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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΜΟΙ 

Άρθρο 1 Πεδύο εφαρμογόσ του Κώδικα 

Ο Κϊδικασ οδικισ Κυκλοφορίασ εφαρμόηεται ςε οδοφσ και ςε χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται 

για δθμόςια κυκλοφορία οχθμάτων, πεηϊν και ηϊων. 

Άρθρο 2 Οριςμού 

1. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ Κϊδικα νοοφνται ωσ: 

Αντανακλαςτικό ςτοιχείο: Αντικείμενο που χρθςιμοποιείται για να δείχνει τθν παρουςία 

οχιματοσ με αντανάκλαςθ φωτόσ που δεν προζρχεται από αυτό το όχθμα. 

Απόβαρο κενοφ οχιματοσ: Το βάροσ του οχιματοσ χωρίσ πλιρωμα, επιβάτεσ ι φορτίο, αλλά 

με τθ δεξαμενι καυςίμου γεμάτθ καφςιμα, μζχρι το 90% τθσ χωρθτικότθτασ, με ψυκτικό μζςο, 

λιπαντικά, τα ςυνικωσ φερόμενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό. 

Απόβαρο οχιματοσ ςε ετοιμότθτα λειτουργίασ: Το απόβαρο του κενοφ οχιματοσ μαηί με το 

βάροσ του πλθρϊματοσ. 

Αυτοκίνθτο ι αυτοκίνθτο όχθμα: Το μθχανοκίνθτο όχθμα, το οποίο χρθςιμοποιείται κυρίωσ για 

τθ μεταφορά προςϊπων ι πραγμάτων ι για τθ ρυμοφλκθςθ ςτισ οδοφσ οχθμάτων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά προςϊπων ι πραγμάτων. Ο όροσ αυτόσ δεν περιλαμβάνει 

τα οχιματα, όπωσ οι γεωργικοί ελκυςτιρεσ, τα χρθςιμοποιοφμενα παρεμπιπτόντωσ μόνο για 

τθν οδικι μεταφορά προςϊπων ι πραγμάτων ι για ρυμοφλκθςθ, ςτισ οδοφσ, οχθμάτων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά προςϊπων ι πραγμάτων. 

Αυτοκίνθτο Δθμόςιασ χριςθσ: Το αυτοκίνθτο όχθμα με το οποίο εκτελοφνται μεταφορζσ 

προςϊπων ι πραγμάτων ι μικτζσ με ολικι ι μερικι μίςκωςθ ι με κόμιςτρο ανά επιβάτθ. 

Αυτοκίνθτο επιβατθγό: Το προοριηόμενο για τθ μεταφορά κυρίωσ προςϊπων αυτοκίνθτο 

όχθμα, 9 κατ` ανϊτατο όριο κζςεων μαηί με τθ κζςθ του οδθγοφ. 

Αυτοκίνθτο ιδιωτικισ χριςθσ: Το αυτοκίνθτο όχθμα με το οποίο εκτελοφνται μεταφορζσ 

προςϊπων χωρίσ κόμιςτρο και πραγμάτων που ανικουν ςτον ιδιοκτιτθ ι κάτοχο αυτοφ. 

Αυτοκίνθτο λεωφορείο: Το αυτοκίνθτο όχθμα που προορίηεται κυρίωσ για τθ μεταφορά 

προςϊπων 10 και άνω κζςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κζςθσ του οδθγοφ. 

Αυτοκίνθτο φορτθγό: Το αυτοκίνθτο όχθμα που προορίηεται κυρίωσ για τθ μεταφορά 

πραγμάτων. 
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Αυτοκινθτοδρόμιο: Ειδικό γιπεδο ι χϊροσ κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ που προορίηεται για 

αγϊνεσ ταχφτθτασ, δεξιοτεχνίασ, επίδειξθσ ι αντοχισ αυτοκινιτων ι μοτοςικλετϊν, αςκιςεισ 

οδιγθςθσ και ψυχαγωγίασ, κακϊσ επίςθσ και ωσ χϊροσ δοκιμϊν μθχανοκίνθτων οχθμάτων με 

ςκοπό τον ζλεγχο τθσ καλισ λειτουργίασ τουσ. 

Αυτοκινθτόδρομοσ: οδόσ ειδικισ μελζτθσ και καταςκευισ για τθν κυκλοφορία αυτοκινιτων 

οχθμάτων και μοτοςικλετϊν, θ οποία δεν εξυπθρετεί τισ ςυνορεφουςεσ με αυτιν ιδιοκτθςίεσ 

και θ οποία: 

α) διακζτει, εκτόσ ειδικϊν ςθμείων ι προςωρινά, χωριςτά οδοςτρϊματα για τισ δφο 

κατευκφνςεισ τθσ κυκλοφορίασ, που διακρίνονται μεταξφ τουσ είτε με διαχωριςτικζσ νθςίδεσ 

είτε, κατ` εξαίρεςθ, με άλλα μζςα, 

β) δεν διαςταυρϊνεται ιςόπεδα με άλλθ οδό, μονοπάτι, ςιδθροδρομικι ι τροχιοδρομικι 

γραμμι και 

γ) ζχει χαρακτθριςτεί με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων και ζχει ειδικι ςιμανςθ με πινακίδεσ ωσ αυτοκινθτόδρομοσ. 

Δεξιά κατεφκυνςθ κυκλοφορίασ: Θ επί τθσ οδοφ διπλισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορίασ κίνθςθ, 

κατά τρόπον ϊςτε ςτθν αριςτερι πλευρά του οδθγοφ να κινοφνται οι αντίκετα ερχόμενοι. 

Δθμόςια κυκλοφορία: Θ αόριςτθ και απροςδιόριςτθ εκ των προτζρων κυκλοφορία ςε δθμόςιεσ 

ι ιδιωτικζσ οδοφσ ι χϊρουσ πεηϊν οχθμάτων ι ηϊων. 

Διάβαςθ πεηών: Το τμιμα του οδοςτρϊματοσ που ορίηεται με ειδικι ςιμανςθ ι διαγράμμιςθ ι 

ςθματοδότθςθ για τθ διζλευςθ των πεηϊν. 

Διακοπι πορείασ: Θ ςφντομθ ακινθςία του οχιματοσ για τθν αποφυγι εμπλοκισ με άλλο 

όχθμα, πεηό ι ηϊο που χρθςιμοποιεί τθν οδό ι ςφγκρουςθσ με εμπόδιο ι για ςυμμόρφωςθ με 

τουσ κανονιςμοφσ τθσ κυκλοφορίασ. 

Διαχωριςτικι νθςίδα: Το υπερυψωμζνο ι με άλλουσ τρόπουσ οριηόμενο τμιμα οδοφ, το οποίο 

χωρίηει λωρίδεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων ι οδοςτρϊματα τθσ αυτισ ι αντίκετθσ κατεφκυνςθσ 

και επί του οποίου απαγορεφεται θ κυκλοφορία, με εξαίρεςθ τθ διζλευςθ πεηϊν, όπου αυτι 

επιτρζπεται. 

Ελαφρό ρυμουλκοφμενο: Το ρυμουλκοφμενο επιτρεπόμενου μζγιςτου βάρουσ μζχρι και 750 

χιλιόγραμμων. 

Ζρειςμα: Θ πζραν του οδοςτρϊματοσ ακραία λωρίδα τθσ οδοφ. 

Ηώα: Τα κατοικίδια και ςταυλοδίαιτα ηϊα. 

Θλεκτροκίνθτο λεωφορείο (τρόλεϊ): Το με θλεκτροκινθτιρα, αλλά όχι επί ςιδθροτροχιϊν, 

κινοφμενο αυτοκίνθτο λεωφορείο που τροφοδοτείται από θλεκτροφόρο γραμμι. 

Θμιρυμουλκοφμενα (επικακιμενο): Το ρυμουλκοφμενο το καταςκευαςμζνο για ςφνδεςθ με 

ρυμουλκό όχθμα κατά τρόπον ϊςτε τμιμα αυτοφ να ςτθρίηεται επί του ρυμουλκοφ, επί του 

οποίου επιπίπτει μεγάλο μζροσ του βάρουσ και του φορτίου του. 
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Ιςόπεδοσ οδικόσ κόμβοσ: Κάκε ιςόπεδθ ςυμβολι, διακλάδωςθ ι διαςταφρωςθ οδϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ελεφκερων χϊρων που ςχθματίηονται από αυτζσ. 

Ιςόπεδθ ςιδθροδρομικι ι τροχιοδρομικι διάβαςθ: Κάκε ιςόπεδθ διαςταφρωςθ μεταξφ οδοφ 

και ςιδθροδρομικισ ι τροχιοδρομικισ γραμμισ, θ οποία ζχει ίδια διαμόρφωςθ. 

Κατοικθμζνθ περιοχι: Θ περιοχι που ζχει ςθμανκεί με πινακίδεσ ωσ κατοικθμζνθ ςτισ 

ειςόδουσ και εξόδουσ τθσ. 

Λεωφορειόδρομοσ: Οδόσ ι τμιμα οδοφ αποκλειςτικισ κυκλοφορίασ λεωφορείων. 

Λωρίδα Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (Λ.Ε.Α.): Θ επί αυτοκινθτοδρόμου λωρίδα που βρίςκεται μεταξφ τθσ 

ακραίασ δεξιάσ ςυνεχοφσ διαγράμμιςθσ και του άκρου τθσ οδοφ. 

Λωρίδα κυκλοφορίασ: Μία των κατά μικοσ ηωνϊν ςτισ οποίεσ χωρίηεται το οδόςτρωμα με ι 

χωρίσ διαγραμμίςεισ ι άλλα κατάλλθλα διαχωριςτικά μζςα, πλάτουσ επαρκοφσ για τθν 

κυκλοφορία μια ςειράσ (ςτοίχου) οδικϊν οχθμάτων. 

Μζγιςτα επιτρεπόμενο βάροσ: Το μζγιςτο βάροσ φορτωμζνου οχιματοσ, το οποίο 

αναγράφεται ωσ επιτρεπόμενο ςτθν άδεια κυκλοφορίασ του. 

Μθχάνθμα Αγροτικό: Το μθχανοκίνθτο όχθμα που προορίηεται κυρίωσ για τθν εκτζλεςθ 

γεωργικϊν εργαςιϊν (π.χ. αγροφ, δάςουσ, κτθνοτροφικϊν, κθπευτικϊν, ανκοκομικϊν 

εκμεταλλεφςεων), τθ μεταφορά προϊόντων ι προςϊπων τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ του 

ιδιοκτιτθ του αγροτικοφ μθχανιματοσ ι τθ μεταφορά εφοδίων ι εργαλείων είτε αυτοτελϊσ 

είτε με τθ λειτουργία φερόμενων ι ελκόμενων μθχανθμάτων, εργαλείων, ρυμουλκϊν. Ο όροσ 

αυτόσ περιλαμβάνει: 

α) τουσ γεωργικοφσ ελκυςτιρεσ κάκε μορφισ και 

β) τισ αυτοπροωκοφμενεσ μθχανζσ εκτζλεςθσ γεωργικϊν εργαςιϊν. 

Στισ άδειεσ κυκλοφορίασ αναγράφονται υποχρεωτικά τα βάρθ και οι διαςτάςεισ του αγροτικοφ 

μθχανιματοσ. 

Μθχάνθμα ζργων: Το μθχανοκίνθτο όχθμα που προορίηεται για τθν καταςκευι και ςυντιρθςθ 

οδικϊν ι άλλων τεχνικϊν ζργων. Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνει και τα οχιματα που προορίηονται 

για τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ, τον κακαριςμό και τθ ςιμανςθ των οδϊν. Δεν 

υπάγονται ςτθν κατθγορία των μθχανθμάτων ζργων, κεωροφμενα ωσ αυτοκίνθτα, τα 

μθχανοκίνθτα οχιματα, εφόςον αυτά εκτελοφν και μεταφορικό ζργο επί των οδϊν τθσ χϊρασ. 

Μικτό βάροσ: Το εκάςτοτε πραγματικό βάροσ του οχιματοσ μετά του φορτίου, του 

πλθρϊματοσ και των επιβατϊν. 

Μοτοποδιλατο: Το δίτροχο ι τρίτροχο όχθμα, του οποίου θ μζγιςτθ εκ καταςκευισ ταχφτθτα 

δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα τθν ϊρα και, εάν είναι εξοπλιςμζνο με κινθτιρα εςωτερικισ 

καφςθσ, ο κυλινδριςμόσ του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοςτό. Επίςθσ ωσ μοτοποδιλατο 

λογίηεται και το ελαφρό τετράτροχο όχθμα του οποίου το απόβαρο κενοφ οχιματοσ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του βάρουσ του καυςίμου ι του μίγματοσ καυςίμου - ελαίου ι των 
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ςυςςωρευτϊν των θλεκτρικϊν οχθμάτων, είναι μικρότερο των 350 χιλιόγραμμων, θ μζγιςτθ εκ 

καταςκευισ ταχφτθτα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα τθν ϊρα και ο κυλινδριςμόσ του 

κινθτιρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοςτά, προκειμζνου για κινθτιρα με 

επιβαλλόμενθ ανάφλεξθ ι θ μζγιςτθ κακαρι ιςχφσ τα 4 ΚW, προκειμζνου για κινθτιρεσ άλλου 

τφπου. 

Μοτοςικλζτα: Κάκε δίτροχο μθχανοκίνθτο όχθμα με ι χωρίσ καλάκι, του οποίου είτε θ μζγιςτθ 

εκ καταςκευισ ταχφτθτα είναι μεγαλφτερθ των 45 χιλιομζτρων τθν ϊρα είτε, εάν είναι 

εξοπλιςμζνο με κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ, ο κυλινδριςμόσ του κινθτιρα είναι μεγαλφτεροσ 

των 50 κυβικϊν εκατοςτϊν. 

Νθςίδα αςφαλείασ: Το υπερυψωμζνο τμιμα οδοςτρϊματοσ που προορίηεται είτε για 

καταφφγιο των πεηϊν είτε για τθν αποβίβαςθ - επιβίβαςθ επιβατϊν ςε ςυγκοινωνιακό μζςα. 

Νφκτα: Θ χρονικι περίοδοσ θ οποία αρχίηει μιςι ϊρα μετά τθ δφςθ του θλίου και λιγει μιςι 

ϊρα πριν από τθν ανατολι αυτοφ. 

Οι διατάξεισ του Κϊδικα οι οποίεσ επιβάλλουν ειδικζσ υποχρεϊςεισ κατά τθ νφκτα 

εφαρμόηονται ανάλογα και ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ ορατότθτα είναι ανεπαρκισ, 

λόγω ειδικϊν ςυνκθκϊν (ομίχλθσ, χιονόπτωςθσ, ραγδαίασ βροχισ κ.λπ. ι μζςα ςε ςιραγγεσ). 

Οδθγόσ: Ρρόςωπο το οποίο οδθγεί κάκε είδουσ όχθμα ι ηϊα μεμονωμζνα ι ςε αγζλεσ και 

ποίμνια ι ηϊα όταν χρθςιμοποιοφνται για ζλξθ, για τθ μεταφορά προςϊπων ι πραγμάτων ι 

ίππευςθ. 

Οδόσ: ολόκλθρθ θ επιφάνεια που προορίηεται για τθ δθμόςια κυκλοφορία. 

Οδόσ εξυπθρζτθςθσ παροδίων: οδόσ θ οποία χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθν 

εξυπθρζτθςθ των παροδίων ιδιοκτθςιϊν. 

Οδόσ προτεραιότθτασ: οδόσ ειδικά χαρακτθριςμζνθ και ςθμαςμζνθ όπου θ κυκλοφορία των 

οδικϊν οχθμάτων ςε αυτιν, ζχει προτεραιότθτα ζναντι των ειςερχόμενων ςε αυτιν από άλλεσ 

οδοφσ. 

Οδόσ ταχείασ κυκλοφορίασ: οδόσ ειδικισ μελζτθσ και καταςκευισ για τθν κυκλοφορία 

αυτοκινιτων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν, θ οποία δεν εξυπθρετεί τισ ςυνορεφουςεσ με αυτιν 

ιδιοκτθςίεσ παρά μόνο με παράπλευρεσ βοθκθτικζσ οδοφσ και κόμβουσ και θ οποία: 

α) ςυνδζεται μόνο με ειδικισ διάταξθσ ιςόπεδουσ ι ανιςόπεδουσ κόμβουσ με το υπόλοιπο 

κφριο οδικό δίκτυο, 

β) δεν διαςταυρϊνεται ιςόπεδα με άλλθ οδό, μονοπάτι, ςιδθροδρομικι ι τροχιοδρομικι 

γραμμι και 

γ) ζχει χαρακτθριςτεί με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων και ζχει ειδικι ςιμανςθ με πινακίδεσ ωσ οδόσ ταχείασ κυκλοφορίασ. 

Οδόςτρωμα: Το τμιμα τθσ οδοφ που προορίηεται για τθν κυκλοφορία των οχθμάτων. 
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Οριογραμμι οδοςτρώματοσ: Θ γραμμι θ οποία ορίηει το τζλοσ του οδοςτρϊματοσ. Επί 

οδοςτρωμάτων ςτα οποία υπάρχουν μία ι περιςςότερεσ ακραίεσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ ι ηϊνεσ 

για τθ χριςθ οριςμζνων κατθγοριϊν οχθμάτων, πεηϊν ι ηϊων, οριογραμμι οδοςτρϊματοσ 

είναι, για τουσ λοιποφσ που χρθςιμοποιοφν τθν οδό, το τζλοσ του οδοςτρϊματοσ που απομζνει. 

Όχθμα αρκρωτό: ο ςυνδυαςμόσ οχθμάτων που περιλαμβάνει ζνα ρυμουλκό όχθμα και ζνα 

θμιρυμουλκοφμενο (επικακιμενο) ςυνδεδεμζνο με αυτό. 

Όχθμα ηωιλατο: Το όχθμα με τροχοφσ που ςφρεται από ηϊα. 

Όχθμα Κάρτ: Το μικρό τετράτροχο όχθμα, με ι χωρίσ αμάξωμα, με τζςςερισ μθ 

ευκυγραμμιςμζνουσ τροχοφσ που ακουμποφν ςυνζχεια ςτο ζδαφοσ, οι δφο από τουσ οποίουσ 

εξαςφαλίηουν τθν οδιγθςθ και οι άλλοι δφο τθν πρόωςθ (κίνθςθ). Τα κφρια μζρθ του είναι: το 

πλαίςιο ι ςαςί, το αμάξωμα, τα ελαςτικό και ο κινθτιρασ. 

Όχθμα οδικό: Το μεταφορικό ι άλλων χριςεων μζςο που κινείται ςτισ οδοφσ και ςτουσ χϊρουσ 

του άρκρου 1 και οδθγείται από πρόςωπο, με εξαίρεςθ των μζςων που χρθςιμοποιοφνται για 

τθ μεταφορά βρεφϊν και ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα. 

Δεν κεωροφνται ωσ οδικά οχιματα αυτά που κινοφνται επί ςιδθροτροχιϊν, για τα οποία όμωσ 

εφαρμόηονται κανόνεσ κυκλοφορίασ του Κϊδικα. 

Όχθμα μθχανοκίνθτο: Το αυτοπροωκοφμενο οδικό όχθμα, πλθν των μοτοποδθλάτων. 

Όχθμα χειροκίνθτο: Το όχθμα που ωκείται ι ςφρεται με τα χζρια. 

Παραχώρθςθ προτεραιότθτασ: Θ υποχρζωςθ οδθγοφ οχιματοσ, να μθ ςυνεχίςει ι επαναλάβει 

τθν κίνθςθ ι τουσ ελιγμοφσ του, εάν, ενεργϊντασ κατ` αυτόν τον τρόπο, μπορεί να υποχρεϊςει 

τουσ οδθγοφσ άλλων οχθμάτων να μεταβάλλουν απότομα τθν κατεφκυνςθ ι τθν ταχφτθτα των 

οχθμάτων τουσ. 

Πεηοδρόμιο: Το υπερυψωμζνο ι άλλωσ διαχωριηόμενο τμιμα τθσ οδοφ που προορίηεται για 

πεηοφσ. 

Πεηόδρομοσ: Οδόσ θ οποία χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά από τουσ πεηοφσ και για είςοδο - 

ζξοδο οχθμάτων προσ και από ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, παροδίων ιδιοκτθςιϊν ωσ και 

για οχιματα εφοδιαςμοφ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Περιοχι ιπιασ κυκλοφορίασ: Ρεριοχι κατοικίασ, που ζχει χαρακτθριςκεί και ςθμανκεί ωσ 

περιοχι ιπιασ κυκλοφορίασ. 

Ποδιλατο: Το όχθμα δφο τουλάχιςτον τροχϊν το οποίο κινείται με τθ μυϊκι δφναμθ εκείνων 

που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοθκείται με βοθκθτικό θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ 

ονομαςτικισ ιςχφοσ 0,25 KW και θ ιςχφσ του οποίου μειϊνεται ςταδιακά και τελικά μθδενίηεται 

όταν θ ταχφτθτα του οχιματοσ φκάςει τα 25 χλμ/ϊρα ι νωρίτερα, εάν ςταματιςει θ 

ποδθλάτθςθ. 

Ποδθλατόδρομοσ: Οδόσ ι τμιμα οδοφ αποκλειςτικισ κυκλοφορίασ ποδθλάτων. 

Ρυμουλκό: Το μθχανοκίνθτο όχθμα που χρθςιμοποιείται μόνο για τθν ζλξθ άλλων οχθμάτων. 
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Ρυμουλκοφμενα: Το όχθμα που ςτερείται ιδίασ κινθτιριασ δφναμθσ και είναι καταςκευαςμζνο 

κατά τρόπο ϊςτε να ζλκεται από άλλο μθχανοκίνθτο όχθμα. Στθν κατθγορία των οχθμάτων 

αυτϊν περιλαμβάνονται και τα θμιρυμουλκοφμενα. 

τάκμευςθ: Θ ακινθςία του οχιματοσ για οποιονδιποτε λόγο, πλθν τθσ ανάγκθσ αποφυγισ 

εμπλοκισ του με άλλο όχθμα που χρθςιμοποιεί τθν οδό ι ςφγκρουςθσ με εμπόδιο ι για τθ 

ςυμμόρφωςι του με τουσ κανονιςμοφσ κυκλοφορίασ, εφόςον θ χρονικι περίοδοσ 

ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ δεν περιορίηεται ςτον απαιτοφμενο χρόνο για τθν επιβίβαςθ ι 

αποβίβαςθ επιβατϊν ι φόρτωςθ ι εκφόρτωςθ πραγμάτων. 

τάςθ: Θ ακινθςία του οχιματοσ επί χρόνο απαιτοφμενο για τθν επιβίβαςθ ι αποβίβαςθ 

επιβατϊν ι φόρτωςθ ι εκφόρτωςθ πραγμάτων. 

υνδυαςμόσ οχθμάτων (ςυρμόσ): Τα οχιματα που είναι ςυνδεδεμζνα και κινοφνται ωσ μία 

μονάδα. 

Σρίτροχο όχθμα: Το μθχανοκίνθτο όχθμα με τρεισ ςυμμετρικοφσ τροχοφσ, του οποίου είτε θ 

μζγιςτθ εκ καταςκευισ ταχφτθτα είναι μεγαλφτερθ των 45 χιλιομζτρων τθν ϊρα είτε ο 

κυλινδριςμόσ του κινθτιρα του είναι μεγαλφτεροσ των 50 κυβικϊν εκατοςτϊν, εάν είναι 

εξοπλιςμζνο με κινθτιρα εςωτερικισ καφςθσ. Επίςθσ ωσ τρίτροχο όχθμα λογίηεται και το 

τετράτροχο όχθμα, εκτόσ των ελαφρϊν τετράτροχων οχθμάτων τθσ κατθγορίασ των 

μοτοποδθλάτων, του οποίου το απόβαρο κενοφ οχιματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

βάρουσ του καυςίμου ι του μίγματοσ καυςίμου - ελαίου ι των ςυςςωρευτϊν των θλεκτρικϊν 

οχθμάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχθμα προορίηεται για επιβατικζσ 

μεταφορζσ ι τα 550 χιλιόγραμμα, όταν προορίηεται για μεταφορζσ εμπορευμάτων και του 

οποίου θ μζγιςτθ κακαρι ιςχφσ δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW. 

Σροχιόδρομοσ: Πχθμα που κινείται επί ςιδθροτροχιϊν κατά μικοσ των οδϊν με 

θλεκτροκινθτιρα που τροφοδοτείται από θλεκτροφόρο γραμμι και προορίηεται για τθ 

μεταφορά προςϊπων ι και πραγμάτων. 

Φώτα δείκτθ κατεφκυνςθσ (φλασ): Τα φϊτα του οχιματοσ που χρθςιμοποιοφνται για να 

προειδοποιοφν τουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ ότι ο οδθγόσ πρόκειται να αλλάξει κατεφκυνςθ 

προσ τα δεξιά ι προσ τα αριςτερά. 

Φώτα διαςταφρωςθσ (μεςαία): Τα φϊτα του οχιματοσ που χρθςιμοποιοφνται για το φωτιςμό 

τθσ οδοφ μπροςτά από το όχθμα και τα οποία δεν προκαλοφν κάμβωςθ ι δυςχζρεια ςτουσ 

οδθγοφσ που ζρχονται αντίκετα και ςτουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ. 

Φώτα ζκτακτθσ ανάγκθσ (ςφςτθμα φωτεινοφ ςυναγερμοφ): Τα φϊτα του οχιματοσ που 

αναβοςβινουν και χρθςιμοποιοφνται όταν το όχθμα ζχει ακινθτοποιθκεί και δθμιουργείται 

κίνδυνοσ για τουσ τρίτουσ από τθν ακινθςία του οχιματοσ. 

Φώτα κζςθσ μπροςτά (μικρά): Τα φϊτα του οχιματοσ που χρθςιμοποιοφνται για να 

διακρίνεται αυτό και το πλάτοσ του από μπροςτά. 

Φώτα κζςθσ πίςω (μικρά): Τα φϊτα του οχιματοσ που χρθςιμοποιοφνται για να διακρίνεται 

αυτό και το πλάτοσ του από πίςω. 
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Φώτα ςτάκμευςθσ: Τα φϊτα που χρθςιμοποιοφνται για να δεικνφουν τθν παρουςία 

ςτακμευμζνου οχιματοσ. Αυτά μποροφν να αντικακιςτοφν τα εμπρόςκια και τα οπίςκια φϊτα 

κζςθσ. 

Φώτα ομίχλθσ: Τα φϊτα του οχιματοσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ βελτίωςθ του φωτιςμοφ 

τθσ οδοφ ςε περιπτϊςεισ ομίχλθσ, χιονόπτωςθσ, ραγδαίων βροχϊν, νεφϊν, καπνοφ ι 

κονιορτοφ. 

Φώτα οπιςκοπορείασ: Τα φϊτα του οχιματοσ που χρθςιμοποιοφνται για το φωτιςμό τθσ οδοφ 

πίςω από το όχθμα και τα οποία προειδοποιοφν ότι το όχθμα κα κινθκεί ι κινείται προσ τα 

πίςω. 

Φώτα τροχοπζδθςθσ (φρζνων): Τα φϊτα του οχιματοσ που χρθςιμοποιοφνται για να 

ειδοποιοφν αυτοφσ που κινοφνται πίςω από το όχθμα ότι ο οδθγόσ τροχοπεδεί (φρενάρει). 

Φώτα πορείασ (μεγάλα): Τα φϊτα του οχιματοσ που χρθςιμοποιοφνται για φωτιςμό τθσ οδοφ 

ςε μεγάλθ απόςταςθ μπροςτά του. 

Φώτα όγκου: Τα φϊτα που τοποκετοφνται ςε οριςμζνα οχιματα με κινθτιρα και οριςμζνα 

ρυμουλκοφμενα κοντά ςτο ακρότατο ςθμείο του πλάτουσ και όςο πιο κοντά ςτο υψθλότερο 

ςθμείο του οχιματοσ και που χρθςιμοποιοφνται για να διακρίνεται με ευκρίνεια ο όγκοσ αυτοφ. 

Φώτα πλευρικά: Τα φϊτα που τοποκετοφνται επί των πλευρϊν του οχιματοσ για να δεικνφουν 

τθν παρουςία του από το πλάι. 

Φώτα ειδικά: Τα φϊτα που χρθςιμοποιοφνται για επιςιμανςθ είτε οχιματοσ που ζχει 

προτεραιότθτα είτε οχιματοσ ι ομάδασ οχθμάτων, θ παρουςία των οποίων επί τθσ οδοφ 

επιβάλλει ςτουσ λοιποφσ χριςτεσ των οδϊν να λαμβάνουν ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ και 

ειδικότερα για επιςιμανςθ φαλαγγϊν οχθμάτων, υπερμεγεκϊν οχθμάτων, κακϊσ και 

οχθμάτων εξοπλιςμοφ καταςκευϊν ι ςυντιρθςθσ οδϊν. 

Φωτιςτικι διάταξθ οπίςκιασ πινακίδασ κυκλοφορίασ: 

Θ διάταξθ που επιτρζπει να εξαςφαλίηεται ο φωτιςμόσ του χϊρου που προορίηεται για τθν 

οπίςκια πινακίδα κυκλοφορίασ και που μπορεί να αποτελείται από διάφορα οπτικά ςτοιχεία. 

Φώτα θμζρασ: Τα φϊτα που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ για να κακιςτοφν 

ζνα όχθμα περιςςότερο ορατό από μπροςτά, όταν το όχθμα είναι εν κινιςει. 

Φωτιςτικι επιφάνεια: Ρροκειμζνου για φϊτα, θ ορατι επιφάνεια από τθν οποία προζρχεται 

το φωσ, προκειμζνου δε για αντανακλαςτικό ςτοιχεία, θ ορατι επιφάνεια εκ τθσ οποίασ 

αντανακλάται το φωσ. 

2. Θεωροφνται ωσ πεηοί τα πρόςωπα που ςπρϊχνουν ι ςφρουν: 

α) βρεφικό οχιματα, β) κακίςματα αςκενϊν ι ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα, γ. 

οποιοδιποτε μικρό όχθμα χωρίσ κινθτιρα ι δίκυκλο ι τρίκυκλο όχθμα με κινθτιρα, ο οποίοσ 

δεν είναι ςε λειτουργία. δ) ποδιλατο. 
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Επίςθσ τα πρόςωπα που κινοφνται ςε τροχιλατα κακίςματα με ταχφτθτα πεηοφ ι με 

τροχοπζδιλα (πατίνια). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β' 

ΗΜΑΝΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ - 

ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Άρθρο 3 Τποδεύξεισ και ςόματα που δύνουν οι τροχονόμοι 

1. Αυτοί που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται αμζςωσ με τισ πιο 

κάτω υποδείξεισ και ςιματα που δίνουν οι τροχονόμοι όταν ρυκμίηουν τθν κυκλοφορία. 

α) Βραχίονασ υψωμζνοσ κατακόρυφα ςθμαίνει: Ρροςοχι, διακοπι πορείασ, για όλουσ που 

χρθςιμοποιοφν τθν οδό, από όλεσ τισ κατευκφνςεισ πλθν των οδθγϊν οι οποίοι δεν μποροφν να 

διακόψουν τθν πορεία του οχιματόσ τουσ αμζςωσ και αςφαλϊσ. 

Αν το ςιμα αυτό δίνεται ςε οδικό κόμβο, δεν απαιτείται τα οχιματα που βρίςκονται ςτον 

κόμβο να διακόψουν τθν πορεία τουσ. 

Βραχίονασ ι βραχίονεσ τεντωμζνοι οριηόντια ςθμαίνει: διακοπι πορείασ για όλουσ που 

χρθςιμοποιοφν τθν οδό και πλθςιάηουν από οποιαδιποτε κατεφκυνςθ, θ οποία διζρχεται 

κάκετα προσ τθν οριηόμενθ με τον τεντωμζνο βραχίονα ι βραχίονεσ κατεφκυνςθ. ο τροχονόμοσ 

που ρυκμίηει τθν κυκλοφορία μπορεί, αφοφ δϊςει το ςιμα αυτό να κατεβάςει το βραχίονα ι 

τουσ βραχίονζσ του. Θ ςτάςθ αυτι ςθμαίνει ομοίωσ διακοπι πορείασ γι` αυτοφσ που κινοφνται 

κατά μζτωπα και από πίςω από τον τροχονόμο. 

γ) Κίνθςθ του χεριοφ προσ κάποια κατεφκυνςθ ςθμαίνει: κίνθςθ των οχθμάτων προσ τθν 

υποδεικνυόμενθ κατεφκυνςθ. 

δ) Κινοφμενο ερυκρό φωσ ςθμαίνει: διακοπι πορείασ γι` αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν τθν οδό 

προσ τουσ οποίουσ κατευκφνεται το φωσ. 

2. οι τροχονόμοι, όταν οι ανάγκεσ τθσ κυκλοφορίασ απαιτοφν αυτό, μποροφν να επιβάλουν 

επιτάχυνςθ ι επιβράδυνςθ τθσ κυκλοφορίασ ωσ και διακοπι ι αλλαγι πορείασ οχθμάτων ι 

πεηϊν. 

3. Οι υποδείξεισ και τα ςιματα που δίνονται από τουσ τροχονόμουσ που ρυκμίηουν τθν 

κυκλοφορία υπεριςχφουν των φωτεινϊν ςθματοδοτϊν ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ ι των 

πινακίδων ςιμανςθσ ςτισ οδοφσ ι των διαγραμμίςεων ι ςυμβόλων ςτισ οδοφσ ωσ και των 

κανόνων κυκλοφορίασ γενικά. Οι τροχονόμοι, όταν ρυκμίηουν τθν κυκλοφορία, πρζπει να 

διακρίνονται ευκρινϊσ από απόςταςθ τόςο κατά τθ νφκτα όςο και κατά τθν θμζρα. Θ ρφκμιςθ 

τθσ κυκλοφορίασ από τροχονόμο, κατά τρόπο αντίκετο από τισ ενδείξεισ των φωτεινϊν 

ςθματοδοτϊν, γίνεται ςε εξαιρετικζσ μόνο περιπτϊςεισ λιψθσ ειδικϊν και ζκτακτων μζτρων. Αν 

δεν είναι δυνατόν, μετά προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του τροχονόμου, να ςβιςουν οι φωτεινοί 
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ςθματοδότεσ, θ ωσ άνω ρφκμιςθ γίνεται με ςιματα προσ τουσ χρθςιμοποιοφντεσ τθν οδό και 

αφοφ βεβαιωκεί ο τροχονόμοσ ότι από τθν ενζργειά του αυτι δεν δθμιουργείται κίνδυνοσ 

ατυχθμάτων. 

4. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 4 όμανςη οδών με πινακύδεσ 

1. Οι για τθ ςιμανςθ των οδϊν τοποκετοφμενεσ πινακίδεσ είναι κατά κατθγορίεσ οι εξισ: 

α) Αναγγελίασ κινδφνου (Κ), δθλωτικζσ. 

αα) Επικίνδυνων κζςεων. 

ββ) Ρροςβάςεων οδικϊν κόμβων. 

γγ) Ρροςβάςεων ιςόπεδων ςιδθροδρομικϊν διαβάςεων ι διαβάςεων τροχιοδρόμου. 

β) υκμιςτικζσ τθσ κυκλοφορίασ (), δθλωτικζσ. 

αα) Ρροτεραιότθτασ. 

ββ) Απαγορεφςεων ι περιοριςμϊν. 

γγ) Υποχρεϊςεων. 

γ) Ρλθροφοριακζσ (Ρ), δθλωτικζσ. 

αα) Ρροειδοποιιςεωσ κατευκφνςεων. 

ββ) Κατευκφνςεων. 

γγ) Αρικμιςεισ οδϊν και χιλιομετριςεων. 

δδ) Τοπωνυμιϊν. 

εε) Επιβεβαιϊςεων. 

ςτςτ) χριςιμων πλθροφοριϊν για τουσ οδθγοφσ οχθμάτων και 

ηη) Εγκαταςτάςεων. 

δ) Ρρόςκετεσ (Ρρ). 

2. Οι πινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου (Κ-1 μζχρι Κ-41) τοποκετοφνται για να εφιςτοφν τθν 

προςοχι αυτϊν που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ για τουσ κινδφνουσ που υπάρχουν ςτθν οδό προσ 

τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςισ τουσ, ϊςτε να λαμβάνουν ζγκαιρα τα κατάλλθλα μζτρα και, ςε 

περίπτωςθ ανάγκθσ, να μειϊνουν τθν ταχφτθτα πορείασ τουσ για να τουσ αποφεφγουν. Θ 

ςθμαςία των πινακίδων αυτϊν είναι: 

Κ-1α Επικίνδυνθ αριςτερι ςτροφι. 
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Κ-1δ Επικίνδυνθ δεξιά ςτροφι, 

Κ-2α Επικίνδυνεσ δφο αντίρροπεσ ι διαδοχικζσ (ςυνεχείσ) ςτροφζσ, θ πρϊτθ αριςτερά. 

Κ-2δ Επικίνδυνεσ δφο αντίρροπεσ ι διαδοχικζσ (ςυνεχείσ) ςτροφζσ, θ πρϊτθ δεξιά. 

Κ-3 Επικίνδυνθ κατωφζρεια (με κλίςθ ωσ θ αναγραφόμενθ ςτθν πινακίδα). 

Κ-4 Απότομθ ανωφζρεια (με κλίςθ ωσ θ αναγραφόμενθ ςτθν πινακίδα). 

Κ-5 Επικίνδυνθ ςτζνωςθ οδοςτρϊματοσ και ςτισ δφο πλευρζσ. 

Κ-6α Επικίνδυνθ ςτζνωςθ οδοςτρϊματοσ ςτθν αριςτερι πλευρά. 

Κ-6δ Επικίνδυνθ ςτζνωςθ οδοςτρϊματοσ ςτθ δεξιά πλευρά. 

Κ-7 Κινθτι γζφυρα. 

Κ-8 Θ οδόσ οδθγεί ςε αποβάκρα ι όχκθ ποταμοφ. 

Κ-9 Επικίνδυνο ανϊμαλο οδόςτρωμα, ςε κακι κατάςταςθ, με λάκκουσ κ.λπ.. 

Κ-10 Επικίνδυνο υπερυψωμζνο οδόςτρωμα ι απότομθ κυρτι αλλαγι τθσ κατά μικοσ κλίςθσ τθσ 

οδοφ. 

Κ-11 Επικίνδυνο κάκετο ρείκρο (αυλάκι) ι απότομθ κοίλθ αλλαγι τθσ κατά μικοσ κλίςθσ τθσ 

οδοφ. 

Κ-12 ολιςκθρό οδόςτρωμα. 

Κ-13 Επικίνδυνθ εκτίναξθ χαλίκων (αςφνδετο αμμοχάλικο). 

Κ-14 Κίνδυνοσ από πτϊςθ βράχων και από τθν παρουςία τουσ ςτο οδόςτρωμα. 

Κ-15 Κίνδυνοσ λόγω διάβαςθσ πεηϊν. 

Κ-16 Κίνδυνοσ λόγω ςυχνισ κίνθςθσ παιδιϊν (ςχολείο, γιπεδα κ.λπ.). 

Κ-17 Κίνδυνοσ λόγω ςυχνισ ειςόδου ι διάβαςθσ ποδθλατιςτϊν. 

Κ-18 Κίνδυνοσ από τθ διζλευςθ οικόςιτων ηϊων. 

Κ-19 Κίνδυνοσ από τθ διζλευςθ άγριων ηϊων. 

Κ-20 Κίνδυνοσ λόγω εκτελοφμενων εργαςιϊν ςτθν οδό. 

Κ-21 Ρροςοχι, κόμβοσ ι κζςθ όπου θ κυκλοφορία ρυκμίηεται με τρίχρωμθ φωτεινι 

ςθματοδότθςθ. 

Κ-22 Κίνδυνοσ λόγω χαμθλισ πτιςθσ προςγειοφμενων ι απογειοφμενων αεροςκαφϊν. 

Κ-23 Κίνδυνοσ λόγω ςυχνοφ ιςχυροφ ανζμου (όπωσ δείχνει ωσ θ κατεφκυνςθ του ανεμουρίου). 

Κ-24 Ρροαναγγελία διπλισ κυκλοφορίασ. 
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Θ πινακίδα αυτι ςθμαίνει επικείμενθ είςοδο από μονόδρομο ι από τμιμα οδοφ που 

περιλαμβάνει δφο καταςτρϊματα χωριςμζνα ανά κατεφκυνςθ με μεςαία διαχωριςτικι νθςίδα, 

ςε τμιμα οδοφ με κυκλοφορία επί του αυτοφ οδοςτρϊματοσ προσ τισ δφο κατευκφνςεισ, 

προςωρινά ι μόνιμα. 

Κ-25 Ρροςοχι, άλλοι κίνδυνοι (μθ δθλοφμενοι ςτισ πινακίδεσ Κ-1 ζωσ Κ-24) 

Κ-26 Ρροςοχι, διαςταφρωςθ όπου ιςχφει θ προτεραιότθτα από δεξιά. 

Κ-27 Διαςταφρωςθ, με οδό, οι επί τθσ οποίασ κινοφμενοι οφείλουν να παραχωριςουν 

προτεραιότθτα. 

Κ-28α Διακλάδωςθ με κάκετθ οδό αριςτερά, οι επί τθσ οποίασ κινοφμενοι οφείλουν να 

παραχωριςουν προτεραιότθτα. 

Κ-28δ Διακλάδωςθ με κά8ετθ οδό δεξιά, οι επί τθσ οποίασ κινοφμενοι οφείλουν να 

παραχωριςουν προτεραιότθτα. 

Κ-29α Διακλάδωςθ με λοξι οδό αριςτερά, οι επί τθσ οποίασ κινοφμενοι οφείλουν να 

παραχωριςουν προτεραιότθτα. 

Κ-29δ Διακλάδωςθ με λοξι οδό δεξιά, οι επί τθσ οποίασ κινοφμενοι οφείλουν να 

παραχωριςουν προτεραιότθτα. 

Κ-30 Ρροςζγγιςθ ςε κυκλικι υποχρεωτικι διαδρομι. 

Κ-31 Κίνδυνοσ λόγω ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ με κινθτά φράγματα ι διάβαςθσ 

τροχιοδρόμου 

Κ-32 Κίνδυνοσ λόγω ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ χωρίσ κινθτά φράγματα. 

Κ-33, 

Κ-34, 

Κ-35 Ρρόςκετεσ επαναλθπτικζσ πινακίδεσ ςτισ προςβάςεισ ιςόπεδων ςιδθροδρομικϊν 

διαβάςεων ι κινθτϊν γεφυρϊν, οι οποίεσ δθλϊνουν τθν προςζγγιςθ ςε αυτζσ. 

Κ-36 Κίνδυνοσ λόγω άμεςθσ γειτονίασ ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ, χωρίσ κινθτά 

φράγματα, μονισ ςιδθροδρομικισ γραμμισ ι διάβαςθσ τροχιοδρόμου 

Κ-37 Κίνδυνοσ λόγω άμεςθσ γειτονίασ ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ, χωρίσ κινθτά 

φράγματα, διπλισ ι πολλαπλισ ςιδθροδρομικισ γραμμισ ι διάβαςθσ τροχιοδρόμου 

Κ-38α Επικίνδυνο ζρειςμα αριςτερά. 

Κ-38δ Επικίνδυνο ζρειςμα δεξιά. 

Κ-39 Συχνι κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ. 

Κ-40 Σιραγγα. 
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Κ-41 Κίνδυνοσ λόγω ιςόπεδθσ διάβαςθσ τροχιοδρόμου χωρίσ κινθτά φράγματα. 

3. Οι ρυκμιςτικζσ τθσ κυκλοφορίασ πινακίδεσ -1 μζχρι -77 τοποκετοφνται για να 

πλθροφοροφν αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ για τισ ειδικζσ υποχρεϊςεισ, περιοριςμοφσ 

ι απαγορεφςεισ, προσ τισ οποίεσ πρζπει αυτοί να ςυμμορφϊνονται. 

Θ ςθμαςία των πινακίδων αυτϊν είναι: 

-1 Υποχρεωτικι παραχϊρθςθ προτεραιότθτασ. Θ πινακίδα αυτι ςθμαίνει ότι ςτον κόμβο προ 

του οποίου τοποκετείται, οι οδθγοί πρζπει να παραχωροφν τθν προτεραιότθτα ςτα οχιματα, τα 

οποία κινοφνται ςτθν άλλθ οδό. 

-2 Υποχρεωτικι διακοπι πορείασ. 

(1) Θ πινακίδα αυτι, που τοποκετείται πριν από κόμβο, ςθμαίνει υποχρεωτικι διακοπι πορείασ 

του οχιματοσ πριν από τθν είςοδο ςτον κόμβο και παραχϊρθςθ προτεραιότθτασ ςτα οχιματα 

τα οποία κινοφνται ςτθν οδό, προσ τθν οποία πλθςιάηει. 

