋ τραυματισμού ή
θανάτου με οδήγηση χωρί̋ τη
νόμιμη άδεια οδήγηση̋

Επιπλέον, στέρηση
δικαιώματο̋ επαναχορήγηση̋ τη̋
άδεια̋ οδήγηση̋
για 3 επιπλέον έτη
ή οριστική στέρηση (με απόφαση
δικαστηρίου)

Επιπλέον, στέρηση δικαιώματο̋
απόκτηση̋ άδεια̋
οδήγηση̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋
για τουλάχιστον 10
έτη (με απόφαση
δικαστηρίου)
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

1

1

1

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

100

101

102

Μη τοποθέτηση ειδικού
σήματο̋ αναγνώριση̋ νέου
οδηγού για 1 έτο̋

Μη χρήση γυαλιών κατά του
ανέμου με κράνο̋ χωρί̋ διαφανέ̋ προστατευτικό κάλυμμα (μοτ/τιστέ̋)

Μη χρήση βοηθητικών οργάνων που αναγράφονται στην
άδεια οδήγηση̋ του οδηγού

Οδηγό̋ οχήματο̋ που δεν φέρει τα απαιτούμενα έγγραφα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

20,00 €

200,00 €

20,00 €

(δ)

(δ)

(δ)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΔΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΙΝΗΣ
ΣΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 11 Απριλίου 2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 21504/2601
Θέμα: Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφορά̋ Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.)
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντα̋ υπόψη :
1. Τι̋ διατάξει̋ :
α. του άρθρου 107 του Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋ που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/A΄/23-3-1999) όπω̋ ισχύει.
β. του άρθρου 14 του ν.2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α΄/6-2-2001) «Ρύθμιση θεμάτων
ανέλκυση̋ ναυαγίων και άλλε̋ διατάξει̋».
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσία̋ για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/το̋ 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄).
2. Ότι για ορισμένε̋ παραβάσει̋ του Κώδικα Oδική̋ Κυκλοφορία̋, οι οποίε̋
είναι ενταγμένε̋ στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφορά̋ Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.), απαιτείται παράλληλα και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, για το λόγο ότι οι παραβάσει̋ αυτέ̋ επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οδική ασφάλεια και είναι κύριε̋
αιτίε̋ τροχαίων ατυχημάτων.
3. Την ανάγκη αναμόρφωση̋ τη̋ απόφαση̋ «Σύστημα Eλέγχου Συμπεριφορά̋ Οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων»
4. Την αριθμ. 59/2007 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματο̋ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτου̋.
5. Το γεγονό̋ ότι από τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρο̋ του κρατικού προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογή̋ του Σ.E.Σ.Ο.
Στο Σ.E.Σ.Ο. εντάσσεται, ελέγχεται και παρακολουθείται η οδική συμπεριφο211

ρά κατόχων άδεια̋ οδήγηση̋ αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,
εφόσον η άδεια αυτή έχει εκδοθεί από ελληνική ή ξένη αρχή και ισχύει στην Ελλάδα σύμφωνα με τι̋ εκάστοτε ισχύουσε̋ διατάξει̋. Ο έλεγχο̋ αυτό̋ διενεργείται από τα Αστυνομικά όργανα και από οποιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία έχει
εκχωρηθεί με νόμο η αρμοδιότητα εφαρμογή̋ του Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋
(Κ.Ο.Κ.).
Άρθρο 2
Παραβάσει̋ Κ.Ο.Κ. - Βαθμοί ποινή̋
Στο Σ.E.Σ.Ο. εντάσσονται οι παραβάσει̋ διατάξεων του Κ.Ο.Κ., όπω̋ αυτέ̋
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με του̋ αντίστοιχου̋, για κάθε παράβαση, βαθμού̋ ποινή̋:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ Σ.Ε.Σ.Ο.
Άρθρο/παράγρ./
περίπτωση Κ.Ο.Κ.

Περίληψη Παράβαση̋

1.

Άρθρο 3

Παραβίαση των σημάτων των τροχονόμων

Γ1

3

Άρθρο 4/
παρ. 11

Παραβίαση των πινακίδων Ρ-1, Ρ-2, Ρ-71, Ρ-72 ή
του συνδυασμού αυτών με πρόσθετε̋ πινακίδε̋

Θ1

9

Άρθρο 4/
παρ. 11

Παραβίαση των πινακίδων Ρ-5, Ρ-6, Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9,
Ρ-10, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-26, Ρ-27,
Ρ-28, Ρ-29, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-32, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-47,
Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52,
Ρ-52α, Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-65,
Ρ-66, Ρ-67, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ-74δ, Ρ-75 ή του
συνδυασμού αυτών με πρόσθετε̋ πινακίδε̋

Ε1

5

Παραβίαση τη̋ οριζόντια̋ σήμανση̋
(περιπτώσει̋ α΄, β΄, γ΄, δ΄, ια΄)

Ζ2

7

Παραβίαση τη̋ οριζόντια̋ σήμανση̋
(περιπτώσει̋ ε΄, ζ΄, ιγ΄)

Γ2

3

Άρθρο 6/ παρ.
1/ περ. β΄, ε΄,
η΄, ι΄

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Θ2

9

Άρθρο 12/
παρ. 1

Αντικανονική συμπεριφορά οδηγού προ̋ του̋
χρήστε̋ τη̋ οδού

Γ3

3

Άρθρο 12/
παρ. 2, 5, 6

Διασκόρπιση στο οδόστρωμα υλικών που μπορούν
να προκαλέσουν κίνδυνο
Μη χρήση ζώνη̋ ασφαλεία̋ ή μη κανονική χρήση
τη̋ ή έλλειψη ειδικών μέσων συγκράτηση̋ για
παιδιά
Οδήγηση μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτα̋ ή
τρικύκλου χωρί̋ κουβούκλιο χωρί̋ ο οδηγό̋ και ο
επιβάτη̋ να φοράει κράνο̋

Ε2

5

2.

3.

4.

Άρθρο 5/
παρ. 8

5.
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Κωδικό̋ Βαθμοί
ποινή̋ ποινή̋
(ΚΠ)
(ΒΠ)

α/α

5.

Άρθρο 12/
παρ. 8

Οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη
ικανότητα̋, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση
αυτοσχέδιων αγώνων

Θ3

9

6.

Άρθρο 13/
παρ. 2

Οδήγηση αυτοκινήτου με χρήση ηχητικών
συσκευών ή τηλεόραση̋
Οδήγηση με χρήση κινητού τηλεφώνου χωρί̋
ανοικτή ακρόαση ή χωρί̋ ασύρματη επικοινωνία

Γ4

3

7.