(2) Θ αυτι πινακίδα που τοποκετείται ςε άλλα ςθμεία, πλθν κόμβου, ςθμαίνει υποχρεωτικι 

διακοπι πορείασ του οχιματοσ ςτθ κζςθ τθσ πινακίδασ και μθ εκ νζου εκκίνθςθ μζχρισ ότου 

βεβαιωκεί ο οδθγόσ του ότι μπορεί να το πράξει χωρίσ κίνδυνο. 

-3 Οδόσ προτεραιότθτασ. 

-4 Τζλοσ οδοφ προτεραιότθτασ. 

-5 Ρροτεραιότθτα τθσ αντικζτωσ ερχόμενθσ κυκλοφορίασ λόγω ςτενότθτασ του 

οδοςτρϊματοσ. 

-6 Ρροτεραιότθτα, ζναντι τθσ επερχόμενθσ κυκλοφορίασ (λόγω ςτενότθτασ οδοςτρϊματοσ). 

-7 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε όλα τα οχιματα. 

-8 Κλειςτι οδόσ για όλα τα οχιματα και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ. 

-9 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε μθχανοκίνθτα οχιματα εκτόσ των διτρόχων μοτοςικλετϊν. 

-10 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτισ μοτοςικλζτεσ. 

-11 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτα ποδιλατα. 

-12 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτα μοτοποδιλατα. 

-13 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτα φορτθγά αυτοκίνθτα. 

Θ αναγραφι αρικμοφ τόννων, είτε με λευκό χρϊμα ςτο περίγραμμα του οχιματοσ είτε ςε 

πρόςκετθ πινακίδα, που τοποκετείται και από τθν πινακίδα -13, ςθμαίνει ότι θ απαγορεφεται 

μόνα αν το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ του οχιματοσ ι του ςυνδυαςμοφ οχθμάτων 

υπερβαίνει τον αρικμό αυτόν. 

-14 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε μθχανοκίνθτο όχθμα το οποίο ςφρει ρυμουλκοφμενο, πλθν 

θμιρυμουλκοφμενου ι ρυμουλκοφμενου ενόσ άξονα. 
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Θ αναγραφι αρικμοφ τόννων, είτε με λευκό χρϊμα ςτο περίγραμμα του ρυμουλκοφμενου είτε 

ςε πρόςκετθ πινακίδα, που τοποκετείται κάτω από τθν πινακίδα -14, ςθμαίνει ότι θ 

απαγόρευςθ ιςχφει μόνο αν το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ του ρυμουλκοφμενου υπερβαίνει 

τον αρικμό αυτόν. 

-15 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε πεηοφσ. 

-16 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε ηωιλατα οχιματα. 

-17 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε χειράμαξεσ. 

-18 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε αγροτικά μθχανιματα. 

-19 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε μθχανοκίνθτα οχιματα. 

-20 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε οχιματα οριςμζνων κατθγοριϊν (π.χ. ςε μθχανοκίνθτα και 

ηωιλατα οχιματα). 

-21 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε οχιματα ςυνολικοφ πλάτουσ που υπερβαίνει τα .... (π.χ. 2) 

μζτρα. 

-22 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε οχιματα ςυνολικοφ φψουσ που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 3,5) 

μζτρα. 

-23 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε οχιματα ςυνολικοφ βάρουσ που υπερβαίνει τουσ ... (π.χ. 5) 

τόννουσ. 

-24 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε οχιματα βάρουσ ανά άξονα που υπερβαίνει τουσ ... (π.χ. 2) 

τόννουσ. 

-25 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε οχιματα ι ςυνδυαςμοφσ οχθμάτων μικουσ που υπερβαίνει τα 

... (π.χ. 10) μζτρα. 

-26 Απαγορεφεται θ οδιγθςθ οχιματοσ ςε απόςταςθ μικρότερθ των (π.χ. 70) μζτρων από του 

προθγοφμενου. 

-27 Απαγορεφεται θ αριςτερι ςτροφι. 

-28 Απαγορεφεται θ δεξιά ςτροφι. 

-29 Απαγορεφεται θ αναςτροφι (ςτροφι κατά 180 μοίρεσ). 

-30 Απαγορεφεται το προςπζραςμα μθχανοκίνθτων οχθμάτων, πλθν των δίτροχων 

μοτοςικλετϊν χωρίσ καλάκι. 

-31 Απαγορεφεται ςτουσ οδθγοφσ φορτθγϊν αυτοκινιτων, μζγιςτου επιτρεπόμενου βάρουσ 

που υπερβαίνει τουσ 3,5 τόννουσ, να προςπερνοφν άλλα οχιματα. Αναγραφι ςτθν πινακίδα, -

31 ι πρόςκετθ πινακίδα, που τοποκετείται κάτω από τθν πινακίδα 

-31, μπορεί να μεταβάλει το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ, πάνω από το οποίο ιςχφει θ 

απαγόρευςθ αυτι. 
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-32 Θ μζγιςτθ ταχφτθτα περιορίηεται ςτον αναγραφόμενο αρικμό (π.χ. 50 χλμ.) τθν ϊρα. 

Αναγραφι αρικμοφ τόννων ςε πρόςκετθ πινακίδα, που τοποκετείται κάτω από τθν πινακίδα -

32, ςθμαίνει ότι ο περιοριςμόσ τθσ ταχφτθτασ αφορά μόνο οχιματα ςυνολικοφ βάρουσ που 

υπερβαίνει τον αρικμό αυτόν. 

-33 Απαγορεφεται θ χριςθ θχθτικϊν οργάνων προειδοποίθςθσ (εκτόσ για αποφυγι 

δυςτυχιματοσ). 

-34 Απαγορεφεται θ διζλευςθ χωρίσ ςτάςθ προ του Τελωνείου. Θ αντικατάςταςθ τθσ ζνδειξθσ 

Τελωνείο με άλλθ ςθμαίνει τθν απαγόρευςθ τθσ διζλευςθσ χωρίσ ςτάςθ προ τθσ δθλοφμενθσ 

κζςθσ. 

-35 Απαγορεφεται θ διζλευςθ χωρίσ ςτάςθ προ του ςτακμοφ διοδίων. 

-36 Τζλοσ όλων των τοπικϊν απαγορεφςεων οι οποίεσ ζχουν επιβλθκεί με απαγορευτικζσ 

πινακίδεσ ςτα κινοφμενα οχιματα. 

-37 Τζλοσ ορίου ταχφτθτασ το οποίο ζχει επιβλθ8εί με απαγορευτικι πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) 

τθν ϊρα. 

-38 Τζλοσ απαγόρευςθσ προςπεράςματοσ το οποίο ζχει επιβλθκεί με απαγορευτικι πινακίδα. 

-39 Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ. 

-40 Απαγορεφεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά με πρόςκετθ 

πινακίδα κ.λπ.. οι απαγορεφςεισ των πινακίδων -39 και -40 ιςχφουν από τθ κζςθ των 

πινακίδων μζχρι του επόμενου ςθμείου ςυνάντθςθσ με οδό και ςτθν πλευρά του 

οδοςτρϊματοσ ςτθν οποία είναι τοποκετθμζνεσ αυτζσ. 

-41 Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ ςτθν πλευρά τθσ πινακίδασ τουσ μονοφσ μινεσ. 

-42 Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ ςτθν πλευρά τθσ πινακίδασ τουσ ηυγοφσ μινεσ. Οι 

απαγορεφςεισ και οι περιοριςμοί των ςτακμεφςεων εφαρμόηονται μόνο ςτθν πλευρά του 

οδοςτρϊματοσ ςτθν οποία είναι τοποκετθμζνεσ οι πινακίδεσ -41 και -42. 

-43 Ρεριοχι απαγόρευςθσ ςτάκμευςθσ (ςτάκμευςθ περιοριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ). 

-44 Ζξοδοσ από περιοχι απαγορευμζνθσ ςτάκμευςθσ. 

-45 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε οχιματα που μεταφζρουν πάνω από οριςμζνθ ποςότθτα 

εκρθκτικζσ ι εφφλεκτεσ φλεσ. 

-46 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε οχιματα που μεταφζρουν πάνω από οριςμζνθ ποςότθτα φλεσ 

οι οποίεσ μπορεί να προκαλζςουν μόλυνςθ υδάτων. 

-47 Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ προσ τα αριςτερά. 

-48 Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ προσ τα δεξιά. 

-49 Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ προσ τα εμπρόσ. 



Μζροσ Ρρϊτο  Κεφάλαιο Β’ 

25 
 

-50 Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ με ςτροφι αριςτερά ι δεξιά. 

-50α Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ με ςτροφι αριςτερά. 

-50δ Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ με ςτροφι δεξιά. 

-51α Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ εμπρόσ ι αριςτερά. 

-51δ Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ εμπρόσ ι δεξιά. 

-52 Υποχρεωτικι διζλευςθ είτε από τθ δεξιά είτε από τθν αριςτερι πλευρά τθσ νθςίδασ ι του 

εμποδίου. 

-52α Υποχρεωτικι διζλευςθ μόνο από τθν αριςτερι πλευρά τθσ νθςίδασ ι του εμποδίου. 

-52δ Υποχρεωτικι διζλευςθ μόνο από τθ δεξιά πλευρά τθσ νθςίδασ ι του εμποδίου. 

-53 Κυκλικι υποχρεωτικι διαδρομι. 

-54 Οδόσ υποχρεωτικισ διζλευςθσ ποδθλάτων (απαγορευμζνθσ τθσ διζλευςθσ άλλων 

οχθμάτων). 

-55 Οδόσ υποχρεωτικισ διζλευςθσ πεηϊν (πεηόδρομοσ, απαγορευμζνθσ τθσ διζλευςθσ άλλων 

εκτόσ πεηϊν, οχθμάτων άμεςθσ ανάγκθσ και οχθμάτων για τθν είςοδο-ζξοδο ςε παρόδιεσ 

ιδιοκτθςίεσ). 

-56 Οδόσ υποχρεωτικισ διζλευςθσ εφίππων (απαγορευμζνθσ τθσ διζλευςθσ άλλων, εκτόσ 

εφίππων που χρθςιμοποιοφν τθν οδό). 

-57 Υποχρεωτικι ελάχιςτθ ταχφτθτα που αναγράφεται με λευκοφσ αρικμοφσ ςε ... (π.χ. 30 

χλμ.) τθν ϊρα. Θ πινακίδα αυτι ςθμαίνει ότι τα οχιματα που χρθςιμοποιοφν τθν οδό, ςτθν 

είςοδο τθσ οποίασ είναι τοποκετθμζνθ, πρζπει να κινοφνται με ελάχιςτθ ταχφτθτα (π.χ. των 30 

χλμ.) τθν ϊρα. 

-58 Τζλοσ υποχρεωτικισ ελάχιςτθσ ταχφτθτασ, που ζχει επιβλθκεί με τθν πινακίδα -57. 

-59 Υποχρεωτικζσ αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ χιόνων ςε δφο τουλάχιςτον από τουσ κινθτιριουσ 

τροχοφσ του αυτοκινιτου. 

-60 Ανϊτατθ ταχφτθτα περιοχισ. 

-61 Ζξοδοσ από περιοχι με ανϊτατο όριο ταχφτθτασ. 

-62 Τζλοσ απαγόρευςθσ προςπεράςματοσ από φορτθγά αυτοκίνθτα, που ζχει επιβλθκεί με 

απαγορευτικι πινακίδα. 

-63 Απαγορεφεται το ρυμουλκοφμενο όχθμα να ζχει βάροσ μεγαλφτερο από ... (π.χ. 3) 

τόννουσ. 

-64 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε οχιματα που μεταφζρουν επικίνδυνα υλικά. 
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-65 Θ κάκε κατθγορία χρθςτϊν που απεικονίηει το αντίςτοιχο ςφμβολο πρζπει να 

χρθςιμοποιεί τθν πλευρά του αντίςτοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμζνθ για αυτιν 

τθν κατθγορία, 

-66 Οι διάφορεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν που απεικονίηουν τα αντίςτοιχα ςφμβολα επιτρζπεται να 

χρθςιμοποιοφν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο. 

-67 Αποκλειςτικι διζλευςθ λεωφορείων ι τρόλεϊ. 

-68 Τζλοσ αποκλειςτικισ διζλευςθσ λεωφορείων ι τρόλεϊ. 

-69 Χϊροσ ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ. 

-70 Χϊροσ ςτάκμευςθσ οριςμζνθσ κατθγορίασ οχθμάτων π.χ. ΤΑΧΙ. 

-71 χϊροσ ςτάκμευςθσ αποκλειςτικά για οχιματα ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα, φςτερα 

από ειδικι άδεια. 

-72 χϊροσ ςτάκμευςθσ αποκλειςτικά για ςυγκεκριμζνο όχθμα ατόμων με μειωμζνθ 

κινθτικότθτα, φςτερα από ειδικι άδεια και με αρικμό κυκλοφορίασ.... 

-73α Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ οχθμάτων μεταφοράσ επικίνδυνων φορτίων προσ τα 

αριςτερά. 

-73δ Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ οχθμάτων μεταφοράσ επικίνδυνων φορτίων προσ τα 

δεξιά. 

-74α Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ οχθμάτων μεταφοράσ επικίνδυνων φορτίων προσ τα 

αριςτερά. 

-74δ Υποχρεωτικι κατεφκυνςθ πορείασ οχθμάτων μεταφοράσ επικίνδυνων φορτίων προσ τα 

δεξιά. 

-75 Επιβάλλει ιδιαίτερθ προςοχι ςε οχιματα που μεταφζρουν επικίνδυνεσ φλεσ που μποροφν 

να προκαλζςουν μόλυνςθ των υδάτων. 

-76 Αποκλειςτικι διζλευςθ τροχιοδρόμου 

- 77 Τζλοσ αποκλειςτικισ διζλευςθσ τροχιοδρόμου. 

Επιτρζπεται: 

α) Συνδυαςμόσ ρυκμιςτικισ και πρόςκετθσ πινακίδασ, με τον οποίο θ ρφκμιςθ περιορίηεται ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία χρθςτϊν τθσ οδοφ που δείχνει θ πρόςκετθ πινακίδα. 

β) Συνδυαςμόσ ρυκμιςτικισ και πρόςκετθσ πινακίδασ, με τον οποίο εξαιρείται από τθ ρφκμιςθ 

θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία χρθςτϊν τθσ οδοφ που δείχνει θ πρόςκετθ πινακίδα. 

4. Οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (Ρ-1 μζχρι Ρ-95) τοποκετοφνται για τθν παροχι πλθροφοριϊν 

ςχετικά με τισ οδοφσ, για τθ διευκόλυνςθ των χρθςτϊν των οδϊν (κατευκφνςεισ, αρίκμθςθ, 

χιλιομζτρθςθ, τοπωνυμίεσ, εγκαταςτάςεισ κ.λπ.). Θ ςθμαςία των πινακίδων αυτϊν είναι: 



Μζροσ Ρρϊτο  Κεφάλαιο Β’ 

27 
 

Ρ-1 Ρροειδοποιθτικι κατευκφνςεων, θ οποία τοποκετείται ςτισ οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ 

προ διαςταυρϊςεων με αναγραφζσ κατευκφνςεων και χιλιομετρικϊν αποςτάςεων. 

Ρ-2 Ρροειδοποιθτικι κατευκφνςεων, θ οποία τοποκετείται ςτισ οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ 

προ διακλαδϊςεων με αναγραφζσ κατευκφνςεων και χιλιομετρικϊν αποςτάςεων. 

Ρ-3 Ρροειδοποιθτικι κατευκφνςεων για ςυνικεισ οδοφσ με αναγραφζσ κατευκφνςεων και 

χιλιομετρικϊν αποςτάςεων. 

Ρ-3α Ρροειδοποιθτικι κατευκφνςεωσ με αναγραφι κατευκφνςεων και χιλιομετρικϊν 

αποςτάςεων ςε οδοφσ τοπικοφ οδικοφ δικτφου. 

Ρ-3β Ρροειδοποιθτικι κατευκφνςεωσ, με αναγραφι κατευκφνςεων για περιοχζσ μεγάλου 

τουριςτικοφ ι αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Ρ-4 Ρροειδοποιθτικι για αδιζξοδο. 

Ρ-5 Ρροειδοποιθτικι για αδιζξοδο. 

Ρ-6 Ρροειδοποιθτικι υποχρεωτικισ διαδρομισ για ςτροφι αριςτερά ςτθν επόμενθ 

διαςταφρωςθ όπου απαγορεφεται αυτι. 

Ρ-7 Ρροειδοποιθτικι πινακίδα για προεπιλογι λωρίδασ ςε διαςταφρωςθ ςε οδοφσ με πολλζσ 

λωρίδεσ κυκλοφορίασ. 

Ρ-8α Κατεφκυνςθ μίασ τοπωνυμίασ με μορφι βζλουσ. 

Ρ-8β Κατεφκυνςθ μίασ τοπωνυμίασ με μορφι βζλουσ. 

Ρ-8γ Κατεφκυνςθ για περιςςότερεσ τθσ μιασ τοπωνυμίασ με μορφι βζλουσ. 

Ρ-8δ Κατεφκυνςθ μιασ τοπωνυμίασ μεγάλου τουριςτικοφ ι αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, με 

μορφι βζλουσ. 

Ρ-9 Κατεφ8υνςθ μίασ τοπωνυμίασ, μορφισ ορκογωνίου. 

Ρ-10 Κατεφκυνςθ προσ αεροδρόμιο. 

Ρ-11 Κατεφκυνςθ προσ καταςκινωςθ. 

Ρ-12 Κατεφκυνςθ προσ Ξενϊνα Νεότθτασ. 

Ρ-13 Αρίκμθςθ εκνικϊν οδϊν. 

Ρ-14 Αρίκμθςθ διεκνϊν αρτθριϊν. 

Ρ-15 Χιλιομζτρθςθ οδϊν. 

Ρ-16 Χιλιομζτρθςθ οδϊν. 

Ρ-17 Αρχι κατοικθμζνθσ περιοχισ. 

Ρ-18 Τζλοσ κατοικθμζνθσ περιοχισ. 
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Οι πινακίδεσ Ρ-17 ι Ρ-58 ι Ρ-59, εκτόσ τθσ πλθροφοριακισ τουσ ςθμαςίασ, ειδοποιοφν τουσ 

χριςτεσ των οδϊν ότι οι εφαρμοηόμενοι ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ κανονιςμοί κυκλοφορίασ, 

όπωσ ο περιοριςμόσ τθσ ταχφτθτοσ, θ απαγόρευςθ χριςθσ θχθτικϊν οργάνων, 

προειδοποιιςεων κ.λπ. ιςχφουν από τθν πινακίδα Ρ-17 ι Ρ-58 μζχρι τθν πινακίδα Ρ-18 ι Ρ-59, 

εκτόσ των τμθμάτων εκείνων τθσ οδοφ, εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ, ςτα οποία, με άλλεσ 

πινακίδεσ, παρζχεται ειδοποίθςθ για διαφορετικοφσ τυχόν κανονιςμοφσ. 

υκμιςτικζσ πινακίδεσ, οι οποίεσ τοποκετοφνται ςτθν αυτι κζςθ με τθν πινακίδα Ρ-17 ι Ρ-58 

ιςχφουν ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ, εντόσ τθσ κατοικθμζνθσ περιοχισ, εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικό με άλλεσ πινακίδεσ, οε οριςμζνα τμιματα τθσ οδοφ αυτισ. 

Ρ-19 Τοπωνφμια. 

Ρ-20 Επιβεβαιωτικι πινακίδα (παράδειγμα). 

Ρ-21 Διάβαςθ πεηϊν. 

Ρ-22 Νοςοκομείο (για τθν αποφυγι ι μείωςθ οποιουδιποτε μθ αναγκαίου κορφβου). 

Ρ-23 Μονόδρομοσ. 

Ρ-24 Μονόδρομοσ. 

Ρ-25 Οδόσ αδιζξοδοσ. 

Ρ-26 Οδόσ ταχείασ κυκλοφορίασ. 

Ρ-26α Τζλοσ οδοφ ταχείασ κυκλοφορίασ. 

Ρ-27 Αυτοκινθτόδρομοσ. 

Ρ-27α Τζλοσ αυτοκινθτόδρομου. 

Ρ-28 Στάςθ λεωφορείου ι τρόλεϊ. 

Ρ -28α Στάςθ Τροχιοδρόμου, 

Ρ-29 Ορεινι οδόσ ανοικτι ι κλειςτι ανάλογα με τισ ενδείξεισ μζςα ςτα πλαίςια 1,2,3 τθσ 

πινακίδασ. 

Ρ-30 Συνιςτϊνται αλυςίδεσ ι ελαςτικά χιόνων (για το πλαίςιο 2 τθσ Ρ-29). 

Ρ-31 Χϊροσ επιτρεπόμενθσ ςτάκμευςθσ. 

Ρ-31α Ρεριοχι επιτρεπόμενθσ ςτάκμευςθσ. 

Ρ-31β Ζξοδοσ από περιοχι επιτρεπόμενθσ ςτάκμευςθσ. 

Ρ-31γ Κατεφκυνςθ προσ χϊρο επιτρεπόμενθσ ςτάκμευςθσ. 

Ρ-32 Στακμόσ πρϊτων βοθκειϊν. 

Ρ-33 Συνεργείο επιςκευισ βλαβϊν. 
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Ρ-34 Τθλζφωνο. 

Ρ-35 Ρρατιριο καυςίμων. 

Ρ-36 Ξενοδοχείο ι MOTEL. 

Ρ-37 Εςτιατόριο. 

Ρ-38 Αναψυκτιριο ι καφενείο. 

Ρ-39 Θζςθ για παραμονι εκδρομζων. 

Ρ-40 Σθμείο ζναρξθσ περιπάτου. 

Ρ-41 Θζςεισ για καταςκθνϊςεισ. 

Ρ-42 Θζςθ για τροχόςπιτα. 

Ρ-43 Θζςθ για καταςκθνϊςεισ και τροχόςπιτα. 

Ρ-44 Ξενϊνασ νεότθτασ. 

Ρ-45 Τουριςτικζσ πλθροφορίεσ. 

Ρ-46 Ρεριοχι κολφμβθςθσ. 

Ρ-47 Εγκαταςτάςεισ υγιεινισ. 

Ρ-48 αδιοφωνικι ςυχνότθτα πλθροφοριϊν οδικισ κυκλοφορίασ. 

Ρ-49 Σιραγγα. 

Ρ-50 Αεροδρόμιο. 

Ρ-51 Ελικοδρόμιο. 

Ρ-52 Εναζρια μεταφορά. 

Ρ-53 Λιμάνι. 

Ρ-54 Τουριςτικό λιμάνι. 

Ρ-55 Λιμενικόσ ςτακμόσ ιπτάμενων ςκαφϊν. 

Ρ-56 Λιμενικόσ ςτακμόσ εμπορικϊν οχθματαγωγϊν πλοίων. 

Ρ-57 Αςτυνομία. 

Ρ-58 Αρχι περιοχισ κατοικίασ. 

Ρ-59 Τζλοσ περιοχισ κατοικίασ. 

Ρ-60 Άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα. 
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Ρ-61 Άνω (υπζργεια) διάβαςθ πεηϊν. 

Ρ-62 Κάτω (υπόγεια) διάβαςθ πεηϊν. 

Ρ-63 Ανιςόπεδθ διάβαςθ πεηϊν χωρίσ ςκαλοπάτια. 

Ρ-64 Συνιςτϊμενθ ταχφτθτα. 

Ρ-65 Γενικά όρια ταχφτθτασ. 

Ρ-66 Λωρίδα αποκλειςτικισ κυκλοφορίασ λεωφορείων ι τρόλεϊ ι Τροχιοδρόμου ι δικφκλου ι 

ςυνδυαςμοφ αυτϊν 

Ρ-67 Ανϊτατα όρια ταχυτιτων ανά λωρίδα κυκλοφορίασ. 

Ρ-68 Πρια ελάχιςτων ταχυτιτων ανά λωρίδα κυκλοφορίασ. 

Ρ-69 Αρικμόσ και κατευκφνςεισ κυκλοφοριακϊν λωρίδων. 

Ρ-69α Αρικμόσ και κατευκφνςεισ κυκλοφοριακϊν λωρίδων. 

Ρ-70 Ρεριοριςμόσ αρικμοφ κυκλοφοριακϊν λωρίδων. 

Ρ-70α Ρεριοριςμόσ αρικμοφ κυκλοφοριακϊν λωρίδων. 

Ρ-71 Εγκαταςτάςεισ υγιεινισ για άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα. 

Ρ-72 Κατεφκυνςθ οχθμάτων για ςτάκμευςθ ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο (π.χ. ΜΕΤΟ για 

χρθςιμοποίθςθ του μεταφορικοφ αυτοφ μζςου). 

Ρ-73 Ρροειδοποίθςθ κατεφκυνςθσ οχθμάτων για ςτάκμευςθ ςε ςυγκεκριμζνο ςτεγαςμζνο 

χϊρο. 

Ρ-74 Κατεφκυνςθ-επιςιμανςθσ επικίνδυνων καμπυλϊν. 

Ρ-75 Διαδοχικά βζλθ κατεφκυνςθσ, που τοποκετοφνται ςε επικίνδυνεσ καμπφλεσ κυρίων 

αρτθριϊν. 

Ρ-76 Εμπόδιο κινθτό, λόγω ζργων επί τθσ οδοφ. 

Ρ-77 Για υποχρεωτικό πζραςμα από τα δεξιά νθςίδασ ι εμποδίου (Συνδυάηεται θ τοποκζτθςθ 

τθσ π.χ. με τθ -52δ). 

Ρ-78 Για υποχρεωτικό πζραςμα από τα αριςτερά νθςίδασ ι εμποδίου (Συνδυάηεται θ 

τοποκζτθςι τθσ π.χ. με τθ -52α). 

Ρ-79 Για υποχρεωτικό πζραςμα από τα δεξιά ι αριςτερά νθςίδασ ι εμποδίου (Συνδυάηεται θ 

τοποκζτθςι τθσ π.χ. με τθ -52). 

Ρ-60 Αναγγελία προςζγγιςθσ ςε ανιςόπεδο κόμβο (αποκλειςτικά για αυτοκινθτόδρομο). 

Ρ-81 Ρροειδοποιθτικι κατευκφνςεων προ ανιςόπεδου κόμβου (αποκλειςτικό για 

αυτοκινθτόδρομο). 
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Ρ-82 Ρροειδοποιθτικι κατευκφνςεων ειςόδου ςε αυτοκινθτόδρομο από δευτερεφουςα οδό 

μζςω ανιςόπεδου κόμβου. 

Ρ-83 Γζφυρα ςιμανςθσ με αναγραφι κατευκφνςεων προ ανιςόπεδου κόμβου (αποκλειςτικό 

για αυτοκινθτόδρομο). 

Ρ-84 Γζφυρα ςιμανςθσ με αναγραφι κατευκφνςεων προ ανιςόπεδου κόμβου με αφαίρεςθ 

λωρίδασ του αυτοκινθτόδρομου. 

Ρ-85 Γζφυρα ςιμανςθσ με αναγραφι κατευκφνςεων ςτθν αρχι εξόδου από τον 

αυτοκινθτόδρομο (αρχι λωρίδασ επιβράδυνςθσ κόμβου). 

Ρ-86 Κατεφκυνςθσ εξόδου από τον αυτοκινθτόδρομο. 

Ρ-87 Επιβεβαιωτικι τθσ ειςόδου ςτο ςυγκεκριμζνο αυτοκινθτόδρομο μετά τον ανιςόπεδο 

Ρ-88 Ρροειδοποιθτικι κατεφκυνςθσ ειςόδου ςτον αυτοκινθτόδρομο. 

Ρ-89 Κατεφκυνςθσ ειςόδου ςτον αυτοκινθτόδρομο. 

Ρ-90α Ρροειδοποιθτικζσ εξόδου από τον αυτοκινθτόδρομο ςε α,β,γ αποςτάςεισ 300, 200, 100 

μζτρα αντίςτοιχο προ τθσ αρχισ τθσ λωρίδασ επιβράδυνςθσ του κόμβου (όπου θ πινακίδα Ρ-

85). Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων θ εφαρμογι 

των ανωτζρω πλθροφοριακϊν πινακίδων (Ρ-80 ζωσ Ρ- 90γ) μπορεί να επεκτακεί και ςε άλλεσ 

κατθγορίεσ οδϊν με αντίςτοιχθ χρωματικι κωδικοποίθςθ για κάκε κατθγορία. 

Ρ-91 Ρροειδοποιθτικι υποχρεωτικισ παρακαμπτιριασ διαδρομισ των οδικϊν οχθμάτων 

μεταφοράσ επικίνδυνων φορτίων. 

Ρ-92 Αρχι περιοχισ κατοικίασ χαρακτθριςμζνθσ ωσ περιοχισ ιπιασ κυκλοφορίασ. 

Ρ-92α Τζλοσ περιοχισ κατοικίασ χαρακτθριςμζνθσ ωσ περιοχισ ιπιασ κυκλοφορίασ. 

Ρ-93 φκμιςθ κυκλοφορίασ από ςχολικό τροχονόμο. 

Ρ-94 Απαγορεφεται θ ςτάςθ και ςτάκμευςθ. οι παραβάτεσ (ςτακμευμζνα αυτοκίνθτα) 

μεταφζρονται. 

Ρ-95 Τροχιόδρομοσ επί του οδοςτρϊματοσ. 

5. Οι πρόςκετεσ πινακίδεσ (Ρρ-1 μζχρι Ρρ-18β) τοποκετοφνται ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με άλλεσ 

(κφριεσ) πινακίδεσ ςιμανςθσ για να δθλϊνουν απόςταςθ μικοσ και λοιπά διευκρινιςτικά 

ςτοιχεία ιςχφοσ των κυρίων πινακίδων. 

Θ ςθμαςία των πινακίδων αυτϊν είναι: 

Ρρ-1 Απόςταςθ από τθ κζςθ τθσ πινακίδασ μζχρι τθν αρχι τθσ επικίνδυνθσ κζςθσ ι τθσ 

περιοχισ ςτθν οποία εφαρμόηεται ο κακοριηόμενοσ με αυτιν κανόνασ ι περιοριςμόσ (π.χ. 200 

μ.). 
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Ρρ-2 Μικοσ του επικίνδυνου τμιματοσ ι τθσ περιοχισ ςτθν οποία εφαρμόηεται ο 

κακοριηόμενοσ με τθν πινακίδα κανόνασ ι περιοριςμόσ (π.χ. 1 χιλιόμετρο). 

Ρρ-3α Αρχι ιςχφοσ πινακίδασ Ρ-39 ι Ρ-40, που τοποκετείται παράλλθλα προσ τον άξονα τθσ 

οδοφ. Θ ιςχφσ τθσ πινακίδασ εκτείνεται επί.... (π.χ. 10 μ.) από τθ κζςθ τθσ πινακίδασ και προσ 

τθν κατεφκυνςθ του βζλουσ. 

Ρρ-3β Υπόμνθςθ ιςχφοσ πινακίδασ Ρ-39 ι Ρ-40 που τοποκετείται παράλλθλα προσ τον άξονα 

τθσ οδοφ. Θ ιςχφσ τθσ πινακίδασ εκτείνεται επί .. (π.χ. 5 μ.) και από τισ δφο πλευρζσ τθσ κζςθσ 

τθσ πινακίδασ. 

Ρρ-3γ Τζλοσ ιςχφοσ πινακίδασ P-39 ι P-40 που τοποκετείται παράλλθλα προσ τον άξονα τθσ 

οδοφ. Θ ιςχφσ τθσ πινακίδασ εκτείνεται επί... (π.χ. 10 μ.) από τθ κζςθ τθσ πινακίδασ και προσ τθν 

κατεφκυνςθ του βζλουσ. 

Ρρ-4α Αρχι ιςχφοσ πινακίδασ -39 ι -40 που τοποκετείται κάκετα προσ τον άξονα τθσ οδοφ. 

Ρρ-4β Επανάλθψι ιςχφοσ πινακίδασ -39 ι -40 που τοποκετείται κάκετα προσ τον άξονα τθσ 

οδοφ. 

Ρρ-4γ Τζλοσ ιςχφοσ πινακίδασ -39 ι -40 που τοποκετείται κάκετα προσ τον άξονα τθσ οδοφ. 

Ρρ-4δ Επιτρζπεται μόνο για οχιματα ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα φςτερα από ειδικι 

άδεια. 

Ρρ-4ε Εξαιροφνται μόνο οχιματα ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα φςτερα από ειδικι άδεια. 

Ωσ αναπθρικά οχιματα νοοφνται αυτά των ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα, τα οποία φζρουν 

ςτο άνω δεξιό μζροσ του πίςω κρυςτάλλου το ειδικό ςιμα, το οποίο χορθγείται από το 

Υπουργείο Υγείασ και Ρρόνοιασ. 

Ρρ-5 Ράγοσ. 

Ρρ-6 Βροχι. 

Ρρ-7 Ρροτεραιότθτα κατεφκυνςθσ ςε διαςταφρωςθ (π.χ. α-β). 

Ρρ-8 Ρροτεραιότθτα κατεφκυνςθσ ςε διαςταφρωςθ μορφισ (π.χ. α-β). 

Ρρ-9 Ρροτεραιότθτα κατεφκυνςθσ ςε διακλάδωςθ μορφισ (π.χ. α-γ). 

Ρρ-10 Ρροτεραιότθτα κατεφκυνςθσ ςε διακλάδωςθ μορφισ (π.χ. α-β). 

Ρρ-11 Ρροτεραιότθτα κατεφκυνςθσ ςε διακλάδωςθ μορφισ (π.χ. α-γ). 

Ρρ-12 Ρροτεραιότθτα κατεφκυνςθσ ςε διακλάδωςθ μορφισ (π.χ. α-γ). 

Ρρ-13 Ρροτεραιότθτα κατεφκυνςθσ ςε διακλάδωςθ μορφισ 

Ρρ-14α Επικίνδυνθ κλειςτι ςτροφι αριςτερά. 

Ρρ-14δ Επικίνδυνθ κλειςτι ςτροφι δεξιά. 
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Ρρ-15α Ανακάμπτων ελιγμόσ αριςτερά. 

Ρρ-15δ Ανακάμπτων ελιγμόσ δεξιά 

Ρρ-16 Επιτρζπεται μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία οχθμάτων που απεικονίηει το ςφμβολο. 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

Ρρ-16α Ηωιλατο όχθμα 

Ρρ-16β Χειράμαξα 

Ρρ-16γ Ροδιλατο 

Ρρ-16δ Μοτοποδιλατο. 

Ρρ-16ε Μοτοςικλζτα ι τρίτροχο όχθμα. 

Ρρ-16ςτ Επιβατθγά όχθμα. 

Ρρ-16η Επιβατθγό με ρυμουλκοφμενο ενόσ άξονα (τρζιλερ). 

Ρρ-16θ Αγροτικό μθχάνθμα. 

Ρρ-16κ Λεωφορείο ι Τρόλεϊ. 

Ρρ-16ι Φορτθγό αυτοκίνθτο. 

Ρρ-16ια Φορτθγό αρκρωτό. 

Ρρ-16ιβ Φορτθγό με ρυμουλκοφμενο όχθμα, πλθν ρυμουλκοφμενου ενόσ άξονα. 

Ρρ-16ιγ Φορτθγό με ρυμουλκοφμενο όχθμα ενόσ άξονα. 

Ρρ-16ιδ Πχθμα που φζρει πάνω από οριςμζνθ ποςότθτα εκρθκτικζσ ι εφφλεκτεσ φλεσ. 

Ρρ-16ιε Τροχιόδρομοσ. 

Ρρ-17 Εξαιρείται (από τθν ιςχφουςα ρφκμιςθ) μόνο θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία οχθμάτων που 

απεικονίηει το ςφμβολο (αρίκμθςθ αντίςτοιχθ με τθν Ρρ-16). 

Ρρ-18α Επιτρζπεται μόνο για τα ΤΑΧΙ. 

Ρρ-18β Εξαιροφνται μόνο τα ΤΑΧΙ. 

6. Το ςχιμα, θ μορφι, τα χρϊματα και οι επ' αυτϊν αναγραφζσ εκάςτθσ των κατά το άρκρο 

αυτό πινακίδων ςιμανςθσ οδϊν εμφαίνονται ςτο ςυνοδεφοντα τον παρόντα Κϊδικα πίνακα 

ςχεδίων πινακίδων ςιμανςθσ οδϊν. Φςτερα από ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Κυκλοφορίασ 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 

Δθμόςιων Ζργων μπορεί ςχεδιαςκοφν, καταςκευαςτοφν και τοποκετθκοφν πλθροφοριακζσ 

ςιμανςθσ οδϊν που προκφπτουν από ςυνδυαςμό δφο ι περιςςότερων πινακίδων ςιμανςθσ 

του ςχετικοφ πίνακα ςχεδίων που ςυνοδεφει τον παρόντα Κϊδικα. 
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7. Οι τοποκετοφμενεσ πινακίδεσ ςιμανςθσ οδϊν πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ και 

τοποκετθμζνεσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 

8. Για τθν όςο το δυνατόν πιο εφκολθ ερμθνεία των πινακίδων ςιμανςθσ ι τον περιοριςμό τθσ 

εφαρμογισ των ρυκμιςτικϊν πινακίδων ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ οχθμάτων ι κατά οριςμζνεσ 

χρονικζσ περιόδουσ, είναι δυνατι θ προςκικθ επεξθγθματικϊν εγγραφϊν ι ςυμβόλων μζςα ςε 

ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο κάτω από τθν πινακίδα οι εγγραφζσ αυτζσ ι τα ςφμβολα μπορεί 

επίςθσ να περιλαμβάνονται ςτθν πινακίδα εφόςον δεν κακιςτοφν αυτι δυςνόθτθ. 

9. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και βάςει των 

ςχετικϊν ειδικϊν προδιαγραφϊν είναι δυνατόν: 

α) οι πινακίδεσ ςιμανςθσ οδϊν να τοποκετοφνται επί καταλλιλου υποβάκρου μεγαλφτερου 

μεγζ8ουσ από τθν πινακίδα, του ίδιου ι και άλλου ςχιματοσ από αυτιν, προκειμζνου θ 

πινακίδα να διακρίνεται ευκρινζςτερα. Για το ςκοπό αυτόν το υπόβακρο επιτρζπεται να ζχει 

χρϊμα διαφορετικό από τθν πινακίδα, αλλά πάντωσ διαφορετικό και από τα χρϊματα που 

χρθςιμοποιοφνται για τισ κατθγορίεσ πινακίδων του άρκρου αυτοφ, κακϊσ και να φζρει ειδικά, 

ιδίωσ φωςφορίηοντα, υλικό και αντανακλαςτικό ςτοιχεία. 

β) Να τοποκετοφνται πινακίδεσ με μορφι φωτεινϊν πινάκων με μεταβλθτά μθνφματα. Θ 

απόφαςθ του Υπουργοφ κακορίηει τον τρόπο λειτουργίασ των πινακίδων τθσ μορφισ αυτισ, τισ 

κατθγορίεσ τουσ, τθ κζςθ τουσ, τα μθνφματα που μποροφν να προβάλλονται ςτθν πινακίδα, τθ 

ςθμαςία κάκε μθνφματοσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. 

γ) Να τροποποιοφνται τα χρϊματα, θ μορφι και οι αναγραφζσ των πινακίδων ςιμανςθσ. 

10. Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ αφοροφν τουσ οδθγοφσ οι οποίοι κυκλοφοροφν ςε ολόκλθρο το 

πλάτοσ του ανοικτοφ ςτθν κυκλοφορία οδοςτρϊματοσ, εκτόσ αν, με κατάλλθλθ τοποκζτθςι 

τουσ, απευκφνονται αποκλειςτικά ςε αυτοφσ που οδθγοφν ςε μία ι περιςςότερεσ λωρίδεσ 

κυκλοφορίασ που χωρίηονται με κατά μικοσ διαγραμμίςεισ ι κατάλλθλα διαχωριςτικά μζςα. 

11. Ο οδθγόσ που δεν ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται με τθ ρυκμιςτικι 

πινακίδα -69 ι το ςυνδυαςμό αυτισ με πρόςκετεσ πινακίδεσ, τιμωρείται με διοικθτικό 

πρόςτιμο είκοςι (20,00) ευρϊ, τισ πινακίδεσ -39, 41, -42 και -43 ι το ςυνδυαςμό αυτϊν με 

πρόςκετεσ πινακίδεσ, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ, τισ πινακίδεσ -

3, -4, -5, -6, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, - 20, - 21, -22, 

-23, -24, -25, -26, -30, -31, -32, -33, -34, -35, -36, - 37, -38, -40, -44, -47, -48, 

-49, -50, -50α, -50δ, -51α, - 51δ, -52, -52α, -52δ, -53, -54, -55, -56, -57, -58, -

59, -60, - 61, -62, - 63, -65, -66, -67, -68, -70, -73α, -73δ, -74α, -74δ, - 75, -76 

και -77 ι το ςυνδυαςμό αυτϊν με πρόςκετεσ πινακίδεσ, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ, τισ πινακίδεσ -7, -8, -27, -28, -29, - 45, -46, -64, -71 και -72 ι 

το ςυνδυαςμό αυτϊν με πρόςκετεσ πινακίδεσ, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων 

(200,00) ευρϊ και τισ πινακίδεσ -1 και -2 με διοικθτικό πρόςτιμο επτακοςίων (700,00) ευρϊ. 

12. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθ. 3 του Ν.3542/2007) Ο οδθγόσ που δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 

υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται με τισ ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ -1 και -2 ι το ςυνδυαςμό αυτϊν 

με πρόςκετεσ πινακίδεσ τιμωρείται με πρόςτιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμϊν, των 
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πινακίδων -7, -8, -27, -28, -29, -45, -46 και -64 ι το ςυνδυαςμό αυτϊν με πρός8ετεσ 

πινακίδεσ τιμωρείται με πρόςτιμο πενιντα χιλιάδων (50.000) δραχμϊν, ενϊ ο οδθγόσ που δεν 

ςυμμορφϊνεται με τισ λοιπζσ, πλθν των -1, -2, -7, -8, -27, -28, -29, -39, -41, -42, -

43, -45, -46, -64, -69, -70, -71 και -72 ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ ι το ςυνδυαςμό αυτϊν με 

πρόςκετεσ πινακίδεσ, τιμωρείται με πρόςτιμο είκοςι χιλιάδων (20.000) δραχμϊν. 

Άρθρο 5 Οριζόντια ςόμανςη οδών 

1. Οι ςθμάνςεισ των οδοςτρωμάτων με διαγραμμίςεισ ι ςφμβολα χρθςιμοποιοφνται για τθ 

ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ ι για τθν προειδοποίθςθ ι κακοδιγθςθ αυτϊν που χρθςιμοποιοφν 

οδοφσ είτε μόνεσ είτε ςε ςυνδυαςμό με πινακίδεσ ςιμανςθσ ι ςθματοδότεσ, για να τονιςτεί ι 

διευκρινιςτεί θ ςθμαςία αυτϊν. Πταν χρθςιμοποιοφνται για ρφκμιςθ τθσ ςτάκμευςθσ, ςε 

ςυνδυαςμό με ανάλογεσ πινακίδεσ, υπεριςχφουν των πινακίδων ςτάκμευςθσ. 

2. Τα κφρια είδθ των ςθμάνςεων επί των οδοςτρωμάτων με διαγραμμίςεισ είναι: 

α) οι κατά μικοσ διαγραμμίςεισ. 

β) οι κατά πλάτοσ (εγκάρςιεσ) διαγραμμίςεισ και 

γ) οι ειδικζσ διαγραμμίςεισ. 

3. Οι κατά μικοσ διαγραμμίςεισ είναι: 

α) Θ αποτελοφμενθ από μία ι δφο ςυνεχείσ γραμμζσ θ οποία ςθμαίνει διαχωριςμό των 

λωρίδων αντίκετων κατευκφνςεων. 

β) Θ αποτελοφμενθ από μία διακεκομμζνθ γραμμι επί του οδοςτρϊματοσ θ οποία κακορίηει τα 

όρια των λωρίδων για τθν κακοδιγθςθ τθσ κυκλοφορίασ. 

Θ αποτελοφμενθ από μία διακεκομμζνθ γραμμι, διπλάςιου πλάτουσ τθσ προθγοφμενθσ, 

κακορίηει τα όρια μεταξφ τθσ λωρίδασ επιτάχυνςθσ ι επιβράδυνςθσ και τθσ παραπλεφρωσ 

λωρίδασ κυκλοφορίασ. 

γ) Θ αποτελοφμενθ από μία διακεκομμζνθ γραμμι επί του οδοςτρϊματοσ με μικθ τμθμάτων, 

και των μεταξφ τουσ κενϊν, πολφ μικρότερα τθσ προθγοφμενθσ υπό ςτοιχείο 3β διακεκομμζνθσ 

γραμμισ, θ οποία ςθμαίνει προειδοποίθςθ για τθν προςζγγιςθ ςε διπλι ι ςυνεχι γραμμι ι για 

τθν προςζγγιςθ ςε άλλο τμιμα οδοφ, το οποίο παρουςιάηει ιδιαίτερο κίνδυνο. 

Θ προειδοποιθτικι αυτι γραμμι μπορεί να ςυμπλθρωκεί ι να αντικαταςτακεί με βζλθ 

εκτροπισ. 

δ) Θ αποτελοφμενθ από μία ςυνεχι γραμμι και άλλθ παραπλεφρωσ διακεκομμζνθ, θ οποία 

ςθμαίνει διαχωριςμό των λωρίδων αντίκετων κατευκφνςεων. 

ε) Θ αποτελοφμενθ από διπλζσ διακεκομμζνεσ γραμμζσ, θ οποία κακορίηει λωρίδα ι λωρίδεσ 

κυκλοφορίασ ςτισ οποίεσ θ κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ μπορεί να αντιςτραφεί. 

4. Οι κατά πλάτοσ (εγκάρςιεσ) διαγραμμίςεισ είναι: 
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α) Θ αποτελοφμενθ από μία ςυνεχι γραμμι επί του πλάτουσ μιασ ι περιςςότερων λωρίδων 

κυκλοφορίασ, θ οποία κακορίηει τθ κζςθ προ τθσ οποίασ οι οδθγοί είναι υποχρεωμζνοι να 

διακόψουν τθν πορεία τουσ λόγω τθσ πινακίδασ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΔΙΑΚΟΡΘ ΡΟΕΙΑΣ (STOP) (P-2) 

ζνδειξθσ φωτεινοφ ςθματοδότθ, ςιματοσ τροχονόμου ι προ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ 

(γραμμι διακοπισ πορείασ). 

Θ λζξθ (STOP) μπορεί να αναγράφεται επί του οδοςτρϊματοσ προ των πιο πάνω 

διαγραμμίςεων. 

β) Θ αποτελοφμενθ από μία διακεκομμζνθ γραμμι επί του πλάτουσ μιασ ι περιςςότερων 

λωρίδων κυκλοφορίασ, θ οποία κακαρίηει τθ κζςθ προ τθσ οποίασ οι οδθγοί οχθμάτων 

οφείλουν να παραχωροφν προτεραιότθτα, ςυμμορφοφμενοι προσ τθν πινακίδα -1 

ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ. 

Μπροςτά από μία τζτοια διαγράμμιςθ μπορεί να ςθμειωκεί επί του οδοςτρϊματοσ, για να 

ςυμβολίηει τθν πινακίδα -1, μεγάλο τρίγωνο με τθ μία πλευρά παράλλθλθ προσ τθ 

διαγράμμιςθ και τθν απζναντι αυτισ κορυφι προσ τον υποχρεοφμενο να παραχωριςει 

προτεραιότθτα. 

Θ διακεκομμζνθ αυτι γραμμι μπορεί να αντικαταςτακεί με τρίγωνα ςθμειοφμενα το ζνα κοντά 

ςτο άλλο επί του οδοςτρϊματοσ, με τισ κορυφζσ τουσ προσ τον οδθγό ο οποίοσ υποχρεοφται να 

παραχωριςει προτεραιότθτα. 

γ) Θ αποτελοφμενθ από ραβδϊςεισ μεγάλου πλάτουσ παράλλθλα προσ τον άξονα του 

οδοςτρϊματοσ, θ οποία κακορίηει διάβαςθ πεηϊν (ZEBRA). 

δ) Θ αποτελοφμενθ από τετράγωνα ι παραλλθλόγραμμα ςχιματα, θ οποία κακορίηει τισ 

διαβάςεισ των ποδθλατιςτϊν. 

5. Οι ειδικζσ διαγραμμίςεισ είναι: 

α) Θ αποτελοφμενθ από παράλλθλεσ λοξζσ λωρίδεσ, οι οποίεσ πλαιςιϊνονται από μια ςυνεχι ι 

διακεκομμζνθ γραμμι επί τμιματοσ ι επί ελαφρϊσ ανυψωμζνθσ περιοχισ του οδοςτρϊματοσ 

και θ οποία ςθμαίνει απαγόρευςθ ι περιοριςμό ειςόδου οχθμάτων ςτισ περιοχζσ αυτζσ. 

β) Θ τεκλαςμζνθ κίτρινθ γραμμι (ηιγκ-ηαγκ) ςτθν πλευρά του οδοςτρϊματοσ, θ οποία ςθμαίνει 

ότι ςε όλο το μικοσ τθσ γραμμισ επί τθσ πλευράσ αυτισ απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ, 

ανεξαρτιτωσ τθσ παράλλθλθσ οδικισ ςιμανςθσ με κατακόρυφεσ πινακίδεσ απαγορευτικζσ τθσ 

ςτάςθσ και τθσ ςτάκμευςθσ και των απαγορεφςεων του άρκρου 34. 

γ) Συνεχισ κίτρινθ γραμμι ςτο κράςπεδο ι ςτθν άκρθ του οδοςτρϊματοσ που ςθμαίνει ότι ςε 

όλο το μικοσ τθσ και προσ τθν πλευρά αυτιν του οδοςτρϊματοσ απαγορεφεται θ ςτάςθ και 

ςτάκμευςθ των οχθμάτων, ανεξαρτιτωσ τθσ παράλλθλθσ οδικισ ςιμανςθσ με κατακόρυφεσ 

πινακίδεσ απαγορευτικζσ τθσ ςτάςθσ και τθσ ςτάκμευςθσ και των απαγορεφςεων ςτάκμευςθσ 

του άρκρου 34. 

δ) Διακεκομμζνθ κίτρινθ γραμμι ςτο κράςπεδο ι ςτο άκρο του οδοςτρϊματοσ, θ οποία 

ςθμαίνει ότι ςε όλο το μικοσ τθσ γραμμισ και επί τθσ πλευράσ αυτισ του οδοςτρϊματοσ 
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απαγορεφεται ι υπόκειται ςε περιοριςμοφσ θ ςτάκμευςθ, θ οποία υποδεικνφεται με άλλα 

μζςα. 

ε) Ρλζγμα κίτρινων γραμμϊν, οι οποίεσ ςχθματίηουν παραλλθλόγραμμα, ςε ιςόπεδουσ οδικοφσ 

κόμβουσ, το οποίο ςθμαίνει περιοχι μζςα ςτθν οποία δεν μπορεί να ειςζλκει όχθμα και αν 

ακόμθ οι φωτεινοί ςθματοδότεσ επιτρζπουν αυτό, όταν θ πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ είναι 

τζτοια ϊςτε, αν ειςζλκει, να υποχρεωκεί πικανϊσ να παραμείνει ςτθ διαςταφρωςθ. Οι 

διατάξεισ του άρκρου 26 παρ. 2 εξακολουκοφν να ιςχφουν και αν ακόμθ δεν υπάρχει θ πιο 

πάνω διαγράμμιςθ. 

ςτ) Συνεχισ ι διακεκομμζνθ γραμμι που προςδιορίηει λωρίδα κυκλοφορίασ ςυνοδευόμενθ από 

πινακίδεσ ςιμανςθσ ι αναγραφισ λζξεων ςτο οδόςτρωμα ωσ π.χ. λεωφορεία, ταξί κ.λπ., θ 

οποία ςθμαίνει ότι θ χριςθ τθσ λωρίδασ κυκλοφορίασ επιτρζπεται μόνο ςτα αναγραφόμενα 

οχιματα. 

η) Βζλθ εκτροπισ, βζλθ επιλογισ, παράλλθλεσ ι λοξζσ λωρίδεσ ι αναγραφζσ μποροφν να 

χρθςιμοποιοφνται για τθν επανάλθψθ των διδόμενων από πινακίδεσ οδθγιϊν ι για να δίνουν 

ςε αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ δεν μποροφν να δοκοφν 

ικανοποιθτικό με πινακίδεσ. 

Τζτοιεσ διαγραμμίςεισ χρθςιμοποιοφνται ιδίωσ για να δείχνουν τισ οριογραμμζσ ηωνϊν ι 

λωρίδων ςτάκμευςθσ, για να ςθμειϊνουν ςτάςεισ λεωφορείων, ωσ και για τθν προεπιλογι 

λωρίδασ κυκλοφορίασ, μπροςτά από διαςταυρϊςεισ. Εάν υπάρχει βζλοσ επιλογισ ςτο 

οδόςτρωμα, όπου αυτό είναι χωριςμζνο ςε λωρίδεσ κυκλοφορίασ με κατά μικοσ 

διαγραμμίςεισ, οι οδθγοί υποχρεοφνται να επιλζγουν ζγκαιρα τθ λωρίδα, θ οποία φζρει το 

βζλοσ τθσ κατεφκυνςθσ τθν οποία κζλουν να ακολουκιςουν και δεν μποροφν πλζον να πάρουν 

άλλθ κατεφκυνςθ. 

θ) Ρεριγράμματα ρόμβων κατά αποςτάςεισ ςτο μζςο λωρίδασ κυκλοφορίασ, τα οποία 

ςθμαίνουν ότι θ λωρίδα αυτι ζχει κακοριςτεί ωσ αμζςου ανάγκθσ, με τθν ζννοια του άρκρου 

44 παράγραφοσ 3. 

6. Δεν κεωροφνται ωσ κατά μικοσ διαγραμμίςεισ, με τθν ζννοια του άρ8ρου αυτοφ, κατά μικοσ 

γραμμζσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ οριογραμμζσ των άκρων του οδοςτρϊματοσ (για να 

καταςτοφν αυτά ευκολότερα ορατό), κατά μικοσ γραμμζσ που ςυνδζονται με τζτοιεσ κακζτουσ 

οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν οριοκζτθςθ χϊρων ςτάκμευςθσ ςτο οδόςτρωμα, ωσ και 

κατά μικοσ γραμμζσ που δείχνουν απαγορεφςεισ ι περιοριςμοφσ ςτισ ςτάςεισ ι ςτισ 

ςτακμεφςεισ. 

7. Οι διαγραμμίςεισ των οδϊν είναι λευκζσ, εκτόσ από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Διαγραμμίςεων χϊρων ςτουσ οποίουσ επιτρζπεται ι περιορίηεται θ ςτάκμευςθ, οι οποίεσ 

μποροφν να είναι κυανζσ. 

β) Τεκλαςμζνων γραμμϊν (ηιγκ-ηαγκ) ςε χϊρουσ όπου απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ, οι οποίεσ 

είναι κίτρινεσ. 
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γ) Τθσ ςυνεχοφσ ι διακεκομμζνθσ γραμμισ ςτο κράςπεδο ι το άκρο του οδοςτρϊματοσ, τθσ 

απαγορευτικισ ι περιοριςτικισ ςτάςθσ ι ςτάκμευςθσ, θ οποία είναι κίτρινθ. 

δ) Των γραμμϊν πλζγματοσ των διαςταυρϊςεων τθσ παραγράφου 5ε του άρκρου αυτοφ, οι 

οποίεσ είναι κίτρινεσ. 

Ωσ λευκό χρϊμα νοοφνται και οι αποχρϊςεισ του αργυρόχροου ι του ανοικτοφ γκρίηου 

χρϊματοσ. 

Σε περίπτωςθ ανάγκθσ προςωρινισ ακφρωςθσ των μόνιμων διαγραμμίςεων με αντικατάςταςθ 

με άλλεσ, οι προςωρινζσ αυτζσ διαγραμμίςεισ πρζπει να είναι χρϊματοσ άλλου από το ςυνικωσ 

χρθςιμοποιοφμενο και από υλικό που να εξαλείφεται εφκολα. 

Για τισ προςωρινζσ αυτζσ διαγραμμίςεισ οδϊν, μπορεί να χρθςιμοποιοφνται ανακλαςτιρεσ, 

φωτεινοί δείκτεσ, κϊνοι και οποιαδιποτε άλλο κατάλλθλο υλικό ι αντικείμενο, οι 

προδιαγραφζσ των οποίων κακορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 10 του παρόντοσ Κϊδικα. 

8. Στουσ οδθγοφσ των οδικϊν οχθμάτων απαγορεφεται: 

α) Να διαβαίνουν τθσ εκ μιασ ι δφο ςυνεχϊν γραμμϊν, κατά μικοσ, διαγράμμιςθ, ωσ και να 

κινοφνται ςτθν αριςτερι πλευρά αυτισ. 

β) Να διαβαίνουν τθν εκ διπλϊν διακεκομμζνων γραμμϊν, κατά μικοσ, διαγράμμιςθ, ωσ και να 

κινοφνται ςτθν αριςτερι πλευρά αυτισ θ διαγράμμιςθ αυτι διαχωρίηει τισ δφο κατευκφνςεισ. 

γ) Σε μια ςυνεχι γραμμι και άλλθ παραπλεφρωσ διακεκομμζνθ, να διαβαίνουν τθ ςυνεχι 

γραμμι, όταν κινοφνται επί τθσ πλευράσ αυτισ, επιτρεπομζνθσ τθσ κίνθςθσ και του 

προςπεράςματοσ από τθν πλευρά τθσ διακεκομμζνθσ. Στθν περίπτωςθ αυτιν θ ςυνεχισ 

γραμμι δεν εμποδίηει τον οδθγό, ο οποίοσ προςπζραςε κατά τον επιτρεπόμενο τρόπο να 

επανζλκει ςτθν κανονικι του κζςθ επί του οδοςτρϊματοσ. 

δ) Να κινοφνται πάνω ςε κατά μικοσ διαγραμμίςεισ (ιππαςτί). 

ε) Να υπερβαίνουν τθ διαγράμμιςθ μιασ ςυνεχοφσ γραμμισ κατά πλάτοσ ςε περίπτωςθ 

υποχρεωτικισ διακοπισ πορείασ. 

ςτ) Να υπερβαίνουν τθ διαγράμμιςθ μιασ διακεκομμζνθσ γραμμισ κατά πλάτοσ ςε περίπτωςθ 

υποχρεωτικισ παραχϊρθςθσ προτεραιότθτασ. 

η) Να ειςζρχονται ςε περιοχι του οδοςτρϊματοσ θ οποία προςδιορίηεται με παράλλθλεσ λοξζσ 

λωρίδεσ και πλαιςιϊνεται με ςυνεχι γραμμι. Αν θ περιοχι αυτι πλαιςιϊνεται με διακεκομμζνθ 

γραμμι, οι οδθγοί επιτρζπεται να ειςζρχονται ςε αυτι μόνον όταν βεβαιωκοφν ότι είναι 

δυνατόν να κάμουν αυτό αςφαλϊσ ι για να ςτρίψουν ςε οδό θ οποία ςυμβάλλει ςτθ πλευρά 

τθσ αντίκετθσ κατεφκυνςθσ τθσ κυκλοφορίασ. 

θ) Να ςτακμεφουν ςτθν πλευρά τθσ οδοφ που ζχει διαγραμμιςτεί με κίτρινθ τεκλαςμζνθ 

γραμμι (ηιγκ-ηαγκ). 
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8) Να ςταματοφν ι να ςτακμεφουν ι να μθ ςυμμορφϊνονται με τουσ περιοριςμοφσ, οι οποίοι 

υποδεικνφονται με άλλα μζςα, κατά περίπτωςθ επί τθσ πλευράσ του οδοςτρϊματοσ, θ οποία 

ζχει τθ ςυνεχι ι διακεκομμζνθ κίτρινθ γραμμι ςτο κράςπεδο ι το άκρο του οδοςτρϊματοσ ςε 

όλο το μικοσ τθσ γραμμισ αυτισ. 

ι) Να κινοφνται μζςα ςε λωρίδα κυκλοφορίασ, θ οποία ζχει πινακίδεσ ςιμανςθσ ι λζξεισ επί του 

οδοςτρϊματοσ, ωσ π.χ. ταξί κ.λπ., εάν δεν οδθγοφν οχιματα τθσ κατθγορίασ αυτισ. 

ια) Να ακολουκοφν ςτισ διαςταυρϊςεισ άλλθ κατεφκυνςθ από αυτιν που δείχνουν τα βζλθ 

επιλογισ, αν κινοφνται ςε λωρίδα κυκλοφορίασ προδιαλογισ, θ οποία ζχει τα βζλθ αυτά. 

ιβ) Να ειςζρχονται ςε περιοχι οδοςτρϊματοσ, θ οποία ζχει ςθμανκεί με πλζγμα κίτρινων 

γραμμϊν, οι οποίεσ ςχθματίηουν παραλλθλόγραμμα, όταν θ πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ είναι 

τζτοια ϊςτε, αν ειςζλκουν, να υποχρεωκοφν, πικανϊσ, να παραμείνουν ςτθ διαςταφρωςθ. 

ιγ) Να διαβαίνουν ςε οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, τισ διακεκομμζνεσ κατά μικοσ γραμμζσ, 

εκτόσ από τθν περίπτωςθ αλλαγισ λωρίδασ κυκλοφορίασ. 

9. Θ χάραξθ και θ ςχεδίαςθ των διαγραμμίςεων των οδϊν εκτελείται με βάςθ τισ προδιαγραφζσ 

διαγραμμίςεων οδϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 

10. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των περιπτϊςεων α`, β`, γ` και ςτ` τθσ παραγράφου 8 

του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο τετρακοςίων (400,00) ευρϊ, τισ διατάξεισ 

τθσ παραγράφου 9 του άρκρου αυτοφ με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ, τισ δε 

λοιπζσ διατάξεισ του αυτοφ άρκρου με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 6 Υωτεινό ςηματοδότηςη για την κυκλοφορύα οχημϊτων 

1. Οι οδθγοί των οδικϊν οχθμάτων υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ πιο κάτω ενδείξεισ 

των φωτεινϊν ςθματοδοτϊν ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ, εκτόσ αν θ ρφκμιςθ αυτισ γίνεται από 

τροχονόμο κατά διάφορο τρόπο. 

α) Ρράςινο ςτακερό φωσ κυκλικισ μορφισ: 

Ο οδθγόσ προχωρεί κατευκείαν μπροςτά ι ςτρίβει προσ τα δεξιά ι αριςτερά, εκτόσ αν άλλο 

ςιμα ι πινακίδα απαγορεφει τθν κατευκείαν κίνθςθ ι ςτροφι. Ο οδθγόσ υποχρεοφται, και αν 

ακόμθ ο φωτεινόσ ςθματοδότθσ δείχνει πράςινο φωσ, κινοφμενοσ κατευκείαν μπροςτά, να 

παραχωρεί προτεραιότθτα ςε άλλο όχθμα ι πεηό που κινείται ακόμθ από προθγοφμενθ 

ςθματοδότθςθ, ςτρίβοντασ δε να παραχωρεί προτεραιότθτα ςτουσ πεηοφσ, οι οποίοι κινοφνται 

ςτθν οδό ςτθν οποία πρόκειται να ειςζλκει. 

β) Ερυκρό ςτακερό φωσ κυκλικισ μορφισ: 

Ο οδθγόσ υποχρεοφται να ςταματιςει προ τθσ ειδικισ γραμμισ διακοπισ αυτισ ι, αν δεν 

υπάρχει τζτοια, ςε αρκετι απόςταςθ από το ςθματοδότθ, ϊςτε θ ςθματοδότθςθ να είναι ςε 

αυτόν ευχερϊσ ορατι, να παραμζνει δε ςε ςτάςθ μζχρισ ότου ανάψει το πράςινο φωσ. Επίςθσ 

υποχρεοφται να μθν ειςζρχεται ςτον οδικό κόμβο οφτε να κινείται πάνω ςτισ διαβάςεισ πεηϊν, 

εάν ο ςθματοδότθσ είναι τοποκετθμζνοσ ςτο μζςο ι ςτθν απζναντι πλευρά του κόμβου. 
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γ) Κίτρινο ςτακερό φωσ κυκλικισ μορφισ: 

Ο οδθγόσ υποχρεοφται να ςταματιςει, όπωσ και προ ερυκροφ φωτόσ, εκτόσ αν βρίςκεται τόςο 

κοντά ςτο ςθματοδότθ, ϊςτε να μθν μπορεί να κάμει αυτό αςφαλϊσ. 

δ) Απλό ι διπλό κίτρινο φωσ κυκλικισ μορφισ, το οποίο αναβοςβινει (αναλάμπον): 

Ο οδθγόσ υποχρεοφται να ανακόπτει ταχφτθτα, να προχωρεί με ιδιαίτερθ προςοχι και να 

παραχωρεί προτεραιότθτα ςτουσ πεηοφσ και ςτα οχιματα. 

ε) Απλό ερυκρό φωσ, το οποίο αναβοςβινει (αναλάμπον), κυκλικισ μορφισ ι διπλό 

εναλλαςςόμενο ςτον ίδιο ιςτό, ςτο αυτό φψοσ και προσ τθν αυτι κατεφκυνςθ: 

Σθμαίνει μεγάλο κίνδυνο και υποχρεϊνει τον οδθγό ςε ακινθτοποίθςθ του οχιματοσ, όπωσ και 

προ ερυκροφ ςτακεροφ φωτόσ. Θ ςθματοδότθςθ αυτι χρθςιμοποιείται μόνο ςε ιςόπεδεσ 

ςιδθροδρομικζσ διαβάςεισ, ςε προςβάςεισ ςε κινθτζσ γζφυρεσ ι αποβάκρεσ οχθματαγωγϊν, 

όταν πυροςβεςτικά οχιματα ειςζρχονται ςτθν οδό ι πλθςιάηουν αεροςκάφθ, τα οποία κα 

διζλκουν ςε χαμθλό φψοσ πάνω από τθν οδό. 

ςτ) Ρράςινο φωσ με μορφι ενόσ ι περιςςότερων βελϊν: 

Ο οδθγόσ μπορεί να προχωριςει μόνο προσ τθν κατεφκυνςθ που δείχνει το βζλοσ ι τα βζλθ. 

Βζλοσ προσ τα πάνω ςθμαίνει υποχρεωτικι κίνθςθ κατευκείαν μπροςτά. 

η) Σθματοδότθσ τρίχρωμου ςυςτιματοσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερα πρόςκετα 

πράςινα βζλθ: 

Ο οδθγόσ μπορεί να προχωρεί προσ τθν κατεφκυνςθ που δείχνει το βζλοσ ι τα βζλθ, 

ανεξάρτθτα από τθ φάςθ που ζχει ο ςθματοδότθσ κατά τθ ςτιγμι εκείνθ, αφοφ προθγουμζνωσ 

ειςζλκει ςτθ λωρίδα κυκλοφορίασ, θ οποία προορίηεται για τα οχιματα τα κινοφμενα προσ τθν 

κατεφκυνςθ που δείχνει το βζλοσ ι τα βζλθ. 

Οδθγόσ, ο οποίοσ βρίςκεται μζςα ςτθ λωρίδα κυκλοφορίασ θ οποία προορίηεται για τα οχιματα 

που κινοφνται προσ τθν κατεφκυνςθ του βζλουσ, υποχρεοφται να κινθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ 

αυτιν, εκτόσ αν θ διακοπι τθσ πορείασ του δεν εμποδίηει τθν κίνθςθ των οχθμάτων που 

κινοφνται πίςω του ςτθν ίδια λωρίδα. 

Στισ πιο πάνω περιπτϊςεισ ο οδθγόσ επιτρζπεται να προχωριςει προσ τθν κατεφκυνςθ που 

δείχνει το βζλοσ μόνον αν το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ κυκλοφορίασ ςτθν οδό ςτθν οποία 

πρόκειται να ειςζλκει και δεν εκτίκενται ςε κίνδυνο οι πεηοί. 

θ) Ερυκρό φϊσ με μορφι βζλουσ: 

Ο οδθγόσ απαγορεφεται να κινθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ που δείχνει το βζλοσ και υποχρεοφται 

να ςταματιςει το όχθμά του, όπωσ και προ ερυκροφ φωτόσ κυκλικισ μορφισ. 

κ) Κίτρινο φωσ με μορφι βζλουσ, το οποίο είναι ςτακερό ι αναβοςβινει: 

Ο οδθγόσ ζχει τισ αυτζσ υποχρεϊςεισ όπωσ και προ κίτρινου φωτόσ κυκλικισ μορφισ, 
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ι) Ερυκρό φωσ με μορφι δφο ράβδων που τζμνονται ςε ςχιμα Χ, το οποίο είναι τοποκετθμζνο 

πάνω από λωρίδα κυκλοφορίασ, ςε οδόςτρωμα με περιςςότερεσ από δφο λωρίδεσ, οι οποίεσ 

χωρίηονται με κατά μικοσ διαγραμμίςεισ, απαγορεφει τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ λωρίδασ αυτισ, 

πράςινο δε φωσ, με μορφι βζλουσ προσ τα κάτω, παρζχει δικαίωμα κίνθςθσ ςε αυτιν. 

2. Φωτεινοί ςθματοδότεσ, οι οποίοι ζχουν ζνδειξθ ποδιλατο, λεωφορείο ι άλλο όχθμα ςτα 

φϊτα ι ςθματοδότεσ μικρότερου μεγζκουσ του κανονικοφ, με ορκογϊνια παραλλθλόγραμμθ 

πινακίδα που φζρει ζνδειξθ ςυγκεκριμζνου οχιματοσ ςτον ιςτό τουσ, ιςχφουν μόνο για τουσ 

οδθγοφσ των αντίςτοιχων οχθμάτων. 

3. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των περιπτϊςεων β`, ε`, θ` και ι` τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο επτακοςίων (700,00) ευρϊ και με 

αφαίρεςθ επιτόπου τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για εξιντα (60) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ 

προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα. Ο παραβάτθσ των 

λοιπϊν διατάξεων του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 7 Υωτεινό ςηματοδότηςη για τουσ πεζούσ 

1. Οι πεηοί υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ ενδείξεισ των ειδικϊν γι` αυτοφσ φωτεινϊν 

ςθματοδοτϊν ωσ ακολοφκωσ, εκτόσ αν θ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ γίνεται από τροχονόμουσ 

κατά διάφορο τρόπο. 

α) Ρράςινο ςτακερό φωσ με ςφμβολο άτομο που βαδίηει: οι πεηοί μποροφν να διαςχίςουν το 

οδόςτρωμα. 

β) Ερυκρό ςτακερό φωσ με ςφμβολο άτομο ςε ςτάςθ: οι πεηοί δεν μποροφν να διαςχίςουν το 

οδόςτρωμα. 

γ) Ρράςινο φωσ το οποίο αναβοςβινει με ςφμβολο άτομο που βαδίηει: οι πεηοί μποροφν να 

διαςχίςουν το οδόςτρωμα με ιδιαίτερθ προςοχι. 

2. Αν ο πεηόσ καταλθφκεί ςτθ διάβαςθ από το ερυκρό φωσ με το ςφμβολο ατόμου ςε ςτάςθ, 

δικαιοφται να ςυνεχίςει τθν πορεία του προσ τθν απζναντι πλευρά τθσ οδοφ. 

3. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 7α Ειδικό ςόμανςη, ςηματοδότηςη και διαμόρφωςη των χώρων 
κυκλοφορύασ για ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ορίηεται κάκε 

κζμα ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ ειδικϊν μζςων ςιμανςθσ και ςθματοδότθςθσ και τθ 

δθμιουργία ειδικισ διαμόρφωςθσ των χϊρων κυκλοφορίασ για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

κυκλοφορίασ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. Τα ειδικά αυτά μζτρα περιλαμβάνουν ιδίωσ ςυςκευζσ 

εκπομπισ θχθτικϊν ςθμάτων, δθμιουργία ανάγλυφων ςθμείων επί των χϊρων δθμόςιασ 

κυκλοφορίασ και κάκε άλλο κατάλλθλο μζςο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 
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Άρθρο 8 όμανςη ιςόπεδων ςιδηροδρομικών διαβϊςεων 

1. Στισ ςιδθροδρομικζσ διαβάςεισ τοποκετοφνται, κατά περίπτωςθ, οι πινακίδεσ αναγγελίασ 

κινδφνου Κ-31 ι Κ-32, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 4 παρ. 2 του παρόντοσ Κϊδικα. 

2. Στισ ιςόπεδεσ ςιδθροδρομικζσ διαβάςεισ, χωρίσ κινθτά φράγματα, θ φωτεινι ςθματοδότθςθ 

τοποκετείται πλθςίον και προ τθσ διάβαςθσ και επί του αυτοφ ιςτοφ θ πινακίδα υποχρεωτικισ 

διακοπισ πορείασ (-2) ςε ςυνδυαςμό με τισ πινακίδεσ Κ-36 ι Κ-37. 

Άρθρο 9 όμανςη των εργαςιών που εκτελούνται ςτισ οδούσ 

1. Πταν εκτελοφνται ςτισ οδοφσ εργαςίεσ, τοποκετοφνται ςε κατάλλθλεσ κζςεισ όλεσ οι 

πινακίδεσ ςιμανςθσ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ (κινδφνου, ρυκμιςτικζσ, 

πλθροφοριακζσ), κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 του παρόντοσ Κϊδικα. 

2. Επιπλζον τθσ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο ςιμανςθσ, τα όρια των επί του 

οδοςτρϊματοσ εκτελοφμενων εργαςιϊν ι οι χϊροι εναπόκεςθσ υλικϊν πρζπει να 

επιςθμαίνονται με τθν τοποκζτθςθ ςυνεχϊν ι διακεκομμζνων εμποδίων, τα οποία να ζχουν 

εναλλαςςόμενεσ λωρίδεσ ερυκροφ και λευκοφ χρϊματοσ. 

Κατά τθ νφκτα δε, αν τα εμπόδια δεν είναι αντανακλαςτικό, με φϊτα και αντανακλαςτικό 

ςτοιχεία, τα για το ςκοπό αυτόν χρθςιμοποιοφμενα αντανακλαςτικά ςτοιχεία και ςτακερά 

φϊτα πρζπει να είναι χρϊματοσ ερυκροφ, αν δε χρθςιμοποιθκοφν φϊτα τα οποία 

αναβοςβινουν, πρζπει να ζχουν χρϊμα βακφ κίτρινο. 

Κατ' εξαίρεςθ των πιο πάνω οριηομζνων: 

α) Φϊτα και αντανακλαςτικά ςτοιχεία ορατά μόνο από τθ μία κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ, τα 

οποία επιςθμαίνουν τα όρια οδικϊν εργαςιϊν επί τθσ απζναντι πλευράσ τθσ οδοφ, πρζπει να 

είναι λευκό. 

β) Φϊτα και αντανακλαςτικό ςτοιχεία, τα οποία επιςθμαίνουν τα όρια οδικϊν εργαςιϊν, οι 

οποίεσ διαχωρίηουν τισ δφο κατευκφνςεισ τθσ κυκλοφορίασ, πρζπει να είναι λευκά ι κίτρινα 

ανοικτοφ χρϊματοσ. 

3. Τα μζςα ςιμανςθσ των προθγοφμενων παραγράφων τοποκετοφνται με μζριμνα και ευκφνθ 

των εργολθπτϊν ι των εκτελοφντων τισ εργαςίεσ, ςε περίπτωςθ δε που οι εργαςίεσ εκτελοφνται 

απολογιςτικό, από τον επιβλζποντα το ζργο. Οι φορείσ που καταςκευάηουν τα διάφορα ζργα 

ςτισ οδοφσ ι ανακζτουν τθν καταςκευι τουσ ςε τρίτουσ υποχρεοφνται να ελζγχουν τθν 

τοποκζτθςθ των μζςων ςιμανςθσ. 

4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων κακορίηονται 

οι λεπτομζρειεσ και οι προδιαγραφζσ, τισ οποίεσ πρζπει να πλθροφν οι διάφορεσ ςθμάνςεισ των 

εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτισ οδοφσ. 

5. Αυτόσ που παραλείπει τθν τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ των πιο πάνω μζςων ςιμανςθσ, αυτόσ 

που τα τοποκετεί πλθμμελϊσ, κακϊσ και αυτόσ που παραλείπει τθν αφαίρεςθ τουσ μετά τθν 



Μζροσ Ρρϊτο  Κεφάλαιο Β’ 

43 
 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, τιμωροφνται με διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων πεντακοςίων (1.500,00) 

ευρϊ και ποινι φυλάκιςθσ ζωσ ζξι (6) μινεσ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 10 Εγκατϊςταςη μϋςων ςόμανςησ και ςηματοδότηςησ 

1. Πποιοσ ζχει τισ κατά τον παρόντα Κϊδικα αρμοδιότθτεσ ι τθν εξουςία επί του πράγματοσ, επί 

του οποίου διεξάγεται δθμόςια κυκλοφορία, υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε μζτρο, ϊςτε από 

τθ δθμόςια κυκλοφορία να μθ δθμιουργείται κίνδυνοσ ι ηθμία τρίτων προςϊπων ι άλλων 

ζννομων αγακϊν. 

2. Θ κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ των οδϊν εκτελείται μόνο κατόπιν ςχετικισ μελζτθσ. 

Αρμόδιοι φορείσ για τθν εκπόνθςθ ζγκριςθ μελετϊν εφαρμογισ, που αφοροφν τθν κατακόρυφθ 

και οριηόντια ςιμανςθ των οδϊν (πινακίδεσ και διαγραμμίςεισ), και για τθν εγκατάςταςθ και 

ςυντιρθςθ τθσ ςιμανςθσ αυτισ είναι είτε θ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιων Ζργων του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων είτε οι υπθρεςίεσ τθσ 

Ρεριφζρειασ είτε οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που τισ ςυντθροφν, κατά περίπτωςθ. 

Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των φορζων αυτϊν ζχουν τθν υποχρζωςθ τθσ υλοποίθςθσ, ςε εφλογο 

χρονικό διάςτθμα, και των ςχετικϊν αςτυνομικϊν αποφάςεων. 

Θ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιων Ζργων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 

Δθμόςιων Ζργων αςκεί ςε όλθ τθ χϊρα τθν εποπτεία και παρζχει τισ οδθγίεσ για κζματα 

κυκλοφοριακισ ςιμανςθσ. 

Σε περίπτωςθ που τα αρμόδια όργανα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων διαπιςτϊςουν 

τθν ελλιπι ι εςφαλμζνθ ςιμανςθ ι πλθμμελι ςυντιρθςθ μζςων ςθμάνςεωσ από τισ προσ 

τοφτο αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, δφναται να τισ καλοφν προσ εκτζλεςθ των αναγκαίων ενεργειϊν 

εγκατάςταςθσ νζασ, απομάκρυνςθσ ι αντικατάςταςθσ εςφαλμζνθσ ςιμανςθσ, κακϊσ και 

ςυντιρθςθσ μζςων ςιμανςθσ, τάςςοντάσ τουσ ςχετικι προκεςμία ενζργειασ. Αν θ προκεςμία 

παρζλκει άπρακτθ, τα αρμόδια όργανα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων δφνανται να 

προβοφν ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ κακ` υποκατάςταςι των. Θ υποκατάςταςθ αυτι 

περιλαμβάνει κάκε πρόςφορθ ενζργεια για τθν εγκατάςταςθ, απομάκρυνςθ, αντικατάςταςθ 

και ςυντιρθςθ των μζςων ςιμανςθσ. Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ και 

εγγράφεται ςτον προχπολογιςμό τουσ ωσ υποχρεωτικι δαπάνθ, βάςει των ςχετικϊν διατάξεων. 

Ο Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων μπορεί να ακυρϊνει αποφάςεισ 

των αρμόδιων υπθρεςιϊν, που αναφζρονται οε κζματα οδικισ ςιμανςθσ και οι οποίεσ δεν 

είναι ςφμφωνεσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οδθγίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων 

Ζργων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 
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3. Για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των φωτεινϊν ςθματοδοτϊν, οι οποίοι ρυκμίηουν τθν 

κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν, απαιτείται προθγοφμενθ εκπόνθςθ ι ζγκριςθ τθσ ςχετικισ 

μελζτθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Ελζγχου και 

Συντιρθςθσ Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ ι άλλθ αρμόδια, κατά νόμο, υπθρεςία. 

4. Επιτρζπεται ο διαχωριςμόσ των λωρίδων κυκλοφορίασ με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και 

εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, φςτερα από ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Ελζγχου και Συντιρθςθσ, Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ ι άλλθ 

αρμόδια, κατά νόμο, υπθρεςία. 

5. Για τθ μελζτθ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ των κάκε είδουσ ςθματοδοτϊν, θχθτικϊν 

ςυςκευϊν ι κινθτϊν φραγμάτων ςτισ ιςόπεδεσ ςιδθροδρομικζσ διαβάςεισ, αρμόδιεσ είναι οι 

υπθρεςίεσ του φορζα εκμετάλλευςθσ. 

6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων κακορίηονται 

οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι όροι και ο τρόποσ τθσ κατακόρυφθσ και οριηόντιασ ςιμανςθσ των 

οδϊν, τθσ ςθματοδότθςισ τουσ, τθσ ςιμανςθσ και ςθματοδότθςθσ των εκτελοφμενων ζργων, 

τθσ δθμιουργίασ ειδικϊν διαμορφϊςεων του οδοςτρϊματοσ, τθσ τοποκζτθςθσ κινθτϊν 

εμποδίων και κάκε άλλθ ςυναφισ λεπτομζρεια. 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, μπορεί να τροποποιείται ι να ςυμπλθρϊνεται το ςφςτθμα 

κατακόρυφθσ και οριηόντιασ ςιμανςθσ και το ςφςτθμα ςθματοδότθςθσ που προβλζπονται από 

τον Κϊδικα αυτόν. 

8. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ πινακίδων ςιμανςθσ ι θ χάραξθ διαγραμμίςεων, κακϊσ και θ 

εγκατάςταςθ ςθματοδοτϊν από άλλουσ, εκτόσ από τισ παραπάνω κακοριηόμενεσ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ. Επίςθσ απαγορεφεται θ καταςτροφι, παραποίθςθ, μετάκεςθ, αλλοίωςθ και γενικά 

θ με οποιονδιποτε τρόπο επενζργεια ςτισ πινακίδεσ ςιμανςθσ, ςτουσ ςθματοδότεσ και το 

ςφςτθμα ςτιριξισ τουσ, ςτισ διαγραμμίςεισ πάνω ςτο οδόςτρωμα, κακϊσ και ςτισ ςυςκευζσ 

ρφκμιςθσ ι μζτρθςθσ τθσ κυκλοφορίασ. Οι διατάξεισ του άρκρου 47 του Κϊδικα αυτοφ, για τον 

καταλογιςμό τθσ ςχετικισ δαπάνθσ ςε βάροσ των παραβατϊν, εφαρμόηονται ανάλογα ςτισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ. 

9. Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ οποιαςδιποτε πινακίδασ, αφίςασ, διαγράμμιςθσ ι ςυςκευισ, 

θ οποία μπορεί να δθμιουργιςει ςφγχυςθ με πινακίδεσ ςιμανςθσ ι με κυκλοφοριακι 

διαγράμμιςθ ι με άλλθ ςυςκευι ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ ι να τισ καταςτιςει λιγότερο 

ορατζσ ι αποτελεςματικζσ ι να προκαλζςει κάμβωςθ ςτουσ χριςτεσ τθσ οδοφ και γενικό να 

αποςπάςει τθν προςοχι τουσ κατά τρόπο που μπορεί να ζχει δυςμενι επίδραςθ ςτθν 

αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ, οι πινακίδεσ, αφίςεσ, διαγραμμίςεισ ι ςυςκευζσ, οι οποίεσ 

τοποκετοφνται, κατά παράβαςθ τθσ παροφςασ παραγράφου, αφαιροφνται ι εξαλείφονται κατά 

τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 18 του ν. 2130/1993. 

Σε περίπτωςθ που τα αρμόδια όργανα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων διαπιςτϊςουν 

τθν παράλειψθ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ παροφςασ παραγράφου, από τουσ προσ τοφτο 
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υπόχρεουσ διμουσ ι Κοινότθτεσ, δφνανται να τουσ καλοφν προσ εκτζλεςθ των αναγκαίων 

ενεργειϊν αφαίρεςθσ ι εξάλειψθσ των αντικειμζνων που ζχουν τοποκετθκεί παράνομα, 

τάςςοντάσ τουσ ςχετικι προκεςμία ενζργειασ. Αν θ προκεςμία παρζλκει άπρακτθ, τα αρμόδια 

όργανα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων δφνανται να προβοφν ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ 

ενζργειεσ κακ` υποκατάςταςθ του διμου ι τθσ κοινότθτασ. Θ υποκατάςταςθ αυτι 

περιλαμβάνει κάκε πρόςφορθ ενζργεια για τθν αφαίρεςθ ι εξάλειψθ των πινακίδων, αφιςϊν, 

διαγραμμίςεων ι ςυςκευϊν που ζχουν τοποκετθκεί παράνομα. 

Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει το διμο ι τθν κοινότθτα και εγγράφεται ςτον προχπολογιςμό τουσ 

ωσ υποχρεωτικι δαπάνθ, βάςει των διατάξεων του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα. Σε κάκε 

περίπτωςθ θ υπθρεςία που προβαίνει ςτθν αφαίρεςθ ι εξάλειψθ των πινακίδων, αφιςϊν, 

διαγραμμίςεων ι ςυςκευϊν που ζχουν τοποκετθκεί παράνομα, κακϊσ και ο διμοσ ι θ 

κοινότθτα, ςτον προχπολογιςμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτικι δαπάνθ για ςχετικζσ 

ενζργειεσ που ζγιναν κακ` υποκατάςταςι τουσ, δφναται να καταλογίηει τθ ςχετικι δαπάνθ ςε 

βάροσ των παραβατϊν, θ είςπραξθ τθσ οποίασ γίνεται κατά τισ διατάξεισ για τθν είςπραξθ των 

δθμοςίων εςόδων. 

10. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των παραγράφων 8 και 9 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται 

με διοικθτικό πρόςτιμο δφο χιλιάδων (2.000,00) ευρϊ και ποινι φυλάκιςθσ ζωσ δϊδεκα (12) 

μινεσ, επιφυλαςςομζνθσ και τθσ εφαρμογισ αντίςτοιχων διατάξεων του Ροινικοφ Κϊδικα και 

άλλων ειδικϊν ποινικϊν νόμων. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 11 Επιγραφϋσ - Διαφημύςεισ 

1. Απαγορεφεται κάκε διαφιμιςθ που πραγματοποιείται με οποιονδιποτε τρόπο και μζςο, ςτα 

εκτόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ τμιματα των χαρακτθριςμζνων εκνικϊν και επαρχιακϊν οδϊν «ι 

αυτοκινθτοδρόμων και ςε ηϊνθ μζχρι εκατόν πενιντα (150) μζτρων και από τισ δφο πλευρζσ 

του άξονα των οδϊν αυτϊν και είναι ορατι από τουσ χριςτεσ των οδϊν. 

Θ παραπάνω ηϊνθ απαγόρευςθσ περιορίηεται ςτα ςαράντα (40) μζτρα και από τισ δφο πλευρζσ 

του άξονα των ανωτζρω τμθμάτων εκνικϊν και επαρχιακϊν οδϊν «ι αυτοκινθτοδρόμων, που 

διζρχονται μζςα από κατοικθμζνθ περιοχι, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ ςτα τμιματα 

αυτό είναι ανϊτερο των 70Km/h. 

Σε κλάδουσ ανιςόπεδων κόμβων αυτοκινθτοδρόμων και ςτισ περιοχζσ των ςτακμϊν διοδίων 

ιςχφει θ απόςταςθ των 150 μζτρων από τισ δφο πλευρζσ του άξονα τθσ κατεφκυνςθσ, 

ανεξαρτιτωσ ορίου ταχφτθτασ. 

2. Απαγορεφεται γενικά θ τοποκζτθςθ επιγραφϊν ι διαφθμίςεων ι θ εγκατάςταςθ 

οποιαςδιποτε πινακίδασ, αφίςασ, διαγράμμιςθσ ι ςυςκευισ, ςε κζςθ ι κατά τρόπο που μπορεί 
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να ζχει οποιεςδιποτε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ χριςτεσ τθσ οδοφ ι να επθρεάςει με 

οποιονδιποτε τρόπο τθν κυκλοφορία. Ιδίωσ απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ι εγκατάςταςθ των 

ανωτζρω ςε τζτοιεσ κζςεισ, ϊςτε να παρεμποδίηεται θ κζα των πινακίδων κατακόρυφθσ 

ςιμανςθσ ι φωτεινϊν ςθματοδοτϊν ι να δθμιουργείται ςφγχυςθ με πινακίδεσ ςιμανςθσ ι με 

κυκλοφοριακι διαγράμμιςθ ι με άλλθ ςυςκευι ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ ι να τισ καταςτιςει 

λιγότερο ορατζσ ι αποτελεςματικζσ ι να προκαλζςει κάμβωςθ ςτουσ χριςτεσ τθσ οδοφ και 

γενικά να αποςπάςουν τθν προςοχι τουσ κατά τρόπο που μπορεί να ζχει δυςμενι επίδραςθ 

ςτθν οδικι αςφάλεια γενικά. 

3. Σε οδοφσ, ςτισ οποίεσ είναι εγκατεςτθμζνοι φωτεινοί ςθματοδότεσ ρφκμιςθσ τθσ 

κυκλοφορίασ, απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ζγχρωμων φωτεινϊν διαφθμίςεων ι πινακίδων ι 

αναγραφϊν με χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται ςτθ φωτεινι ςθματοδότθςθ, ςε απόςταςθ 

εκατζρωκεν και φψοσ μικρότερο των είκοςι (20) μζτρων από κάκε φανό ςθματοδότθςθσ. 

4. Με παράλλθλθ τιρθςθ των διατάξεων των προθγοφμενων παραγράφων, επιτρζπεται να 

τοποκετοφνται ι να λειτουργοφν επιγραφζσ, που αναφζρονται ςτθν επωνυμία ι ςε άλλο 

διακριτικό ςθμείο ι τίτλο επιχείρθςθσ που λειτουργεί παρά τθν οδό. 