Άρθρο 16/
παρ. 4

Κίνηση αντίθετα στην κυκλοφορία, σε πεζοδρόμια,
πλατείε̋ κ.λπ.

Ε3

5

Άρθρο 17/
παρ. 3/
Αντικανονική συμπεριφορά κατά το προσπέρασμα
περ. α΄, β΄, ε΄, στ΄,
ζ΄ & παρ. 4
8.

Ζ3

7

Άρθρο 17
(λοιπέ̋ διατάξει̋)

Αντικανονική συμπεριφορά κατά το προσπέρασμα

Γ5

3

9.

Άρθρο 19/
εκτό̋ των
παρ. 5, 6

Γενικέ̋ διατάξει̋ που αφορούν την ταχύτητα και
αποστάσει̋ ασφαλεία̋

Γ6

3

10.

Άρθρο 20/
παρ. 10, 12, 13

Υπέρβαση τη̋ ταχύτητα̋ μεταξύ των 20 και 30 Km/h
Αντικανονική χρήση ταχογράφου και περιοριστή
ταχύτητα̋

Ε4

5

11.

Άρθρο 21/
παρ. 4

Συνεχεί̋ ελιγμοί

Θ4

9

12.

Άρθρο 25

Παραβίαση ειδικών κανόνων για τα οχήματα των
δημοσίων συγκοινωνιών

Γ7

3

Παρακώλυση κυκλοφορία̋ σε ισόπεδο κόμβο

Γ8

3

Παραβίαση προτεραιότητα̋

Ζ4

7

Παραβίαση σιδηροδρομικών διαβάσεων

Θ5

9

Άρθρο 29/
παρ. 1, 3, 4,
5, 6

Κυκλοφορία μοτοποδηλάτων στον αυτοκινητόδρομο
Μη σήμανση με προειδοποιητικό τρίγωνο ή ρυμούλκηση στον αυτοκινητόδρομο
η
Κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην 3 λωρίδα στον
αυτοκινητόδρομο
Αντικανονική είσοδο̋ και έξοδο̋ στον αυτοκινητόδρομο

Ε5

5

Άρθρο 29/
παρ. 2, 8, 9

Αναστροφή κίνηση̋, οπισθοπορεία και κίνηση στην
κεντρική διαχωριστική λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο
Αναστροφή κίνηση̋, οπισθοπορεία και μη χρήση
φώτων στι̋ σήραγγε̋
Κίνηση στη λωρίδα έκτακτη̋ ανάγκη̋ στον αυτοκινητόδρομο

Θ6

9

13.

14.

Άρθρο 26/
παρ. 1, 2
Άρθρο 26/
παρ. 5
Άρθρο 27/
παρ. 1/
περ. β΄, γ΄, δ΄

15.
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16.

Άρθρο 32/
παρ. 2, 4, 5,
6, 7

Ακατάλληλη φόρτωση του φορτίου (δεν είναι καλά
τοποθετημένο ή περιορίζει την ορατότητα του οδηγού
ή δεν είναι καλά σημασμένο ή σύρεται στο έδαφο̋)

Γ9

3

17.

Άρθρο 33/
παρ. 2/
περ. α΄, γ΄

Αντικανονική μεταφορά επιβατών και παιδιών με
μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτε̋

Ζ5

7

18.

Άρθρο 39

Αντικανονική συμπεριφορά οδηγών προ̋ πεζού̋

Ζ6

7

19.

Άρθρο 40/
παρ. 1, 2

Μη εφαρμογή των ειδικών κανόνων για του̋ οδηγού̋ μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων
οχημάτων

Ε6

5

Άρθρο 42/
παρ. 7α

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
(Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από 0,50 g/l έω̋
0.80 g/l μετρούμενη με τη μέθοδο τη̋ αιμοληψία̋
ή από 0,25 έω̋ 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά
λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται
στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή
αλκοολόμετρου)

Ε7

5

Άρθρο 42/
παρ. 7β

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
(Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από 0,80 g/l έω̋
1,10 g/l μετρούμενη με τη μέθοδο τη̋ αιμοληψία̋
ή από 0,40 έω̋ 0,60 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά
λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται
στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή
αλκοολόμετρου)

Θ7

9

Άρθρο 1 τη̋
κ.υ.α. 43500/
5691/2002
(ΦΕΚ 1055/Β΄)
(για ειδικέ̋
κατηγορίε̋
οδηγών)

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
(Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα από 0,20 g/l έω̋
0.80 g/l μετρούμενη με τη μέθοδο τη̋ αιμοληψία̋
ή από 0,10 έω̋ 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά
λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται
στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή
αλκοολόμετρου)

Ζ7

7

21.

Άρθρο 44/
παρ. 3/
περ. γ΄

Ακολούθηση των οχημάτων άμεση̋ ανάγκη̋

Ε8

5

22.

Άρθρο 52/
παρ. 6

Κίνηση ή στάθμευση στι̋ οδού̋ ή λωρίδε̋ που κυκλοφορούν μόνο τα μέσα μαζική̋ μεταφορά̋

Ε9

5

23.