Οι διαφθμιςτικζσ ωσ άνω πινακίδεσ και επιγραφζσ, όπου επιτρζπεται, πρζπει να τοποκετοφνται 

παράλλθλα προσ τον άξονα τθσ οδοφ, εκτόσ από τισ διαφθμίςεισ και τισ επιγραφζσ των 

εγκεκριμζνων πλαιςίων και των πρατθρίων καυςίμων που λειτουργοφν παρά τθν οδό, οι οποίεσ 

μποροφν να τοποκετοφνται και κάκετα προσ τον άξονα αυτισ. 

5. Θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πλαιςίων και διαφθμίςεων ςτα ςτζγαςτρα ςτάςεων αςτικϊν 

και υπεραςτικϊν ςυγκοινωνιϊν επιτρζπεται μόνο ςτθν πλευρό που βρίςκεται ςτο αντίκετο 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ άκρο του ςτεγάςτρου. 

6. Απαγορεφονται επί οχθμάτων οι φωτεινζσ ι φωτιηόμενεσ διαφθμίςεισ, οι διαφθμίςεισ για τισ 

οποίεσ χρθςιμοποιοφνται αντανακλαςτικά ςτοιχεία, κακϊσ και οι διαφθμίςεισ με 

εναλλαςςόμενα μθνφματα. 

7. Απαγορεφεται κάκε διαφιμιςθ εκτόσ των κακοριςμζνων πλαιςίων ι οποιαδιποτε αναγραφι 

λζξεων, εικόνων ι ςυμβόλων ςε ςτφλουσ θλεκτροφωτιςμοφ ι φωτεινϊν ςθματοδοτϊν, ςε 

διαχωριςτικζσ νθςίδεσ ι νθςίδεσ αςφαλείασ ςε πεηοδρόμια, ςε επιφάνειεσ τεχνικϊν ζργων, 

οδοποιίασ, είτε αυτι γίνεται απευκείασ ςτισ επιφάνειεσ αυτζσ είτε ςε επιφάνειεσ μζςων 

εξαρτϊμενων από τα τεχνικά ζργα. 

8. Διαφθμίςεισ, επιγραφζσ, πινακίδεσ, αφίςεσ, διαγραμμίςεισ ι ςυςκευζσ που τοποκετοφνται 

κατά παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ, αφαιροφνται ι εξαλείφονται ι, εφόςον 

είναι φωτεινζσ, τίκενται εκτόσ λειτουργίασ, κατά τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 18 του ν. 2130/1993. 

Σε περίπτωςθ που τα αρμόδια Πργανα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων ι τθσ 

Ρεριφζρειασ διαπιςτϊςουν τθν παράλειψθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων του προθγοφμενου 

εδαφίου από τουσ προσ τοφτο υπόχρεουσ, δφνανται να τουσ καλοφν προσ εκτζλεςθ των 

αναγκαίων ενεργειϊν, τάςςοντάσ τουσ ςχετικι προκεςμία ενζργειασ. Αν θ προκεςμία παρζλκει 

άπρακτθ, τα αρμόδια όργανα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων ι τθσ Ρεριφζρειασ 

δφνανται να προβοφν ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ κακ` υποκατάςταςθ των οργανιςμϊν 
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αυτοδιοίκθςθσ. Θ υποκατάςταςθ αυτι περιλαμβάνει κάκε πρόςφορθ ενζργεια για τθν 

αφαίρεςθ, εξάλειψθ ι κζςθ εκτόσ λειτουργίασ των διαφθμίςεων και επιγραφϊν από 

οποιονδιποτε χϊρο τθσ οδοφ ανεξάρτθτα από το φορζα που τθ ςυντθρεί. 

Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τουσ οργανιςμοφσ αυτοδιοίκθςθσ και εγγράφεται ςτον 

προχπολογιςμό τουσ ωσ υποχρεωτικι δαπάνθ, βάςει των ςχετικϊν διατάξεων του Κϊδικα. Σε 

κάκε περίπτωςθ θ υπθρεςία που προβαίνει ςτθν αφαίρεςθ, εξάλειψθ ι κζςθ εκτόσ λειτουργίασ 

παράνομων επιγραφϊν ι διαφθμίςεων, κακϊσ και οι οργανιςμοί αυτοδιοίκθςθσ, ςτον 

προχπολογιςμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτικι δαπάνθ για ςχετικζσ ενζργειεσ που 

ζγιναν κακ` υποκατάςταςι τουσ, δφναται να καταλογίηει τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ των 

διαφθμιςτϊν ι των διαφθμιηομζνων, θ είςπραξθ τθσ οποίασ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

για τθν είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για 

τυχόν ηθμιζσ κατά τθν αποξιλωςθ, κακϊσ και για τθ φφλαξθ και τθν απόδοςθ των ςχετικϊν 

υλικϊν ςτουσ διαφθμιςτζσ ι τουσ διαφθμιηόμενουσ. 

9. Αυτόσ που επικολλά ι αναρτά ζντυπα ι διενεργεί γενικά διαφθμιςτικζσ πράξεισ και 

παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, κακϊσ και ο διαφθμιηόμενοσ ι ο διαφθμιςτισ, 

τιμωροφνται με χρθματικι ποινι ζωσ χίλια πεντακόςια (1.500,00) ευρϊ και αν γίνει χριςθ 

ανεξίτθλων ουςιϊν ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000,00) ευρϊ. Οι πρόεδροι διοικθτικϊν ςυμβουλίων, 

οι εντεταλμζνοι ι διευκφνοντεσ ςφμβουλοι Α.Ε., οι διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., κακϊσ και τα πρόςωπα 

που αςκοφν τθ διοίκθςθ ι τθ διαχείριςθ άλλων νομικϊν προςϊπων του Δθμοςίου ι των 

οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) ι του ιδιωτικοφ τομζα που ανακζτουν 

διαφθμιςτικζσ πράξεισ κατά παράβαςθ του άρκρου αυτοφ, τιμωροφνται ςαν αυτουργοί, 

ανεξάρτθτα από τθν τυχόν ποινικι ευκφνθ άλλου φυςικοφ προςϊπου. 

10. Οι ποινζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου επιβάλλονται εφόςον δεν προβλζπονται ποινζσ 

αυςτθρότερεσ από άλλεσ διατάξεισ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ' 

ΚΑΝΟΝΕ ΟΔΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 

Άρθρο 12 Γενικϋσ διατϊξεισ 

1. Αυτοί που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ πρζπει να αποφεφγουν οποιαδιποτε ςυμπεριφορά που 

είναι ενδεχόμενο να εκκζςει ςε κίνδυνο ι να παρεμβάλλει εμπόδια ςτθν κυκλοφορία, να 

εκκζςει ςε κίνδυνο πρόςωπα ι ηϊα ι να προκαλζςει ηθμιζσ ςε δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ 

περιουςίεσ. Οι οδθγοί υποχρεοφνται να οδθγοφν με ςφνεςθ και με διαρκϊσ τεταμζνθ τθν 

προςοχι, να επιδεικνφουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτα παιδιά, ςτουσ υπεριλικεσ, ςτα άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ και γενικϊσ ςτα πρόςωπα που χρειάηονται βοικεια και να μθν προκαλοφν 

γενικά με τθ ςυμπεριφορά τουσ τρόμο, ανθςυχία ι παρενόχλθςθ ςτουσ λοιποφσ χριςτεσ των 

οδϊν, ςτουσ παρόδιουσ ι ςτουσ κατοικοφντεσ πλθςίον αυτϊν. 

2. Δεν επιτρζπεται θ απόκεςθ ι εγκατάλειψθ ι θ απόρριψι οποιουδιποτε αντικειμζνου ι φλθσ 

ςτισ οδοφσ, εφόςον παρακωλφει ζςτω και κατ` ελάχιςτο τθν κυκλοφορία των πεηϊν και των 

οχθμάτων, ωσ και τθ ςτάκμευςθ των οχθμάτων. 

Δεν επιτρζπεται επίςθσ να χφνονται ςτισ οδοφσ ουςίεσ ι υλικά, το οποία μποροφν να 

καταςτιςουν τθν οδό ολιςκθρι (π.χ. νερά, λάδια, αςβζςτθσ κ.λπ.). 

3. Δεν επιτρζπεται θ απόρριψθ από το όχθμα οποιουδιποτε αντικειμζνου, ζςτω και αν από 

αυτό δεν κακίςταται επικίνδυνθ οφτε παρακωλφεται θ κυκλοφορία. 

Δεν επιτρζπεται θ απόρριψθ από το όχθμα κάκε αντικειμζνου ι ουςίασ που μπορεί να 

προκαλζςει πυρκαγιά ι να ρυπάνει το περιβάλλον. 

4. Αν οι χριςτεσ των οδϊν δεν μποροφν να αποφφγουν τθ δθμιουργία εμποδίου ι κινδφνου, 

υποχρεοφνται να λαμβάνουν αμζςωσ τα αναγκαία μζτρα για τθν απομάκρυνςθ ι αποτροπι 

αυτοφ και αν δεν μποροφν οφείλουν να ειδοποιοφν τουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ για τθν 

φπαρξθ ταυ εμποδίου ι του κινδφνου. 

Αυτοί που επικυμοφν για εφλογθ αιτία να καταλάβουν για λίγο μζροσ του πεηοδρομίου ι του 

οδοςτρϊματοσ (μεταφορζσ, επιβίβαςθ, αποβίβαςθ κ.λπ.), οφείλουν να λάβουν τα κατάλλθλα 

μζτρα για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων. 

5. Θ χριςθ των ηωνϊν αςφαλείασ είναι υποχρεωτικι τόςο για τουσ οδθγοφσ όςο και για τουσ 

επιβάτεσ. Σε περίπτωςθ μεταφοράσ ανθλίκων επιβατϊν, εφόςον ςτο όχθμα υπάρχει ςυνοδόσ, 

τθν ευκφνθ φζρει αυτόσ. Για τθ μεταφορά παιδιϊν με αυτοκίνθτο είναι υποχρεωτικι θ χριςθ 

ειδικϊν μζςων ςυγκράτθςθσ και προςταςίασ, όπωσ κακιςμάτων, ηωνϊν αςφαλείασ κλπ.. Με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηονται οι προδιαγραφζσ για τα 

ειδικά μζςα ςυγκράτθςθσ, κακϊσ και εξαιρζςεισ από τθν υποχρζωςθ αυτι. 
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6. Οι οδθγοί και οι επιβάτεσ μοτοποδθλάτων, μοτοςικλετϊν και τρίτροχων οχθμάτων χωρίσ 

κουβοφκλιο υποχρεοφνται να φοροφν προςτατευτικό κράνοσ, κανονικά δεμζνο. Με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηονται τα χαρακτθριςτικά, οι 

προδιαγραφζσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ 

αυτισ. Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηονται και οι εξαιρζςεισ από τθν υποχρζωςθ αυτι. 

7. Οι οδθγοί οχθμάτων οφείλουν να ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια ςτουσ πεηοφσ και ςτουσ 

άλλουσ οδθγοφσ. Οι οδθγοί των επιβατθγϊν αυτοκινιτων δθμόςιασ χριςθσ μετά ι άνευ 

μετρθτοφ, ωσ και οι οδθγοί των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, περιλαμβανομζνων και των 

τουριςτικϊν οχθμάτων, οφείλουν να ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια ςτουσ επιβάτεσ. 

8. Απαγορεφεται θ οδιγθςθ οδικϊν οχθμάτων για επίδειξθ ικανότθτασ, εντυπωςιαςμό, 

ανταγωνιςμό ι τζλεςθ αυτοςχζδιων αγϊνων. 

9. Απαγορεφεται θ, εκατζρωκεν του οδοςτρϊματοσ των αυτοκινθτοδρόμων, ςτάκμευςθ 

οχθμάτων και θ εγκατάςταςθ υπαίκριων μικροκαταςτθμάτων ι κινθτϊν και ακίνθτων καντινϊν 

για τθν πϊλθςθ διαφόρων ειδϊν. 

Στο λοιπό οδικό δίκτυο είναι δυνατι θ εγκατάςταςθ των ανωτζρω, μετά από άδεια των 

αρμόδιων για τθ ςυντιρθςθ του οδικοφ δικτφου αρχϊν, που χορθγείται μόνο μετά από 

ςφμφωνθ γνϊμθ των κατά τόπουσ αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Τροχαίασ. 

10. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και του Υπουργοφ 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν λαμβάνονται τα αναγκαία μζτρα ϊςτε το μάκθμα τθσ οδικισ 

Κυκλοφορίασ να διδάςκεται ςτα ςχολεία, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ. 

11. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των παραγράφων 1, 3, 4 και 7 τιμωρείται με διοικθτικό 

πρόςτιμο διακοςίων ευρϊ. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 τιμωρείται 

με διοικθτικό πρόςτιμο τετρακοςίων ευρϊ. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των 

παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο τριακοςίων πενιντα ευρϊ και επί 

τόπου αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ, από τον βεβαιοφντα τθν παράβαςθ, για δζκα 

(10) θμζρεσ και ο επιβάτθσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των παραγράφων 5 και 6 τιμωρείται 

με διοικθτικό πρόςτιμο εκατό ευρϊ. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των παραγράφων 8 

και 9 τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο επτακοςίων ευρϊ και, εφόςον πρόκειται για οδθγό, με 

επί τόπου αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ, από τον βεβαιοφντα τθν παράβαςθ, για 

τριάντα (30) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του 

παρόντοσ Κϊδικα. Ειδικά για τουσ παραβάτεσ των διατάξεων τθσ παραγράφου 8 επιβάλλεται 

και θ επί τόπου αφαίρεςθ των ςτοιχείων κυκλοφορίασ για τριάντα (30) θμζρεσ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 13 Οδηγού 
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1. Κάκε κινοφμενο όχθμα ι ςυνδυαςμόσ οχθμάτων επιβάλλεται να ζχει οδθγό. 

2. Ο οδθγόσ επιβάλλεται να ζχει τθν, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ, προβλεπόμενθ άδεια 

οδιγθςθσ και τθν αναγκαία ςωματικι και διανοθτικι ικανότθτα και να βρίςκεται ςε κατάλλθλθ 

κατάςταςθ για να οδθγεί, οφείλει δε κατά το χρόνο τθσ οδιγθςθσ να είναι ςε κζςθ να ελζγχει 

το όχθμα του ι τα ηϊα του. Ο οδθγόσ κάκε οχιματοσ υποχρεοφται να ζχει πλιρθ ελευκερία των 

κινιςεϊν του, για να ενεργεί ελεφκερα τουσ αναγκαίουσ χειριςμοφσ. Ιδιαίτερα, απαγορεφεται 

να χρθςιμοποιεί εν κινιςει ακουςτικά που ζχουν ςυνδεκεί με φορθτά ραδιόφωνα, 

μαγνθτόφωνα και άλλεσ παρεμφερείσ θχθτικζσ ςυςκευζσ, κακϊσ και τθλεόραςθ. Θ εν κινιςει 

χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου επιτρζπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποκετθμζνο ςε ειδικι κζςθ για 

ανοικτι ακρόαςθ ι όταν χρθςιμοποιείται με ακουςτικό αςφρματθσ επικοινωνίασ. 

3. Ο οδθγόσ μθχανοκίνθτου οχιματοσ και μοτοποδθλάτου ζχει, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ, 

αναγκαίεσ γνϊςεισ και επιδεξιότθτα για να οδθγεί. 

Τισ αυτζσ αναγκαίεσ γνϊςεισ πρζπει να ζχει και ο εκπαιδευόμενοσ οδθγόσ, όταν οδθγεί. 

4. Ο οδθγόσ αυτοκινιτου οχιματοσ που μεταφζρει επικίνδυνεσ φλεσ πάνω από οριςμζνεσ 

ποςότθτεσ επιβάλλεται να ζχει υποςτεί τθν, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ, αναγκαία 

επαγγελματικι κατάρτιςθ, για να ενεργεί και να οδθγεί το όχθμα, ϊςτε να μθν κινδυνεφουν οι 

άνκρωποι, το περιβάλλον, τα ηϊα και θ προςωπικι του αςφάλεια. 

5. Οι οδθγοί λεωφορείων, επιβατθγϊν δθμόςιασ χριςθσ και φορτθγϊν αυτοκινιτων 

απαγορεφεται να οδθγοφν πζραν των χρονικϊν ορίων τα οποία κακορίηονται από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. Οι κάτοχοι των επιβατθγϊν αυτοκινιτων δθμόςιασ χριςθσ, μετά ι άνευ μετρθτοφ, 

κακϊσ και οι κάτοχοι των μζςων μαηικισ μεταφοράσ και των τουριςτικϊν οχθμάτων, οφείλουν 

να φροντίηουν για τθν φπαρξθ μζτρων πακθτικισ αςφάλειασ των επιβατϊν. Οι οδθγοί οφείλουν 

να οδθγοφν με ςφνεςθ, ϊςτε να είναι απόλυτα αςφαλισ θ μεταφορά των επιβατϊν. 

6. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 ζωσ και 3 του άρκρου αυτοφ 

τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατό (100,00) ευρϊ και επιτόπου αφαίρεςθ τθσ άδειασ 

ικανότθτασ οδθγοφ για τριάντα (30) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία 

του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του πρϊτου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 5 τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ, πλθν 

των οδθγϊν φορτθγϊν οχθμάτων, οι οποίοι τιμωροφνται ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ του 

ν. 3446/2006 (Φ.Ε.Κ. 49 Α`). Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 5 τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο επτακοςίων (700,00) ευρϊ και αυτόσ που 

παραβαίνει τθ διάταξθ του τρίτου εδαφίου με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 τιμωρείται για το πρϊτο μεν εδάφιο με 

πρόςτιμο πενιντα χιλιάδων (50.000) δραχμϊν, για το δεφτερο δε εδάφιο με πρόςτιμο είκοςι 

χιλιάδων (20.000) δραχμϊν. 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν, ορίηεται ςφςτθμα επιβολισ διοικθτικϊν ποινϊν (τρόποσ επιβολισ ποινισ, φψοσ 

ποινϊν, όργανα επιβολισ ποινϊν, περιγραφι ποινϊν) ςτουσ παραβαίνοντεσ τισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου αυτοφ. 
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8. Ο Υπουργόσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, οι νομάρχεσ, κατά περίπτωςθ, ι οι από αυτοφσ 

εξουςιοδοτοφμενεσ αρχζσ μποροφν να επιβάλλουν τθν επανεξζταςθ κατόχου άδειασ 

ικανότθτασ οδθγοφ, αν ανακφψουν αμφιβολίεσ για τθν ικανότθτά του προσ οδιγθςθ ι τθν 

ιατρικι επανεξζταςι του, αν ανακφψουν αμφιβολίεσ για τθ ςωματικι ι πνευματικι του 

κατάςταςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ άδεια ικανότθτασ οδιγθςθσ του παραπεμπόμενου για επανεξζταςθ 

οδθγοφ αφαιρείται μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για επανεξζταςθ και αποδίδεται μόνο αν 

αυτόσ κρικεί ικανόσ. Τα του τρόπου και τθσ διαδικαςίασ επανεξζταςθσ των οδθγϊν, ωσ και κάκε 

άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου αυτισ, 

κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και του κατά 

περίπτωςθ αρμόδιου υπουργοφ, προκειμζνου δε για τα μοτοποδιλατα του Υπουργοφ 

Δθμόςιασ Τάξθσ. 

Οι αιτοφντεσ αναπθρικι ςφνταξθ υποχρεοφνται να κατακζτουν ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ των 

οικείων αςφαλιςτικϊν φορζων, μεταξφ των άλλων δικαιολογθτικϊν, τθν κατεχόμενθ από 

αυτοφσ άδεια οδιγθςθσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ότι 

δεν κατζχουν άδεια οδιγθςθσ. Θ άδεια οδιγθςθσ αποςτζλλεται ςτθν Υπθρεςία Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ που τθν εξζδωςε και επαναχορθγείται, μετά 

από κετικι γνωμάτευςθ τθσ δευτεροβάκμιασ Ιατρικισ Επιτροπισ τθσ οικείασ Νομαρχιακισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο π.δ. 155/1996 (ΦΕΚ 115 Α`). Θ δευτεροβάκμια ιατρικι 

Επιτροπι υποχρεοφται να ςυνζλκει και να αποφανκεί το αργότερο εντόσ τριμινου από τθ λιψθ 

τθσ ςχετικισ άδειασ. 

Πλοι οι ιδθ μζχρι ςιμερα δικαιοφχοι αναπθρικισ ςφνταξθσ από οποιονδιποτε αςφαλιςτικό 

φορζα υποχρεοφνται εντόσ ενόσ ζτουσ από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ ι να προςκομίςουν 

ςτθν αρμόδια υπθρεςία του αςφαλιςτικοφ τουσ φορζα υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ότι 

δεν κατζχουν άδεια οδιγθςθσ ι να κατακζςουν τθν κατεχόμενθ από αυτοφσ άδεια, οπότε και 

ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για τυχόν επαναχοριγθςι τθσ. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ι κατάκεςθσ τθσ άδειασ αναςτζλλεται για όςο 

διάςτθμα κακυςτερεί αυτι και θ χοριγθςθ τθσ αναπθρικισ ςφνταξθσ. 

Οι αιτοφντεσ αναπθρικι ςφνταξθ που δεν κατζχουν άδεια οδιγθςθσ υποχρεοφνται να 

κατακζςουν, μεταξφ των άλλων δικαιολογθτικϊν, και υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 

75/Α`), όπωσ ιςχφει, περί μθ κατοχισ άδειασ οδιγθςθσ, ςτον αςφαλιςτικό φορζα. Οι 

αςφαλιςτικοί φορείσ υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν ςχετικά τισ Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων του τόπου κατοικίασ των αιτοφντων, με κάκε 

πρόςφορο τρόπο. 

Πλοι οι μζχρι ςιμερα δικαιοφχοι αναπθρικισ ςφνταξθσ, κακϊσ και εκείνοι των οποίων θ ςχετικι 

αίτθςθ εκκρεμεί και είναι κάτοχοι άδειασ οδιγθςθσ, υποχρεοφνται εντόσ δφο (2) ετϊν από τθ 

κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ, να προςζλκουν ςτθν Υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ 

Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ του τόπου κατοικίασ τουσ, προκειμζνου να εξεταςτοφν από τθν 

αρμόδια Δευτεροβάκμια Ιατρικι Επιτροπι (ΔΙΕ) αναφορικά με τθν πλιρωςθ των ελάχιςτων 

προχποκζςεων ςωματικισ και ψυχοδιανοθτικισ ικανότθτασ οδθγϊν. Οι αςφαλιςτικοί φορείσ 

υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν ςχετικά όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ τουσ, κακϊσ και τισ 
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Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων του τόπου 

κατοικίασ των δικαιοφχων, με κάκε πρόςφορο τρόπο. 

Πλοι οι μζχρι ςιμερα δικαιοφχοι αναπθρικισ ςφνταξθσ, κακϊσ και εκείνοι των οποίων θ ςχετικι 

αίτθςθ εκκρεμεί και δεν κατζχουν άδεια οδιγθςθσ, υποχρεοφνται να κατακζςουν ςχετικι 

υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 1 του ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, ςτον αςφαλιςτικό τουσ 

φορζα, εντόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ από τον φορζα. Οι 

αςφαλιςτικοί φορείσ υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν ςχετικά τισ Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων του τόπου κατοικίασ των δικαιοφχων με κάκε 

πρόςφορο τρόπο. 

Οι παραπάνω διατάξεισ δεν επθρεάηουν το ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα των ενδιαφερομζνων. Οι 

ΔΙΕ ςυνζρχονται και αποφαςίηουν άμεςα και κατά προτεραιότθτα για τισ παραπάνω 

περιπτϊςεισ, οι δε κατεχόμενεσ άδειεσ οδιγθςθσ ςυνεχίηουν να ιςχφουν, περιορίηονται, 

αφαιροφνται ι ανακαλοφνται, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ελαχίςτων 

προχποκζςεων ςωματικισ και ψυχοδιανοθτικισ ικανότθτασ οδθγϊν. Οι ςυνεδριάςεισ των ΔΙΕ 

για τθν εξζταςθ των παραπάνω οδθγϊν δεν υπολογίηονται ςτον ανϊτατο προβλεπόμενο 

αρικμό ςυνεδριάςεων ανά μινα. Οι ςυνεδριάςεισ για τθν ιατρικι εξζταςθ αιτοφντων ι 

δικαιοφχων αναπθρικισ ςφνταξθσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν τισ τρεισ (3) ανά μινα. 

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των παραπάνω υποχρεϊςεων ι ψευδοφσ διλωςθσ από τουσ 

ενδιαφερομζνουσ, οι άδειεσ οδιγθςθσ αφαιροφνται για τρεισ (3) μινεσ και για τθν 

επαναχοριγθςι τουσ μετά τθν παρζλευςθ του τριμινου, απαιτείται θ ιατρικι εξζταςθ τουσ από 

ΔΙΕ. 

Σε περίπτωςθ που οι ενδιαφερόμενοι παρουςιάηουν προβλιματα κινθτικότθτασ ι 

ακρωτθριαςμοφ άκρου - άκρων ι μικτοφ τφπου (ορκοπεδικά - νευρολογικά) προβλιματα, θ 

παραπάνω ιατρικι εξζταςθ δφναται να γίνεται, αντί τθσ ΔΙΕ, από εξειδικευμζνο Κρατικό Κδρυμα, 

όπωσ είναι το Εκνικό Κδρυμα Αποκατάςταςθσ Αναπιρων του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ ι από άλλο ιςότιμο προσ τθ ΔΙΕ όργανο. 

Άρθρο 14 Ζώα, αναβϊτεσ αλόγων και ςυνοδού ζώων 

1. Ηϊα επιτρζπεται να οδθγοφνται μόνο από ανκρϊπουσ απόλυτα ικανοφσ γι` αυτό που είναι ςε 

κζςθ να τα ελζγχουν πλιρωσ. 

2. Ηϊα που είναι πικανό να κζςουν ςε κίνδυνο τουσ χριςτεσ των οδϊν δεν επιτρζπεται να 

κινοφνται οε οδοφσ, εκτόσ και αν βρίςκονται κάτω από τθν επίβλεψι και ζλεγχο κάποιου 

κατάλλθλου οδθγοφ. Τα ςκυλιά πρζπει, γενικό, να είναι δεμζνα με ειδικό λουρί. 

3. Ηϊα επικίνδυνα, είτε ςε αγζλεσ ι κοπάδια, πρζπει επίςθσ να κινοφνται κάτω από τον ζλεγχο 

ενόσ ατόμου επικεφαλισ. Μεγάλεσ αγζλεσ ι κοπάδια ηϊων πρζπει να ζχουν πολλοφσ οδθγοφσ. 

4. Εφόςον μεγάλα ηϊα ι αγζλεσ ι κοπάδια κινοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ νφκτασ ςτισ οδοφσ, οι 

οδθγοί τουσ υποχρεοφνται να επιςθμαίνουν τα ηϊα, ωσ και τθν αρχι και το τζλοσ τθσ αγζλθσ ι 

του κοπαδιοφ με ευδιάκριτα φϊτα. 
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5. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

είκοςι (20,00) ευρϊ. 

Άρθρο 15 Εκπομπϋσ ρύπων, θόρυβοι κ.λπ. 

1. Απαγορεφεται θ κυκλοφορία, ωσ και θ οδιγθςθ κάκε οδικοφ οχιματοσ το οποίο: 

α) εκπζμπει ουςίεσ ι προϊόντα βλαπτικά για τθν υγεία του ανκρϊπου ι που ρυπαίνουν τα 

περιβάλλον πζραν των επιτρεπόμενων ορίων, 

β) προκαλεί γενικά από τθν κίνθςθ και λειτουργία του κόρυβο πζραν των επιτρεπόμενων 

ορίων. 

2. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηονται το επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότθτασ ςε 

βλαπτικζσ ουςίεσ για τθν υγεία του ανκρϊπου και ςε προϊόντα αερίων που ρυπαίνουν το 

περιβάλλον, που εκπζμπονται από τα οδικά οχιματα, κα8ϊσ επίςθσ και τα επιτρεπόμενα όρια 

των κορφβων που προκαλοφνται από αυτά. 

Πλα τα πιο πάνω όρια μποροφν να κλιμακϊνονται ανάλογα με τθν θλικία του κινθτιρα και με 

άλλα τεχνικά χαρακτθριςτικά του οχιματοσ. 

3. Αυτοί που παραβαίνουν τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ τιμωροφνται με 

διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ και με επιτόπου αφαίρεςθ των ςτοιχείων 

κυκλοφορίασ του οχιματοσ από τον βεβαιοφντα τθν παράβαςθ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ 

και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα. Τα αφαιροφμενα ςτοιχεία κρατοφνται 

ςτθν αρμόδια Αρχι μζχρι να προςκομιςτεί από τον παραβάτθ ςθμείωμα τθσ αρμόδιασ 

Υπθρεςίασ Συγκοινωνιϊν για τθν καταλλθλότθτα του οχιματοσ από πλευράσ εκπομπισ 

καυςαερίων ι κορφβων. 

Σε όςεσ περιοχζσ ζχει εφαρμοςτεί ι κα εφαρμοςτεί θ κάρτα ελζγχου καυςαερίων, ςτουσ 

παραβάτεσ επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ κακιζρωςθσ 

του κεςμοφ αυτοφ. 

4. Οι οδθγοί οδικϊν οχθμάτων υποχρεοφνται να μθν παρενοχλοφν τουσ άλλουσ χριςτεσ τθσ 

οδοφ, τουσ παρόδιουσ και τουσ διαμζνοντεσ επί τθσ οδοφ, προκαλϊντασ, μεταξφ άλλων, κόρυβο 

από τθ χριςθ θχθτικοφ ςυςτιματοσ ι από οποιαδιποτε άλλθ πθγι, ςκόνθ, καπνό ι ρίψθ 

υγρϊν, όποτε είναι αυτό δυνατόν να αποφεφγεται. Οι παραβάτεσ τιμωροφνται με διοικθτικό 

πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ, εκτόσ αυτϊν που προκαλοφν κόρυβο από τθ χριςθ θχθτικϊν 

ςυςτθμάτων, οι οποίοι τιμωροφνται με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ και με 

επιτόπου αφαίρεςθ τθσ άδειασ οδιγθςθσ για τριάντα (30) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ 

προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα. 

Άρθρο 16 Θϋςη επύ τησ οδού 

1. Στο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ ιςχφει θ δεξιά κατεφκυνςθ κυκλοφορίασ. 



  Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ  

54 
 

Ο οδθγόσ κάκε οχιματοσ υποχρεοφται, τθρουμζνων των διατάξεων των άρκρων 12 παρ. 1 και 

17 παρ. 6 του παρόντοσ Κϊδικα, να οδθγεί το όχθμά του πλθςίον του δεξιοφ άκρου του 

οδοςτρϊματοσ και αν ακόμθ ολόκλθρο το οδόςτρωμα είναι ελεφκερο. 

2. ο οδθγόσ, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ απολφτου ανάγκθσ, υποχρεοφται να κινείται 

αποκλειςτικά ςτισ κακοριςμζνεσ για τθν κατθγορία του οχιματόσ του ειδικζσ οδοφσ, 

οδοςτρϊματα και λωρίδεσ κυκλοφορίασ όπου υφίςτανται τζτοιεσ. Αν δεν ζχει οριςτεί λωρίδα 

κυκλοφορίασ ι ειδικι οδόσ γι' αυτοφσ, οι μεν οδθγοί φορτθγϊν, λεωφορείων και βραδυκίνθτων 

και βραδυποροφντων γενικά οδικϊν οχθμάτων υποχρεοφνται, τθρουμζνων των διατάξεων του 

όρ8ρου 17 παρ. 6 του Κϊδικα αυτοφ, να οδθγοφν αυτά ςτθ δεξιά λωρίδα κυκλοφορίασ ςτισ 

οδοφσ οι οποίεσ ζχουν δφο τουλάχιςτον λωρίδεσ κατά κατεφκυνςθ, οι δε οδθγοί 

μοτοποδθλάτων, ποδθλάτων και μθ μθχανοκίνθτων οχθμάτων, κακϊσ και οι οδθγοί ηϊων, 

υποχρεοφνται να κινοφνται κατά μικοσ οποιουδιποτε προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ 

βατοφ ερείςματοσ τθσ οδοφ, εφόςον υπάρχει, και δεν προκαλείται δυςχζρεια ςτουσ 

χρθςιμοποιοφντεσ αυτό, άλλωσ πλθςίον του άκρου δεξιοφ του οδοςτρϊματοσ. 

3. Τθρουμζνων των διατάξεων τθσ παρ.1, ςε οδοςτρϊματα που είναι χωριςμζνα ςε δφο ι 

περιςςότερεσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ, κατά κατεφκυνςθ με κατά μικοσ διαγραμμίςεισ, οι οδθγοί 

οχθμάτων υποχρεοφνται να οδθγοφν αυτά μζςα ςτα όρια μιασ λωρίδασ και κατά το δυνατόν 

ςτο μζςο αυτισ. 

4. ο οδθγόσ δεν επιτρζπεται να κυκλοφορεί ςε οδόςτρωμα που προορίηεται για τθν αντίκετθ 

προσ τθν κατεφκυνςι του κυκλοφορία, κακϊσ και ςε πλατείεσ, πεηόδρομουσ, πεηοδρόμια, 

νθςίδεσ αςφαλείασ και διαχωριςτικζσ νθςίδεσ ι ειδικά ερείςματα, τα οποία προορίηονται για 

τθν κυκλοφορία των πεηϊν, εκτόσ από περιπτϊςεισ απολφτου ανάγκθσ ι όταν ειδικζσ ρυκμίςεισ 

το επιτρζπουν. 

5. Σε οδοςτρϊματα διπλισ κατεφκυνςθσ, τα οποία ζχουν τζςςερισ ι περιςςότερεσ λωρίδεσ 

κυκλοφορίασ, ο οδθγόσ δεν επιτρζπεται να καταλαμβάνει τισ λωρίδεσ κυκλοφορίασ που 

προορίηονται για τθν κίνθςθ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. 

6. Σε οδοςτρϊματα διπλισ κατεφκυνςθσ, τα οποία ζχουν τρεισ λωρίδεσ κυκλοφορίασ, ο οδθγόσ 

δεν επιτρζπεται να καταλαμβάνει τθν ακραία λωρίδα κυκλοφορίασ τθσ αντίκετθσ κατεφκυνςθσ. 

7. Σε μονόδρομουσ (οδοφσ μοναδικισ κατεφκυνςθσ), οι οποίοι ζχουν ειδικό ςθμανκεί, ο οδθγόσ 

δεν επιτρζπεται να οδθγεί αντίκετα με τθν κατεφκυνςθ του μονόδρομου. 

8. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των μεν παραγράφων 1 ζωσ και 3 του άρκρου αυτοφ 

τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ, των δε παραγράφων 4 ζωσ και 7 με 

διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Άρθρο 17 Προςπϋραςμα - Κυκλοφορύα ςε ςτούχουσ 

1. Ο οδθγόσ επιτρζπεται να προςπεράςει προπορευόμενο όχθμα μόνον εφόςον μπορεί να το 

κάνει χωρίσ κίνδυνο ι παρακϊλυςθ τθσ κυκλοφορίασ και εφόςον προειδοποιιςει ζγκαιρα γι` 

αυτό, ςφμφωνα με το άρ8ρο 21 παρ. 2 του παρόντοσ Κϊδικα. 
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2. Το προςπζραςμα επιτρζπεται, κατά κανόνα, από τα αριςτερά. Κατ' εξαίρεςθ, το 

προςπζραςμα επιτρζπεται από τα δεξιά αν ο προπορευόμενοσ οδθγόσ ζχει δϊςει ςιμα ότι 

προτίκεται να ςτρίψει αριςτερά και ζχει μετακινιςει το όχθμα ι τα ηϊα του προσ τθν πλευρά 

αυτιν. 

3. Το προςπζραςμα απαγορεφεται γενικά ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν κάποιοσ από τουσ οδθγοφσ που ακολουκοφν αυτόν που προτίκεται να προςπεράςει 

άρχιςε ιδθ το προςπζραςμα. 

β) Πταν ο οδθγόσ που προπορεφεται ςτθν αυτι λωρίδα κυκλοφορίασ δϊςει ςιμα ότι 

προτίκεται να προςπεράςει άλλον. 

γ) Πταν θ λωρίδα κυκλοφορίασ, τθν οποία κα χρθςιμοποιιςει ο οδθγόσ κατά το προςπζραςμα, 

δεν είναι ελεφκερθ ςε αρκετι απόςταςθ μπροςτά του, κατά τρόπο ϊςτε, λαμβανομζνθσ υπόψθ 

τθσ διαφοράσ ταχφτθτασ του οχιματόσ του, κατά το χρόνο του προςπεράςματοσ, και εκείνθσ 

των οχθμάτων, τα οποία προτίκεται να προςπεράςει, να μθν εκκζςει ςε κίνδυνο ι 

παρεμποδίςει τουσ ερχόμενουσ αντίκετα. 

δ) Αμζςωσ προ ι επί μθ κυκλικοφ ιςόπεδου οδικοφ κόμβου, εκτόσ αν: 

αα) επιτρζπεται το προςπζραςμα προσ τα δεξιά, κατά τθν περίπτωςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

αυτοφ, 

ββ) θ οδόσ, ςτθν οποία γίνεται το προςπζραςμα, ζχει προτεραιότθτα, 

γγ) θ κυκλοφορία ρυκμίηεται από τροχονόμο ι με φωτεινοφσ ςθματοδότεσ και 

δδ) το όχθμα το οποίο προςπερνάται είναι ποδιλατο, μοτοποδιλατο ι μοτοςικλζτα χωρίσ 

καλάκι. 

ε) Αμζςωσ προ ι επί ιςοπζδου ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ χωρίσ κινθτά φράγματα, εκτόσ αν θ 

οδικι κυκλοφορία ρυκμίηεται από φωτεινοφσ ςθματοδότεσ, όπωσ αυτοί που χρθςιμοποιοφνται 

ςτουσ ιςόπεδουσ οδικοφσ κόμβουσ. 

ςτ) Αμζςωσ προ ι ςε διάβαςθ πεηϊν, θ οποία ζχει ςθμανκεί ωσ διάβαςθ πεηϊν ςτο οδόςτρωμα 

ι με πινακίδα ςιμανςθσ. 

η) Μζςα ςτισ ςιραγγεσ με μία λωρίδα κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ. 

θ) Πταν ςχολικό λεωφορείο ζχει ςταματιςει ςε οδόςτρωμα με μία ι δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ 

προσ τθν κατεφκυνςθ που κινείται και ζχει αναμμζνα τα φϊτα ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν 

αποβίβαςθ και επιβίβαςθ μακθτϊν. 

4. Ειδικότερα ςε οδόςτρωμα διπλισ κατεφκυνςθσ, το προςπζραςμα απαγορεφεται και κατά τθν 

προςζγγιςθ ςε κυρτι αλλαγι κλίςθσ ι ςε ςτροφζσ με ανεπαρκι ορατότθτα, εκτόσ αν υπάρχει 

ςτα ςθμεία αυτό διαχωριςτικι νθςίδα ι δφο τουλάχιςτον λωρίδεσ κυκλοφορίασ προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτοφ που προςπερνά, οι οποίεσ ορίηονται με κατά μικοσ διαγραμμίςεισ, το δε 

προςπζραςμα γίνεται χωρίσ να εγκαταλείψει ο οδθγόσ τισ λωρίδεσ κυκλοφορίασ που 

ςθμειϊνονται ωσ κλειςτζσ γι` αυτοφσ που ζρχονται αντίκετα. 
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5. ο οδθγόσ, κατά το προςπζραςμα, υποχρεοφται να αφινει ςτο όχθμα το οποίο προςπερνά 

αρκετό χϊρο παραπλεφρωσ. 

6. ο οδθγόσ, υποχρεοφται μετά το προςπζραςμα, να επαναφζρει το όχθμά του πλθςίον του 

δεξιοφ άκρου του οδοςτρϊματοσ, χωρίσ κίνδυνο γι` αυτοφσ που προςπερνά. 

Αν όμωσ κινείται ςε οδόςτρωμα με δφο τουλάχιςτον λωρίδεσ κυκλοφορίασ κατά κατεφκυνςθ 

και προτίκεται να προςπεράςει περιςςότερα από ζνα οχιματα, μπορεί να παραμείνει ςτθ 

λωρίδα που χρθςιμοποιεί για το προςπζραςμα, αν θ ενζργειά του αυτι δεν προκαλεί 

δυςχζρεια ςτουσ οδθγοφσ ταχφτερων οχθμάτων που τον πλθςιάηουν από πίςω. 

7. Οδθγόσ που αντιλαμβάνεται ότι άλλοσ οδθγόσ προτίκεται να τον προςπεράςει, υποχρεοφται 

να κινείται πλθςίον του δεξιοφ άκρου του οδοςτρϊματοσ και να μθν επιταχφνει τθν κίνθςι του. 

Ο οδθγόσ βραδζωσ κινοφμενου ι ογκϊδουσ οχιματοσ, του οποίου δεν είναι ευχερζσ και 

αςφαλζσ το προςπζραςμα, λόγω τθσ ςτενότθτασ ι τθσ κατάςταςθσ του οδοςτρϊματοσ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν πυκνότθτα τθσ αντικζτωσ ερχόμενθσ κυκλοφορίασ, υποχρεοφται να μειϊνει 

τθν ταχφτθτά του και να πλθςιάηει κατά το δυνατόν, ςτο δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ, για να 

διευκολφνει το προςπζραςμα από οχιματα που ακολουκοφν. 

8.α) Σε μονόδρομουσ και οδοφσ διπλισ κατεφκυνςθσ, που υπάρχουν δφο τουλάχιςτον λωρίδεσ 

κυκλοφορίασ, κατά κατεφκυνςθ, μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και τρείσ εκτόσ αυτϊν, 

διαχωριηόμενεσ με κατά μικοσ διαγραμμίςεισ, επιτρζπεται θ κυκλοφορία ςε παράλλθλεσ ςειρζσ 

(ςτοίχουσ). 

β) Στθν περίπτωςθ αυτι, αλλαγι λωρίδασ επιτρζπεται μόνον εφόςον δεν προκαλείται κίνδυνοσ 

ι παρακϊλυςθ τθσ κυκλοφορίασ και δίνεται ζγκαιρα προειδοποίθςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 

παρ. 2 του παρόντοσ Κϊδικα. 

γ) Στθν περίπτωςθ που προβλζπεται ςτο εδάφιο α` τθσ παροφςασ παραγράφου, ο 

προβλεπόμενοσ τρόποσ οδιγθςθσ δε κεωρείται ότι αποτελεί προςπζραςμα κατά τθν ζννοια του 

παρόντοσ άρ8ρου. Θ διάταξθ τθσ περίπτωςθσ ςτ` τθσ παραγράφου 3 του άρκρου αυτοφ 

παραμζνει εφαρμόςιμθ. 

9. Αν θ πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ είναι τζτοια ϊςτε τα οχιματα να καταλαμβάνουν ολόκλθρο 

το πλάτοσ του οδοςτρϊματοσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ και κινοφνται με τθν 

ταχφτθτα του προπορευόμενου αυτϊν οχιματοσ, αλλαγι λωρίδασ επιτρζπεται μόνο 

προκειμζνου το όχθμα να ςτρίψει δεξιά ι αριςτερά ι να ςτακμεφςει. 

10. Στισ περιπτϊςεισ κίνθςθσ των οχθμάτων ςε παράλλθλεσ ςειρζσ (ςτοίχουσ), οι οδθγοί των 

βραδυποροφντων οχθμάτων υποχρεοφνται να κινοφν αυτό ςτθ δεξιά λωρίδα του 

οδοςτρϊματοσ. 

11. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των περιπτϊςεων α`, β`, ε`, ςτ` και η` τθσ παραγράφου 3 

και τθσ παραγράφου 4 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο επτακοςίων 

(700,00) ευρϊ, τισ δε λοιπζσ διατάξεισ με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 18 Διϋλευςη οχημϊτων που κινούνται αντύθετα 
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1. Ο οδθγόσ κατά τθ ςυνάντθςι του με οχιματα που ζρχονται αντίκετα υποχρεοφται να 

παραχωρεί επαρκι χϊρο παραπλεφρωσ, κινοφμενοσ ςτο δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ. Αν 

κατά τθ ςυνάντθςθ αυτιν παρεμποδίηεται θ διζλευςθ του οχιματοσ, λόγω εμποδίου ι από 

άλλθ αιτία, υποχρεοφται ο οδθγόσ να μειϊνει τθν ταχφτθτα και αν είναι αναγκαίο, να διακόπτει 

τθν πορεία του για να επιτρζπει τθ διζλευςθ ςτον ερχόμενο ι τουσ ερχόμενουσ. 

2. Σε οδοφσ μεγάλθσ κλίςθσ, που θ διζλευςθ των οχθμάτων που ζρχονται αντίκετα είναι 

αδφνατθ ι δυςχερισ, ο οδθγόσ του κατερχόμενου οχιματοσ υποχρεοφται να παραχωριςει 

επαρκι χϊρο για τθ διζλευςθ του ανερχόμενου οχιματοσ. 