Άρθρο 68

Φώτα τροχοπέδηση̋

Φ1

3

20.
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Άρθρο 3
Κυρώσει̋
1. Σε περίπτωση συρροή̋ παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. κατά το άρθρο 2 τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋, το αρμόδιο όργανο που τι̋ βεβαιώνει βαθμολογεί όλε̋ τι̋
παραβάσει̋.
2. Η άδεια οδήγηση̋ αφαιρείται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7
τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋, με τη συμπλήρωση στο μητρώο του παραβάτη-οδηγού
είκοσι πέντε (25) βαθμών.
3. Η άδεια οδήγηση̋ αφαιρείται, επίση̋, ανεξαρτήτω̋ συμπλήρωση̋ των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινή̋, όταν ο παραβάτη̋-οδηγό̋ διαπράξει για δεύτερη
φορά την ίδια παράβαση εντό̋ διαστήματο̋ ενό̋ (1) έτου̋. Οι παραβάσει̋ αυτέ̋
είναι οι κάτωθι έξι (6):
α. του άρθρου 4/παρ. 11 (μόνο των πινακίδων Ρ-1 και Ρ-2),
β. του άρθρου 6/παρ. 1/ περ. β΄, ε΄, η΄, ι΄,
γ. του άρθρου 12/παρ. 8,
δ. του άρθρου 27,
ε. του άρθρου 29/ παρ. 2,
στ. του άρθρου 42 ή του άρθρου 1 τη̋ κ.υ.α. 43500/5691/2002 (ΦΕΚ 1055/
Β΄), όπω̋ περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, οι οποίε̋ λογίζονται για του̋
σκοπού̋ του παρόντο̋ άρθρου ω̋ η αυτή παράβαση.
4. Κάθε παράβαση του Κ.Ο.Κ., που είναι καταχωρισμένη στο μητρώο του
παραβάτη-οδηγού, σύμφωνα με το άρθρο 4 τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋, μαζί με
του̋ βαθμού̋ που αντιστοιχούν σ’ αυτή, διαγράφεται μόλι̋ συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία βεβαίωση̋ τη̋ παράβαση̋, αν
δεν έχει συμπληρωθεί το όριο των 25 βαθμών. Ειδικά οι παραβάσει̋, που διαπράττονται από οδηγό, όταν αυτό̋ οδηγεί όχημα δημόσια̋ χρήση̋, διαγράφονται
μόλι̋ συμπληρωθεί διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία βεβαίωση̋ τη̋
παράβαση̋, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο βαθμών ποινή̋.
5. Οι καταχωρισμένε̋ στο μητρώο του παραβάτη-οδηγού παραβάσει̋ διατάξεων του Κ.Ο.Κ., που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο. και οι αντίστοιχοι βαθμοί ποινή̋,
με τον υπολογισμό των οποίων έγινε η αφαίρεση τη̋ άδεια̋ οδήγησή̋ του, διαγράφονται μετά την παραλαβή από την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία τη̋ σχετική̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ του Αστυνομικού Τμήματο̋, στην οποία βεβαιώνεται
ότι αφαιρέθηκε η παραπάνω αναφερόμενη άδεια.
6. Στην περίπτωση που ο οδηγό̋, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία συμπλήρωση̋ των 25 βαθμών ποινή̋ ή από την ημερομηνία διάπραξη̋
για δεύτερη φορά εντό̋ ενό̋ (1) έτου̋ μια̋ από τι̋ παραβάσει̋ που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, μέχρι την αφαίρεση τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋, διαπράττει παραβάσει̋, οι αντίστοιχοι βαθμοί ποινή̋ καταχωρίζονται στο
μητρώο του και υπολογίζονται για την αφαίρεση τη̋ τυχόν επαναχορηγούμενη̋
άδεια̋ οδήγηση̋.
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Άρθρο 4
Τρόπο̋ βεβαίωση̋ παραβάσεων
1. Η βεβαίωση των παραβάσεων του άρθρου 2 τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ γίνεται με εκθέσει̋ βεβαίωση̋ παράβαση̋ (κλήσει̋), κατά τον καθιερωμένο τρόπο,
από αρμόδια όργανα των αστυνομικών αρχών ή άλλων αρχών στι̋ οποίε̋ έχει
εκχωρηθεί με νόμο η σχετική αρμοδιότητα, τα οποία γνωστοποιούν στον παραβάτη-οδηγό ότι η παράβαση που έγινε υπάγεται στο Σ.Ε.Σ.Ο. και, αν είναι δυνατό, και του̋ βαθμού̋ που αντιστοιχούν στην παράβαση αυτή.
Οι εκθέσει̋ αυτέ̋ παραδίδονται από τα οικεία όργανα σε εξουσιοδοτημένο
βαθμοφόρο τη̋ υπηρεσία̋ που υπηρετούν, αμέσω̋ μετά το πέρα̋ του ωραρίου
του̋.
2. Εάν η βεβαίωση τη̋ παράβαση̋ γίνει μόνο με βάση τον αριθμό κυκλοφορία̋ του οχήματο̋, τότε η σχετική έκθεση επιδίδεται με δημόσιο έγγραφο στον φερόμενο ω̋ ιδιοκτήτη αυτού και, σε περίπτωση συνιδιοκτησία̋, σε έναν από του̋
συνιδιοκτήτε̋. Στην περίπτωση που ο αναφερόμενο̋ στο προηγούμενο εδάφιο
ιδιοκτήτη̋ ισχυριστεί ότι δεν ήταν αυτό̋ ο παραβάτη̋-οδηγό̋, για τη συγκεκριμένη παράβαση, υποχρεούται εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσμία̋ πέντε (5) ημερών
από την ημερομηνία επίδοση̋ τη̋ πιο πάνω έκθεση̋ να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στο Αστυνομικό Τμήμα τη̋ περιοχή̋ κατοικία̋ του ή στην
Υπηρεσία όργανο τη̋ οποία̋ βεβαίωσε την παράβαση, στην οποία να δηλώνει
ότι δεν είναι αυτό̋ ο παραβάτη̋-οδηγό̋, καθώ̋ και το ονοματεπώνυμο και τη
διεύθυνση κατοικία̋ του συγκεκριμένου οδηγού, στον οποίο είχε παραχωρήσει
τη χρήση του οχήματο̋. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περιπτώσει̋ όπου τα οχήματα είναι μισθωμένα είτε από εταιρίε̋ ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, είτε από
εταιρίε̋ χρηματοδοτική̋ μίσθωση̋ (leasing).
Σε περίπτωση που δεν υποβάλει την παραπάνω δήλωση στην καθοριζόμενη
προθεσμία, παραβάτη̋ λογίζεται ο ιδιοκτήτη̋ του οχήματο̋. Επί συνιδιοκτητών
όπου το ποσοστό συνιδιοκτησία̋ είναι 50%, παραβάτη̋ λογίζεται αυτό̋, το όνομα του οποίου αναγράφεται πρώτο στην άδεια κυκλοφορία̋ του οχήματο̋, εκτό̋
αν ο έτερο̋ συνιδιοκτήτη̋ με υπεύθυνη δήλωσή του αποδεχθεί ότι διέπραξε αυτό̋ την παράβαση. Επί συνιδιοκτητών με διαφορετικό ποσοστό ιδιοκτησία̋ ο
καθένα̋, παραβάτη̋ λογίζεται αυτό̋ που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησία̋ του οχήματο̋ ή επί εταιριών ο νόμιμο̋ εκπρόσωπό̋ τη̋.
3. Οι εκθέσει̋ βεβαίωση̋ παράβαση̋ (κλήσει̋) που περιέχουν τι̋ παραβάσει̋ αυτέ̋ παραμένουν στην αρμόδια υπηρεσία, όργανο τη̋ οποία̋ βεβαίωσε