Αν το ζνα από τα δφο οχιματα απαιτείται να οπιςκοδρομιςει, για να μπορζςει να περάςει το 

άλλο, ο ςυνδυαςμόσ οχθμάτων (ςυρμόσ) ζχει προτεραιότθτα διζλευςθσ ςε ςχζςθ με τα άλλα 

οχιματα, τα βαρζα προσ τα ελαφρά και τα λεωφορεία προσ τα φορτθγό αυτοκίνθτα. Αν και τα 

δφο οχιματα είναι τθσ ίδιασ κατθγορίασ, υποχρεοφται να οπιςκοδρομιςει ο οδθγόσ του 

κατερχόμενου οχιματοσ εκτόσ αν, λόγω των ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ, τθσ διαμόρφωςθσ και 

κατάςταςθσ τθσ οδοφ και του μεταφερόμενου φορτίου, μπορεί πιο εφκολα να οπιςκοδρομιςει 

ο οδθγόσ του ανερχομζνου. 

3. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ εκτόσ από τισ αναφερόμενεσ πιο πάνω ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 

του άρκρου αυτοφ, που θ διζλευςθ οχθμάτων που κινοφνται αντίκετα είναι δυςχερισ ι 

αδφνατθ, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ των δφο τελευταίων περιπτϊςεων τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου με τθν προςκικθ ότι ςε περίπτωςθ οχθμάτων τθσ αυτισ 

κατθγορίασ υποχρεοφται να οπιςκοδρομιςει ο οδθγόσ του οχιματοσ που του επιτρζπουν αι 

κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ. 

4. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 19 Σαχύτητα και απόςταςη μεταξύ οχημϊτων 

1. ο οδθγόσ οδικοφ οχιματοσ επιβάλλεται να ζχει τον πλιρθ ζλεγχο του οχιματόσ του ϊςτε να 

μπορεί ςε κά8ε ςτιγμι να εκτελεί τουσ απαιτοφμενουσ χειριςμοφσ. 

2. ο οδθγόσ επιβάλλεται να ρυκμίηει τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του λαμβάνων ςυνεχϊσ υπόψθ 

του τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ, ιδιαίτερα δε τθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ, τθν κατάςταςθ και 

τα χαρακτθριςτικά τθσ οδοφ, τθν κατάςταςθ και το φορτίο του οχιματόσ του, τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ και τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ, κατά τρόπον ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διακόψει τθν 

πορεία του οχιματόσ του μπροςτά από οποιοδιποτε εμπόδιο που μπορεί να προβλεφκεί και 

το οποίο βρίςκεται ςτο ορατό από αυτόν μπροςτινό τμιμα τθσ οδοφ. Υποχρεοφται επίςθσ να 

μειϊνει τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του και, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, να διακόπτει τθν πορεία 

του, όταν οι περιςτάςεισ το επιβάλλουν. 

3. Ιδιαίτερα, ο οδθγόσ επιβάλλεται να μειϊνει τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του ςε τμιματα τθσ 

οδοφ με περιοριςμζνο πεδίο ορατότθτασ, ςτισ ςτροφζσ, πλθςίον των ςχολείων, πλθςίον των 

ιςόπεδων οδικϊν κόμβων, ςτισ απότομεσ κατωφζρειεσ, πλθςίον των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, 

που ςτακμεφουν για να αποβιβάηουν ι επιβιβάηουν επιβάτεσ, κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ, ςε 

περίπτωςθ ομίχλθσ, βροχισ, χιόνων, παγετοφ και γενικά όταν το οδόςτρωμα είναι ολιςκθρό. 
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Τθν αυτι επίςθσ υποχρζωςθ ζχει κατά τθ διζλευςι του από ςτενζσ διόδουσ και αν θ 

διαςταφρωςι του με άλλα οχιματα κακίςταται δυςχερισ, όταν υπάρχουν ηϊα επί τθσ οδοφ 

που παρουςιάηουν ςθμεία ταραχισ, κατά τθ διζλευςι του από κατοικθμζνεσ περιοχζσ, αν 

πεηοί, που βρίςκονται ςτθν τροχιά του, κακυςτεροφν να απομακρυνκοφν, ωσ και ςε κάκε άλλθ 

ειδικι περίπτωςθ, που επιβάλλεται μετριαςμόσ ταχφτθτασ. 

Οι οδθγοί αυτοκινιτων οχθμάτων που κινοφνται ςε οδό με χιόνια υποχρεοφνται, εφόςον το 

όχθμα δε φζρει ειδικά ελαςτικό, να τοποκετοφν ςτουσ δφο τουλάχιςτον κινθτιριουσ τροχοφσ 

αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ ι άλλα ανάλογα αντιολιςκθτικά μζςα. Τθν ίδια υποχρζωςθ ζχουν οι 

οδθγοί των πιο πάνω οχθμάτων και όταν κινοφνται ςε οδό με παγετό, εφόςον ειδοποιοφνται 

προσ τοφτο με ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ ι από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Αν δεν ςυμμορφωκεί ο οδθγόσ, τα αςτυνομικά όργανα μποροφν να επιβάλουν ακινθτοποίθςθ 

του οχιματοσ ςτο άκρο τθσ οδοφ ι ςε άλλο κατάλλθλο ςθμείο, μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ 

κανονικισ κυκλοφορίασ. 

4. Ο οδθγόσ οχιματοσ υποχρεοφται να μθν παρεμποδίηει τθν ομαλι πορεία άλλων οχθμάτων 

κινοφμενοσ με αςυνικθ βραδφτθτα, χωρίσ αποχρϊντα λόγο. 

5. Απαγορεφεται ςτουσ οδθγοφσ οχθμάτων να ςυναγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτθν ταχφτθτα. 

6. Στθν τιρθςθ των πιο πάνω διατάξεων υποχρεοφνται και οι οδθγοί ηϊων ζλξθσ, φορτίου ι 

ιππαςίασ. 

7. Ο οδθγόσ οχιματοσ, το οποίο κινείται πίςω από άλλο, υποχρεοφται να τθρεί αρκετι 

απόςταςθ για τθν αποφυγι ςφγκρουςθσ αν, το προ αυτοφ κινοφμενο όχθμα, μειϊςει ξαφνικά 

τθν ταχφτθτά του ι διακόψει τθν πορεία του. 

8. Εκτόσ των κατοικθμζνων περιοχϊν, για τθ διευκόλυνςθ του προςπεράςματοσ, οι οδθγοί 

οχθμάτων, για τα οποία επιβάλλεται περιοριςμόσ ταχφτθτασ, ι ςυνδυαςμοφ οχθμάτων 

ςυνολικοφ μικουσ πάνω από επτά (7) μζτρα, υποχρεοφνται, εκτόσ των περιπτϊςεων κατά τισ 

οποίεσ ι προςπερνοφν ι ετοιμάηονται να προςπεράςουν, να τθροφν αρκετι απόςταςθ από τα 

προ αυτϊν κινοφμενα μθχανοκίνθτα οχιματα, ϊςτε τα άλλα οχιματα που τουσ προςπερνοφν 

να μποροφν ακίνδυνα να κινθκοφν ςτο μπροςτινό χϊρο του οχιματόσ τουσ. 

9. Θ διάταξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν ζχει εφαρμογι: 

α) όταν θ κυκλοφορία είναι πυκνι, 

β) ςε περιπτϊςεισ που απαγορεφεται το προςπζραςμα, 

γ) ςτισ οδοφσ οι οποίεσ ζχουν δφο ι περιςςότερεσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ, κατά τθν κατεφκυνςθ 

των οχθμάτων, 

δ) όταν πρόκειται για φάλαγγα ενόπλων δυνάμεων. 

10. Αυτόσ που παραβαίνει τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου αυτοφ, τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο εκατό (100,00) ευρϊ και αυτόσ που παραβαίνει τισ υπόλοιπεσ διατάξεισ 

τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 
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Άρθρο 20 Όρια ταχύτητασ 

1. Το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ των αυτοκινιτων οχθμάτων, μζςα ςτισ 

κατοικθμζνεσ περιοχζσ, ορίηεται ςε 50 χιλιόμετρα τθν ϊρα, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται με ειδικι 

ςιμανςθ . 

2. Εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν τα ανϊτατα επιτρεπόμενα όρια ταχφτθτασ, για τισ διάφορεσ 

κατθγορίεσ αυτοκινιτων οχθμάτων και των ςυνδυαςμϊν αυτϊν, ορίηονται ςτον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακασ ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχφτθτασ 

Κατθγορία οχιματοσ Αυτοκινθτόδρομοι 
Οδοί ταχείασ 

Κυκλοφορίασ 

Άλλο 

οδικό 

δίκτυο 

Επιβατθγά 130 110 90 

Επιβατθγά με ελαφρό ρυμουλκοφμενο 100 90 80 

Επιβατθγά με υμουλκοφμενο 90 80 80 

Λεωφορεία 100 90 80 

Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκοφμενο 80 80 80 

Αρκρωτά λεωφορεία 70 70 70 

Διϊροφα λεωφορεία 80 80 70 

Λεωφορεία μεταφοράσ Μακθτϊν 80 80 60 

Φορτθγά αυτοκίνθτα επιτρεπόμενου μζγιςτου 

βάρουσ μζχρι 3.500 χλγ. 
100 90 80 

Φορτθγά αυτοκίνθτα επιτρεπόμενου μζγιςτου 

βάρουσ μζχρι 3.500 χλγ. με ελαφρό 

ρυμουλκοφμενο 

85 85 80 

Φορτθγά αυτοκίνθτα επιτρεπόμενου μζγιςτου 

βάρουσ μζχρι 3.500 χλγ. με ρυμουλκοφμενο 
80 80 70 

Φορτθγά αυτοκίνθτα επιτρεπόμενου μζγιςτου 

βάρουσ μεγαλφτερου των 3.500 χλγ. 
85 80 80 
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Φορτθγά αυτοκίνθτα επιτρεπόμενου μζγιςτου 

βάρουσ μεγαλφτερου των 3.500 χλγ. με 

ελαφρό ρυμουλκοφμενο ι ρυμουλκοφμενο 

80 70 70 

Συνδυαςμόσ φορτθγϊν 80 70 70 

Μοτοςικλζτεσ πάνω από 125 κ.ε. 130 110 90 

Μοτοςικλζτεσ μζχρι 125 κ.ε. 80 80 70 

Μοτοςικλζτεσ με καλάκι 70 70 60 

3. Για τα φορτθγά αυτοκίνθτα που μεταφζρουν πρόςωπα, το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο 

ταχφτθτασ ορίηεται ςε 40 χιλιόμετρα τθν ϊρα μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και ςε 50 

χιλιόμετρα τθν ϊρα ζξω από αυτζσ. 

4. Για τα φορτθγό αυτοκίνθτα και τουσ ςυνδυαςμοφσ αυτϊν, που μεταφζρουν επικίνδυνα 

φορτία, με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, κακορίηονται ανϊτατα 

επιτρεπόμενα όρια ταχφτθτασ, χαμθλότερα των πιο πάνω οριηομζνων, αναλόγωσ τθσ 

επικινδυνότθτασ του μεταφερόμενου φορτίου και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 

μεταφορικοφ μζςου. 

5. Για τα μοτοποδιλατα, τα αγροτικά μθχανιματα και τα μθχανιματα ζργων, το ανϊτατο 

επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ ορίηεται ςε 40 χιλιόμετρα τθν ϊρα, αν δε τα αγροτικά 

μθχανιματα, τα μθχανιματα ζργων ι τα υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενα ςτεροφνται ελαςτικϊν με 

αεροκάλαμο, ςε 15 χιλιόμετρα τθν ϊρα. 

6. Με βάςθ μελζτεσ που ζχουν εκπονθκεί ι εγκρικεί από τισ αρμόδιεσ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ των 

οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και με απόφαςθ του οικείου Νομαρχιακοφ, Δθμοτικοφ ι 

Κοινοτικοφ Συμβουλίου, δφνανται να κακορίηονται και μεταβάλλονται τα ανϊτατο όρια 

ταχφτθτασ ςτισ οδοφσ για τισ οποίεσ ζχουν τθν αρμοδιότθτα επίβλεψθσ και ςυντιρθςθσ, τα 

οποία πρζπει να είναι κατϊτερα των ανωτάτων ορίων που προβλζπονται από το άρκρο αυτό. 

7. Ειδικό για τουσ αυτοκινθτοδρόμουσ, τουσ δρόμουσ ταχείασ κυκλοφορίασ και το πρωτεφον 

εκνικό οδικό δίκτυο, όπωσ αυτό ορίηεται με τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, τα όρια ταχφτθτασ, εκτόσ των ανωτάτων 

επιτρεπομζνων ορίων, που προβλζπονται από το άρ8ρο αυτό, κακορίηονται και μεταβάλλονται 

φςτερα από μελζτθ και μόνο με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 

Δθμόςιων Ζργων. Οι κατά τθν προθγοφμενθ και τθν παράγραφο αυτι αποφάςεισ τίκενται ςε 

ιςχφ από τθν τοποκζτθςθ των οικείων πινακίδων ςτισ ανωτζρω οδοφσ. 

8. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, 

Δθμόςιασ Τάξθσ και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν μποροφν να μεταβάλλονται τα υπό του 

άρκρου αυτοφ οριηόμενα όριο ταχφτθτασ. 

9. Στα φορτθγά αυτοκίνθτο και ςτα ρυμουλκοφμενα από αυτό ωσ και ςτα λεωφορεία 

αυτοκίνθτα πρζπει να αναγράφεται ςτο πίςω μζροσ του αμαξϊματόσ τουσ, με ςτοιχεία φψουσ 
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0,15 μ. μαφρου χρϊματοσ ςε άςπρθ κυκλικι επιφάνεια, ο αρικμόσ των χιλιομζτρων τθν ϊρα 

του επιτρεπόμενου ανϊτατου ορίου ταχφτθτάσ τουσ. 

10. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν μπορεί να επιβάλλεται για τον 

ζλεγχο των ςτοιχείων πορείασ (διανυόμενα χιλιόμετρα, διακοπζσ πορείασ και χρόνοσ, ταχφτθτα) 

των φορτθγϊν, λεωφορείων και άλλων κατθγοριϊν αυτοκινιτων, ο εφοδιαςμόσ τουσ με 

αυτόματθ ςυςκευι καταγραφισ των ςτοιχείων αυτϊν με μθχανιςμό περιοριςμοφ τθσ 

ταχφτθτασ του οχιματοσ, ωσ και θ υποχρζωςθ λειτουργίασ αυτϊν. 

Με τθν απόφαςθ αυτι κακορίηεται ο τφποσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ςυςκευϊν, ωσ 

και κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για τθν εφαρμογι των πιο πάνω διατάξεων. 

11. Ο ζλεγχοσ τθσ ταχφτθτασ των οδικϊν οχθμάτων μπορεί να γίνεται από τισ αρμόδιεσ 

αςτυνομικζσ αρχζσ και με ειδικζσ ςυςκευζσ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, Δθμόςιασ Τάξθσ και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 

κακορίηονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδικϊν αυτϊν ςυςκευϊν ωσ και κάκε άλλθ 

λεπτομζρεια αναγκαία για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ. 

12. Σε αυτόν που υπερβαίνει το ανϊτατο όριο ταχφτθτασ ζωσ 20 χλμ/ϊρα, επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Για υπζρβαςθ του ανϊτατου ορίου ταχφτθτασ πάνω από 20 χλμ/ϊρα, επιβάλλεται διοικθτικό 

πρόςτιμο εκατό (100,00) ευρϊ. 

Για υπζρβαςθ του ανϊτατου ορίου ταχφτθτασ πάνω από 30 χλμ/ϊρα, κακϊσ και για κίνθςθ 

οχθμάτων ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ με ταχφτθτα πάνω από 150 χλμ/ϊρα, ςτισ οδοφσ ταχείασ 

κυκλοφορίασ με ταχφτθτα πάνω από 130 χλμ/ϊρα και ςτο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με ταχφτθτα 

πάνω από 120 χλμ/ϊρα, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο τριακοςίων πενιντα (350,00) ευρϊ 

και επί τόπου αφαίρεςθ τθσ άδειασ οδιγθςθσ, από αυτόν που βεβαιϊνει τθν παράβαςθ, για 

εξιντα (60) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του 

παρόντοσ Κϊδικα. Σε αυτόν που οδθγεί με ταχφτθτα κατϊτερθ του ελάχιςτου επιτρεπόμενου 

ορίου ταχφτθτασ, κακϊσ και ςε αυτόν που παραβαίνει τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 9 του 

άρκρου αυτοφ, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

13. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία και αυτόσ που οδθγεί αυτοκίνθτο όχθμα χωρίσ να είναι 

εφοδιαςμζνο με τισ ςυςκευζσ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 10 του άρκρου αυτοφ, 

κακϊσ και αυτόσ που παραλείπει να τοποκετιςει το φφλλο ι άλλο ςφςτθμα καταγραφισ 

ταχογράφου, τιμωροφνται με διοικθτικό πρόςτιμο επτακοςίων (700,00) ευρϊ, κακϊσ και με 

αφαίρεςθ επιτόπου τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για τριάντα (30) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ 

προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα. Οι ίδιεσ διοικθτικζσ 

κυρϊςεισ επιβάλλονται και ςε όποιον επενεργεί με οποιονδιποτε τρόπο ςτο μθχανιςμό τθσ 

ανωτζρω ςυςκευισ, με ςκοπό να τον καταςτιςει ανενεργό ι να αλλοιϊςει τισ καταγραφόμενεσ 

ενδείξεισ και ςε περίπτωςθ που ο οδθγόσ αμφιςβθτεί τθν παράβαςθ, το όχθμα μεταφζρεται, 

ςυνοδεία αςτυνομικοφ, ςτθν αρμόδια για τθ διενζργεια ελζγχου υπθρεςία τθσ οικείασ 

Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

14. Αυτόσ που οδθγεί μθχανοκίνθτο όχθμα με εξοπλιςμό εντοπιςμοφ ςυςκευϊν μζτρθςθσ 

ταχφτθτασ χωρίσ να διακζτει για τον εξοπλιςμό αυτόν τθν κατά νόμο άδεια, κακϊσ και όποιοσ 



  Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ  

62 
 

οδθγεί μθχανοκίνθτο όχθμα με εξοπλιςμό παρεμπόδιςθσ ςυςκευϊν μζτρθςθσ ταχφτθτασ, 

τιμωροφνται με διοικθτικό πρόςτιμο δφο χιλιάδων (2.000,00) ευρϊ, με αφαίρεςθ επιτόπου τθσ 

άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για τριάντα (30) θμζρεσ και επιτόπου αφαίρεςθ των ςτοιχείων 

κυκλοφορίασ του οχιματοσ για εξιντα (60) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ 

διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα. 

Άρθρο 21 Κανόνεσ για τουσ ελιγμούσ των οχημϊτων 

1. ο οδθγόσ που προτίκεται να εκτελζςει ελιγμό, οφείλει προθγουμζνωσ να βεβαιωκεί ότι 

μπορεί να το πράξει χωρίσ κίνδυνο ι παρακϊλυςθ των λοιπϊν χρθςτϊν τθσ οδοφ, οι οποίοι 

κινοφνται πίςω, μπροςτά ι πλάι του, ι ετοιμάηονται να τον προςπεράςουν, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθ κζςθ τθν κατεφ8υνςθ και τθν ταχφτθτά τουσ. 

2. Ρριν από κάκε ελιγμό, ο οδθγόσ υποχρεοφται να καταςτιςει ζγκαιρα γνωςτι τθν πρόκεςι 

του αυτι, χρθςιμοποιϊντασ για το ςκοπό αυτόν τουσ δείκτεσ κατεφκυνςθσ, αν δε αυτοί δεν 

λειτουργοφν, υποχρεοφται να δϊςει τα ακόλουκα ςιματα με το χζρι: 

α) Ζκταςθ του βραχίονα για ςτροφι προσ τθν κατεφκυνςθ αυτοφ. 

β) Κάμψθ του βραχίονα προσ τα πάνω για ςτροφι προσ τθν αντίκετθ πλευρά αυτοφ. 

γ) Κάμψθ του βραχίονα προσ τα κάτω, για τον ελιγμό ςτάκμευςθσ. 

3. Θ προειδοποίθςθ που δίνεται με τουσ δείκτεσ κατεφκυνςθσ επιβάλλεται να ςυνεχίηεται ςε 

όλθ τθ διάρκεια του ελιγμοφ και να παφει όταν ολοκλθρωκεί ο ελιγμόσ. 

4. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. Αυτόσ που επιχειρεί ςτθν οδό ςυνεχείσ ι διακεκομμζνουσ ελιγμοφσ και 

κίνθςθ που εγκυμονεί κίνδυνο για τουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ τιμωρείται με διοικθτικό 

πρόςτιμο επτακοςίων (700,00) ευρϊ και επί τόπου αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδιγθςθσ 

για τριάντα (30) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του 

παρόντοσ Κϊδικα. 

Άρθρο 22 Κύνηςη προσ τα πύςω 

1. Απαγορεφεται θ προσ τα πίςω κίνθςθ των οχθμάτων, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ κατά τισ 

οποίεσ θ προσ τα μπροσ κίνθςθ είναι αδφνατθ ι γίνεται ελιγμόσ ςτάκμευςθσ, κακϊσ και ςτισ 

περιπτϊςεισ εκπαίδευςθσ και εξζταςθσ υποψιφιων οδθγϊν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ο ελιγμόσ ςτάκμευςθσ επιτρζπεται να εκτελείται ςτθν 

ίδια οδό και ςε μικοσ όχι μεγαλφτερο του διπλάςιου μικουσ του οχιματοσ. 

2. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 23 Αλλαγό κατεύθυνςησ 
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1. Ο οδθγόσ, προκειμζνου να αλλάξει κατεφκυνςθ προσ τα δεξιά, υποχρεοφται να κινθκεί 

ζγκαιρα προσ το δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ και να πραγματοποιιςει τθ ςτροφι κατά το 

δυνατόν κλειςτι. 

2. Ρροκειμζνου ο οδθγόσ να αλλάξει κατεφκυνςθ προσ τα αριςτερά, υποχρεοφται να πλθςιάςει 

προοδευτικά προσ τον άξονα του οδοςτρϊματοσ, αν είναι διπλισ κατεφκυνςθσ και προσ το 

αριςτερό άκρο αυτοφ, αν είναι μονισ κατεφκυνςθσ (μονόδρομοσ). Για να ειςζλκει ςτθν κάκετθ 

οδό πρζπει να πραγματοποιιςει τθ ςτροφι ςτο κζντρο τθσ διαςταφρωςθσ, ϊςτε το όχθμα να 

ειςζλκει ςτθ δεξιά πλευρά του οδοςτρϊματοσ αυτισ τθσ οδοφ. Κατά τθν κίνθςθ αυτι ο οδθγόσ 

υποχρεοφται να επιτρζπει τθ διζλευςθ των οχθμάτων που κινοφνται αντίκετα ςτο οδόςτρωμα 

που πρόκειται να εγκαταλείψει. 

3. Αν ο οδθγόσ κατά τθν αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ, πρόκειται να διαςχίςει ειδικι λωρίδα που 

προορίηεται για τθν κίνθςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, ποδθλάτων ι μοτοποδθλάτων, 

υποχρεοφται να παραχωρεί προτεραιότθτα ςε αυτά. 

4. Στισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου αυτοφ και εφόςον ο οδθγόσ που 

προτίκεται να αλλάξει κατεφκυνςθ καταςτιςει γνωςτι τθν πρόκεςι του αυτι, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 21 του παρόντοσ Κϊδικα, οι οδθγοί που τον 

ακολουκοφν και κινοφνται ςτισ παρακείμενεσ λωρίδεσ, υποχρεοφνται να τον διευκολφνουν με 

τθ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ του οχιματόσ τουσ, αυτόσ δε να μθν αλλάξει κατεφκυνςθ, αν δεν 

μπορεί να το πράξει με αςφάλεια. 

5. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 24 Επιβρϊδυνςη 

1. Απαγορεφεται θ απότομθ τροχοπζδθςθ, εκτόσ αν τθν επιβάλλουν λόγοι αςφάλειασ. 

2. Με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ που θ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ γίνεται για τθν αποτροπι 

επικείμενου κινδφνου, ο οδθγόσ μπορεί να επιβραδφνει ςε ςθμαντικό βακμό τθν κίνθςθ του 

οχιματόσ του, μόνο αν αυτό δεν δθμιουργεί κίνδυνο ι δεν προκαλεί δυςχζρεια ςτουσ άλλουσ 

οδθγοφσ και μετά προθγοφμενθ πάντοτε ςαφι και ζγκαιρθ προειδοποίθςθ. Θ προειδοποίθςθ 

δίνεται με τα φϊτα πζδθςθσ ι φωτεινοφ ςυναγερμοφ του οχιματοσ ι με το χζρι (ζκταςθ του 

βραχίονα και ςυνεχισ κίνθςθ αυτοφ προσ το πάνω και κάτω). 

3. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 25 Ειδικού κανόνεσ για τα οχόματα των δημόςιων ςυγκοινωνιών 

1. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν (μαηικισ μεταφοράσ 

επιβατϊν) μζςα ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, οι οδθγοί των άλλων οχθμάτων υποχρεοφνται, 

εφόςον δεν δθμιουργείται κίνδυνοσ, να μειϊςουν τθν ταχφτθτά τουσ και ςε ανάγκθ να 

διακόπτουν τθν πορεία τουσ για να επιτρζπουν ςτα οχιματα αυτό να εκτελζςουν τον αναγκαίο 

ελιγμό για τθν εκκίνθςθ από τισ κακοριςμζνεσ ςτάςεισ. 
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2. Στισ περιπτϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, οι οδθγοί των οχθμάτων δθμόςιων 

ςυγκοινωνιϊν δεν απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ να προειδοποιιςουν με τουσ δείκτεσ 

κατεφκυνςθσ των οχθμάτων τουσ για τθν πρόκεςι τουσ να εκκινιςουν και να λάβουν τισ 

αναγκαίεσ προφυλάξεισ για τθν αποφυγι κάκε κινδφνου. 

3. Για τθν επιβίβαςθ ι αποβίβαςθ επιβατϊν οι οδθγοί των οχθμάτων δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν 

υποχρεοφνται να πλθςιάηουν, κατά το δυνατόν, το άκρο του οδοςτρϊματοσ. 

4. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

εκατό (100,00) ευρϊ. 

Άρθρο 26 Ιςόπεδοι οδικού κόμβοι και υποχρϋωςη παραχώρηςησ 
προτεραιότητασ 

1. Ο οδθγόσ που πλθςιάηει ςε ιςόπεδο οδικό κόμβο υποχρεοφται να καταβάλλει ιδιαίτερθ 

προςοχι για να μθν προκαλζςει επί του κόμβου κίνδυνο ι παρακϊλυςθ τθσ κυκλοφορίασ, 

ρυκμίηοντασ τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του, ϊςτε να μπορεί να διακόψει τθν πορεία αυτοφ, 

για να διζλκουν τα οχιματα που ζχουν προτεραιότθτα. 

2. Ο οδθγόσ απαγορεφεται να ειςζρχεται ςτον ζςτω και αν οι τυχόν υπάρχοντεσ φωτεινοί 

ςθματοδότεσ το επιτρζπουν, όταν θ πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ είναι τζτοια ϊςτε να 

υποχρεωκεί ενδεχομζνωσ να παραμείνει ςτθ διαςταφρωςθ. 

3. Ο οδθγόσ που ζχει ειςζλκει ςτον κόμβο όπου θ κυκλοφορία ρυκμίηεται με φωτεινοφσ 

ςθματοδότεσ, μπορεί να εξζλκει αυτοφ και πριν δοκεί το ςιμα ελεφκερθσ κυκλοφορίασ προσ 

τθν κατεφκυνςθ τθν οποία κα ακολουκιςει. αν δεν κα παρεμποδιςτεί εκ τοφτου θ διζλευςθ 

των λοιπϊν οχθμάτων που χρθςιμοποιοφν τθν οδό και κινοφνται προσ τθν ανοικτι κατεφκυνςθ. 

4. Στουσ κόμβουσ θ προτεραιότθτα ορίηεται με κατάλλθλθ ςιμανςθ. 

5. Στουσ κόμβουσ χωρίσ τζτοια ςιμανςθ θ προτεραιότθτα ανικει οε αυτόν που ζρχεται από τα 

δεξιά. 

Κατ' εξαίρεςθ: 

α) Αυτοί που κυκλοφοροφν ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ, εκνικζσ οδοφσ και οδοφσ ταχείασ 

κυκλοφορίασ ζχουν προτεραιότθτα. 

β) Αυτοί που ειςζρχονται ςε οδό από χωματόδρομο, μονοπάτια, παρόδιο ιδιοκτθςία, χϊρο 

ςτάκμευςθσ και ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ και εξυπθρζτθςθσ οφείλουν να παραχωροφν 

προτεραιότθτα ςε αυτοφσ που κινοφνται ςτθν οδό. 

γ) Αυτοί που εκκινοφν ι κινοφνται προσ τα πίςω, όπου αυτό επιτρζπεται, οφείλουν να 

παραχωροφν προτεραιότθτα. 

δ) Τα ςιδθροδρομικά ι τροχιοδρομικά οχιματα ζχουν προτεραιότθτα. 

6. Οι ενδείξεισ των φωτεινϊν ςθματοδοτϊν κυκλοφορίασ υπεριςχφουν των ενδείξεων των 

πινακίδων ςιμανςθσ, οι οποίεσ κακορίηουν τθν προτεραιότθτα. 
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7. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

τριακοςίων πενιντα (350,00) ευρϊ. 

Άρθρο 27 Ιςόπεδεσ ςιδηροδρομικϋσ διαβϊςεισ 

1. Αυτοί που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ οφείλουν να καταβάλλουν ιδιαίτερθ προςοχι, όταν 

πλθςιάηουν ι διαςχίηουν ςιδθροδρομικζσ διαβάςεισ και να τθροφν τουσ πιο κάτω κανόνεσ: 

α) ο οδθγόσ οχιματοσ υποχρεοφται να μειϊνει τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του προ των 

πινακίδων αναγγελίασ κινδφνου Κ-31 ζωσ Κ-35. 

β) Ρρο ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ, χωρίσ κινθτά φράγματα ι φωτεινι ςθματοδότθςθ, 

που επιςθμαίνεται με πινακίδεσ υποχρεωτικισ διακοπισ πορείασ -2 και πλθςίον 

ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ με πινακίδα Κ-36 ι Κ-37, ο οδθγόσ υποχρεοφται να διακόπτει τθν 

πορεία του ςτθν ειδικι προσ τοφτο γραμμι, ι, ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει τζτοια, ςτθ κζςθ 

που βρίςκονται οι πινακίδεσ και να μθν εκκινεί, αν δεν βεβαιωκεί ότι δεν πλθςιάηει 

ςιδθροδρομικόσ ςυρμόσ. 

γ) Ρρο ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ, που επιςθμαίνεται με φωτεινι ςθματοδότθςθ, με 

κινθτό φράγματα που λειτουργοφν αυτόματα, ο χριςτθσ τθσ οδοφ υποχρεοφται, μπροςτά από 

ερυκρό φωσ που αναβοςβινει ι μπροςτά από δφο τζτοια φϊτα τα οποία αναβοςβινουν 

διαδοχικά, να διακόπτει τθν πορεία προ τθσ ειδικισ γραμμισ ι προ του ςθματοδότθ, αν δεν 

υπάρχει τζτοια. Τθν ίδια υποχρζωςθ ζχει και ςτθν περίπτωςθ θχθτικοφ ςιματοσ που εκπζμπει 

ςυςκευι εγκατεςτθμζνθ ςτθ διάβαςθ. 

δ) Αυτοί που χρθςιμοποιοφν τθν οδό υποχρεοφνται να μθν ειςζρχονται ςε ιςόπεδθ 

ςιδθροδρομικι διάβαςθ, όταν τα κινθτά φράγματα ζχουν κλείςει τθν οδό και κατά το χρόνο 

που αυτό ανεβαίνουν ι κατεβαίνουν. 

ε) Αυτόσ που διαςχίηει ιςόπεδθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ οφείλει να κινείται χωρίσ 

κακυςτζρθςθ. 

ςτ) Ουδείσ οδθγόσ επιτρζπεται να ειςζρχεται ςε ιςόπεδθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ, χωρίσ 

προθγουμζνωσ να βεβαιωκεί ότι δε κα υποχρεωκεί να ακινθτοποιθκεί πάνω ςε αυτιν. Σε 

περίπτωςθ αναγκαςτικισ ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ πάνω ςτισ ςιδθροτροχιζσ, κατά το 

χρόνο που διζρχεται τθν ιςόπεδθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ, ο οδθγόσ ωσ και οι λοιποί χριςτεσ 

τθσ οδοφ πλθςίον τθσ διάβαςθσ υποχρεοφται να το μετακινιςουν και αν δεν μποροφν να 

ειδοποιιςουν αμζςωσ και με κάκε τρόπο τουσ μθχανοδθγοφσ των ςιδθροδρομικϊν οχθμάτων 

για τον κίνδυνο. 

2. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 περίπτωςθ β`, γ` και δ` του 

άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο επτακοςίων (700,00) ευρϊ και αφαίρεςθ τθσ 

άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για εξιντα (60) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ 

διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα, τισ δε λοιπζσ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ με 

διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

3. Θ ζλλειψθ θχοφωτεινισ ςθματοδότθςθσ ι κινθτϊν φραγμάτων ςε ιςόπεδθ ςιδθροδρομικι 

διάβαςθ ι προςϊπου ρυκμίηοντοσ τθ ςε αυτιν κυκλοφορία, ουδεμία ςυνεπάγεται αςτικι ι 
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ποινικι ευκφνθ για τισ ςιδθροδρομικζσ επιχειριςεισ και το προςωπικό τουσ, για οποιοδιποτε 

ατφχθμα το οποίο μπορεί να ςυμβεί ςτθν αφφλακτθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ, εφόςον αυτό 

οφείλεται ςτθ μθ τιρθςθ των ςχετικϊν διατάξεων του παρόντοσ Κϊδικα ι άλλου νόμου, από 

αυτοφσ που επιχειροφν να διζλκουν από τθ διάβαςθ αυτι. 

Άρθρο 28 Οχόματα που κινούνται ςε ςιδηροτροχιϋσ 

1. Ππου επί οδοςτρωμάτων κινοφνται τροχιοδρομικά οχιματα, αυτοί που χρθςιμοποιοφν τθν 

οδό υποχρεοφνται να αφινουν ελεφκερθ τθ ςιδθροτροχιά, όταν αυτό πλθςιάηουν, για να 

επιτρζπουν το πζραςμά τουσ. 

2. Το προςπζραςμα των κινοφμενων τροχιοδρομικϊν οχθμάτων ι αυτϊν που βρίςκονται ςε 

ςτάςθ γίνεται από τα δεξιά. Αν αυτό είναι αδφνατο λόγω ζλλειψθσ χϊρου, θ διζλευςθ ι το 

προςπζραςμα μπορεί να γίνει και από τα αριςτερά, αν δεν προκαλοφνται κίνδυνοι ι 

δυςχζρειεσ γι` αυτοφσ που ζρχονται αντίκετα. Στουσ μονόδρομουσ το προςπζραςμα των 

τροχιοδρομικϊν οχθμάτων μπορεί να γίνει και από τα αριςτερά, αν οι ςυνκικεσ τθσ 

κυκλοφορίασ το επιτρζπουν. 

3. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 29 Κύνηςη οχημϊτων ςε αυτοκινητόδρομουσ, οδούσ ταχεύασ 
κυκλοφορύασ και ςόραγγεσ 

1. Στουσ αυτοκινθτόδρομουσ και ςτισ οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, οι οποίεσ διακρίνονται από 

τισ ειδικζσ πινακίδεσ ςιμανςθσ και ςτισ οδοφσ ειςόδου και εξόδου εξ αυτϊν, απαγορεφεται θ 

κυκλοφορία πεηϊν, εφίππων, ηϊων, ποδθλάτων, ηωθλάτων οχθμάτων και γενικά οχθμάτων τα 

οποία δεν κινοφνται με κινθτιρα, ωσ και μθχανοκίνθτων οχθμάτων τα οποία εξ υπολογιςμοφ ι 

εκ καταςκευισ ι εξ άλλθσ αιτίασ δεν μποροφν να αναπτφξουν ςε οριηόντια οδό ταχφτθτα 

μεγαλφτερθ των 50 χιλιομζτρων τθν ϊρα. 

2. Στισ πιο πάνω οδοφσ απαγορεφεται: 

α) Θ πραγματοποίθςθ επιτόπιασ ςτροφισ (αναςτροφι 180ο) 

β) Θ οπιςκοπορεία. 

γ) Θ οδιγθςθ οχθμάτων ςτθν κεντρικι διαχωριςτικι λωρίδα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

επ' αυτισ ςθμείων ςφνδεςθσ των δφο οδοςτρωμάτων. 

3. Εάν όχθμα ακινθτοποιθκεί αναγκαςτικά επί του οδοςτρϊματοσ από βλάβθ ι άλλθ αιτία, ο 

οδθγόσ του υποχρεοφται να καταβάλλει κάκε προςπάκεια να το μετακινιςει εκτόσ του 

οδοςτρϊματοσ, και, αν δεν μπορεί, να τοποκετιςει αμζςωσ τθν κατ` άρκρο 81 του παρόντοσ 

Κϊδικα τριγωνικι πινακίδα ςε απόςταςθ 100 τουλάχιςτον μζτρων πίςω από το όχθμα ι τθν 

ειδικι προειδοποιθτικι ςυςκευι ςε κατάλλθλθ κζςθ και κατά τθ νφχτα να ζχει αναμμζνα τα 

φϊτα κζςθσ. 
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Αν το όχθμα εξ αιτίασ βλάβθσ ρυμουλκείται ςτον αυτοκινθτόδρομο ι τθν οδό ταχείασ 

κυκλοφορίασ, υποχρεοφται να εξζλκει αυτϊν ςτθν πρϊτθ ζξοδο. 

4. Σε αυτοκινθτόδρομουσ ι οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ τριϊν ι περιςςότερων λωρίδων 

κυκλοφορίασ προσ τθν αυτι κατεφκυνςθ απαγορεφεται ςτουσ οδθγοφσ των φορτθγϊν 

αυτοκινιτων, μζγιςτου επιτρεπόμενου βάρουσ πάνω από 3,5 τόννουσ, των λεωφορείων ι των 

ςυνδυαςμϊν οχθμάτων (ςυρμϊν), μικουσ μεγαλφτερου των 7 μζτρων, να καταλαμβάνουν άλλθ 

λωρίδα εκτόσ των δφο πλθςιζςτερων προσ το δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ. Θ ακραία 

αριςτερι λωρίδα χρθςιμοποιείται από επιβατθγά οχιματα ι μοτοςικλζτεσ ωσ λωρίδα 

προςπζραςθσ και κακίςταται και αυτι λωρίδα κυκλοφορίασ, εφόςον οι υπόλοιπεσ λωρίδεσ 

τελοφν υπό κακεςτϊσ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ. 

5. Οι οδθγοί που ειςζρχονται ςε αυτοκινθτόδρομο ι οδό ταχείασ κυκλοφορίασ υποχρεοφνται: 

α) Αν θ οδόσ ειςόδου δεν ςυνεχίηεται με λωρίδα επιτάχυνςθσ, να παραχωροφν προτεραιότθτα 

ςτα κινοφμενα οχιματα επί του αυτοκινθτόδρομου ι τθσ οδοφ ταχείασ κυκλοφορίασ. 

β) Αν υπάρχει λωρίδα επιτάχυνςθσ, να χρθςιμοποιοφν αυτιν και ειςερχόμενοι ςτον 

αυτοκινθτόδρομο ι τθν οδό ταχείασ κυκλοφορίασ να ςυμμορφϊνονται με αυτό που ορίηονται 

ςτισ διατάξεισ του άρκρου 21 του παρόντοσ Κϊδικα. 

6. Ο οδθγόσ που εξζρχεται από αυτοκινθτόδρομο ι οδό ταχείασ κυκλοφορίασ υποχρεοφται να 

καταλάβει ζγκαιρα τθ λωρίδα κυκλοφορίασ που αντιςτοιχεί ςτθν ζξοδο του αυτοκινθτόδρομου 

ι τθσ οδοφ ταχείασ κυκλοφορίασ και να ειςζλκει το ταχφτερο ςτθ λωρίδα επιβράδυνςθσ, αν 

υπάρχει τζτοια. 

7. Απαγορεφεται ςε κάκε περίπτωςθ θ δθμιουργία και θ χριςθ πρόςβαςθσ προσ ι από 

αυτοκινθτοδρόμουσ και οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, για τθν εξυπθρζτθςθ παρόδιων 

ιδιοκτθςιϊν. 

8. Σε ςιραγγεσ, που υποδεικνφονται από ειδικζσ πινακίδεσ, ιςχφουν οι ακόλουκοι κανόνεσ: 

οι οδθγοί απαγορεφεται: 

α) Να πραγματοποιοφν οπιςκοπορεία. 

β) Να πραγματοποιοφν επιτόπια ςτροφι (αναςτροφι 180ο) 

Ακόμα και αν θ ςιραγγα είναι φωτιςμζνθ, ο οδθγόσ πρζπει να ανάψει το φϊτα διαςταφρωςθσ 

ι τα φϊτα πορείασ. Σε περίπτωςθ παρατεταμζνθσ ακινθτοποίθςθσ, ο οδθγόσ πρζπει να ςβιςει 

τθ μθχανι του οχιματόσ του. 

γ. Να ςτακμεφουν ςτισ ειδικζσ διαπλατφνςεισ εκτόσ των περιπτϊςεων ζκτακτων οδικϊν 

ςυμβάντων. 

Οι οδθγοί υποχρεοφνται να τθροφν τα θλεκτρονικά μζςα ςιμανςθσ και τισ οδθγίεσ που δίδονται 

ςε αυτοφσ από τα κζντρα ελζγχου ςιραγγασ μζςω μεγαφϊνου ι ραδιοφϊνου. 

9. Θ λωρίδα ζκτακτθσ ανάγκθσ (Λ.Ε.Α.) προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για τθν κίνθςθ 

οχθμάτων άμεςθσ ανάγκθσ και οχθμάτων ςυντιρθςθσ των αρμόδιων κρατικϊν υπθρεςιϊν ι 
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των εταιρειϊν που, κατά παραχϊρθςθ από το Δθμόςιο, λειτουργοφν, ςυντθροφν και 

εκμεταλλεφονται αυτοκινθτόδρομο ι οδό ταχείασ κυκλοφορίασ, για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων 

γεγονότων, περιςτατικϊν ι άλλων αναγκϊν. Οποιαδιποτε άλλθ χριςθ των λωρίδων ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου αυτοφ, 

απαγορεφεται. 

10. Απαγορεφεται θ κυκλοφορία οχθμάτων ςε αυτοκινθτοδρόμουσ, οδοφσ ταχείασ 

κυκλοφορίασ, ςιραγγεσ και γζφυρεσ που διακρίνονται με ειδικζσ πινακίδεσ ςιμανςθσ χωρίσ τθν 

καταβολι διοδίου τζλουσ, όταν και όπου προβλζπεται θ καταβολι αυτι. Για τθν καταβολι του 

διοδίου τζλουσ είναι υπόχρεοι εισ ολόκλθρον ο κφριοσ και ο οδθγόσ του οχιματοσ. Θ βεβαίωςθ 

τθσ παράβαςθσ γίνεται από τα αρμόδια αςτυνομικά όργανα που τθ διαπιςτϊνουν 

αυτοπροςϊπωσ. 

11. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με 

φυλάκιςθ ενόσ (1) μζχρι δϊδεκα (12) μθνϊν και με χρθματικι ποινι διακοςίων (200,00) ευρϊ 

τουλάχιςτον. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 και τθσ παραγράφου 8 

περίπτωςθ α` και β` του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο επτακοςίων (700,00) 

ευρϊ, τισ δε λοιπζσ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) 

ευρϊ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 30 Άνοιγμα των θυρών οχημϊτων 

1. Απαγορεφεται ςε όλουσ να ανοίγουν ι να αφινουν τισ πόρτεσ του οχιματοσ ανοικτζσ ι να 

ειςζρχονται/εξζρχονται αυτοφ, αν προθγουμζνωσ δεν βεβαιωκοφν ότι, εκ των ενεργειϊν τουσ, 

δεν προκαλείται κίνδυνοσ ςτουσ χριςτεσ τθσ οδοφ. 

2. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 31 Εμπόδια ςτο οδόςτρωμα 

1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 16 του Κϊδικα αυτοφ, οι οδθγοί επιτρζπεται 

να διζρχονται από τθν αριςτερι ι δεξιά πλευρά κάκε καταςκευισ, νθςίδασ, ςτφλου, παςςάλου, 

μνθμείου, ζργου ι ςυςκευισ που βρίςκονται ςτο οδόςτρωμα και τα οποία αποτελοφν εμπόδιο 

για τθν κατευκείαν κίνθςθ των οχθμάτων, εκτόσ αν με πινακίδεσ ςιμανςθσ ορίηεται θ πλευρά 

ςτθν οποία υποχρεοφνται να κινθκοφν. 