την παράβαση, για τρει̋ (3) ημέρε̋ από τη ημερομηνία τη̋ βεβαίωσή̋ του̋. Στο
χρονικό αυτό διάστημα ο παραβάτη̋-οδηγό̋, για τον οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση, μπορεί να εμφανισθεί ενώπιον του διοικητή ή του παρ’ αυτού οριζομένου
ανακριτικού υπαλλήλου τη̋ ίδια̋ υπηρεσία̋, για να εκθέσει τι̋ αντιρρήσει̋ του
για την παράβαση που διέπραξε. Σε περίπτωση που οι αντιρρήσει̋ αυτέ̋ κριθούν
βάσιμε̋, δεν υπολογίζονται οι βαθμοί που προβλέπονται για την παράβαση που
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βεβαιώθηκε, με σχετική αιτιολογημένη πράξη ακύρωση̋ που γίνεται πάνω στην
έκθεση βεβαίωση̋ παράβαση̋ (κλήση̋).
4. Οι παραβάσει̋, που βεβαιώνονται με τι̋ εκθέσει̋ βεβαίωση̋ παράβαση̋
(κλήσει̋) που υπολογίζονται στο Σ.Ε.Σ.Ο., εγγράφονται σε μαγνητικό μέσο
(κάθε εγγραφή περιέχει στοιχεία τη̋ κλήση̋ σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υ1). Οι
εγγραφέ̋ αυτέ̋ αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα από την αρμόδια υπηρεσία
(Δ/νση Τροχαία̋ του Αρχηγείου τη̋ Ελληνική̋ Αστυνομία̋ του Υπουργείου Δημόσια̋ Τάξη̋ ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία έχει εκχωρηθεί η σχετική
αρμοδιότητα), στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία κάθε είκοσι (20) ημέρε̋. Οι
εγγραφέ̋ αυτέ̋ αριθμούνται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση, που αρχίζει από
τον αριθμό ένα (1), κάθε πρώτη του έτου̋.
5. Η επεξεργασία των παραπάνω εγγραφών γίνεται εντό̋ ενό̋ (1) μηνό̋ από
την παραλαβή του̋ από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Οργάνωση̋ και Πληροφορική̋ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή την Δ/νση Πληροφορική̋ του Αρχηγείου Ελληνική̋ Αστυνομία̋ του Υπουργείου Δημόσια̋ Τάξη̋
σύμφωνα με την αρμοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 5 τη̋ παρούσα̋).
6. Οι εκθέσει̋ βεβαίωση̋ παράβαση̋ (κλήσει̋), που αφορούν στο Σ.Ε.Σ.Ο.,
διατηρούνται στο αρχείο των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσια̋
Τάξη̋ ή οποιασδήποτε άλλη̋ αρχή̋, στην οποία έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα, για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια. Ομοίω̋, τα ηλεκτρονικά αρχεία των εγγραφών του Σ.Ε.Σ.Ο. διατηρούνται στο μηχανογραφικό αρχείο τη̋ κάθε αρμόδια̋ υπηρεσία̋ τη̋ παραγράφου 5 τη̋ παρούσα̋ για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια.
7. Σχετικό υπόδειγμα του περιεχομένου τη̋ ειδική̋ εγγραφή̋ (Υπόδειγμα Υ1)
προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋.
Άρθρο 5
Τήρηση μηχανογραφικού αρχείου
Αρμόδια υπηρεσία για την πληκτρολόγηση, τη διαχείριση και την αποστολή
των βεβαιωμένων παραβάσεων που υπολογίζονται στο Σ.Ε.Σ.Ο. είναι η Δ/νση
Τροχαία̋ του Αρχηγείου τη̋ Ελληνική̋ Αστυνομία̋ του Υπουργείου Δημόσια̋
Τάξη̋ ή άλλη αρχή στην οποία έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα.
Η αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση των τροχαίων παραβάσεων που
υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 2 τη̋ παρούσα̋, τηρεί μηχανογραφικό αρχείο, και καταχωρεί στο μητρώο του παραβάτη-οδηγού τι̋ παραβάσει̋ που διέπραξε και του̋ αντίστοιχου̋ βαθμού̋ ποινή̋. Αρμόδια υπηρεσία για
την εφαρμογή των παραπάνω είναι:
α) Για τι̋ άδειε̋ οδήγηση̋ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, η Διεύθυνση Οργάνωση̋ και Πληροφορική̋ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
β) Για τι̋ άδειε̋ οδήγηση̋ μοτοποδηλάτων, η Διεύθυνση Τροχαία̋ του Αρχηγείου τη̋ Ελληνική̋ Αστυνομία̋ του Υπουργείου Δημόσια̋ Τάξη̋.
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Άρθρο 6
Προειδοποιητικό έγγραφο
1. Όταν, κατ’ εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο., συμπληρώνονται στο μητρώο του παραβάτη-οδηγού δέκα πέντε (15) τουλάχιστον βαθμοί ποινή̋, η αρμόδια υπηρεσία
αποστέλλει στον παραβάτη-οδηγό προειδοποιητικό έγγραφο ταχυδρομικώ̋ με
συστημένη επιστολή ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο υπό την προϋπόθεση να
αποδεικνύεται η αποστολή του. Στο προειδοποιητικό έγγραφο, μεταξύ άλλων,
αναφέρονται :
α) Κάθε μία παράβαση που διέπραξε, οι σχετικέ̋ διατάξει̋ του Κ.Ο.Κ., οι
βαθμοί ποινή̋, η ημερομηνία και ώρα που διαπράχθηκε η παράβαση, το σύνολο
των βαθμών ποινή̋ που έχει συγκεντρώσει ο παραβάτη̋-οδηγό̋ και η Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή που βεβαίωσε και διαβίβασε τι̋ παραβάσει̋.
β) Προειδοποίηση για τι̋ συνέπειε̋ που έχει ο οδηγό̋ σε περίπτωση συγκέντρωση̋ είκοσι πέντε (25) και άνω βαθμών.
γ) Οποιοδήποτε ενημερωτικό στοιχείο για την τήρηση του Κ.Ο.Κ., το Σ.Ε.Σ.Ο.
και την οδική ασφάλεια.
2. Όταν εφαρμόζονται οι διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου 3 τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋, δεν αποστέλλεται προειδοποιητικό έγγραφο, αλλά επιβάλλονται οι διοικητικέ̋ κυρώσει̋ του άρθρου 7 τη̋ παρούσα̋.
3. Σχετικό υπόδειγμα του περιεχομένου του προειδοποιητικού εγγράφου,
(Υπόδειγμα Υ2), προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ω̋ αναπόσπαστο μέρο̋
αυτή̋.
4. Η μη παραλαβή (λήψη) του προειδοποιητικού εγγράφου από τον παραβάτηοδηγό δεν κωλύει την έκδοση του εγγράφου αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋.
Άρθρο 7
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
1. Όταν στο μητρώο του παραβάτη-οδηγού συμπληρώνονται, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋, είκοσι πέντε (25) βαθμοί τουλάχιστον,
η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία εκδίδει έγγραφο αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋
(Υπόδειγμα Υ3). Επίση̋, έγγραφο αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ εκδίδεται και
στην περίπτωση εφαρμογή̋ των διατάξεων τη̋ παραγράφου 3 του άρθρου 3 τη̋
παρούση̋ (Υπόδειγμα Υ4).
Με την έκδοση του εγγράφου αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ η αρμόδια
υπηρεσία δεσμεύει, στο ειδικό μηχανογραφικό αρχείο που τηρεί, τη δυνατότητα
επέκταση̋ ή αναθεώρηση̋ τη̋ άδεια̋ ή έκδοση̋ αντιγράφου ή χορήγηση̋ νέα̋
άδεια̋ οδήγηση̋.
2. Το πιο πάνω έγγραφο απευθύνεται στον παραβάτη-οδηγό και αποστέλλεται
σε αυτόν ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβή̋ ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο
υπό την προϋπόθεση να αποδεικνύεται η αποστολή του και κοινοποιείται στο
Αστυνομικό Τμήμα τη̋ περιοχή̋ κατοικία̋ που έχει δηλώσει ο ίδιο̋ ή αυτή̋ που
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αναγράφει η άδεια οδήγηση̋. Με το έγγραφο αυτό καλείται ο παραβάτη̋-οδηγό̋
να παραδώσει την άδεια οδήγησή̋ του στο αναφερόμενο πιο πάνω Αστυνομικό
Τμήμα μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη τη̋ παραλαβή̋
του εγγράφου αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋. Η αφαίρεση τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ πραγματοποιείται και στην περίπτωση που ο παραβάτη̋-οδηγό̋ ισχυρίζεται
ότι δεν έχει λάβει γνώση του περιεχομένου του προειδοποιητικού εγγράφου του
άρθρου 6 τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋.
3. Σε περίπτωση που ο παραβάτη̋-οδηγό̋ δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του κατά τι̋ προηγούμενε̋ παραγράφου̋ εγγράφου, η άδεια οδήγηση̋
αφαιρείται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά,
των διατάξεων του εδαφίου 3 τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ.
4. Αν, μετά την πάροδο τη̋ προθεσμία̋ των πέντε (5) ημερών τη̋ παραγράφου 2 του παρόντο̋ άρθρου, ο οδηγό̋ για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδώσει την
άδεια οδήγηση̋ ω̋ όφειλε, η άδεια οδήγηση̋ παύει αυτοδίκαια να ισχύει. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επιπρόσθετα και οι διατάξει̋ του άρθρου 103 του
Κ.Ο.Κ.
5. Κάθε άδεια οδήγηση̋ αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτα̋, που έχει αφαιρεθεί
σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των προηγούμενων παραγράφων, αποστέλλεται με
σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματο̋ στην αρμόδια υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών τη̋ Νομαρχιακή̋ Αυτοδιοίκηση̋, στην περιοχή
τη̋ οποία̋ έχει την κατοικία του ο κάτοχο̋ τη̋ άδεια̋. Κάθε άδεια οδήγηση̋ μοτοποδηλάτου αποστέλλεται στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικία̋ του κατόχου τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋. Το πιο πάνω έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται, εκτό̋
των άλλων, η ημερομηνία αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋, κοινοποιείται στην
υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο αφαίρεση̋. Η τελευταία υποχρεούται να ενημερώνει το μητρώο του παραβάτη-οδηγού.
6. Αν ο παραβάτη̋-οδηγό̋, που ειδοποιείται να παραδώσει την άδεια οδήγησή̋ του, δηλώσει εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ των πέντε (5) ημερών, απώλεια ή κλοπή
αυτή̋, υποχρεούται να υποβάλει στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, η οποία και αποστέλλεται, αντί τη̋
άδεια̋ οδήγηση̋, στην αρμόδια Υπηρεσία. Φωτοαντίγραφο αυτή̋ κοινοποιείται
στην Υπηρεσία έκδοση̋ του εγγράφου αφαίρεση̋. Από την υποβολή τη̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋ αρχίζει να προσμετράται ο χρόνο̋ που ορίζεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 8 τη̋ παρούσα̋ για την επανεξέταση του οδηγού. Στην περίπτωση
που δηλώνεται ψευδώ̋ με υπεύθυνη δήλωση η απώλεια ή κλοπή τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 τη̋
παρούση̋, πενταπλασιάζεται.
7. Οι παραβάσει̋ που έχουν καταχωριστεί στο μηχανογραφικό αρχείο, μπορούν να διαγραφούν μόνο με σχετικό έγγραφο τη̋ αρχή̋ που τι̋ βεβαίωσε.
8. Σχετικά υποδείγματα του περιεχομένου των εγγράφων τη̋ παραγράφου 1
του παρόντο̋ άρθρου (Υπόδειγμα Υ3 και Υπόδειγμα Υ4) προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, ω̋ αναπόσπαστα μέρη αυτή̋.
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Άρθρο 8
Επαναχορήγηση άδεια̋ οδήγηση̋ που
αφαιρέθηκε με το Σ.Ε.Σ.Ο.
1. Η άδεια οδήγηση̋ αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, που αφαιρείται ή παύει να
ισχύει κατ’ εφαρμoγή των διατάξεων τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋, επαναχορηγείται
στον κάτοχό τη̋, εφόσον αυτό̋ παρακολουθήσει τουλάχιστον το πενήντα τοι̋
εκατό (50%) του ελάχιστου αριθμού των μαθημάτων θεωρητική̋ εκπαίδευση̋
από την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε. «Θεωρητική εκπαίδευση υποψήφιων
οδηγών αυτοκινήτων», που έχει καθορισθεί για του̋ υποψήφιου̋ οδηγού̋ αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών σε θέματα κυκλοφοριακή̋ αγωγή̋ σχετικά με τι̋ παραβάσει̋ που υπέπεσε και εξετασθεί θεωρητικά και πρακτικά, σύμφωνα με τι̋
ισχύουσε̋ διατάξει̋ θεωρητική̋ και πρακτική̋ εξέταση̋ υποψήφιων οδηγών,
ανεξάρτητα από το αν ο οδηγό̋ έχει άδεια οδήγηση̋ και άλλη̋ κατηγορία̋.
Η θεωρητική εξέταση γίνεται στο ερωτηματολόγιο 1 (Γενικών γνώσεων υποψήφιων οδηγών), ενώ η πρακτική εξέταση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Κατεχόμενη κατηγορία
άδεια̋ οδήγηση̋