2. Αν εμπόδιο από τα πιο πάνω βρίςκεται ςτον άξονα οδοςτρϊματοσ διπλισ κατεφκυνςθσ οι 

οδθγοί υποχρεοφνται να διζρχονται από τθ δεξιά πλευρά αυτοφ. 
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3. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 32 Υόρτωςη οχημϊτων 

1. Το μεικτό βάροσ οχιματοσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ 

του. 

2. Το φορτίο ταυ οχιματοσ πρζπει να τακτοποιείται και να ςτοιβάηεται κατά τρόπον ϊςτε: 

α) Να μθν εκτίκενται ςε κίνδυνο πρόςωπα και να μθν προκαλοφνται ηθμιζσ από διαρροι ι 

πτϊςθ αυτοφ ςτθν οδό. 

β) Να μθν περιορίηεται ι παρεμποδίηεται θ ορατότθτα του οδθγοφ, να μθν εμποδίηεται θ 

οδιγθςθ του οχιματοσ και να μθ μειϊνεται θ ςτακερότθτα αυτοφ. 

γ) Να μθν προκαλοφνται κόρυβοι ι ςκόνθ ι άλλεσ ενοχλιςεισ, οι οποίεσ μποροφν να 

αποφευχκοφν. 

δ) Να μθν καλφπτονται οι φανοί, ςυμπεριλαμβανομζνων και των φανϊν ςτάκμευςθσ και 

πορείασ, τα αντανακλαςτικά ςτοιχεία, οι πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ και το διακριτικό 

ςιμα τθσ χϊρασ απογραφισ του οχιματοσ, ωσ και τα ςιματα που δίνονται με το χζρι, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα. 

3. Τα εξαρτιματα, ωσ καλϊδια, ςχοινιά, αλυςίδεσ, καλφμματα κ.λπ., που χρθςιμοποιοφνται για 

εξαςφάλιςθ ι προςταςία του φορτίου, πρζπει να ςφίγγονται και να ςτερεϊνονται καλά. 

Ιδιαιτζρωσ τα εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία του φορτίου πρζπει να 

πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

Θ φόρτωςθ των φορτθγϊν αυτοκινιτων διζπεται από τισ ειδικζσ περί αυτϊν διατάξεισ του ν. 

3446/2006. 

4. Το φορτίο απαγορεφεται να προεξζχει από το πίςω τμιμα του οχιματοσ περιςςότερο από 

30% του μικουσ του αμαξϊματοσ. Ειδικά, ςτα μοτοποδιλατα, μοτοςυκλζτεσ και τρίτροχα 

οχιματα, το φορτίο απαγορεφεται να προεξζχει περιςςότερο από 0,40 μ. από τισ πλευρζσ τουσ, 

υπολογιηόμενου από το εξωτερικό άκρο του εμπρόςκιου πλευρικοφ φανοφ του οχιματοσ, ι του 

μπροσ ι πίςω ακραίου ςθμείου αυτϊν. Ρροκειμζνου για ειδικι μεταφορά αντικειμζνων που 

προεξζχουν από το πίςω τμιμα των αυτοκινιτων οχθμάτων πζραν του 30% του μικουσ του 

αμαξϊματοσ, απαιτείται προθγοφμενθ άδεια τθσ κατά τόπον αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

5. Τα προεξζχοντα φορτία από το μπροσ ι πίςω τμιμα ι τισ πλευρζσ του οχιματοσ, αν αυτό 

επιτρζπεται, πρζπει να επιςθμαίνονται με ςτακερι προςαρμοςμζνθ πινακίδα διαςτάςεων 

τουλάχιςτον 0,50 χ 0,50 μ. λευκοφ χρϊματοσ με διαγϊνιεσ ερυκρζσ λωρίδεσ, καταςκευαςμζνθ 

από υλικά υψθλισ αντανακλαςτικότθτασ και τοποκετθμζνθ με το πάνω άκρο όχι πιο ψθλά από 

1,60 μ. και το κάτω άκρο όχι πιο χαμθλά από 0,40 μ. από το οδόςτρωμα, όταν δεν μποροφν τθν 

προεξοχι να αντιλθφκοφν οι οδθγοί των άλλων οχθμάτων. Κατά τθ νφκτα, όπωσ αυτι ορίηεται 

ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 του παρόντοσ Κϊδικα, για τθν επιςιμανςθ αυτι πρζπει να 
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χρθςιμοποιείται λευκό φϊσ και λευκό αντανακλαςτικό ςτοιχείο μπροςτά, ερυκρό δε φωσ και 

ερυκρό αντανακλαςτικό ςτοιχείο πίςω. 

6. Ειδικότερα προκειμζνου για μθχανοκίνθτα οχιματα και αν αυτό επιτρζπεται: 

α) Τα προεξζχοντα φορτία περιςςότερο από ζνα (1) μζτρο πζραν του μπροσ ι πίςω τμιματοσ 

του οχιματοσ, πρζπει να επιςθμαίνονται οπωςδιποτε. 

β) Τα φορτία τα οποία προεξζχουν κατά πλάτοσ περιςςότερο από 0,40 μ. από το εξωτερικό 

άκρο του μπροσ φανοφ ι του πίςω ερυκροφ φανοφ του οχιματοσ, πρζπει να επιςθμαίνονται τθ 

νφκτα. 

7. Θ μεταφορά αντικειμζνων που ςφρονται ςτο ζδαφοσ επιτρζπεται μόνον εφόςον αυτά δεν 

φκείρουν το οδόςτρωμα και δεν δθμιουργοφν κίνδυνο για τουσ χριςτεσ τθσ οδοφ και φςτερα 

από ειδικι άδεια τθσ αρμόδιασ κατά τόπον Τεχνικισ Υπθρεςίασ. 

8. Ο κάτοχοσ ι ο οδθγόσ, που κυκλοφορεί όχθμα με υπζρβαςθ του μζγιςτου επιτρεπόμενου 

βάρουσ του ι επικίνδυνα φορτωμζνο, κατά παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ 

τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. Σε περίπτωςθ επικίνδυνθσ φόρτωςθσ, 

κατά παράβαςθ του παρόντοσ άρκρου, επιβάλλεται και ακινθτοποίθςθ του οχιματοσ κατά τισ 

διατάξεισ του άρκρου 46 του παρόντοσ Κϊδικα. 

Αυτόσ που παραβαίνει τισ λοιπζσ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό 

πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Για τισ ςχετικζσ παραβάςεισ που αφοροφν φορτθγά οχιματα ζχουν εφαρμογι οι ειδικζσ περί 

αυτϊν διατάξεισ του ν. 3446/2006. 

Άρθρο 33 Μεταφορϊ επιβατών με οχόματα 

1. Απαγορεφεται θ μεταφορά επιβατϊν με οδικά οχιματα κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να 

δθμιουργείται κίνδυνοσ. 

2. Ειδικότερα απαγορεφεται: 

α) Θ μεταφορά επιβατϊν περιςςοτζρων των αναγραφομζνων ςτθν άδεια κυκλοφορίασ του 

οχιματοσ. 

β) Θ κατάλθψθ κζςθσ παραπλεφρωσ του οδθγοφ, από παιδιά θλικίασ μικρότερθσ των δϊδεκα 

(12) ετϊν, εφόςον δεν ςυγκροτοφνται με εγκεκριμζνο ςφςτθμα ςυγκρότθςθσ κατάλλθλο για τθν 

θλικία, το φψοσ και το βάροσ τουσ, ωσ και από περιςςότερα πρόςωπα από όςα επιτρζπεται ςτθ 

κζςθ αυτι. 

γ) Θ μεταφορά ανθλίκων ζωσ πζντε (5) ετϊν με μοτοςικλζτα ι μοτοποδιλατο, εφόςον δε 

ςυγκρατοφνται με εγκεκριμζνο ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ κατάλλθλο για τθν θλικία, το φψοσ και το 

βάροσ τουσ. 
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3. Ο οδθγόσ μθχανοκίνθτου οχιματοσ και μοτοποδθλάτου επιβάλλεται να μεριμνά για τθν 

αςφάλεια των ςυνεπιβατϊν του και ειδικότερα να ελζγχει αν φοροφν τισ ηϊνεσ αςφαλείασ και 

το προςτατευτικό κράνοσ κατά τθ μεταφορά τουσ. 

4. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 34 τϊςη και ςτϊθμευςη 

1. Θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ επιτρζπονται, αν δεν δθμιουργείται εξ αυτϊν κίνδυνοσ ι 

παρακϊλυςθ τθσ κυκλοφορίασ και αν δεν υπάρχουν ςχετικζσ απαγορευτικζσ πινακίδεσ ι 

διαγραμμίςεισ. 

2. Θ ςτάςθ ι ςτάκμευςθ οχιματοσ απαγορεφεται: 

α) Επάνω ςε διαβάςεισ πεηϊν ι ποδθλατιςτϊν και ςε απόςταςθ μικρότερθ από πζντε (5) μζτρα 

από αυτζσ. 

β) Σε απόςταςθ μικρότερθ από δϊδεκα (12) μζτρα από ςτάςεισ αςτικϊν, υπεραςτικϊν, 

θλεκτροκίνθτων λεωφορείων και τροχιοδρομικϊν οχθμάτων. 

γ) Σε ειςόδουσ και εξόδουσ κόμβων και ςε απόςταςθ μικρότερθ από δζκα (10) μζτρα από τθ 

νοθτι προζκταςθ τθσ πλθςιζςτερθσ οριογραμμισ του κάκετου οδοςτρϊματοσ. 

δ) Σε ςιδθροδρομικζσ ι τροχιοδρομικζσ γραμμζσ ι πολφ πλθςίον αυτϊν, ϊςτε να 

παρεμποδίηεται θ κίνθςθ των ςιδθροδρομικϊν ι τροχιοδρομικϊν οχθμάτων. 

ε) Σε πεηοδρόμια, πλατείεσ, ειδικά ερείςματα που προορίηονται για πεηοφσ ωσ και 

ποδθλαταδρόμουσ, εκτόσ αν επιτρζπεται ςε αυτοφσ θ ςτάκμευςθ με ειδικι ςιμανςθ. 

ςτ) Ράνω και κάτω από τισ γζφυρεσ, εκτόσ αν υπάρχουν χϊροι για ςτάκμευςθ ειδικά 

προοριςμζνοι. 

η) Ρλθςίον και πάνω ςε κυρτζσ καμπφλεσ αλλαγισ των κατά μικοσ κλίςεων των οδϊν (ράχεων) 

και ςε ςτροφζσ ανεπαρκοφσ ορατότθτασ για προςπζραςμα. 

θ) Σε οδοςτρϊματα που είναι χωριςμζνα ςε δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ και αν το εναπομζνον 

πλάτοσ τθσ λωρίδασ μεταξφ οχιματοσ και απαγορευτικισ γραμμισ υπζρβαςθσ είναι μικρότερο 

από τρία (3) μζτρα. 

κ) Σε απόςταςθ μικρότερθ από είκοςι (20) μζτρα από φωτεινοφσ ςθματοδότεσ και δϊδεκα (12) 

μζτρα από πινακίδεσ υποχρεωτικισ διακοπισ πορείασ (STO), ωσ και ςε κζςθ, ςτθν οποία το 

όχθμα κρφβει από τουσ χριςτεσ τθσ οδοφ τθ κζα των πινακίδων ςιμανςθσ και ςθματοδοτϊν. 

ι) Σε απόςταςθ πζντε (5) μζτρων από τθν τομι οικοδομικϊν γραμμϊν ι των νοθτϊν 

προεκτάςεων αυτϊν. 

ια) Ράνω ςτισ νθςίδεσ αςφαλείασ ωσ και ςτισ διαχωριςτικζσ νθςίδεσ. 
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ιβ) Στουσ αυτοκινθτόδρομουσ και τισ οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ, εκτόσ των χϊρων 

ςτάκμευςθσ, που κακορίηονται με ςιμανςθ. 

ιγ) Σε λωρίδεσ επιτάχυνςθσ και επιβράδυνςθσ. 

ιδ) Σε ςιραγγεσ που υποδεικνφονται από ειδικζσ πινακίδεσ, εκτόσ από τουσ χϊρουσ που 

υποδεικνφονται ειδικά γι` αυτόν το ςκοπό. 

ιε) Επί ςθμαςμζνθσ βοθκθτικισ οδοφ, θ οποία προορίηεται για οχιματα που μετακινοφνται 

βραδζωσ. 

ιςτ) Σε κζςθ όπου βρίςκεται κεκλιμμζνο επίπεδο (ράμπα) διάβαςθσ ατόμων με μειωμζνθ 

κινθτικότθτα. 

ιη) Σε ειδικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα. 

ιθ) Σε χϊρουσ ςτάκμευςθσ αποκλειςτικά για ςυγκεκριμζνο όχθμα ατόμων με μειωμζνθ 

κινθτικότθτα. 

3. Θ ςτάκμευςθ οχιματοσ ςτο οδόςτρωμα απαγορεφεται και: 

α) Σε απόςταςθ μικρότερθ από δεκαπζντε (15) μζτρα προ και μετά τισ ιςόπεδεσ 

ςιδθροδρομικζσ διαβάςεισ. 

β) Μπροςτά από τθν είςοδο και ζξοδο οχθμάτων παροδίου ιδιοκτθςίασ ωσ και απζναντι από 

αυτιν, όταν θ οδόσ είναι ςτενι και παρεμποδίηεται θ είςοδοσ - ζξοδοσ οχθμάτων εξ αυτισ. 

γ) Σε κζςθ από τθν οποία παρεμποδίηεται όχθμα που ςτακμεφει κανονικά να εξζλκει από το 

χϊρο που ζχει ςτακμεφςει . 

δ) Αν το ελεφκερο μζροσ τθσ οδοφ που απομζνει είναι ανεπαρκζσ για τθν κυκλοφορία των 

οχθμάτων. 

ε) Ραράπλευρα άλλου οχιματοσ, ςε ςτάςθ ι ςτάκμευςθ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται με ειδικι 

ςιμανςθ. 

Κατ' εξαίρεςθ, τα δίτροχα ποδιλατα, μοτοποδιλατα και μοτοςικλζτεσ χωρίσ καλάκι, μποροφν 

να ςτακμεφουν το ζνα παράπλευρα με το άλλο ςε διπλι ςειρά. 

η) Σε απόςταςθ μικρότερθ από πζντε (5) μζτρα προ και μετά από πυροςβεςτικό ςθμεία. 

θ) Ρρο τθσ ειςόδου και εξόδου τθσ προοριηόμενθσ για τθ διακίνθςθ αςκενϊν προσ και από 

νοςοκομεία, κλινικζσ και ςτακμοφσ πρϊτων βοθκειϊν γενικά. 

κ) Αν εμποδίηει τθ χριςθ χϊρων ςτάκμευςθσ που ςθμαίνεται κατάλλθλα. 

ι) Σε ειδικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ επιβατθγϊν αυτοκινιτων δθμόςιασ χριςθσ (ΤΑXI). 

ια) Στισ ειςόδουσ και εξόδουσ των πεηόδρομων ωσ και πάνω ς` αυτοφσ. 



Μζροσ Ρρϊτο  Κεφάλαιο Γ’ 

73 
 

ιβ) Επί του κεντρικοφ οδοςτρϊματοσ οδϊν τριϊν οδοςτρωμάτων κακϊσ και εκτόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν, επί των οδοςτρωμάτων οδϊν ςθμαςμζνων ωσ οδϊν προτεραιότθτασ 

με κατάλλθλεσ πινακίδεσ. 

4. Εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, επιτρζπεται θ ςτάςθ ι θ ςτάκμευςθ μόνο ςτουσ χϊρουσ που 

ζχουν διατεκεί για το ςκοπό αυτόν ι ςτα ερείςματα των οδϊν, αν δε δεν υπάρχουν τζτοια, όςο 

το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτο δεξιό άκρο του οδοςτρϊματοσ και παράλλθλα προσ τον άξονά του, 

εκτόσ αν απαγορεφεται αυτό. 

5. Μζςα ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, ςε κζςεισ όπου επιτρζπεται θ ςτάςθ ι θ ςτάκμευςθ, οι 

οδθγοί οχθμάτων ι ηϊων υποχρεοφνται να κζτουν αυτό όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτο δεξιό 

άκρο του οδοςτρϊματοσ. 

Στουσ μονόδρομουσ επιτρζπεται θ ςτάςθ ι θ ςτάκμευςθ και ςτθν αριςτερι πλευρό. Αν δεν 

υπάρχει πεηοδρόμιο, οι οδθγοί υποχρεοφνται να αφινουν ελεφκερο χϊρο πλάτουσ ενόσ (1) 

μζτρου, τουλάχιςτον, για τθ διζλευςθ των πεηϊν. 

Στισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ φορτθγϊν αυτοκινιτων μζγιςτου 

επιτρεπόμενου βάρουσ πάνω από 3,5 τόννουσ, λεωφορείων, μθχανθμάτων ζργων, αγροτικϊν 

μθχανθμάτων, ρυμουλκοφμενων, τροχόςπιτων και ςκαφϊν, πζραν από 24 ςυνεχείσ ϊρεσ. 

Θ ςτάκμευςθ αυτϊν μπορεί να πραγματοποιείται ςε κατάλλθλουσ περιφραγμζνουσ χϊρουσ 

που ορίηονται από τουσ οικείουσ διμουσ ι κοινότθτεσ, οι οποίοι μεριμνοφν και για τθ φφλαξι 

τουσ, ενϊ με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αποκζντρωςθσ, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ 

και Δθμόςιων Ζργων κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ, ςτθν οποία προβλζπονται και οι 

δαπάνεσ φφλαξθσ, ςυντιρθςθσ κ.λπ.. 

6. Τα οχιματα που βρίςκονται ςε ςτάςθ ι ςτάκμευςθ, επιβάλλεται να τοποκετοφνται 

παράλλθλα με τθν οριογραμμι του οδοςτρϊματοσ και επί τθσ αντιςτοιχοφςασ γι` αυτοφσ προσ 

τθν κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ πλευράσ, εκτόσ αν ορίηεται με ςιμανςθ διαφορετικά. 

Εντοφτοισ, θ επί τθσ άλλθσ πλευράσ ςτάςθ ι ςτά8μευςθ επιτρζπεται, όταν θ ςτάςθ ι θ 

ςτάκμευςθ επί τθσ αντιςτοιχοφςασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κυκλοφορίασ πλευράσ 

εμποδίηεται λόγω παρουςίασ ςιδθροτροχιϊν. 

Δφναται να επιτρζπεται θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ ςτο μζςον του οδοςτρϊματοσ, ςε ειδικά 

ςθμειοφμενεσ κζςεισ. 

7. Οι οδθγοί οχθμάτων ι ηϊων που ςτακμεφουν δεν επιτρζπεται να απομακρφνονται από αυτά, 

εάν δεν λάβουν προθγουμζνωσ τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποφυγι δυςτυχιματοσ και, 

προκειμζνου για μθχανοκίνθτα οχιματα, για να εμποδιςκεί θ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν χωρίσ τθν 

άδεια των οδθγϊν τουσ. 

8. Τα αρμόδια αςτυνομικά όργανα μποροφν να ακινθτοποιοφν τα οχιματα με ειδικοφσ 

μθχανιςμοφσ (τροχοςφιγκτιρεσ κ.λπ.), να ενεργοφν τθ μεταφορά οχιματοσ το οποίο ςτακμεφει 

ςε απαγορευμζνθ κζςθ ι τθν απομάκρυνςθ τροχόςπιτων, ςκαφϊν ι άλλων ογκωδϊν 

αντικειμζνων, αν εξαιτίασ τθσ ςτάκμευςθσ των οχθμάτων ι τθσ εγκατάλειψθσ των τροχόςπιτων 
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και ςκαφϊν ωσ και των αντικειμζνων αυτϊν παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία. Θ μεταφορά των 

οχθμάτων γίνεται με κατάλλθλα τεχνικά μζςα αποκλειομζνθσ τθσ παραβίαςθσ των κυρϊν του 

οχιματοσ ςε ςτακμό αυτοκινιτων ι άλλο κατάλλθλο χϊρο, αφοφ λθφκοφν μζτρα για τθν 

αποτροπι υλικϊν ηθμιϊν. 

Για τθ μεταφορά ειδοποιείται ο ιδιοκτιτθσ ι κάτοχοσ του οχιματοσ μζςα ςε εφλογθ προκεςμία. 

Τα ζξοδα μεταφοράσ, τα οποία κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ, ωσ 

και τα φφλακτρα του οχιματοσ, βαρφνουν τον ιδιοκτιτθ ι κάτοχο αυτοφ ι του ςκάφουσ ι των 

άλλων αντικειμζνων, ο οποίοσ μπορεί να τα παραλάβει αμζςωσ μετά τθν καταβολι των εξόδων 

αυτϊν. 

Μεταφορά οχιματοσ, ζςτω και αν τοφτο ςτα8μεφει νόμιμα, μπορεί να πραγματοποιθκεί 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, χωρίσ επιβολι διοικθτικϊν ποινϊν ι άλλων επιβαρφνςεων, όταν 

υφίςταται κατάςταςθ ανάγκθσ ι για λόγουσ αςφαλείασ, ειδοποιθμζνου όμωσ προσ τοφτο, με 

κάκε πρόςφορο μζςο, του ιδιοκτιτθ ι κατόχου, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία. 

9. Ο οδθγόσ μθχανοκίνθτου οχιματοσ, εκτόσ των δίτροχων μοτοποδθλάτων και δίτροχων 

μοτοςικλετϊν χωρίσ καλάκι, αν υποχρεωκεί να ςτακμεφςει ςε οδόςτρωμα ςε κζςθ που 

απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ, είναι υποχρεωμζνοσ να τοποκετιςει πινακίδα ι κατάλλθλθ 

ςυςκευι, ςφμφωνα με το άρκρο 81 του παρόντοσ Κϊδικα, με τρόπο ϊςτε να ειδοποιοφνται από 

απόςταςθ οι οδθγοί που πλθςιάηουν. Θ πινακίδα τοποκετείται ςτο οδόςτρωμα και ςε 

απόςταςθ μεγαλφτερθ από είκοςι (20) μζτρα ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, πενιντα (50) δε 

μζτρα εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 29 του 

παρόντοσ. 

Θ αυτι υποχρζωςθ υφίςταται και για τα ρυμουλκοφμενα ςτθν ωσ άνω περίπτωςθ. 

10. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ, πλθν των περιπτϊςεων ιςτ` και ιθ` για τθν 

παράβαςθ των οποίων τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ και 

αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των λοιπϊν παραγράφων του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. Τα παραπάνω διοικθτικά πρόςτιμα ορίηονται ςτο 

ιμιςυ, όταν οι παραβάςεισ αφοροφν ςε μοτοποδιλατα ι μοτοςικλζτεσ. Αν θ παράνομθ 

ςτάκμευςθ ςυνεχίηεται και πζραν των τριϊν (3) ωρϊν από τθ βεβαίωςθ τθσ παράβαςθσ, 

βεβαιϊνεται νζα παράβαςθ από το ίδιο ι άλλο όργανο και μετά τθν πάροδο του δεφτερου 

τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχιματοσ, τροχόςπιτου, ςκάφουσ ι των άλλων ογκωδϊν 

αντικειμζνων, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου αυτοφ, εκτόσ αν 

παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία, οπότε θ μεταφορά γίνεται αμζςωσ. Με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ ορίηονται τα ειδικότερα κζματα και οι 

λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ. 

11. Ωσ παραβάτθσ των διατάξεων που ρυκμίηουν τθ ςτάκμευςθ κεωρείται ο οδθγόσ του 

οχιματοσ που καταλαμβάνεται επ' αυτοφϊρω και, ςε περίπτωςθ απουςίασ του οδθγοφ, ο 

κάτοχοσ αυτοφ. Εάν το όχθμα ανικει ςε επιχείρθςθ ενοικιάςεωσ και είναι μιςκωμζνο, ωσ 

παραβάτθσ λογίηεται ο μιςκωτισ που προκφπτει από το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο. 
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12. Απαγορεφεται θ κατάλθψθ με οποιοδιποτε μζςο και για οποιονδιποτε λόγο μζρουσ ι 

ολόκλθρου του οδοςτρϊματοσ των εκνικϊν, επαρχιακϊν, και δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν οδϊν δια 

των οποίων διεξάγεται θ κυκλοφορία μθχανοκίνθτων και μθ οχθμάτων. Αυτοί που 

παραβαίνουν με πρόκεςθ τθ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου τιμωροφνται με τισ ποινζσ 

τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 292 του Ροινικοφ Κϊδικα. Ραράλλθλα, και ανεξάρτθτα, τθσ 

κατά το προθγοφμενο εδάφια ποινισ, με πράξθ του οικείου νομάρχθ, μετά προθγοφμενθ 

ακρόαςθ αυτοφ ςε βάροσ του οποίου λαμβάνεται το μζτρο, ανακαλείται για ζνα (1) ζτοσ και ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ, οριςτικό, αν πρόκειται για όχθμα δθμόςιασ χριςθσ, το δικαίωμα 

κυκλοφορίασ αυτοφ ωσ δθμόςιασ χριςθσ, διαταςςόμενθσ ςυγχρόνωσ τθσ αφαίρεςθσ των 

ςτοιχείων κυκλοφορίασ του οχιματοσ. 

13. Για τον κακοριςμό ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ των κζςεων ςτάςθσ, αφετθρίασ ι 

ςτάκμευςθσ αςτικϊν, υπεραςτικϊν, θλεκτροκίνθτων λεωφορείων, τροχιοδρομικϊν οχθμάτων 

ωσ και επιβατθγϊν αυτοκινιτων δθμόςιασ χριςθσ (ΤΑΧΙ-ΑΓΟΑΙΩΝ), επιτρζπεται παρζκκλιςθ 

από τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου αυτοφ. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο κακοριςμόσ των κζςεων ςτάςθσ, αφετθρίασ και ςτάκμευςθσ γίνεται, 

προκειμζνου μεν για τθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Α.Σ.Α., από αυτόν, φςτερα από ειδικι 

μελζτθ αυτοφ, προκειμζνου δε για τισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ από τον οικείο νομάρχθ, 

φςτερα από ειδικι μελζτθ που καταρτίηεται από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ νομαρχιακισ 

αυτοδιοίκθςθσ για τον κακοριςμό τζτοιων κζςεων και με τθν οποία πρζπει να εξαςφαλίηεται θ 

ομαλι, αςφαλισ και απρόςκοπτθ διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ ςτισ κζςεισ αυτζσ. 

Στισ ςτάςεισ μζςων μαηικισ μεταφοράσ είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ επί του οδοςτρϊματοσ 

ειδικϊν προεξοχϊν για τθν επιβίβαςθ και τθν αποβίβαςθ επιβατϊν. Επίςθσ επιτρζπεται θ 

τοποκζτθςθ κατακόρυφων ελαςτικϊν εφκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτϊν) 

ςτισ διαςταυρϊςεισ όταν εμποδίηεται θ ςτροφι των μζςων μαηικισ μεταφοράσ. Οι 

προδιαγραφζσ των προεξοχϊν, κακϊσ και των οριοδεικτϊν και θ διαδικαςία τθσ τοποκζτθςθσ 

κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

14. Θ ςτάκμευςθ οχθμάτων ςε χϊρουσ ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ επιτρζπεται για το χρονικό 

διάςτθμα για το οποίο ζχει καταβλθκεί αποδεδειγμζνα το τζλοσ ςτάκμευςθσ που κακορίηεται 

κάκε φορά από τθν αρμόδια αρχι. 

Αν θ ςτάκμευςθ, χωρίσ τθν καταβολι του κακοριςμζνου τζλουσ ςτάκμευςθσ, ςυνεχίηεται και 

πζραν των τριϊν (3) ωρϊν από τθ βεβαίωςθ τθσ παράβαςθσ, βεβαιϊνεται νζα παράβαςθ από 

το ίδιο ι άλλο όργανο. 

Άρθρο 35 Κανόνεσ χρόςησ φώτων εντοπιςμού θϋςησ 

1. Τα μθχανοκίνθτα οχιματα ςτισ οδοφσ, πλθν των δίτροχων μοτοςικλετϊν χωρίσ καλάκι, 

επιβάλλεται να ζχουν τθ νφκτα και οποτεδιποτε θ ορατότθτα είναι ανεπαρκισ, αναμμζνα 

τουλάχιςτον τα δφο λευκά ι ειδικισ επιλογισ κίτρινα φϊτα κζςθσ ςτο μπροσ μζροσ τουσ και ίςο 

αρικμό ερυκρϊν φϊτων κζςθσ πίςω, ςφμφωνα με αυτά που ορίηονται ςτα άρκρα 65 και 66 του 

παρόντοσ Κϊδικα. Στα ςυνδυαςμό μθχανοκίνθτου οχιματοσ με ζνα ι περιςςότερα 

ρυμουλκοφμενα, πρζπει τα ερυκρά φϊτα κζςθσ να είναι προςαρμοςμζνα και ςτο πίςω μζροσ 

του τελευταίου ρυμουλκοφμενου. Τα ρυμουλκοφμενα, των οποίων το πλάτοσ υπερβαίνει τα 



  Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ  

76 
 

1,60 μζτρα, επιβάλλεται να ζχουν αναμμζνα ςτο μπροςτινό μζροσ τουσ τα δφο λευκά φϊτα 

κζςθσ (πλευρικά) του άρκρου 65 του παρόντοσ Κϊδικα. 

2. Οχιματα ι ςυνδυαςμόσ οχθμάτων ςτα οποία δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, επιβάλλεται τθ νφκτα να ζχουν αναμμζνα τουλάχιςτον ζνα λευκό 

ι ειδικισ επιλογισ κίτρινο φωσ ςτο μπροςτινό μζροσ και τουλάχιςτον ζνα ερυκρό φωσ ςτο πίςω 

μζροσ αυτϊν. Αν υπάρχει μόνο ζνα φωσ μπροςτά και ζνα φωσ πίςω πρζπει να τοποκετείται 

αυτό ςτθν κεντρικι γραμμι του οχιματοσ ι ςτθν αριςτερι του πλευρά. 

3. Τθ νφκτα και οποτεδιποτε θ ορατότθτα είναι ανεπαρκισ, θ παρουςία μθχανοκίνθτων 

οχθμάτων και των ρυμουλκοφμενων οχθμάτων που βρίςκονται ςε ςτάςθ ι ςτάκμευςθ πρζπει 

να επιςθμαίνεται με τα μπροσ και πίςω φϊτα κζςθσ ι ςτάκμευςθσ. Εξαιροφνται: 

α) Τα οχιματα που βρίςκονται ςε ςτάςθ ι ςτάκμευςθ ςε οδό που φωτίηεται αρκετά. 

β) Τα δίτροχα ποδιλατα, δίτροχα μοτοποδιλατα ι δίτροχεσ μοτοςικλζτεσ χωρίσ καλάκι, που 

βρίςκονται ςε ςτάςθ ι ςτάκμευςθ ςτα άκρα του οδοςτρϊματοσ ςε κατοικθμζνθ περιοχι και 

δεν είναι εφοδιαςμζνα με ςυςςωρευτι (μπαταρία). 

γ) Τα οχιματα που βρίςκονται ςε ςτάςθ ι ςτάκμευςθ ςε ειδικοφσ χϊρουσ ζξω από το 

οδόςτρωμα και 

δ) Τα οχιματα που βρίςκονται ςε ςτάςθ ι ςτάκμευςθ ςε οδοφσ κατοικθμζνων περιοχϊν με 

ελάχιςτθ κυκλοφορία οχθμάτων. 

4. Τα φϊτα που κακορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ πρζπει 

να είναι ικανά ϊςτε να γίνεται αντιλθπτι θ παρουςία του οχιματοσ ςτουσ χριςτεσ τθσ οδοφ. 

Κατά τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, οι οδθγοί μοτοποδθλάτων και μοτοςικλετϊν πρζπει να κινοφνται με 

αναμμζνο ζνα τουλάχιςτον πρόςκιο φωσ διαςταφρωςθσ και ζνα οπίςκιο ερυκρό φωσ. Θ 

εςωτερικι νομοκεςία μπορεί να επιτρζπει τθ χρθςιμοποίθςθ φϊτων θμζρασ ςτθ κζςθ των 

φϊτων διαςταφρωςθσ. 

Το μπροσ και πίςω φωσ απαγορεφεται να εκπζμπεται από τον αυτό φανό ι τθν αυτι ςυςκευι, 

εκτόσ αν το επιτρζπουν τα χαρακτθριςτικό του οχιματοσ, ιδιαίτερα το μικοσ του. 

5. Τα μθχανοκίνθτα οχιματα, το μικοσ των οποίων δεν υπερβαίνει τα ζξι (6) μζτρα και το 

πλάτοσ τα δφο (2) μζτρα και ςτα οποία δεν ζχει ςυνδεκεί άλλο όχθμα, επιτρζπεται, όταν 

βρίςκονται ςε ςτάςθ ι ςτάκμευςθ, ςε οδό κατοικθμζνθσ περιοχισ, να ζχουν αναμμζνο ζνα 

πλευρικό φωσ προσ το μζροσ όπου διεξάγεται θ κυκλοφορία. Το φωσ αυτό πρζπει να είναι 

λευκό ι κίτρινο μπροςτά και ερυκρό ι κίτρινο πίςω. 

6. Δεν επιτρζπεται ςε όχθμα να φζρει μπροςτά ερυκρό φϊτα, ερυκρζσ αντανακλαςτικζσ 

ςυςκευζσ ι ερυκρά αντανακλαςτικά υλικό και πίςω λευκό ι ειδικισ επιλογισ κίτρινα φϊτα, 

λευκισ ι ειδικισ επιλογισ κίτρινεσ αντανακλαςτικζσ ςυςκευζσ ι λευκά ι ειδικισ επιλογισ 

κίτρινα αντανακλαςτικά υλικό. 
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Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται προκειμζνου για χριςθ λευκϊν ι 

ειδικισ επιλογισ κίτρινων φϊτων οπιςκοδρόμθςθσ οφτε για τθν αντανάκλαςθ των ανοικτοφ 

χρϊματοσ αρικμϊν ι γραμμάτων των πίςω πινακίδων αναγνϊριςθσ ι άλλων χαρακτθριςτικϊν 

ι διακριτικϊν ςθμάτων, που προβλζπονται και περιγράφονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

Επίςθσ δεν εφαρμόηεται για τθν αντανάκλαςθ του ανοικτοφ χρϊματοσ των ωσ άνω πινακίδων ι 

ςθμάτων, οφτε για τα ερυκρά φϊτα οριςμζνων οχθμάτων άμεςθσ ανάγκθσ, τα οποία 

περιςτρζφονται ι αναβοςβινουν. 

7. Οι οδθγοί των οδικϊν και τροχιοδρομικϊν οχθμάτων που κυκλοφοροφν κατά τθ διάρκεια τθσ 

νφκτασ, υποχρεοφνται να μεριμνοφν για το φωτιςμό τθσ πίςω πινακίδασ αρικμοφ κυκλοφορίασ, 

ϊςτε να είναι εφκολθ θ αναγνϊριςθ των ςτοιχείων τθσ. 

8. Στα ηωιλατο οχιματα και χειράμαξεσ θ ςυςκευι που εκπζμπει το φωτιςμό μπορεί να 

φζρεται από τον οδθγό ι από το ςυνοδό ο οποίοσ βαδίηει ςτθν αριςτερι πλευρά αυτϊν. 

9. Ομάδεσ πεηϊν οι οποίεσ οδθγοφνται από επιφορτιςμζνο για το ςκοπό αυτόν πρόςωπο ι 

ςχθματίηουν πομπι, όπωσ επίςθσ οι οδθγοί ηϊων ι ηϊων ζλξθσ φορτίου ι ιππαςίασ, οι οποίοι 

κινοφνται κατά μικοσ του οδοςτρϊματοσ τθ νφκτα, υποχρεοφνται να ζχουν προσ τθν πλευρά 

ςτθν οποία διεξάγεται θ κυκλοφορία αντανακλαςτικό ςτοιχείο ι ζνα τουλάχιςτον αναμμζνο 

φωσ λευκό ι ειδικισ επιλογισ κίτρινο μπροςτά και ζνα ερυκρό φωσ πίςω ι κίτρινο φωσ και ςτα 

δφο πιο πάνω ςθμεία. Τα φϊτα αυτά είναι δυνατόν να εκπζμπονται και από τθν αυτι ςυςκευι. 

Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ δεν εφαρμόηονται ςε κατοικθμζνθ περιοχι που φωτίηεται 

αρκετά. 

10. Των διατάξεων του άρκρου αυτοφ εξαιροφνται τα αμαξίδια βρεφϊν και ατόμων με 

μειωμζνθ κινθτικότθτα ωσ και άλλα μικρά οχιματα χωρίσ μθχανι, τα οποία ςφρονται ι 

προωκοφνται από τουσ πεηοφσ, εκτόσ και αν κυκλοφοροφν τθ νφκτα εκτόσ κατοικθμζνθσ 

περιοχισ, οπότε υποχρεοφνται να φζρουν αντανακλαςτικά ςτοιχεία χρϊματοσ λευκοφ ι 

κίτρινου. 

11. Δεν επιτρζπεται ςε όχθμα να ζχει φϊτα διαφορετικοφ χρϊματοσ από αυτά που ορίηονται 

κατά περίπτωςθ ςτο άρκρο αυτό. 

12. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 36 Κανόνεσ χρόςησ των φώτων οχημϊτων 

1. Κατά τθ διάρκεια τθσ νφκτασ ο οδθγόσ υποχρεοφται να ζχει τα φϊτα του οχιματόσ του 

αναμμζνα και να τα χρθςιμοποιεί όπωσ πιο κάτω: 

α) Τα φϊτα πορείασ απαγορεφεται να είναι αναμμζνα, όταν το οδόςτρωμα φωτίηεται, αρκετά 

μεν μζςα ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, αρκετά δε και ςυνεχϊσ εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, 

ϊςτε ο οδθγόσ να μπορεί να βλζπει ευκρινϊσ από απόςταςθ τουλάχιςτον εκατό (100) μζτρων 

κακϊσ και όταν το όχθμα βρίςκεται ςε ςτάςθ ι ςτάκμευςθ. 

β) Τα φϊτα πορείασ πρζπει, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ, να μθν είναι αναμμζνα ι, όταν είναι 

αναμμζνα, θ λειτουργία τουσ να ρυκμίηεται κατά τρόπον ϊςτε να αποτρζπεται θ κάμβωςθ: 
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αα) Πταν ο οδθγόσ πρόκειται να ςυναντθκεί με όχθμα που ζρχεται αντίκετα, τα τυχόν 

αναμμζνα φϊτα πορείασ πρζπει να ςβινουν ι θ λειτουργία τουσ να ρυκμίηεται κατά τρόπον 

ϊςτε να αποτρζπεται θ κάμβωςθ για αρκετό διάςτθμα και αντ' αυτϊν να είναι αναμμζνα τα 

φϊτα διαςταφρωςθσ, για να μπορεί ο οδθγόσ του άλλου οχιματοσ να προςχωριςει εφκολα και 

ακίνδυνα. 

ββ) Πταν ζνα όχθμα ακολουκεί πίςω και πλθςίον άλλου, τα φϊτα πορείασ μποροφν να 

χρθςιμοποιοφνται κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου αυτοφ για να δοκεί 

προειδοποίθςθ για τθν πρόκεςθ προςπεράςματοσ κατά το προβλεπόμενο από το άρκρο 37 του 

παρόντοσ Κϊδικα. 

γγ) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ κατά τθν οποία είναι αναγκαίο να αποφευχ8εί θ κάμβωςθ των 

άλλων που χρθςιμοποιοφν τθν αυτιν οδό, ι αυτϊν που χρθςιμοποιοφν άλλθ οδό ι υδάτινθ οδό 

ι ςιδθροδρομικι γραμμι, οι οποίεσ βαίνουν παράπλευρα αυτισ. 

γ) Τα φϊτα διαςταφρωςθσ επιβάλλεται να ανάβουν μζςα και ζξω από τισ κατοικθμζνεσ 

περιοχζσ όπου απαγορεφεται θ χριςθ των φϊτων πορείασ. 

δ) Τα φϊτα κζςθσ επιβάλλεται να χρθςιμοποιοφνται εκτόσ των περιπτϊςεων του άρκρου 35 

του παρόντοσ Κϊδικα και με τα φϊτα πορείασ, τα φϊτα διαςταφρωςθσ και τα φϊτα ομίχλθσ. Σε 

περίπτωςθ ςτάςθσ ι ςτάκμευςθσ μποροφν να ανάβουν τα φϊτα κζςθσ ι τα φϊτα ςτάκμευςθσ. 

2. Αν υπάρχουν φϊτα ομίχλθσ, ςφμφωνα με αυτά που ορίηονται ςτο άρκρο 69 του παρόντοσ 

Κϊδικα, πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε περίπτωςθ ομίχλθσ, χιονόπτωςθσ ι 

καταρρακτϊδουσ βροχισ, μόνα τουσ ι μαηί με τα φϊτα διαςταφρωςθσ. Τα φϊτα αυτά 

επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ςε ςτενοφσ ελικοειδείσ οδοφσ και αν δεν ςυντρζχουν οι πιο 

πάνω προχποκζςεισ. 

3. Με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 37 παρ. 3 του παρόντοσ Κϊδικα απαγορεφεται, 

κατά τθ ςυνάντθςθ με όχθμα που ζρχεται αντίκετα, το άναμμα και το ςβιςιμο των φϊτων ι θ 

εναλλαγι τθσ χριςθσ τουσ κατά μικρά χρονικά διαςτιματα. 

4. Θ κατά το άρκρο 37 παρ. 3 του παρόντοσ Κϊδικα φωτεινι προειδοποίθςθ είναι το άναμμα 

των φϊτων διαςταφρωςθσ, με διακοπζσ ςε μικρά χρονικό διαςτιματα ι το άναμμα με διακοπζσ 

των φϊτων πορείασ ι θ εναλλαγι των φϊτων διαςταφρωςθσ και των φϊτων πορείασ με 

διακοπζσ επίςθσ ςε μικρά χρονικά διαςτιματα. 

5. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ β` τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ 

τιμωρείται με χρθματικι ποινι διακοςίων (200,00) ζωσ επτακοςίων (700,00) ευρϊ και με 

αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδιγθςθσ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ, θ οποία 

επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο. Αυτόσ δε που παραβαίνει τισ λοιπζσ διατάξεισ του 

άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 37 Ηχητικϋσ και φωτεινϋσ προειδοποιόςεισ 

1. Θ χριςθ θχθτικϊν οργάνων προειδοποίθςθσ επιτρζπεται μόνο: 

α) Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αποφυγι δυςτυχιματοσ. 
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β) Εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, κατά το προςπζραςμα, για να ειδοποιθκεί ο οδθγόσ του 

προπορευόμενου οχιματοσ, αν αυτό είναι απαραίτθτο. 

γ) Πταν μεταφζρονται με οχιματα άτομα, τα οποία κινδυνεφουν ι ζχουν άμεςθ ανάγκθ 

ιατρικισ βοικειασ. 

2. Θ χριςθ των θχθτικϊν οργάνων πρζπει να μθν παρατείνεται πζραν του απολφτωσ αναγκαίου 

χρόνου. 

3. Οι οδθγοί αυτοκινιτων οχθμάτων μποροφν τθ νφκτα, αντί θχθτικϊν προειδοποιιςεων, να 

δίνουν τισ φωτεινζσ προειδοποιιςεισ, του άρκρου 36 παρ. 4 του παρόντοσ Κϊδικα. 

4. Ο οδθγόσ ςχολικοφ λεωφορείου ι οχιματοσ μεταφοράσ ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα 

οφείλει να ζχει αναμμζνο το ςφςτθμα φωτεινοφ ςυναγερμοφ, όςο χρόνο διαρκεί θ επιβίβαςθ ι 

αποβίβαςθ. 

5. Οι οδθγοί αυτοκινιτων οχθμάτων, εκτόσ από τθν περίπτωςθ ακινθςίασ του οχιματοσ, 

επιτρζπεται να κζτουν ςε λειτουργία τα φϊτα ζκτακτθσ ανάγκθσ (ςφςτθμα φωτεινοφ 

ςυναγερμοφ), μόνο όταν κινδυνεφουν τρίτοι από το δικό τουσ όχθμα. 

6. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρκρου αυτοφ 

τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο είκοςι (20,00) ευρϊ. 

Άρθρο 38 Κανόνεσ κυκλοφορύασ πεζών 

1. Οι πεηοί υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν τα πεηοδρόμια ι τα ειδικό γι` αυτοφσ ερείςματα. 

Κατ' εξαίρεςθ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν το οδόςτρωμα, αφοφ λάβουν τισ αναγκαίεσ 

προφυλάξεισ: 

α) Ρεηοί που ωκοφν, ςφρουν ι μεταφζρουν ογκϊδθ αντικείμενα, οι οποίοι αν βάδιηαν ςτο 

πεηοδρόμιο ι το ζρειςμα, κα προκαλοφςαν ςοβαρι δυςχζρεια ςτθν κίνθςθ των άλλων πεηϊν. 