Υποχρέωση συμμετοχή̋
στην πρακτική εξέταση

Α

Α

B

B

Α&Β

Β

Α&B&Γ

Γ

B&Γ

Γ

Α&B&Δ

Δ

Β&Δ

Δ

Α,Β,Γ & Δ

Δ

Β,Γ & Δ

Δ

Α,Β,Β+Ε & Γ+E

Γ+E

Β & Γ+E

Γ+E

Α,B,Γ+E & Δ+E

Γ+Ε

B,Γ+E & Δ+E

Γ+Ε

Η πρακτική εξέταση γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από δύο εξεταστέ̋, μέλη δευτεροβάθμιων επιτροπών. Η επιλογή των εξεταστών γίνεται από το Νομάρχη μετά από εισήγηση του Δ/ντή τη̋ Υπηρεσία̋
Μεταφορών και Επικοινωνιών τη̋ οικεία̋ Νομαρχιακή̋ Αυτοδιοίκηση̋. Στην
περίπτωση, που δεν έχει συσταθεί δευτεροβάθμια επιτροπή, η προαναφερόμενη
εξέταση πραγματοποιείται από του̋ Δ/ντέ̋ και προϊσταμένου̋ των Υπηρεσιών
Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ τη̋ Νομαρχιακή̋ Αυτοδιοίκηση̋ ή
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εναλλακτικά από του̋ κατ’ αρχαιότητα παλαιότερου̋ υπαλλήλου̋ και εφόσον
αυτοί είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό εξεταστή υποψήφιων οδηγών.
Η άδεια οδήγηση̋ μοτοποδηλάτου επαναχορηγείται μετά από επιτυχή θεωρητική και πρακτική εξέταση σύμφωνα με τα ισχύοντα για του̋ υποψήφιου̋
οδηγού̋ μοτοποδηλάτων. Για την επανεξέταση υποψήφιων οδηγών απαιτείται η
υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετική̋ αίτηση̋ και αποδεικτικό καταβολή̋
υπέρ του Δημοσίου του χρηματικού ποσού (παράβολο), που κάθε φορά ισχύει
για τι̋ εξετάσει̋ των υποψήφιων οδηγών.
2. Δικαίωμα συμμετοχή̋, στην κατά την προηγούμενη παράγραφο επανεξέταση, έχει ο ενδιαφερόμενο̋ μετά την πάροδο χρονικού διαστήματο̋ έξι (6) μηνών από την επομένη τη̋ ημερομηνία̋ αφαίρεση̋ τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋.
Αν ο ίδιο̋ παραβάτη̋-οδηγό̋ συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25)
βαθμών ποινή̋ εντό̋ πενταετία̋ από την επαναχορήγηση τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋,
αυτή αφαιρείται, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 τη̋ παρούσα̋,
και δικαίωμα συμμετοχή̋ στι̋ εξετάσει̋ τη̋ παραγράφου 1 αποκτά μετά την πάροδο διαστήματο̋ ενό̋ (1) έτου̋.
Αν ο ίδιο̋ παραβάτη̋-οδηγό̋ συμπληρώσει το όριο των είκοσι πέντε (25)
βαθμών ποινή̋ εντό̋ πενταετία̋ από την κατά το προηγούμενο εδάφιο επαναχορήγησή τη̋, αποκτά δικαίωμα συμμετοχή̋ στι̋ εξετάσει̋ τη̋ παραγράφου 1
μετά την πάροδο διαστήματο̋ δύο (2) ετών. Η πάροδο̋ του αυτού διαστήματο̋
απαιτείται για κάθε πλέον συμμετοχή στι̋ προαναφερόμενε̋ εξετάσει̋, για κάθε
νέα αφαίρεση τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντό̋ πενταετία̋ από την εκάστοτε προηγούμενη επαναχορήγησή τη̋.
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενό̋ έγγραφα αφαίρεση̋
άδεια̋ οδήγηση̋ για τον ίδιο οδηγό, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, ο παραβάτη̋-οδηγό̋ έχει δικαίωμα συμμετοχή̋ στην κατά την προηγούμενη παράγραφο
διαδικασία επανεξέταση̋, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα από την επίδοση ίσο
με 1,5 έτη για δύο αφαιρετήρια, 3,5 έτη για τρία αφαιρετήρια, 5,5 έτη για τέσσερα αφαιρετήρια κ.ο.κ.
3. Σε περίπτωση, που κάτοχο̋ άδεια̋ οδήγηση̋, η οποία αφαιρέθηκε κατ’
εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο., δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κατέχει ορισμένε̋ από τι̋
κατηγορίε̋ τι̋ οποίε̋ είχε, εκδίδεται απόφαση ανάκληση̋ των κατηγοριών αυτών. Εάν, σε μεταγενέστερο χρόνο, ο ενδιαφερόμενο̋ επιθυμεί να του επαναχορηγηθούν και οι υπόλοιπε̋ κατηγορίε̋, υποβάλλεται σε εκ νέου θεωρητική και
πρακτική εξέταση.
4. Η υπηρεσία που επαναχορηγεί άδεια οδήγηση̋, που είχε αφαιρεθεί κατ’
εφαρμογή του Σ.Ε.Σ.Ο., ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το
μηχανογραφικό αρχείο με τα μητρώα των παραβατών-οδηγών.
5. Τα αναγκαία στοιχεία των οδηγών, των οποίων οι άδειε̋ οδήγηση̋ έχουν
αφαιρεθεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ από οποιαδήποτε
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Δημόσια Αρχή, καταγράφονται στο μηχανογραφικό αρχείο, από τη Δ/νση Οργάνωση̋ και Πληροφορική̋ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και τη
Δ/νση Πληροφορική̋ του Αρχηγείου τη̋ Ελληνική̋ Αστυνομία̋ του Υπουργείου Δημόσια̋ Τάξη̋ αντίστοιχα, με την αρμοδιότητα που καθορίζεται στο άρθρο
5 τη̋ παρούσα̋.
Άρθρο 9
Μεταβατικέ̋ διατάξει̋
1. Βαθμοί ποινή̋ για παραβάσει̋ του Κ.Ο.Κ. ενταγμένε̋ στο Σ.Ε.Σ.Ο., το
οποίο είχε καθορισθεί με προγενέστερε̋ αποφάσει̋, οι οποίε̋ βεβαιώθηκαν από
1-9-2006 μέχρι την έναρξη ισχύο̋ τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋, προστίθενται στου̋
βαθμού̋ ποινή̋ των παραβάσεων του Σ.Ε.Σ.Ο., το οποίο καθορίζεται με την παρούσα απόφαση, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον βαθμών και περί χρόνου παραγραφή̋ τριών (3) και δύο (2) ετών κατά
περίπτωση.
2. Από την ημερομηνία έναρξη̋ ισχύο̋ τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋, καταργείται
η 67754/8530/2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋ (ΦΕΚ 1510/Β΄).
3. Έγγραφα αφαίρεση̋ άδεια̋ οδήγηση̋ που περιέχουν αποκλειστικά παραβάσει̋ οι οποίε̋ βεβαιώθηκαν έω̋ και τέσσερα (4) έτη πριν την έναρξη ισχύο̋
τη̋ παρούσα̋, παύουν να ισχύουν.
Άρθρο 10
Ισχύ̋
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 3 Ιουνίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ1
1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΤΟΣ

:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (ΚΛΗΣΗΣ)

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

:

ΕΠΩΝΥΜΟ

:

ΟΝΟΜΑ

:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ-ΣΥΖΥΓΟΥ

:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

:

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1

ΝΟΜΟΣ

:

ΔΗΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

:

ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ

:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

:

ΕΙΔΟΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

:

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ

:

Αρίθμηση αρχομένη̋ από τον αριθμό 1 κάθε χρόνο.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ (Σ.Ε.Σ.Ο.)
Υπηρεσία: ………………………… (ημερομηνία)……………....................…
……………………………………… Αριθμ. Πρωτ.………………....................
Προ̋:…………………………………
.…………………………………………
…………………………………………
κάτοχο τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ με αριθμό
…………………………………………..
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(Κοινή Απόφαση 21504/2601/2007 των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσια̋
Τάξη̋, βάσει του άρθρου 107 του Κ.Ο.Κ.)

Από τα μέχρι σήμερα υπάρχοντα στοιχεία στο αρχείο τη̋ Υπηρεσία̋ μα̋,
έχουν καταγραφεί στο μητρώο σα̋ παραβάσει̋ του Κ.Ο.Κ. που υπάγονται στο
Σ.Ε.Σ.Ο., με σύνολο βαθμών ποινή̋………………………………(…..), όπω̋
αναλύονται παρακάτω:
α/α

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜ. ΒΑΘΜΟΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ή ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΠΟΙΝΗΣ :
Σα̋ πληροφορούμε ότι κάνοντα̋ παραβάσει̋, συμβάλλετε άμεσα στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων με τραγικέ̋ συνέπειε̋ για του̋ συνανθρώπου̋ σα̋
αλλά και για εσά̋ τον ίδιο.
Αν συνεχίσετε να παραβαίνετε τον Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋ και συμπληρώσετε το όριο των 25 βαθμών ποινή̋, η υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη
θέση ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ την άδεια οδήγηση̋ που κατέχετε.
Οι παραβάσει̋ του Κ.Ο.Κ. που υπάγονται στο Σ.Ε.Σ.Ο., παραγράφονται μετά
την παρέλευση τριετία̋ από τη διάπραξή του̋ ή διετία̋ για του̋ επαγγελματίε̋
οδηγού̋.
Σα̋ επισημαίνουμε ότι, αν σα̋ αφαιρεθεί η άδεια οδήγηση̋, για την επαναπόκτησή τη̋ θα υποστείτε τη δοκιμασία τη̋ επανεκπαίδευση̋ και τη̋ επανεξέταση̋, μετά από παρέλευση………………….(…….) μηνών από την ημερομηνία
αφαίρεσή̋ τη̋.
(Σφραγίδα Υπηρεσία̋ - Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ3
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ( Σ.Ε.Σ.Ο. )
2

Υπηρεσία : .......................................
..........................................................

(ημερομηνία ) .................................……..
Αριθ. Πρωτ. ........................…..........……..
Προ̋ ............................................................
......................................…...........................
..........................…......................................
κάτοχο τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ με αριθμό
......................................…...........................

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΑΔ Ε Ι Α Σ Ι Κ Α Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Σ
(Κοινή Απόφαση 21504/2601/2007 των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋
βάσει του άρθρου 107 του Κ.Ο.Κ. )

Σα̋ πληροφορούμε ότι συμπληρώσατε το ανώτατο όριο βαθμών ποινή̋ που έχει
σαν συνέπεια την αφαίρεση τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ που κατέχετε, την οποία έχετε υποχρέωση να παραδώσετε μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών στο Αστυνομικό Τμήμα
............................
Για την επαναπόκτησή τη̋ θα υποστείτε την προβλεπόμενη εκπαίδευση και εξέταση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση …………………......................................…
Δικαίωμα για τη συμμετοχή σ’ αυτέ̋ τι̋ εξετάσει̋ έχετε μετά από ................. ( ..... )
μήνε̋ από την ημερομηνία αφαίρεση̋ τη̋ άδειά̋ σα̋.
Οι παραβάσει̋ στι̋ οποίε̋ έχετε υποπέσει αναλύονται ω̋ εξή̋:
α/α

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜ. ΒΑΘΜΟΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ή ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΠΟΙΝΗΣ :
Κοινοποίηση προ̋ ................................................................................................. με την
παράκληση να μεριμνήσει για την αφαίρεση τη̋ παραπάνω αναφερομένη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ και την αποστολή τη̋ στην Υπηρεσία ..................................................................
Ακριβέ̋ αντίγραφο
3
Αθήνα …………..
(Σφραγίδα Υπηρεσία̋ - Υπογραφή)
2
3

Τίθεται η ημερομηνία τη̋ τελευταία̋ παράβαση̋.
Τίθεται η ημερομηνία εκτύπωση̋.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ4
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ( Σ.Ε.Σ.Ο. )
Υπηρεσία : ..........................................
............................................................

4

( ημερομηνία ) .................................……..
Αριθ. Πρωτ. ........................………...........
Προ̋ ............................................................
.....................................…...........................
.......................................…........................
κάτοχο τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ με αριθμό
........................................................…........

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΑΔ Ε Ι Α Σ Ι Κ Α Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Σ
(Κοινή Απόφαση 21504/2601/2007 των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσια̋ Τάξη̋
βάσει του άρθρου 107 του Κ.Ο.Κ. )

Σα̋ πληροφορούμε ότι διαπράξατε εντό̋ ενό̋ (1) έτου̋ δύο φορέ̋ την παράβαση:
α/α

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜ. ΒΑΘΜΟΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ή ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΩΡΑ

η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 τη̋ κ.υ.α. 21504/2601/2007, έχει
σαν συνέπεια την αφαίρεση τη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ που κατέχετε και την οποία έχετε υποχρέωση να παραδώσετε μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών στο Αστυνομικό Τμήμα
..........................…………….
Για την επαναπόκτησή τη̋ θα υποστείτε την προβλεπόμενη εκπαίδευση και εξέταση, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.
Δικαίωμα για τη συμμετοχή σ’ αυτέ̋ τι̋ εξετάσει̋ έχετε μετά από .............................
( ..... ) μήνε̋ από την ημερομηνία αφαίρεση̋ τη̋ άδειά̋ σα̋.
Κοινοποίηση προ̋ .......................................................................... με την παράκληση να μεριμνήσει για την αφαίρεση τη̋ παραπάνω αναφερομένη̋ άδεια̋ οδήγηση̋ και
την αποστολή τη̋ στην Υπηρεσία ....................................................................................
Ακριβέ̋ αντίγραφο
5
Αθήνα …………..
( Σφραγίδα Υπηρεσία̋ - Υπογραφή )
4
5
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Τίθεται η ημερομηνία τη̋ τελευταία̋ παράβαση̋
Τίθεται η ημερομηνία εκτύπωση̋.

Στο παρόν τεύχο̋ παρουσιάζεται ο Κώδικα̋ Οδική̋ Κυκλοφορία̋
(Κ.Ο.Κ.) με τι̋ τροποποιήσει̋ του, όπω̋ αυτό̋ ισχύει σήμερα.
Συγκεκριμένα συμπεριελήφθησαν οι εξή̋ νόμοι:
1) ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄):
Κύρωση του Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋.
2) ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α΄):
Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη̋, όροι οικονομική̋ συμφωνία̋ μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη̋ και άλλε̋ διατάξει̋
[άρθρο 54: έλξη].
3) ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄):
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικό̋ έλεγχο̋ οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών
και άλλε̋ διατάξει̋
[άρθρο 94: άδειε̋ οδήγηση̋, άρθρο 13: αναπηρικέ̋ συντάξει̋, άρθρο 42:
αλκοόλ, άρθρο 103: επιβολή διοικητικών μέτρων, άρθρο 110: τελικέ̋].
4) ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α΄):
Σύσταση ανωνύμου τραπεζική̋ εταιρεία̋ με την επωνυμία «Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο Ελλάδο̋ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλε̋ διατάξει̋
[άρθρο 52: μέτρα ρύθμιση̋ κυκλοφορία̋].
5) ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α΄):
Άδεια δόμηση̋, πολεοδομικέ̋ και άλλε̋ διατάξει̋ θεμάτων αρμοδιότητα̋
Υπουργείου Περιβάλλοντο̋, Χωροταξία̋ και Δημόσιων Έργων
[άρθρο 11: επιγραφέ̋ - διαφημίσει̋].
6) ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α΄):
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητα̋ του Υπουργείου Εμπορική̋ Ναυτιλία̋
[άρθρο 42: οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ].
7) ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄):
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του
2004 και άλλε̋ διατάξει̋
[άρθρο 4: πινακίδε̋ για το τραμ].
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8) ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α΄):
Ρυθμίσει̋ θεμάτων αρμοδιότητα̋ του Υπουργείου Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋
και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλε̋ διατάξει̋
[άρθρο 2: αγροτικό μηχάνημα].
9) ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄):
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορία̋ των οχημάτωνΡυθμίσει̋ για τι̋ επιβατικέ̋ μεταφορέ̋ και άλλε̋ διατάξει̋
[άρθρο 94: άδειε̋ οδήγηση̋].
10) ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄):
Σύσταση Αρχή̋ για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήση̋ στου̋
ελληνικού̋ αερολιμένε̋ και άλλε̋ διατάξει̋
[άρθρο 13: αναπηρικέ̋ συντάξει̋, άρθρο 34: στάθμευση ενοικιαζόμενου οχήματο̋].
11) ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄):
Τροποποιήσει̋ διατάξεων του Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋
(κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57/Α΄) [νέα πρόστιμα, νέα όρια ταχύτητα̋ και
πολλέ̋ νέε̋ διατάξει̋].
Σε σχέση με τον Κ.Ο.Κ. έχουν εκδοθεί και οι παρακάτω νόμοι και κανονιστικέ̋ αποφάσει̋ που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα κωδικοποίηση:
• ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α΄):
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυση̋ ναυαγίων και άλλε̋ διατάξει̋
[εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. από του̋ λιμενικού̋].
• ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄):
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
[εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52: μέτρα κυκλοφορία̋].
• Υπουργική απόφαση 16703/716/2001 (ΦΕΚ 538/Β΄) «Καθορισμό̋ των
χαρακτηριστικών, των προδιαγραφών κ.α. των προστατευτικών κρανών,
για οδηγού̋ και επιβάτε̋ μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων
οχημάτων, καθώ̋ και των εξαιρέσεων από την υποχρέωση χρήση̋ αυτών».
• Κοινή υπουργική απόφαση 43500/5691/2002 (ΦΕΚ 1055/Β΄) «Μέθοδοι
διαπίστωση̋ χρήση̋ οινοπνεύματο̋, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από
οδηγού̋ κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώ̋ και από πεζού̋ που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα».
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• Κοινή υπουργική απόφαση 43917/5066/2006 (ΦΕΚ 1468/Β΄) «Συμμόρφωση προ̋ τι̋ διατάξει̋ τη̋ οδηγία̋ 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
η̋
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 8 Απριλίου 2003, σχετικά με
την υποχρεωτική χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλεία̋ και συστημάτων συγκράτηση̋ για παιδιά στα οχήματα».
Τα πλήρη κείμενα των προαναφερόμενων νόμων και κανονιστικών πράξεων είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών (www.yme.gr).
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Η ζωή επιβάλλει του̋ κανόνε̋!

www.yme.gr
*4#/