β) Ομάδεσ πεηϊν, όταν οδθγοφνται από ειδικό για το ςκοπό αυτόν επιφορτιςμζνο πρόςωπο ι 

ςχθματίηουν πομπι. 

γ) Άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα, τα οποία κινοφνται ςε αναπθρικά κακίςματα. 

2. Αν είναι αδφνατθ θ χρθςιμοποίθςθ των πεηοδρομίων ι των ερειςμάτων, που προορίηονται 

για τουσ πεηοφσ, ι δεν υπάρχουν πεηοδρόμθςι ερείςματα οι πεηοί μποροφν να βαδίηουν ςτο 

οδόςτρωμα, κατά τρόπον ϊςτε να μθν παρεμποδίηουν τθν κυκλοφορία. Αν το οδόςτρωμα 

δια8ζτει λωρίδα για ποδιλατα ι μοτοποδιλατα, μποροφν να βαδίηουν ς` αυτιν, αν το 

επιτρζπει θ πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ και δεν παρεμποδίηουν τθν κίνθςθ των 

μοτοποδθλάτων ι ποδθλάτων. Οι πεηοί δεν επιτρζπεται να υπερπθδοφν εμπόδια π.χ. δοκοφσ, 

αλυςίδεσ, νθςίδεσ, ςτθκαία, κιγκλιδϊματα, που ζχουν τοποκετθκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ για 

ειδικοφσ λόγουσ. 

Θ φπαρξθ τζτοιων εμποδίων ςθμαίνει απαγόρευςθ ειςόδου του πεηοφ ςτθν αποκλειςμζνθ 

επιφάνεια τθσ οδοφ. 
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3. Οι πεηοί που χρθςιμοποιοφν το οδόςτρωμα υποχρεοφνται να βαδίηουν αντίκετα με τθν 

κατεφ8υνςθ τθσ κυκλοφορίασ και όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτο άκρο του οδοςτρϊματοσ, 

εκτόσ αν κατ` αυτόν τον τρόπο κινδυνεφουν ι δεν το επιτρζπουν ειδικζσ περιςτάςεισ. 

Κατ' εξαίρεςθ, πρόςωπα που ωκοφν ι ςφρουν χειράμαξεσ, ωκοφν ποδιλατο, μοτοποδιλατο ι 

μοτοςυκλζτα, άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα, που κινοφνται ςε αναπθρικά κακίςματα ωσ και 

ομάδεσ πεηϊν, όταν ςχθματίηουν πομπι ι οδθγοφνται από ειδικά επιφορτιςμζνο πρόςωπο, 

υποχρεοφνται να βαδίηουν πλθςίον του δεξιοφ άκρου του οδοςτρϊματοσ. Οι πεηοί που 

βαδίηουν ςτο οδόςτρωμα, αν δεν ςχθματίηουν πομπι, υποχρεοφνται να βαδίηουν ςε απλό 

ςτοίχο, όταν το απαιτεί θ αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ, εξαιτίασ των ςυνκθκϊν ορατότθτασ, τθσ 

πυκνότθτασ ι άλλων λόγων. Ομάδεσ πεηϊν που κινοφνται ςτισ οδοφσ υποχρεοφνται να αφινουν 

ελεφκερθ ςτα δεξιά τθσ οδοφ επαρκι επιφάνεια του οδοςτρϊματοσ, ϊςτε να μπορεί να 

διζρχεται ζνα όχθμα. 

4. Οι πεηοί προκειμζνου να διαςχίςουν το οδόςτρωμα, υποχρεοφνται: 

α) Αν υπάρχουν ςτο οδόςτρωμα διαβάςεισ πεηϊν, να τισ χρθςιμοποιοφν. 

β) Αν ςτθ διάβαςθ πεηϊν τθν οποία πρόκειται να χρθςιμοποιιςουν, υπάρχουν φωτεινοί 

ςθματοδότεσ πεηϊν, να ςυμμορφϊνονται ςτα ςιματά τουσ. 

γ) Αν ςτθ διάβαςθ δεν υπάρχουν φωτεινοί ςθματοδότεσ πεηϊν, αλλά θ κυκλοφορία ρυκμίηεται 

με φωτεινοφσ ςθματοδότεσ οχθμάτων ι από τροχονόμουσ και δίνεται ςιμα για να 

προχωριςουν τα οχιματα, να μθν κατζρχονται ςτο οδόςτρωμα. 

δ) Σε διαβάςεισ που θ κυκλοφορία τόςο των πεηϊν όςο και των οχθμάτων δεν ρυκμίηεται με 

φωτεινοφσ ςθματοδότεσ, να μθν κατεβαίνουν ςτο οδόςτρωμα πριν λάβουν υπόψθ τουσ τθν 

απόςταςθ και τθν ταχφτθτα των οχθμάτων τα οποία πλθςιάηουν. 

ε) Αν δεν υπάρχουν ςτο οδόςτρωμα διαβάςεισ πεηϊν, να μθν κατεβαίνουν ς` αυτό, αν δεν 

βεβαιωκοφν ότι δεν κα παρεμποδίςουν τθν κυκλοφορία των οχθμάτων, ςτθ ςυνζχεια δε να 

διαςχίηουν το οδόςτρωμα κάκετα προσ τον άξονά του. 

ςτ) Σε ιςόπεδουσ οδικοφσ κόμβουσ, ςτουσ οποίουσ θ κυκλοφορία ρυ8μίηετοι με φωτεινοφσ 

ςθματοδότεσ οχθμάτων ι τροχονόμουσ, να διαςχίηουν το οδόςτρωμα βαδίηοντασ παράλλθλα 

με τα κινοφμενα οχιματα. 

η) Να διαςχίηουν το οδόςτρωμα κάκετα χωρίσ να βραδυποροφν ι να ςταματοφν ςε αυτό 

αδικαιολόγθτα. 

5. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 39 υμπεριφορϊ των οδηγών προσ τουσ πεζούσ 

1. Πλοι οι οδθγοί πρζπει να αποφεφγουν να ςυμπεριφζρονται με τρόπο που μπορεί να κζςει ςε 

κίνδυνο τουσ πεηοφσ. 
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Τθρουμζνων των διατάξεων των άρκρων 12 παρ. 1,17 παρ. 3 περίπτωςθ ςτ` και 19 παρ. 1 του 

παρόντοσ Κϊδικα, όπου ςε οδοςτρϊματα υπάρχουν διαβάςεισ πεηϊν, οι οποίεσ ζχουν 

ςθμανκεί με πινακίδεσ ι διαγραμμίςεισ και θ κυκλοφορία των οχθμάτων ρυκμίηεται με 

φωτεινι ςθματοδότθςθ ι τροχονόμουσ, οι οδθγοί οχθμάτων υποχρεοφνται: 

α) Να ςταματοφν πριν από τθ διάβαςθ, όταν απαγορεφεται ςε αυτοφσ με ςιμα να 

προχωριςουν ι όταν τυφλοί χρθςιμοποιοφν και επιδεικνφουν το λευκό μπαςτοφνι τουσ, για να 

δείξουν ότι πρόκειται να διαςχίςουν τθν οδό ι όταν τα άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα 

πρόκειται να διαςχίςουν τθν οδό. Πταν επιτραπεί να προχωριςουν, να μθ διακόπτουν ι 

παρεμποδίηουν τθ διζλευςθ των πεηϊν, τυφλϊν ι των ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα, οι 

οποίοι ζχουν ιδθ ειςζλκει και προχωροφν ςτθ διάβαςθ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 38 του 

παρόντοσ Κϊδικα. 

β) Αυτοί που προτίκενται να ςτρίψουν ςε άλλθ οδό, ςτθν είςοδο τθσ οποίασ υπάρχει διάβαςθ 

πεηϊν, να κινοφνται αργά και να παραχωροφν προτεραιότθτα ςτουσ πεηοφσ που ιδθ 

χρθςιμοποιοφν ι ειςζρχονται ςτθ διάβαςθ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 38 του παρόντοσ 

Κϊδικα και ςε περίπτωςθ ανάγκθσ να διακόπτουν τθν πορεία του οχιματόσ τουσ. 

2. Αν ςε ςθμαςμζνθ διάβαςθ πεηϊν θ κυκλοφορία των οχθμάτων δεν ρυκμίηεται με φωτεινι 

ςθματοδότθςθ ι με τροχονόμο, οι οδθγοί υποχρεοφνται να πλθςιάηουν ςτθ διάβαςθ με 

ταχφτθτα τόςο μικρι ϊςτε να μθν εκκζτουν ςε κίνδυνο τουσ πεηοφσ που τθ χρθςιμοποιοφν ι 

ειςζρχονται ςε αυτιν και, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, να διακόπτουν τθν πορεία του οχιματόσ τουσ 

για να επιτρζπουν τθ διζλευςθ των πεηϊν. 

Σε ςθμαςμζνουσ με ειδικι ςιμανςθ πεηοδρόμουσ, τα οχιματα τα οποία επιτρζπεται να 

ειςζλκουν ςε αυτοφσ οφείλουν να κινοφνται με ταχφτθτα βαδίςματοσ και να παραχωροφν 

προτεραιότθτα ςτουσ πεηοφσ. Στουσ οδθγοφσ των οδικϊν οχθμάτων επιβάλλεται να 

παραχωροφν προτεραιότθτα ςτισ διαβάςεισ πεηϊν ι ποδθλατιςτϊν, όταν ςε αυτζσ κινοφνται 

πεηοί ι ποδθλατιςτζσ αντίςτοιχα. 

3. Σε περιοχζσ κατοικίασ που ζχουν χαρακτθριςκεί και ςθμανκεί ωσ περιοχζσ ιπιασ 

κυκλοφορίασ εφαρμόηονται οι εξισ ειδικοί κανόνεσ: 

α) Οι πεηοί μποροφν να χρθςιμοποιοφν το οδόςτρωμα ςε όλο το πλάτοσ του. Τα παιχνίδια 

επιτρζπονται. 

β) Οι οδθγοί πρζπει να προχωροφν με πολφ χαμθλι ταχφτθτα, θ οπαία ςε καμιά περίπτωςθ δε 

κα πρζπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα τθν ϊρα. 

γ) Οι οδθγοί δεν πρζπει να κζτουν τουσ πεηοφσ ςε κίνδυνο οφτε να ςυμπεριφζρονται με 

παρεμποδιςτικό τρόπο. Αν είναι αναγκαία πρζπει να ςταματοφν. 

δ) Οι πεηοί δεν πρζπει να εμποδίηουν χωρίσ λόγο τθν κυκλοφορία των οχθμάτων. 

ε) Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ, εκτόσ από εκεί που επιτρζπεται από ςιματα ςτάκμευςθσ. 

ςτ) Σε διαςταυρϊςεισ, Χριςτεσ τθσ οδοφ που εξζρχονται από περιοχι κατοικίασ πρζπει να 

παραχωροφν τθν προτεραιότθτα ςτουσ άλλουσ χριςτεσ τθσ οδοφ. 
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4. Οι οδθγοί, οι οποίοι πρόκειται να ςτρίψουν ςε άλλθ οδό ςτθν οποία δεν υπάρχουν 

ςθμαςμζνεσ με πινακίδεσ διαβάςεισ πεηϊν ι διαγραμμίςεισ ςτο οδόςτρωμα, υποχρεοφνται να 

παραχωροφν προτεραιότθτα ςτουσ πεηοφσ, οι οποίοι ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 38 του παρόντοσ Κϊδικα, ζχουν κατζλκει ςτο οδόςτρωμα τθσ οδοφ, ςτθν οποία 

πρόκειται να ειςζλκουν οι οδθγοί και ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, να διακόπτουν τθν πορεία του 

οχιματόσ τουσ. Οι οδθγοί πρζπει επίςθσ να δείχνουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ πεηοφσ που 

διαςχίηουν τθν οδό προκειμζνου να επιβιβαςτοφν ςε μζςα μαηικισ μεταφοράσ ι όταν 

απομακρφνονται από αυτά. 

5. Οι οδθγοί που προτίκενται να προςπεράςουν από δεξιά, όταν αυτό επιτρζπεται, όχθμα 

δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν, που βρίςκεται ςε ςτάςθ ςε κακοριςμζνο ςθμείο, υποχρεοφνται να 

ςταματοφν, για να επιτρζπουν τθν αποβίβαςθ ι επιβίβαςθ των επιβατϊν. 

6. Ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Άρθρο 40 Ειδικού κανόνεσ για τουσ οδηγούσ ποδηλϊτων, μοτοποδηλϊτων, 
μοτοςικλετών και τρύτροχων οχημϊτων 

1. Οι οδθγοί ποδθλάτων, μοτοποδθλάτων, μοτοςικλετϊν και τρίτροχων οχθμάτων, 

απαγορεφεται: 

α) Να ρυμουλκοφνται από άλλο όχθμα. 

β) Να ρυμουλκοφν ι ωκοφν διάφορα αντικείμενα. 

γ) Να μεταφζρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίηουν τθν οδιγθςθ του οχιματοσ τουσ ι 

εκκζτουν ςε κίνδυνο τουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ. 

δ) Να κινοφνται ανά δφο ι και πλείονεσ παράλλθλα. 

ε) Να ςφρουν μαηί τουσ ηϊα δεμζνα με λουρί. 

ςτ) Να χρθςιμοποιοφν εν κινιςει ακουςτικά που ζχουν ςυνδεκεί με φορθτά ραδιόφωνα, 

μαγνθτόφωνα και άλλεσ παρεμφερείσ θχθτικζσ ςυςκευζσ. Από τθ διάταξθ αυτιν εξαιροφνται 

ακουςτικά και κεφαλόφωνα ανοικτισ ακρόαςθσ φορθτϊν ςυςκευϊν ραδιοεπικοινωνίασ, που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν επικοινωνία ςε μικρι απόςταςθ μεταξφ των οδθγϊν. Ροδθλάτων, 

μοτοποδθλάτων και μοτοςικλετϊν ι μεταξφ των οδθγϊν των οχθμάτων αυτϊν και ςτακμϊν 

βάςθσ ι άλλων κινθτϊν ςτακμϊν ραδιοδικτφων, κακϊσ επίςθσ και μεταξφ των οδθγϊν 

εκπαιδευτικϊν μοτοποδθλάτων και μοτοςικλετϊν και των εκπαιδευτικϊν αυτοκινιτων κατά τισ 

φάςεισ τθσ εκπαίδευςθσ ι τθσ εξζταςθσ των υποψιφιων οδθγϊν. 

η) Να χρθςιμοποιοφν εν κινιςει κινθτό τθλζφωνο το οποίο δεν είναι τοποκετθμζνο ςε ειδικι 

κζςθ για ανοικτι ακρόαςθ. 

2. Οι οδθγοί ποδθλάτων, μοτοποδθλάτων, μοτοςικλετϊν και τρίτροχων οχθμάτων 

υποχρεοφνται, όταν οδθγοφν, να κρατοφν το τιμόνι και με τα δφο τουσ χζρια, εκτόσ αν δίνουν 

ςιμα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα. 
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3. Οι οδθγοί ποδθλάτων υποχρεοφνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδθγοφν 

βαδίηοντασ, όταν δθμιουργείται εμπόδιο ι κίνδυνοσ για τθν κυκλοφορία των πεηϊν. 

4. Οι οδθγοί ποδθλάτων και μοτοποδθλάτων απαγορεφεται να μεταφζρουν επιβάτεσ ςτα 

οχιματά τουσ. 

Κατ' εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ μεταφορά ενόσ μόνο επιβάτθ ςε ποδιλατο που ζχει δφο ηεφγθ 

ποδοςτροφάλων και διακζτει, από καταςκευι, μόνιμο πρόςκετο κάκιςμα, ωσ και ςε 

μοτοποδιλατο, που διακζτει, από καταςκευι, προςαρμοςμζνο ςτακερό πρόςκετο κάκιςμα. Οι 

οδθγοί μοτοςικλετϊν και τρίτροχων οχθμάτων, επιτρζπεται να μεταφζρουν επιβάτθ μόνο μζςα 

ςτα ειδικό καλάκι, αν υπάρχει για το ςκοπό αυτόν και ςε πρόςκετο κάκιςμα, το οποίο είναι 

ςτακερά προςαρμοςμζνο, από καταςκευι, πίςω ι δίπλα από τθ κζςθ του οδθγοφ. 

5. Σε οδοφσ, οι οποίεσ ζχουν λωρίδα κυκλοφορίασ για τθν κίνθςθ ποδθλάτων ι μοτοποδθλάτων, 

απαγορεφεται ςτουσ οδθγοφσ αυτϊν να χρθςιμοποιοφν το υπόλοιπο του οδοςτρϊματοσ. 

6. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ, πλθν των περιπτϊςεων ςτ` και η τθσ παραγράφου 1, όπου ο παραβάτθσ 

τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ και αφαίρεςθ επιτόπου τθσ 

άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για τριάντα (30) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ 

διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα. 

Άρθρο 41 Ειδικού κανόνεσ για ςυνοδεύεσ, πομπϋσ και κύνηςη αμαξιδύων 
ατόμων με μειωμϋνη κινητικότητα ό βρεφών 

1. Απαγορεφεται ςτουσ χριςτεσ τθσ οδοφ να διακόπτουν ςτρατιωτικζσ φάλαγγεσ, ςτοίχουσ 

μακθτϊν, οι οποίοι ςυνοδεφονται από επιφορτιςμζνο ειδικά για το ςκοπό αυτόν πρόςωπο και 

άλλεσ πομπζσ. 

2. Για τθν κίνθςθ αμαξιδίων ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα, τα οποία προωκοφνται από 

τουσ ίδιουσ ι τουσ ςυνοδοφσ τουσ και αμαξιδίων βρεφϊν, επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται τα 

πεηοδρόμια, οι πεηόδρομοι ι κατάλλθλα ερείςματα. 

3. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 42 Οδόγηςη υπό την επύδραςη οινοπνεύματοσ, φαρμϊκων ό τοξικών 
ουςιών 

1. Απαγορεφεται θ οδιγθςθ κάκε οδικοφ οχιματοσ από οδθγό, ο οποίοσ κατά τθν οδιγθςθ του 

οχιματοσ βρίςκεται υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ, τοξικϊν ουςιϊν ι φαρμάκων που 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςθσ τουσ ενδζχεται να επθρεάηουν τθν ικανότθτα του οδθγοφ. Ο 

ελεγχόμενοσ οδθγόσ κεωρείται ότι βρίςκεται υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ όταν το 

ποςοςτό αυτοφ ςτον οργανιςμό είναι από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματοσ (0,50 gr./l) και 

άνω, μετροφμενο με τθ μζκοδο τθσ αιμολθψίασ ι από 0,25 χιλιοςτά του γραμμαρίου ανά λίτρο 

εκπνεόμενου αζρα και άνω, όταν θ μζτρθςθ γίνεται ςτον εκπνεόμενο αζρα με αντίςτοιχθ 

ςυςκευι αλκοολομζτρου. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ, Δθμόςιασ 

Τάξθσ και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν μπορεί να οριςκεί και μικρότερο ποςοςτό από το 
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αναφερόμενο ςτο προθγοφμενο εδάφιο, να κακοριςτοφν ειδικζσ κατθγορίεσ οδθγϊν με 

μικρότερα ποςοςτά, προςαρμοηόμενων αναλόγωσ και των ορίων τθσ παραγράφου 7, να 

εξειδικεφονται τα όρια τοξικϊν ουςιϊν ι φαρμάκων τθσ παροφςασ παραγράφου που ενδζχεται 

να επθρεάηουν τθν ικανότθτα του οδθγοφ και να κακορίηονται οι επιςτθμονικοί τρόποι και θ 

διαδικαςία διαπίςτωςθσ τθσ χριςθσ οινοπνεφματοσ, τοξικϊν ουςιϊν ι φαρμάκων κατά τισ 

παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια. 

2. Τα αρμόδια αςτυνομικά και λιμενικά όργανα μποροφν κατά περίπτωςθ να αςκοφν ζλεγχο για 

τθ διαπίςτωςθ φπαρξθσ, ςτον οργανιςμό των οδθγϊν, οινοπνεφματοσ, τοξικϊν ουςιϊν ι 

φαρμάκων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο, οι δε οδθγοί υποχρεοφνται να δζχονται τον 

ζλεγχο αυτόν. 

3. Σε περίπτωςθ κανατθφόρου τροχαίου ατυχιματοσ ο ζλεγχοσ για τθ διαπίςτωςθ φπαρξθσ 

ςτον οργανιςμό οινοπνεφματοσ, τοξικϊν ουςιϊν ι φαρμάκων, κατά τθν παράγραφο 1 του 

παρόντοσ άρκρου, γίνεται υποχρεωτικά με αιμολθψία από τα κανόντα πρόςωπα, ωσ και από 

τουσ ηϊντεσ, εκτόσ και αν για τουσ τελευταίουσ ειδικοί πακολογικοί λόγοι δεν το επιτρζπουν, 

οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ μζτρθςθ γίνεται, για μεν το οινόπνευμα ςτον εκπνεόμενο αζρα 

με τθ ςυςκευι αλκοολομζτρου, για δε τισ τοξικζσ ουςίεσ και φάρμακα με τθ λιψθ οφρων ι 

άλλο πρόςφορο μζςο. Για τθν φπαρξθ ι μθ των προβαλλόμενων αυτϊν λόγων χρειάηεται 

Ιατρικι πιςτοποίθςθ από δθμόςιο νοςοκομείο. 

4. Σε περίπτωςθ τροχαίου ατυχιματοσ με ςωματικζσ βλάβεσ ο ζλεγχοσ για τθ διαπίςτωςθ 

φπαρξθσ ςτον οργανιςμό οινοπνεφματοσ γίνεται είτε ςτον εκπνεόμενο αζρα με αντίςτοιχθ 

ςυςκευι αλκοολομζτρων είτε με αιμολθψία. 

5. Στουσ τροχονομικοφσ ελζγχουσ ςτο δρόμο ι ςε τροχαία ατυχιματα χωρίσ ςωματικζσ βλάβεσ, 

ο ζλεγχοσ για τθ διαπίςτωςθ φπαρξθσ ςτον οργανιςμό οινοπνεφματοσ γίνεται ςτον εκπνεόμενο 

αζρα με αντίςτοιχθ ςυςκευι αλκοολομζτρου, για δε τθ διαπίςτωςθ φπαρξθσ τοξικϊν ουςιϊν ι 

φαρμάκων τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ γίνεται με τθ χρθςιμοποίθςθ κάκε κατάλλθλου 

επιςτθμονικοφ μζςου. Θ διαπίςτωςθ του ποςοςτοφ ςυγκζντρωςθσ οινοπνεφματοσ ςε ατφχθμα 

πεηοφ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παροφςασ και των δφο προθγοφμενων παραγράφων, 

διαπιςτϊνεται με τον ίδιο τρόπο. 

6. Με τθν επιφφλαξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 3, όποιοσ αρνείται να 

υποβλθκεί ςε ζλεγχο για τθ διαπίςτωςθ φπαρξθσ ςτον οργανιςμό του οινοπνεφματοσ, είτε δια 

αιμολθψίασ είτε με τθ χριςθ ςυςκευισ αλκοολομζτρου, τεκμαίρεται ότι θ ςυγκζντρωςθ 

οινοπνεφματοσ ςτο αίμα του είναι άνω του 1,10 gr/l ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ αιμολθψίασ. 

Επίςθσ όποιοσ αρνείται να υποβλθκεί ςε ζλεγχο για τθ διαπίςτωςθ φπαρξθσ τοξικϊν ουςιϊν ι 

φαρμάκων ςτον οργανιςμό τεκμαίρεται ότι βρίςκεται υπό τθν επίδραςθ τοξικϊν ουςιϊν ι 

φαρμάκων που ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τουσ ενδζχεται να επθρεάηουν τθν ικανότθτα 

οδιγθςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9. 

7. Πποιοσ οδθγεί όχθμα υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ τιμωρείται ωσ εξισ: 

α. Με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ, εάν θ ςυγκζντρωςθ οινοπνεφματοσ ςτο 

αίμα του κυμαίνεται από 0,50 g/l ζωσ 0,80 g/l, μετροφμενθ με τθ μζκοδο τθσ αιμολθψίασ ι από 
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0,25 ζωσ 0,40 χιλιοςτά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αζρα, όταν θ μζτρθςθ γίνεται 

ςτον εκπνεόμενο αζρα με αντίςτοιχθ ςυςκευι αλκοολομζτρου. 

β. Με διοικθτικό πρόςτιμο επτακοςίων (700,00) ευρϊ και με αφαίρεςθ, επιτόπου, τθσ άδειασ 

ικανότθτασ οδθγοφ για ενενιντα (90) θμζρεσ, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία 

του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα, εάν θ ςυγκζντρωςθ οινοπνεφματοσ ςτο αίμα του είναι 

άνω του 0,80 g/l και μζχρι 1,10g/l, μετροφμενθ με τθ μζκοδο τθσ αιμολθψίασ ι άνω των 0,40 

ζωσ 0,60 χιλιοςτϊν του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αζρα, όταν θ μζτρθςθ γίνεται ςτον 

εκπνεόμενο αζρα με αντίςτοιχθ ςυςκευι αλκοολομζτρου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ άδεια 

ικανότθτασ οδθγοφ επιςτρζφεται μετά τθν παρζλευςθ του τριμινου, μόνο με τθν προςκόμιςθ 

του αποδεικτικοφ καταβολισ του διοικθτικοφ προςτίμου. 

γ. Με φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο (2) μθνϊν, διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων διακοςίων (1.200,00) 

ευρϊ και αφαίρεςθ, επιτόπου, τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ, 

ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα, εάν θ 

ςυγκζντρωςθ οινοπνεφματοσ ςτο αίμα του είναι άνω του 1,10 g/l μετροφμενθ με τθ μζκοδο τθσ 

αιμολθψίασ ι άνω των 0,60 χιλιοςτϊν του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αζρα, όταν θ 

μζτρθςθ γίνεται ςτον εκπνεόμενο αζρα με αντίςτοιχθ ςυςκευι αλκοολομζτρου. Στθν 

περίπτωςθ αυτι θ άδεια ικανότθτασ οδθγοφ επιςτρζφεται μετά τθν παρζλευςθ του εξαμινου, 

μόνο με τθν προςκόμιςθ αποδεικτικοφ καταβολισ του διοικθτικοφ προςτίμου. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

δ. Στισ πιο πάνω περιπτϊςεισ α`, β` και γ` το όχθμα ακινθτοποιείται υποχρεωτικά και 

φυλάςςεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 46 του παρόντοσ και των, κατ` 

εξουςιοδότθςθ αυτοφ, εκδιδόμενων αποφάςεων. Ο ζλεγχοσ και θ βεβαίωςθ των παραβάςεων 

τθσ παροφςασ παραγράφου γίνεται από ςυνεργείο δφο τουλάχιςτον αςτυνομικϊν ι λιμενικϊν, 

εκ των οποίων ο ζνασ είναι ανακριτικόσ υπάλλθλοσ. 

8. Εάν ο οδθγόσ οχιματοσ καταλθφκεί να οδθγεί και πάλι υπό τθν επιρεια οινοπνεφματοσ 

εντόσ δφο (2) ετϊν από προθγοφμενθ παράβαςθ τθσ απαγόρευςθσ οδιγθςθσ υπό τθν επίδραςθ 

οινοπνεφματοσ και θ ςυγκζντρωςθ οινοπνεφματοσ ςτο αίμα του, κατά τθ νζα παράβαςθ, είναι 

άνω του 1,10 g/l, μετροφμενθ με τθ μζκοδο τθσ αιμολθψίασ ι άνω των 0,60 χιλιοςτϊν του 

γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αζρα, όταν θ μζτρθςθ γίνεται ςτον εμπνεόμενο αζρα με 

αντίςτοιχθ ςυςκευι αλκοολομζτρου, επιβάλλεται για κάκε περαιτζρω παράβαςθ ποινι 

φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν και διοικθτικό πρόςτιμο δφο χιλιάδων (2.000,00) ευρϊ, 

κακϊσ και επιτόπου αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για πζντε (5) χρόνια, ςφμφωνα με 

τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα. Θ αφαίρεςθ τθσ 

άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, αρχίηει κάκε φορά από τθ λιξθ του χρόνου 

τθσ προθγοφμενθσ αφαίρεςθσ. 
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Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ άδεια ικανότθτασ οδθγοφ επιςτρζφεται μετά τθν παρζλευςθ του 

ςυνολικοφ χρόνου αφαίρεςθσ τθσ, μόνο με τθν προςκόμιςθ αποδεικτικοφ καταβολισ των 

διοικθτικϊν προςτίμων. 

Θ περίπτωςθ δ` τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εφαρμόηεται αναλόγωσ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

9. Εάν ο οδθγόσ καταλθφκεί να οδθγεί υπό τθν επίδραςθ τοξικϊν ουςιϊν ι φαρμάκων, που 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τουσ ενδζχεται να επθρεάηουν τθν ικανότθτα οδιγθςθσ, τιμωρείται με 

φυλάκιςθ τουλάχιςτον δφο (2) μθνϊν και με χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων (200,00) 

ευρϊ και με αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μζχρι ζξι 

(6) μθνϊν, θ οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

10. Στισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 7 εδάφιο γ` και 8 του άρκρου αυτοφ, θ παράβαςθ 

τιμωρείται, παράλλθλα και ανεξάρτθτα από τισ ποινικζσ και λοιπζσ κυρϊςεισ που προβλζπουν 

οι διατάξεισ αυτζσ, και με τθν ποινι τθσ αφαίρεςθσ των κρατικϊν πινακίδων και τθσ άδειασ 

κυκλοφορίασ του οχιματοσ για χρονικό διάςτθμα από δζκα (10) θμζρεσ ζωσ ζξι (6) μινεσ, θ 

οποία επιβάλλεται από το δικαςτιριο. Θ κφρωςθ αυτι δεν ιςχφει για τισ περιπτϊςεισ των 

κατθγοριϊν οχθμάτων του άρκρου 103 παρ. 4 ςτοιχεία α` και β` του παρόντοσ. 

11. Οι διατάξεισ των παραγράφων 1 ζωσ και 6, εφαρμόηονται κατ` αναλογία ςτουσ κυβερνιτεσ 

ι χειριςτζσ των μικρϊν ςκαφϊν και των καλάςςιων μζςων αναψυχισ, θ κίνθςθ και κυκλοφορία 

των οποίων κακορίηεται με τουσ Γενικοφσ Κανονιςμοφσ Λιμζνα, που εκδίδονται κατ` 

εξουςιοδότθςθ του άρκρου 156 του Κ.Δ.Ν.Δ., κακϊσ και ςτουσ κυβερνιτεσ των πλοίων 

αναψυχισ του Ν. 2743/ 1999 (ΦΕΚ 211 Α), εφόςον αυτά δεν ζχουν ςυγκροτθμζνο πλιρωμα. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, εφαρμόηονται κατ` αναλογία και οι ποινικζσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 

7 και επιβάλλονται οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ του άρκρου 157 του Κ.Δ.Ν.Δ., με τθ διαδικαςία που 

ορίηεται ς` αυτό. 

2. Θ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ οινοπνεφματοσ ςτον οργανιςμό του οδθγοφ γίνεται με τθ μζκοδο 

τθσ αιμολθψίασ ι με ςυςκευι αλκοολομζτρου από τον εκπνεόμενο αζρα, ςφμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 42 του Ν. 2696/1999 (Α` 57) όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 43 του Ν. 2963/2001. 
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3. Στουσ οδθγοφσ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου και μόνο για το πρόςτιμο των εκατόν 

ςαράντα ζξι ευρϊ και 74 λεπτά, (146,74), που προβλζπει θ διάταξθ τθσ παραγράφου 7α του 

άρκρου 42 του Ν. 2696/1999 όπωσ ιςχφει, τοφτο επιβάλλεται αν θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ 

οινοπνεφματοσ κυμαίνεται από 0,20 ζωσ 0,80 γραμμάρια ανά λίτρο αίματοσ, μετροφμενθ με τθ 

μζκοδο τθσ αιμολθψίασ και ςε 0,10 ζωσ 0,40 χιλιοςτά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου 

αζρα, όταν θ μζτρθςθ γίνεται ςτον εκπνεόμενο αζρα με αντίςτοιχθ ςυςκευι αλκοολομζτρου. 

Άρθρο 43 υμπεριφορϊ ςε περύπτωςη ατυχόματοσ 

1. Αν ςυμβεί οδικό τροχαίο ατφχθμα, από το οποίο επιλκε βλάβθ ςε πρόςωπα ι πράγματα, 

κάκε οδθγόσ ι άλλοσ που χρθςιμοποιεί τθν οδό, ο οποίοσ ενεπλάκθ με οποιονδιποτε τρόπο 

ςτο ατφχθμα υποχρεοφται: 

α) Να ςτακμεφςει αμζςωσ ςτον τόπο του ατυχιματοσ χωρίσ να δθμιουργιςει πρόςκετουσ 

κινδφνουσ ςτθν κυκλοφορία. 

β) Να λάβει μζτρα κυκλοφοριακισ αςφάλειασ όταν τόπο του ατυχιματοσ και, αν δεν μπορεί, να 

ειδοποιιςει για το ατφχθμα τθν πλθςιζςτερθ Αςτυνομικι Αρχι. 

γ) Να δϊςει τα ςτοιχείο τθσ ταυτότθτόσ του ωσ και κάκε χριςιμθ ςχετικι με το όχθμά του 

πλθροφορία, αν οι εμπλακζντεσ ςτο ατφχθμα ηθτιςουν αυτά. Σε περίπτωςθ υλικϊν ηθμιϊν, αν 

ο ηθμιωκείσ δεν είναι παρϊν τα εμπλακζντα ςτο ατφχθμα πρόςωπα υποχρεοφνται, μζςα ςε 

είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ, να του δϊςουν τισ πιο πάνω πλθροφορίεσ κατά τον καταλλθλότερο 

τρόπο ι δια του πλθςιζςτερου Αςτυνομικοφ Τμιματοσ, το οποίο φροντίηει για τθν ενθμζρωςθ 

του ηθμιωκζντα. 

2. Αν από το οδικό τροχαίο επιλκε κάνατοσ ι ςωματικι βλάβθ, κάκε οδθγόσ ι άλλοσ που 

χρθςιμοποιεί τθν οδό, ο οποίοσ ενεπλάκθ με οποιονδιποτε τρόπο ςτο ατφχθμα, υποχρεοφται 

επιπλζον: 

α) Να δϊςει τθν αναγκαία βοι8εια και ςυμπαράςταςθ ςτουσ πακόντεσ. 

β) Να ειδοποιιςει τθν πλθςιζςτερθ Αςτυνομικι Αρχι και να παραμείνει ςτον τόπο του 

ατυχιματοσ μζχρι τθν άφιξι τθσ, εκτόσ αν είναι αναγκαία θ απομάκρυνςι του για τθν 

ειδοποίθςθ τθσ Αςτυνομίασ ι για τθν περίκαλψι των τραυματιϊν ι του ίδιου. Και ςτθν 

περίπτωςθ αυτιν ο οδθγόσ υποχρεοφται να αναγγείλει το ατφχθμα ςτθν Αςτυνομικι Αρχι το 

ταχφτερο δυνατόν. 

γ) Να αποτρζψει οποιαδιποτε μεταβολι ςτον τόπο του ατυχιματοσ θ οποία κα μποροφςε να 

δυςκολζψει το ζργο τθσ Αςτυνομίασ με εξαίρεςθ τισ ενζργειζσ του εκείνεσ οι οποίεσ 

αποβλζπουν ςτθν αποκατάςταςθ τθσ τυχόν διακοπείςασ κυκλοφορίασ. 

3. Αυτόσ, που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 και παρ. 2 περίπτωςθ γ` του άρκρου αυτοφ, 

τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) μινα, αν δε πρόκειται για οδθγό 

μθχανοκίνθτου οχιματοσ ι μοτοποδιλατου και με αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για 

χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζωσ τριϊν (3) μθνϊν, θ οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το 

δικαςτιριο. 
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Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

4. Αυτόσ, που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 περίπτωςθ α` και β` του άρκρου 

αυτοφ, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν. 

Αν από τθ ςυμπεριφορά του ο πακϊν περιιλκε ςε κίνδυνο ηωισ ι επιλκε κάνατοσ ι βαριά 

ςωματικι βλάβθ αυτοφ, ο υπαίτιοσ τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν εφόςον 

θ πράξθ δεν τιμωρείται βαρφτερα με άλλθ διάταξθ ςτισ δφο πιο πάνω περιπτϊςεισ και με 

αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ζωσ ζξι (6) μθνϊν, θ 

οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο. 

5. Σε περίπτωςθ ςωματικισ βλάβθσ, θ οποία προκαλείται από όχθμα, αν ο οδθγόσ αυτοφ 

ςυμμορφϊκθκε με τισ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ, δεν εφαρμόηονται 

οι διατάξεισ για κράτθςθ του άρκρου 419 του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ. 

Στθν περίπτωςθ αυτιν οι αςτυνομικοί που επιλαμβάνονται ωσ προανακριτικοί υπάλλθλοι, μετά 

τθ ςυλλογι των απαραίτθτων ςτοιχείων και τθν ενζργεια των ςχετικϊν προανακριτικϊν 

πράξεων, παφουν τθν προςωρινι κράτθςθ του οδθγοφ. Αν πρόκειται για οδθγοφσ οι οποίοι 

είναι φποπτοι φυγισ ι ιδιαίτερα επικίνδυνοι, προκφπτουν δε ςε βάροσ τουσ ςτοιχεία ενοχισ, οι 

πιο πάνω υπάλλθλοι, προςάγουν αυτοφσ ςτθν αρμόδια ειςαγγελζα, ο οποίοσ μπορεί να 

εφαρμόςει τισ διατάξεισ του άρκρου 419 του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ. 

6. Δεν ζχουν επίςθσ εφαρμογι ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, ςτα τρίτροχα οχιματα και τισ 

μοτοςικλζτεσ, κατά τθν ζννοια του παρόντοσ Κϊδικα, οι για τθν κράτθςθ από τθν Αςτυνομικι 

Αρχι διατάξεισ του άρκρου 11 του ν. ΓΡΝ/1911, αν ο οδθγόσ ςυμμορφϊκθκε με τισ διατάξεισ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ και κατζκεςε αποδεικτικό αςφάλιςθσ (βεβαίωςθ 

αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα αςφαλιςτικισ εταιρείασ) του οχιματοσ ι αποδείξει ότι είναι 

κάτοχοσ δελτίου διεκνοφσ αςφάλιςθσ, τα οποία αποτελοφν διλωςθ αναδοχισ χρζουσ για τα 

ιςχφοντα ςτθν Ελλάδα ελάχιςτα ποςό αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, τα οποία προβλζπονται από τα 

νομίμωσ εγκεκριμζνα τιμολόγια αςφαλίςτρων ι προκειμζνου για αυτοκίνθτα και τρίτροχα 

οχιματα δθμόςιασ χριςθσ, κατακζςει διλωςθ αναδοχισ χρζουσ αλλθλοαςφαλιςτικοφ 

ςυνεταιριςμοφ ι αλλθλοαςφαλιςτικοφ ταμείου ςυνεταιριςμοφ, που λειτουργεί νόμιμα, όταν 

οποίο το όχθμα είναι αςφαλιςμζνο. 

7. Τα οχιματα που εγκαταλείπονται για οποιονδιποτε λόγο ςτον τόπο του ατυχιματοσ, κακϊσ 

και τα απομακρυνκζντα και μθ παραλθφκζντα οχιματα λόγω παράνομθσ ςτάκμευςθσ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 34 του παρόντοσ Κϊδικα, εφόςον εμποδίηουν τθν οδικι 

κυκλοφορία, απομακρφνονται με μζριμνα των ιδιοκτθτϊν ι κατόχων τουσ και ςε περίπτωςθ 

αδυναμίασ ι αδιαφορίασ αυτϊν, απομακρφνονται από τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι, θ οποία, 

μετά παρζλευςθ διμινου, τα παραδίδει ςτον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίθςθ. Οι λεπτομζρειεσ 

κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ. 
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Άρθρο 44 Οχόματα ϊμεςησ ανϊγκησ - Έργα ςτισ οδούσ 

1.Αυτοί που χρθςιμοποιοφν τθν οδό, όταν ειδοποιοφνται με τισ ςυςκευζσ θχθτικισ ι φωτεινισ 

προειδοποίθςθσ, ότι πλθςιάηει όχθμα άμεςθσ ανάγκθσ ι όχθμα τθσ τεχνικισ επιτιρθςθσ των 

φορζων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των οδϊν ι όχθμα με το οποίο μεταφζρονται πρόςωπα 

που ζχουν ανάγκθ άμεςθσ βοικειασ, υποχρεοφνται να αφινουν χϊρο, κινοφμενοι προσ τα 

δεξιά τθσ οδοφ, για να διζλκει το όχθμα αυτό και ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, να ςταματοφν. 

Ωσ οχιματα άμεςθσ ανάγκθσ, για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ, κεωροφνται τα οχιματα 

που φζρουν ειδικά πρόςκετα μπλε ι ερυκρά φϊτα. Με ζνα ι περιςςότερα μπλε φϊτα που 

αναβοςβινουν, μποροφν να εφοδιάηονται μόνο τα νοςοκομειακά οχιματα, τα οχιματα 

πρϊτων βοθκειϊν και κλινικϊν, τα οχιματα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, τθσ Δθμοτικισ 

Αςτυνομίασ ωσ και τα οχιματα των ςτρατιωτικϊν και λιμενικϊν αρχϊν. 

Με ζνα ι περιςςότερα ερυκρά φϊτα που αναβοςβινουν, μποροφν να εφοδιάηονται μόνο τα 

οχιματα τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ δαςαρχείου και αποκατάςταςθσ βλαβϊν θλεκτρικοφ 

δικτφου, κακϊσ και τα οχιματα των υπθρεςιϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν μπορεί να παρζχεται το δικαίωμα 

να τοποκετοφνται τα πιο πάνω φϊτα και ςε άλλεσ κατθγορίεσ οχθμάτων. 

2. Αν θ ειδοποίθςθ για τθν κίνθςθ των οχθμάτων άμεςθσ ανάγκθσ ι οχθμάτων με τα οποία 

μεταφζρονται πρόςωπα, που ζχουν ανάγκθ άμεςθσ βοικειασ, δίνεται με τισ ειδικζσ ςυςκευζσ 

προειδοποίθςθσ και δεν δθμιουργείται κίνδυνοσ για τουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ οι οδθγοί 

των οχθμάτων αυτϊν δεν υποχρεοφνται να τθριςουν τισ διατάξεισ των άρκρων 12 ζωσ 43 του 

παρόντοσ Κϊδικα. Δεν μποροφν όμωσ να διζρχονται αντίκετα ςτουσ μονόδρομουσ ι να μθ 

ςυμμορφϊνονται ςτα ςιματα που δίνουν οι τροχονόμοι. 

3. Αν οι οδθγοί κινοφνται ςτο οδόςτρωμα με περιςςότερεσ από δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ κατά 

κατεφκυνςθ υποχρεοφνται, αν χρθςιμοποιοφν τθ λωρίδα που ορίηεται με κατάλλθλθ 

διαγράμμιςθ ωσ λωρίδα άμεςθσ ανάγκθσ, να τθν εγκαταλείψουν αμζςωσ κινοφμενοι ςτισ 

παραπλεφρωσ λωρίδεσ. Αυτοί που κινοφνται ςτισ παρακείμενεσ λωρίδεσ υποχρεοφνται να 

παρζχουν προτεραιότθτα ςτουσ ειςερχομζνουσ. Απαγορεφεται ςτουσ οδθγοφσ οχθμάτων να 

ακολουκοφν από κοντά τα οχιματα άμεςθσ ανάγκθσ, όταν κινοφνται για εκτζλεςθ επείγουςασ 

αποςτολισ. 

4. Οι οδθγοί των οχθμάτων ανάγκθσ επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφν τισ ειδικζσ ςυςκευζσ 

προειδοποίθςθσ μόνο ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δικαιολογείται αυτό εκ του 

κατεπείγοντοσ τθσ αποςτολισ τουσ. 

5. Οι εργαηόμενοι ςτθν καταςκευι, επιςκευι ι ςυντιρθςθ τμθμάτων οδϊν ωσ και οι 

χειριηόμενοι τεχνικό εξοπλιςμό, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για τθν εκτζλεςθ των ζργων αυτϊν, 

αν τθροφν τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του παρόντοσ Κϊδικα και παίρνουν τα αναγκαία 

προφυλακτικά μζτρα, δεν υποχρεοφνται να ςυμμορφωκοφν ςτισ διατάξεισ που αναφζρονται 

ςτουσ κανόνεσ κυκλοφορίασ του παρόντοσ Κϊδικα. 

6. Οι οδθγοί οχθμάτων, για να προςπεράςουν ι να παρακάμψουν τον τεχνικό εξοπλιςμό, που 

αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, όταν αυτόσ χρθςιμοποιείται για εκτζλεςθ ζργων 
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ςτθν οδό, δεν υποχρεοφνται να τθριςουν τισ διατάξεισ των άρκρων 17 και 18 του παρόντοσ 

Κϊδικα, αν λαμβάνουν τα αναγκαία προφυλακτικά μζτρα. 

7. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. Με τθν αυτι ποινι τιμωρείται και αυτόσ που για να επιτφχει τθν 

κατά προτεραιότθτα κίνθςθ του προςποιείται ότι το όχθμα που οδθγεί είναι όχθμα άμεςθσ 

ανάγκθσ ι μεταφζρονται με αυτό πρόςωπα που ζχουν ανάγκθ άμεςθσ βοικειασ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ' 

ΔΙΑΥΟΡΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρθρο 45 Ειδικϋσ υποχρεώςεισ οδηγών και πεζών προσ τα αςτυνομικϊ 
όργανα και τουσ ςχολικούσ τροχονόμουσ 

1. Οι οδθγοί οχθμάτων και οι πεηοί υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται ςτο ςιμα ςτάςθσ το 

οποίο δίνουν τα αςτυνομικά όργανα που φοροφν ςτολι. 

2. Οι οδθγοί οχθμάτων, όταν καλοφνται από τα όργανα αυτά, υποχρεοφνται να δείχνουν κάκε 

ςτοιχείο ςχετικό με τθν κυκλοφορία του οχιματόσ τουσ. 

3. Για τθν οδικι αςφάλεια των πεηϊν μακθτϊν κατά τισ μετακινιςεισ τουσ προσ και από τα 

ςχολεία, μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ςχολικοί τροχονόμοι. 

Ο ςχολικόσ τροχονόμοσ ρυκμίηει τθν κυκλοφορία ςε οριςμζνο ςθμείο τθσ οδοφ (και όχι ςε 

διαςταφρωςθ), διακόπτοντασ τθ ροι οχθμάτων ςε διατομι τθσ οδοφ, όπου υπάρχει ςθμαςμζνθ 

διάβαςθ πεηϊν. Ρροσ το ςκοπό αυτόν είναι εφοδιαςμζνοσ με φορθτι πινακίδα STOP, τθν οποία 

εκτείνει κατάλλθλα πάνω από τθν επιφάνεια του οδοςτρϊματοσ. Ο τροχονόμοσ αυτόσ φζρει 

αντανακλαςτικό χιτϊνιο που πλθροί τισ προδιαγραφζσ του αντίςτοιχου χιτωνίου τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ, αντί όμωσ των διακριτικϊν τθσ Αςτυνομίασ φζρει τθν ζνδειξθ ςχολικόσ 

τροχονόμοσ. 

Οι ςχολικοί τροχονόμοι ορίηονται από το διευκυντι του ςχολείου, μπορεί να προζρχονται είτε 

από το προςωπικό του ςχολείου είτε να προτείνονται από τον οικείο ςφλλογο γονζων και 

κθδεμόνων και εξοπλίηονται με μζριμνα του οικείου ςχολείου. 

4. Αυτόσ, που παραβαίνει τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 3 του άρκρου αυτοφ, ωσ και 

αυτόσ που αρνείται να επιδείξει κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθν κυκλοφορία του οχιματόσ του, 

τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρισ (1) ζτουσ ωσ και με αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για 

χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ, θ οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο. 

Με τισ αυτζσ πιο πάνω ποινζσ τιμωρείται ο οδθγόσ οχιματοσ, ο οποίοσ ςυμπεριφζρεται με 

πράξεισ ι λόγια, υβριςτικά ι απειλθτικά προσ τα όργανα που εκτελοφν υπθρεςία τροχαίασ 

κίνθςθσ ι παρεμβάλλει δυςχζρειεσ ςτο ζργο αυτϊν κατά τθ βεβαίωςθ παραβάςεων του 

παρόντοσ Κϊδικα ι δίνει ψευδι ςτοιχεία ταυτότθτασ ι ςτοιχεία ςχετικά με τθν κυκλοφορία του 

οχιματόσ του. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 
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β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

β) Το φψοσ, οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ και θ διαδικαςία καταβολισ, κακϊσ και κάκε ςχετικι 

λεπτομζρεια, κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Αποκζντρωςθσ, Οικονομικϊν και Εκνικισ Ραιδείασ και κρθςκευμάτων. 

Άρθρο 46 Ακινητοπούηςη οχόματοσ 

1. Αν διαπιςτωκεί ότι θ κίνθςθ οδικοφ οχιματοσ είναι επικίνδυνθ για τουσ επιβαίνοντεσ ι τουσ 

λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ, ςυνεπεία βλαβϊν, φκορϊν, εκπομπισ ρφπων, προςκικθ 

εξαρτθμάτων και άλλων παράνομων μετατροπϊν ι εξαιτίασ ςωματικισ ι πνευματικισ 

κατάςταςθσ του οδθγοφ, τα αςτυνομικά όργανα μποροφν να ακινθτοποιιςουν το όχθμα μζχρι 

να εξαςφαλιςκοφν οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ αςφαλοφσ κίνθςθσ και λειτουργίασ του 

οχιματοσ. 

Ακινθτοποίθςθ κάκε οδικοφ οχιματοσ μποροφν να επιβάλλουν τα αςτυνομικά όργανα, κατά τισ 

ϊρεσ κοινισ θςυχίασ και μζςα ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ αν από τθ λειτουργία του 

προκαλοφνται υπερβολικοί κόρυβοι. Οι λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ, 

όπωσ θ διαδικαςία, ο τρόποσ και οι περιπτϊςεισ ακινθτοποίθςθσ του οχιματοσ κακορίηονται με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Δθμόςιασ Τάξθσ και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

2. Ο οδθγόσ που αρνείται να ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ του αςτυνομικοφ οργάνου για τθν 

ακινθτοποίθςθ του οχιματοσ του ι εκείνοσ, ο οποίοσ κινεί όχθμα του οποίου διατάχκθκε θ 

ακινθτοποίθςθ, όπωσ ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρισ 

ενόσ (1) ζτουσ και με χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων (200,00) ευρϊ, ωσ και με 

αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζωσ τριϊν (3) μθνϊν, θ 

οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 47 Εργαςύεσ και εναπόθεςη υλικών ςτισ οδούσ 

1. Αυτοί που εκτελοφν ζργα και εναποκζτουν υλικά και εργαλεία ςτισ οδοφσ υποχρεοφνται: 

α) Να εκτελοφν το ζργο και εναποκζτουν τα υλικά και τα εργαλεία κατά τρόπο, που να μθν 

παρεμποδίηει τθν κυκλοφορία. Αν θ παρεμπόδιςθ δεν μπορεί να αποφευχκεί επιβάλλεται να 

επιςθμαίνονται, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του παρόντοσ Κϊδικα, οι χϊροι εκτζλεςθσ του 

ζργου και τα υλικά. 

β) Να περιφράςςουν τα ορφγματα ι άλλουσ επικίνδυνουσ για τθν κυκλοφορία των ζργων και 

επιςθμαίνουν αυτοφσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του παρόντοσ Κϊδικα. 
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2. Απαγορεφεται θ απόρριψθ χωμάτων ι άχρθςτων υλικϊν ςτθν οδό (οδοςτρϊματα, 

ερείςματα, πεηοδρόμια, πεηόδρομουσ, τάφρουσ κ.λπ.). 

Για τθν απομάκρυνςθ των πιο πάνω υλικϊν μποροφν να εφαρμοςκοφν οι διατάξεισ τθσ 

επόμενθσ παραγράφου. 

3. Οποιαδιποτε τομι ερείςματοσ, πεηόδρομου ι πεηοδρομίου εκνικισ, επαρχιακισ, δθμοτικισ 

ι κοινοτικισ οδοφ, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν καταςκευι ζργου, που εκτελείται από 

επιχείρθςθ κοινισ ωφζλειασ, οργανιςμό, νομικό ι φυςικό πρόςωπο, επιτρζπεται να γίνει μόνο 

φςτερα από άδεια τθσ αρμόδιασ για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ υπθρεςίασ, θ οποία κεωρείται πριν 

από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν από τθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι. Στθν άδεια αυτιν ορίηεται ο 

χρόνοσ μζςα ςτον οποίο κα ενεργείται θ πλιρθσ αποκατάςταςθ τθσ φκοράσ του οδοςτρϊματοσ 

από τθν επιχείρθςθ ι το πρόςωπο για λογαριαςμό του οποίου εκτελείται το ζργο. Οι αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ των οδϊν υποχρεοφνται, μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ θ οποία 

ορίηεται ςτθν άδεια, να αποκακιςτοφν τισ γενόμενεσ φκορζσ και να καταλογίηουν τθ ςχετικι 

δαπάνθ ςε βάροσ του οργανιςμοφ, τθσ επιχείρθςθσ ι του προςϊπου που εκτελεί ι για 

λογαριαςμό του οποίου εκτελείται το ζργο, κατά τισ διατάξεισ για τθν είςπραξθ των δθμοςίων 

εςόδων. 

4. Αυτοί που εργάηονται ςτισ οδοφσ υποχρεοφνται να φοροφν ειδικοφσ επενδφτεσ αςφάλειασ, 

αντανακλαςτικοφσ και φκορίηοντεσ, ϊςτε να διακρίνονται ευχερϊσ από τα κινοφμενα ςε αυτζσ 

οχιματα. Οι προδιαγραφζσ των επενδυτϊν κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Υπόχρεοι για τον εφοδιαςμό των 

εργαηομζνων ςτισ οδοφσ με τουσ επενδφτεσ αυτοφσ είναι οι εργοδότεσ. 

5. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο τετρακοςίων (400,00) ευρϊ, τθσ δε παραγράφου 4 με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. Αυτόσ που παραβαίνει τισ λοιπζσ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, κακϊσ 

και αυτόσ που επιφζρει με οποιονδιποτε τρόπο, και από αμζλεια ακόμθ, φκορζσ ςτθν οδό, 

εφόςον από άλλθ διάταξθ δεν προβλζπεται αυςτθρότερθ ποινι, τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρισ 

ενόσ (1) ζτουσ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 48 Κατϊληψη τμόματοσ οδού και πεζόδρομου 

1. Θ προςωρινι ι διαρκισ κατάλθψθ τμιματοσ του οδοςτρϊματοσ με εγκαταςτάςεισ ι εμπόδια 

απαγορεφεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία, θ επιτρεπόμενθ ςτάςθ ι 

ςτάκμευςθ οχθμάτων ι περιορίηεται θ ορατότθτα αυτϊν που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ. 

2. Κατ' εξαίρεςθ τθσ διάταξθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί ςε 

ζκτακτεσ περιπτϊςεισ ι ηϊνεσ μικρισ κυκλοφορίασ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, αν υπάρχει 
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αρκετόσ χϊροσ γι` αυτά, θ κατάλθψι τμιματοσ οδοφ με προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ ι εμπόδια 

φςτερα από άδεια των Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν Αρχϊν μετά γνϊμθ των αρμόδιων Αςτυνομικϊν 

Αρχϊν. 

3. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομζσ μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ ι εκτελοφν άλλα ζργα και 

καταλαμβάνουν ολόκλθρο το πεηοδρόμιο μπροςτά από τθν οικοδομι ι το ζργο, υποχρεοφνται 

να καταςκευάςουν πρόςκετο πεηοδρόμιο ι να πάρουν άλλα κατάλλθλα μζτρα για τθν αςφαλι 

διζλευςθ των πεηϊν. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ. 

4. Πταν επιτρζπεται, όπωσ πιο πάνω, θ κατάλθψι τμιματοσ οδοφ πρζπει αυτά να 

επιςθμαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατζλαβε κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του 

παρόντοσ Κϊδικα. 

5. Θ κατάλθψθ επιφάνειασ πεηόδρομου για οποιαδιποτε άλλθ χριςθ εκτόσ γι` αυτιν που ζχει 

καταςκευαςτεί, απαγορεφεται, εφόςον παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία των πεηϊν, ωσ και θ 

είςοδοσ - ζξοδοσ οχθμάτων άμεςθσ ανάγκθσ ι εξυπθρζτθςθσ των παροδίων. 

6. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

τετρακοςίων (400,00) ευρϊ. 

Άρθρο 49 Αγώνεσ ςτισ οδούσ και ςτισ πύςτεσ 

1. Αγϊνεσ ηωθλάτων οχθμάτων, ηϊων, ποδθλάτων, αυτοκινιτων, τρίτροχων οχθμάτων, 

μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων ςτισ δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ οδοφσ και χϊρουσ, επιτρζπεται να 

γίνουν μόνο φςτερα από ςχετικι άδεια. 

2. Θ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο άδεια δίνεται: 

α) Για τουσ αγϊνεσ ηωθλάτων οχθμάτων και ηϊων, από τισ κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ 

Διευκφνςεισ ι Διευκφνςεισ Τροχαίασ. 

β) Για τουσ αγϊνεσ ποδθλάτων, ομοίωσ από τισ αυτζσ Αρχζσ, μετά προθγοφμενθ αίτθςθ των 

ενδιαφερομζνων και ειςιγθςθ τθσ Ελλθνικισ ομοςπονδίασ Ροδθλαςίασ (Ε.Ο.Ρ.) και 

γ. Για όλουσ τουσ αγϊνεσ αυτοκινιτων, τρίτροχων οχθμάτων, μοτοςικλετϊν και 

μοτοποδθλάτων, από τον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ ι τισ υπ` αυτοφ εξουςιοδοτθμζνεσ Αρχζσ, 

φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του νομικοφ προςϊπου που εκπροςωπεί, επίςθμα, ςτθν Ελλάδα 

τθ Διεκνι Ομοςπονδία Αυτοκινιτων (Δ.Ο.Α.), τθ Διεκνι Ομοςπονδία Μοτοςικλζτασ (Δ.Ο.Μ.) και 

προκειμζνου για αγϊνεσ παλαιϊν αυτοκινιτων, τθ Διεκνι Ομοςπονδία Ραλαιοφ Αυτοκινιτου 

(Δ.Ο.Ρ.Α.). Ειδικότερα για αγϊνεσ μοτοποδθλάτων, μοτοςικλετϊν και τρίτροχων οχθμάτων 

μπορεί θ παραπάνω ςφμφωνθ γνϊμθ να εκφραςτεί από Ρανελλινια Ακλθτικι Ομοςπονδία 

Μοτοςικλετϊν, ςφμφωνα με κανόνεσ που ορίηει θ Διεκνισ Ομοςπονδία Μοτοςικλζτασ (Δ.Ο.Μ.). 

Ειδικά θ τζλεςθ αγϊνων με μικρά τετράτροχα οχιματα (καρτ) πραγματοποιείται μόνο ςε 

ειδικοφσ προσ τοφτο χϊρουσ (πίςτεσ), για τουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί προθγουμζνωσ άδεια 

αγωνιςτικοφ χϊρου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 56Α του ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121 

Α`), όπωσ ιςχφει και με τισ προχποκζςεισ Διεκνι Κανονιςμοφ Καρτ, οι οποίεσ διαπιςτϊνονται 
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από το νομικό πρόςωπο που εκπροςωπεί ςτθν Ελλάδα τθ Διεκνι Ομοςπονδία Αυτοκινιτου 

(Δ.Ο.Α.). 

Θ αίτθςθ των ενδιαφερομζνων υποβάλλεται ςτο νομικό πρόςωπο που εκπροςωπεί τθ Δ.Ο.Α., 

τθ Δ.Ο.Μ. ι τθ Δ.Ο.Ρ.Α. ι ςτθν Ρανελλινια Ακλθτικι Ομοςπονδία Μοτοςικλετϊν και 

διαβιβάηεται ςτο Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ, μαηί με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του, προκειμζνου να 

εκδοκεί θ ςχετικι άδεια. 

3. Με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 2 εδάφ. γ` του παρόντοσ άρκρου δεν κίγονται οι διατάξεισ 

του ν. 2323/ 1995 Υπαίκριο εμπόριο και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθ χοριγθςθ 

αδειϊν από τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) ςτισ πίςτεσ αυτοκινθτιδίων για 

αναψυχι, οι οποίεσ εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται ςφμφωνθ γνϊμθ του νομικοφ προςϊπου που εκπροςωπεί 

ςτθν Ελλάδα τθ 

Τα οχιματα αυτό κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα και για τθν οδιγθςι τουσ απαιτείται άδεια 

οδιγθςθσ αυτοκινιτου ι άδεια οδθγοφ αγϊνων Κάρτινγκ οποιαςδιποτε κατθγορίασ, που ζχει 

εκδοκεί από το νομικό πρόςωπο που εκπροςωπεί επίςθμα ςτθν Ελλάδα τθ Διεκνι Ομοςπονδία 

Αυτοκινιτου (Δ.Ο.Α.). 

Τα μζτρα αςφαλείασ που προβλζπονται από το Διεκνι Κανονιςμό Κάρτ, τόςο για τουσ οδθγοφσ 

όςο και για τουσ κεατζσ, εφαρμόηονται αναλόγωσ. 

4. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρισ ενόσ 

(1) ζτουσ και χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 50 Σεκμόριο υπαιτιότητασ 

Τεκμαίρεται υπαιτιότθτα του τρίτου που ηθμιϊ8θκε από τθν κυκλοφορία οδικοφ οχιματοσ, το 

οποίο οδθγείται κατά τισ περί κυκλοφορίασ διατάξεισ, αν αυτόσ παραβίαςε κατά τθν επζλευςθ 

τθσ ηθμίασ, τισ διατάξεισ αυτζσ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ζχει εφαρμογι ο ν.ΓΓΝ/1911 `περί τθσ 

εκ των αυτοκινιτων ποινικισ και αςτικισ ευ8φνθσ`, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε 

μεταγενζςτερα. 

Άρθρο 51 Πραγματογνώμονεσ 

Κατά τθν κατάρτιςθ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του όρκρου 1-5 του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ, 

του πίνακα πραγματογνωμόνων και για τα 8ζματα τα οποία ςχετίηονται με τα ςυμβάντα από 

τροχαίο ατυχιματα πρζπει να περιλαμβάνονται ς` αυτόν πρόςωπα, τα οποία ζχουν τεχνικι 

επιςτθμονικι κατάρτιςθ ι εμπειρία για 8ζματα κυκλοφορίασ κατά προτίμθςθ από δθμόςιουσ 
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υπαλλιλουσ ι ςυνταξιοφχουσ. που υποδεικνφονται από το Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ. το 

Υπουργείο Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, το Τεχνικά Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδοσ και το νομικό 

πρόςωπο που εκπροςωπεί ςτθ χϊρα μασ τθ Διεκνι Ομοςπονδία Αυτοκινιτου. 

Άρθρο 52 Μϋτρα ρύθμιςησ οδικόσ κυκλοφορύασ 

1. Μζτρα που αφοροφν ςτθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ, ςτον κακοριςμό των μονόδρομων, 

ποδθλατοδρόμων και κατευκφνςεων τθσ κυκλοφορίασ, ςτθν προτεραιότθτα οδϊν, ςτθν αλλαγι 

τθσ διατομισ του οδοςτρϊματοσ ι τθσ οδοφ, ςτον προςδιοριςμό και τθ λειτουργία των χϊρων 

ςτάκμευςθσ οχθμάτων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και γενικά ςτον κακοριςμό χϊρων 

ςτάκμευςθσ και ςτθν επιβολι περιοριςμϊν ι απαγορεφςεων κυκλοφορίασ ι ςτάκμευςθσ, 

λαμβάνονται με αποφάςεισ του Νομαρχιακοφ ι Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ Συμβουλίου με βάςθ 

μελζτεσ, που ζχουν εκπονθκεί από τισ αρμόδιεσ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. Οι αποφάςεισ αυτζσ εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματζα Ρεριφζρειασ. 

Κατ' εξαίρεςθ, τα μζτρα του προθγοφμενου εδαφίου λαμβάνονται με βάςθ μελζτεσ που ζχουν 

εκπονθκεί ι εγκρικεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κυκλοφορίασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ι τθσ Ρεριφζρειασ, με αποφάςεισ των κατά τόπουσ αρμόδιων 

Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων ι Διευκφνςεων Τροχαίασ, όταν αυτά αφοροφν: 

α) Το εκνικό και επαρχιακό δίκτυο τθσ χϊρασ, τισ παρακαμπτιριεσ οδοφσ αυτοφ και αυτζσ που 

το επθρεάηουν, κακϊσ και τα υπάρχοντα ι προγραμματιηόμενα ςυγκοινωνιακά ζργα του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ςτο αςτικό και υπεραςτικό 

δίκτυο. 

β) Το βαςικό οδικό δίκτυο, όπωσ αυτό ορίηεται με αποφάςεισ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, των Διμων και Κοινοτιτων: 

- Του Νομοφ Αττικισ, εκτόσ των Διμων και των Κοινοτιτων των Επαρχιϊν Αιγίνθσ, Κυκιρων, 

Τροιηθνίασ, Φδρασ και του υπολοίπου Επαρχίασ Ρειραιϊσ. 

- Του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Θεςςαλονίκθσ (Θεςςαλονίκθ, Καλαμαριά, Μενεμζνθ, 

Αμπελόκθποι, Εφοςμοσ, Σταυροφπολθ, Ρολίχνθ, Νεάπολθ, Άγιοσ Ραφλοσ, Ρανόραμα, Θζρμθ, 

Ευκαρπία, Καλοχϊρι, Ελευκζριο Κορδελιοφ, Ρυλαία, Συκεϊν και Τριανδρία). 

- Του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Βόλου (Βόλοσ, Ν. Ιωνία, Ν. Δθμθτριάδα, Αγ. Ραραςκευι, 

Άγ. Γεϊργιοσ, Άνω Βόλοσ, Άλλθ Μεριά). 

- Του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Θρακλείου (Θράκλειο, Αλικαρναςςόσ, Γάηι) και 

- Των Διμων Ρατρϊν και Λάριςασ. 

γ) Τισ παρακαμπτιριεσ οδοφσ του βαςικοφ δικτφου τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ και τισ οδοφσ 

που επθρεάηουν το ανωτζρω δίκτυο ι τθν κυκλοφορία ςτα όρια των διμων ι κοινοτιτων. 

Οι παραπάνω κανονιςτικζσ αποφάςεισ που αφοροφν τθν κυκλοφορία κοινοποιοφνται ςτισ κατά 

τόπουσ Υπθρεςίεσ Τροχαίασ ι ςτισ Αςτυνομικζσ Υπθρεςίεσ που αςκοφν κακικοντα Τροχαίασ, 

κακϊσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κυκλοφορίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιων Ζργων του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 
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Οι παραβάτεσ των παραπάνω κανονιςτικϊν αποφάςεων, που αφοροφν κζματα κυκλοφορίασ 

και ςτάκμευςθσ οχθμάτων, τιμωροφνται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ 

Κϊδικα. 

Αν από τθ λιψθ των μζτρων τθσ παροφςασ παραγράφου επθρεάηονται οι υπθρεςίεσ οδικισ 

μαηικισ μεταφοράσ, απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Οργανιςμοφ Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν 

Ακθνϊν (Ο.Α.Σ.Α.), για τθν περιοχι αρμοδιότθτασ του ι των Υπθρεςιϊν Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων για τισ άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. 

2. Τα μζτρα που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο μπορεί να παίρνονται προςωρινά 

εντόσ και εκτόσ από κατοικθμζνεσ περιοχζσ, με απόφαςθ των κατά τόπουσ αρμόδιων 

Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων ι Διευκφνςεων Τροχαίασ, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερουσ 

λόγουσ αςφάλειασ ι ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ μόνο τελείωσ προςωρινϊν 

καταςτάςεων. 

3. Με αποφάςεισ των κατά τισ διακρίςεισ των δφο πρϊτων εδαφίων τθσ παραγράφου 1 

αρμόδιων οργάνων και με τθν αυτι διαδικαςία, μποροφν να κακορίηονται, ςε κατοικθμζνεσ 

περιοχζσ, πεηόδρομοι ι περιοχζσ μόνο για τθν κυκλοφορία πεηϊν ι ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ 

ι περιοχζσ ιπιασ κυκλοφορίασ. Ππου από τισ αποφάςεισ αυτζσ επθρεάηονται οι υπθρεςίεσ 

οδικισ μαηικισ μεταφοράσ, εφαρμόηεται και θ διάταξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου. Στισ μελζτεσ, βάςει των οποίων εκδίδονται οι ςχετικζσ 

αποφάςεισ, κα περιλαμβάνεται και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ του πεηόδρομου. 

4. Με βάςθ κυκλοφοριακζσ μελζτεσ, που ζχουν εκπονθκεί ι εγκρικεί από κοινοφ από τισ 

αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ι τθσ 

Ρεριφζρειασ και του Ο.Α.Σ.Α. για τθν περιοχι αρμοδιότθτόσ του ι των αρμόδιων υπθρεςιϊν 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων και του Φορζα ι τθσ 

Υπθρεςίασ που είναι κατά περίπτωςθ αρμόδιοσ για τισ υπθρεςίεσ δθμόςιασ οδικισ μαηικισ 

μεταφοράσ για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ των ςτοιχείων (α), (β) και (γ) του δεφτερου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 1 και με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, μποροφν να κακορίηονται οδοί ι λωρίδεσ 

κυκλοφορίασ, ςτισ οποίεσ κυκλοφοροφν μόνο μζςα δθμόςιασ οδικισ μαηικισ μεταφοράσ 

προςϊπων, ςυμπεριλαμβανομζνων των τροχιοδρομικϊν οχθμάτων. Για τισ λοιπζσ αςτικζσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ οι ςχετικζσ αποφάςεισ λαμβάνονται από τον οικείο Διμο ι Κοινότθτα με 

βάςθ κυκλοφοριακζσ μελζτεσ που ζχουν εκπονθκεί ι εγκρικεί από κοινοφ από τισ Τεχνικζσ 

Υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ Αυτοδιοίκθςθσ και από το Φορζα ι τθν Υπθρεςία που είναι κατά 

περίπτωςθ αρμόδια για τισ υπθρεςίεσ οδικισ μαηικισ μεταφοράσ ςτο χϊρο, όπου αναφζρεται θ 

απόφαςθ. 

Με αποφάςεισ των ίδιων οργάνων που λαμβάνονται μετά από ςχετικι μελζτθ και πρόταςθ των 

αρμόδιων υπθρεςιϊν εκπόνθςθσ ι ζγκριςθσ των κυκλοφοριακϊν μελετϊν, είναι δυνατόν να 

επιτρζπεται ςε αυτζσ θ κυκλοφορία δίκυκλων μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων, κακϊσ επίςθσ 

και θ εφαρμογι των μζτρων αυτϊν για οριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Θ παράβαςθ των αποφάςεων τθσ παροφςασ παραγράφου τιμωρείται με το πρόςτιμο που 

προβλζπεται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου αυτοφ για τουσ παραβάτεσ των μζτρων 

περιοριςμοφ ι απαγόρευςθσ τθσ κυκλοφορίασ. 
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Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Δθμόςιασ Τάξθσ, Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν μπορεί να κακοριςκεί θ αρμόδια Υπθρεςία Τροχαίασ 

και οι διαδικαςίεσ που επιβάλλονται για τθν αφαίρεςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ και οδιγθςθσ 

ςτουσ ανωτζρω παραβάτεσ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, από δζκα (10) θμζρεσ μζχρι τρεισ 

(3) μινεσ. 

Για τθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Α.Σ.Α. και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κακοριςμοφ οδϊν ι 

λωρίδων τθσ παραγράφου αυτισ, θ επιλογι του είδουσ και του υλικοφ διαχωριςμοφ, θ 

ςυνοδευτικι οριηόντια και κατακόρυφθ ςιμανςθ εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα των υπθρεςιϊν 

του Υπουργείου Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. Θ υλοποίθςθ τθσ ςιμανςθσ, θ τοποκζτθςθ και 

ςυντιρθςθ των διαχωριςτικϊν μζςων ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα των εποπτευόμενων από 

αυτό Οργανιςμϊν που βαρφνονται και με τισ ςχετικζσ δαπάνεσ. Οι προδιαγραφζσ και τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά του υλικοφ και των ςτοιχείων διαχωριςμοφ κακορίηονται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

5. Σε οδοφσ, ςτισ οποίεσ για ειδικοφσ λόγουσ επιβάλλεται θ αναγκαςτικι μείωςθ τθσ ταχφτθτασ 

των οχθμάτων ι ο περιοριςμόσ τθσ κυκλοφορίασ τουσ, μπορεί να ορίηεται, με απόφαςθ του 

οικείου Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ Συμβουλίου, θ δθμιουργία ειδικϊν διαμορφϊςεων του 

οδοςτρϊματοσ ι θ τοποκζτθςθ κινθτϊν εμποδίων. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων κακορίηονται οι κατθγορίεσ των οδϊν ςτισ οποίεσ επιτρζπεται 

θ δθμιουργία των ωσ άνω διαμορφϊςεων ι θ τοποκζτθςθ κινθτϊν εμποδίων, οι προχποκζςεισ 

δθμιουργίασ ι τοποκζτθςθσ τουσ, οι προδιαγραφζσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ και θ 

ειδικι ςιμανςθ που πρζπει να εφαρμόηεται, κατά περίπτωςθ. 

Εκείνοσ που παραβαίνει τθν παραπάνω υπουργικι απόφαςθ τιμωρείται με φυλάκιςθ από ζναν 

(1) ζωσ ζξι (6) μινεσ και χρθματικι ποινι από χίλια (1.000,00) ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000,00) 

ευρϊ. Με τισ ίδιεσ ποινικζσ κυρϊςεισ τιμωρείται και εκείνοσ που δθμιουργεί ειδικι 

διαμόρφωςθ ι τοποκετεί κινθτά εμπόδια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ υπουργικισ αποφάςεωσ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

6. Για τθν ανακοφφιςθ, τθν ομαλι και αςφαλι διεξαγωγι τθσ οδικισ κυκλοφορίασ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ καλφτερων ςυνκθκϊν διεξαγωγισ τθσ οδικισ 

κυκλοφορίασ με τα μζςα δθμόςιασ οδικισ μαηικισ μεταφοράσ προςϊπων ι για λόγουσ 

γενικότερου δθμόςιου ςυμφζροντοσ, μποροφν να παίρνονται μζτρα περιοριςμοφ ι 

απαγόρευςθσ τθσ κυκλοφορίασ ι τθσ ςτάκμευςθσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων οποιαςδιποτε 

κατθγορίασ ι οριςμζνων κατθγοριϊν, κακϊσ και μοτοποδθλάτων ςε οριςμζνθ περιοχι ι 

περιοχζσ τθσ χϊρασ ι πόλεων ι κωμοπόλεων ι ςε οριςμζνθ οδό ι οδοφσ ι και ςε τμιμα οδοφ ι 

οδϊν. Στισ περιοχζσ όπου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου, ζχει 

απαγορευκεί θ ςτάκμευςθ οχθμάτων και μοτοποδθλάτων, εκτόσ από τισ προβλεπόμενεσ από 

τθν παράγραφο αυτιν κυρϊςεισ, μπορεί να γίνεται και θ μεταφορά του οχιματοσ ι του 

μοτοποδθλάτου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 8 του άρκρου 34 του παρόντοσ Κϊδικα. 
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Τα μζτρα που προβλζπονται ςτθν παράγραφο αυτι παίρνονται για τθν περιοχι τθσ τζωσ 

Διοικιςεωσ Ρρωτευοφςθσ με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 

Δθμόςιων Ζργων, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ και για τισ υπόλοιπεσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ με απόφαςθ του οικείου Νομάρχθ. 

Θ παράβαςθ των διατάξεων των αποφάςεων που εκδίδονται κατά το προθγοφμενο εδάφιο 

τιμωρείται, για μεν τθ ςτάκμευςθ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του παρόντοσ Κϊδικα, για δε 

τα μζτρα περιοριςμοφ ι απαγόρευςθσ τθσ κυκλοφορίασ με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων 

(200,00) ευρϊ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Επιπλζον, ςτουσ παραβάτεσ που δεν ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ των αςτυνομικϊν 

οργάνων για ςτάκμευςθ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο ι άμεςθ ζξοδο από τθν απαγορευμζνθ 

περιοχι επιβάλλεται φυλάκιςθ μζχρισ ενόσ (1) ζτουσ. 

7. Τα μζτρα που παίρνονται βάςει των διατάξεων του άρκρου αυτοφ ιςχφουν από τθν 

τοποκζτθςθ των οικείων πινακίδων ςιμανςθσ, των ςθματοδοτϊν ι των διαγραμμίςεων ςτο 

οδόςτρωμα, εκτόσ εάν κατά το χρόνο ιςχφοσ των μζτρων αυτϊν θ κυκλοφορία ρυκμίηεται από 

τροχονόμουσ ι τα μζτρα ζχουν λθφκεί κατ` εφαρμογι των διατάξεων τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου και από τον Κωδικό αυτόν δεν προβλζπονται αντίςτοιχεσ πινακίδεσ ςιμανςθσ, 

οπότε τα μζτρα αυτά ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ των ςχετικϊν, κατά τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο, αποφάςεων ι από τθ χρονολογία που κα ορίηουν οι ίδιεσ αυτζσ αποφάςεισ. 

8. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ μποροφν να επιβάλλονται περιοριςμοί ςτθν 

κίνθςθ φορτθγϊν αυτοκινιτων ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ και να κακορίηεται θ προςωρινι 

κίνθςι τουσ ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ. 

Με απόφαςθ των ίδιων Υπουργϊν κακορίηεται ωράριο τροφοδοςίασ των επιχειριςεων, 

υπεραγορϊν και λοιπϊν καταςτθμάτων ςτισ περιοχζσ των Νομϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ. 

Στουσ λοιποφσ νομοφσ τθσ χϊρασ το αντίςτοιχο ωράριο τροφοδοςίασ κακορίηεται με αποφάςεισ 

των οικείων Νομαρχιακϊν Συμβουλίων. 

Οι μεν παραβάτεσ των διατάξεων που κεςπίηονται βάςει των εξουςιοδοτιςεων του πρϊτου 

εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ, τιμωροφνται με τισ ειδικζσ διατάξεισ του ν. 3446/2006 που 

αφοροφν τα φορτθγά οχιματα, οι δε παραβάτεσ των διατάξεων που κεςπίηονται βάςει των 

εξουςιοδοτιςεων του δευτζρου και τρίτου εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ τιμωροφνται με 

διοικθτικό πρόςτιμο τετρακοςίων (400,00) ευρϊ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 
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(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 
 

ΣΕΦΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ, 

ΑΠΟΓΡΑΥΗ, 
ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ, ΘΕΗ Ε 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΟΔΗΓΗΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΟΦΗΜΑΣΩΝ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε' 

ΔΙΑΣΑΕΙ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΞΗ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 

Άρθρο 53 Διαςτϊςεισ και βϊρη οχημϊτων 

1.α. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηονται το μζγιςτο όριο των διαςτάςεων, του βάρουσ, του 

φορτίου και των ανά άξονα επιβαρφνςεων των αυτοκινιτων οχθμάτων και των 

ρυμουλκοφμενων από αυτά. 

β. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κακορίηονται τα παραπάνω τεχνικά ςτοιχεία για τα 

αγροτικά μθχανιματα. 

γ. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και 

Ανάπτυξθσ κακορίηονται τα παραπάνω κζματα για τα μθχανιματα ζργων. 

δ. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ 

κακορίηονται τα παραπάνω κζματα για τα μοτοποδιλατα, ποδιλατα και χειροκίνθτα οχιματα 

και 

ε. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηονται τα παραπάνω κζματα για τα ηωιλατα οχιματα. 

Θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με τα 

παραπάνω τεχνικά ςτοιχεία γίνεται αντίςτοιχα με κοινζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομίασ 

και Οικονομικϊν και των ςυναρμόδιων Υπουργϊν. 

2. Τα πιο πάνω οχιματα των οποίων οι διαςτάςεισ, το βάροσ, το φορτίο και οι ανά άξονα 

επιβαρφνςεισ υπερβαίνουν τα κακοριηόμενα ανϊτατα όρια τθσ κάκε περίπτωςθσ, επιτρζπεται 

να κυκλοφοροφν μόνο φςτερα από ειδικι άδεια, θ οποία μπορεί να δοκεί από τον Υπουργό 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ι των εξουςιοδοτθμζνων απ` αυτόν αρχϊν. 

Στθν άδεια αυτιν κακορίηονται περιοριςμοί για τθν κυκλοφορία των οχθμάτων αυτϊν 

αναφερόμενοι ιδίωσ ςτισ οδοφσ διζλευςθσ, το χρόνο κυκλοφορίασ, τθ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ 

ταχφτθτα και τα απαιτοφμενα μζτρα οδικισ αςφάλειασ. 

3. Στον κακοριςμό του πλάτουσ των ρυμουλκοφμενων και των ςυνδυαςμϊν οχθμάτων δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται θ εγκάρςια προζκταςθ: 

α) Των ελαςτικϊν πλθςίον του ςθμείου επαφισ τουσ με το ζδαφοσ και των ςυνδζςεων των 

δεικτϊν πίεςθσ αυτϊν. 

β) Των αντιολιςκθτικϊν ςυςκευϊν προςαρμοςμζνων ςτουσ τροχοφσ. 
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γ) Των κακρεπτϊν οδιγθςθσ όταν είναι τζτοιασ καταςκευισ ϊςτε να υποχωροφν τόςο προσ τα 

μπροσ όςο και προσ τα πίςω με μζτρια πίεςθ, για να μθν εξζχουν πζραν του επιτρεπόμενου 

μζγιςτου πλάτουσ. 

δ) Των πλευρικϊν δεικτϊν κατεφκυνςθσ και των ενδεικτικϊν φϊτων του όγκου τουσ. 

ε) Των τελωνειακϊν ςφραγίδων, οι οποίεσ είναι προςαρμοςμζνεσ ςτο φορτίο και ςυςκευϊν οι 

οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν εξαςφάλιςθ και προςταςία των ςφραγίδων αυτϊν. 

4. Τα άκρα των αξόνων και τα κεντρικό τμιματα των τροχϊν (πλιμνεσ) των οδικϊν οχθμάτων 

απαγορεφεται να εξζχουν του εξωτερικοφ περιγράμματοσ του οχιματοσ, εξαιρουμζνων των 

μθχανθμάτων ζργων, των αγροτικϊν μθχανθμάτων και ηωιλατων οχθμάτων, τα οποία 

ςτεροφνται προφυλακτιρων λάςπθσ (φτερϊν) ι ζχουν αμάξωμα το οποίο δεν εξζχει των 

τροχϊν και για τα οποία επιτρζπεται τα άκρα των αξόνων και των κεντρικϊν τμθμάτων των 

τροχϊν να εξζχουν του επιπζδου τθσ ςτεφάνθσ των τροχϊν το πολφ 0,25 μ.. 

5. Το όχθμα το οποίο κυκλοφορεί παρά τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ακινθτοποιείται από 

το αρμόδιο αςτυνομικό όργανο που διαπίςτωςε τθν παράβαςθ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

46 του παρόντοσ Κϊδικα. 

6. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και των κατ` εξουςιοδότθςθ αυτοφ 

εκδιδομζνων κοινϊν υπουργικϊν αποφάςεων τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο τετρακοςίων 

(400,00) ευρϊ και με αφαίρεςθ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ για χρονικό διάςτθμα τριάντα 

(30) θμερϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ 

Κϊδικα, εκτόσ των φορτθγϊν αυτοκινιτων για τα οποία εφαρμόηονται οι ειδικζσ διατάξεισ του 

ν. 3446/2006. 

Άρθρο 54 Έλξη οχημϊτων 

1. Τα οδικά οχιματα επιτρζπεται να ζλκουν άλλο όχθμα. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, για τα 

αυτοκίνθτα οχιματα, και απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων, για τα μθχανιματα ζργων, μπορεί να επιτρζπεται θ ζλξθ περιςςοτζρων του ενόσ 

ρυμουλκουμζνων και να επιβάλλονται περιοριςμοί ςτθν κυκλοφορία των ςυρμϊν αυτϊν. 

2. Οι αγροτικοί ελκυςτιρεσ επιτρζπεται να ζλκουν περιςςότερα από ζνα αγροτικά μθχανιματα, 

αν αυτά είναι εφοδιαςμζνα με ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ, που ο χειριςμόσ τουσ γίνεται από τθ 

κζςθ του οδθγοφ του ελκυςτιρα και το ςυνολικό μικοσ του ςυρμοφ δεν υπερβαίνει τα 14 

μζτρα. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Γεωργίασ και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και 

Δθμόςιων Ζργων μπορεί να επιτρζπεται για τουσ πιο πάνω ελκυςτιρεσ να ζλκουν περιςςότερα 

από ζνα φορτωμζνα ρυμουλκοφμενα. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου αυτισ 

εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ των άρκρων 55, 56 και 57 του παρόντοσ Κϊδικα. 

3. Θ ζλξθ μθχανοκίνθτου οχιματοσ επιτρζπεται από άλλο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

παραγράφων 1 και 2 του άρκρου αυτοφ, μόνο αν το ελκόμενο δεν είναι δυνατό να κινθκεί με 

ίδια μζςα, λόγω βλάβθσ ι λόγω ζλλειψισ κφριων οργάνων και αν δεν δθμιουργείται από αυτό 

κίνδυνοσ για τθν κυκλοφορία. 



  Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ  

104 
 

4. Με αποφάςεισ των αρμόδιων, κατά περίπτωςθ, Υπουργϊν Γεωργίασ, Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηονται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ ςφνδεςθσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων και ρυμουλκοφμενων. 

5. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ' 

ΣΡΟΦΟΠΕΔΗΗ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 

Άρθρο 55 Σροχοπϋδηςη αυτοκινότων οχημϊτων 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ, τα οποία 

να μπορεί να χειρίηεται με ευχζρεια ο οδθγόσ από τθ κζςθ οδιγθςθσ και να είναι ικανά να 

εκτελζςουν τισ πιο κάτω λειτουργίεσ τροχοπζδθςθσ: 

α) Τροχοπζδθςθ πορείασ, ικανι να επιβραδφνει τθν κίνθςθ του οχιματοσ, μζχρι να το 

ςταματιςει, κατά τρόπο αςφαλι, ταχφ και αποτελεςματικό, όποιεσ και αν είναι οι ςυνκικεσ 

φόρτωςισ του και οποιαδιποτε θ ανωφερικι ι κατωφερικι κλίςθ τθσ οδοφ. 

β) Τροχοπζδθςθ ςτάκμευςθσ, ικανι να ςυγκρατεί το όχθμα ακίνθτο, όποιεσ και αν είναι οι 

ςυνκικεσ φόρτωςισ του και ςε ςθμαντικι ανωφερικι ι κατωφερικι κλίςθ τθσ οδοφ. Οι 

επιφάνειεσ τριβισ τθσ τροχοπζδθσ αυτισ διατθροφνται ςτθ κζςθ πζδθςθσ με ςυςκευι, θ 

ενζργεια τθσ οποίασ είναι κακαρά μθχανικι. 

γ) Τροχοπζδθςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (δευτερεφουςα), ικανι να επιβραδφνει τθν κίνθςθ του 

οχιματοσ, μζχρι να το ςταματιςει ςε εφλογθ απόςταςθ, όποιεσ και αν είναι οι ςυνκικεσ 

φόρτωςισ του, ακόμθ και ςε περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ τροχοπζδθσ πορείασ. 

2. Τα πιο πάνω ςυςτιματα πζδθςθσ μποροφν να ζχουν κοινά τμιματα. Ο ςυνδυαςμόσ των 

ςυςτθμάτων αυτϊν επιτρζπεται μόνον όταν αυτό μποροφν να λειτουργιςουν με δφο 

τουλάχιςτον ανεξάρτθτουσ χειριςμοφσ. 

3. Θ τροχοπζδθ πορείασ πρζπει να επενεργεί ςε όλουσ τουσ τροχοφσ του οχιματοσ. 

4. Θ τροχοπζδθ ςτάκμευςθσ και θ τροχοπζδθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πρζπει να επενεργοφν ςε ζναν 

τουλάχιςτον τροχό ςε κάκε πλευρά του κατά μικοσ άξονα του οχιματοσ. 

5. Θ τροχοπζδθ πορείασ και θ τροχοπζδθ ςτάκμευςθσ πρζπει να επενεργοφν ςε επιφάνειεσ 

τριβισ ςτακερά ςυνδεδεμζνεσ με το ςφςτθμα των τροχϊν, δια μζςου ςτοιχείων επαρκοφσ 

αντοχισ. 

6. Πταν θ τροχοπζδθ βρίςκεται ςε κατάςταςθ πζδθςθσ, οι επιφάνειεσ τριβισ δεν πρζπει να 

μποροφν να αποςυνδζονται. Θ αποςφνδεςθ αυτι είναι δυνατι ςε οριςμζνεσ επιφάνειεσ τριβισ 

ςτθ μεν τροχοπζδθ ςτάκμευςθσ μόνο μετά από ενζργεια του οδθγοφ, ςτθ δε τροχοπζδθ 

πορείασ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ αν εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ πζδθςθσ. 

7. Το ςφνολο των τμθμάτων του ςυςτιματοσ τροχοπζδθςθσ πορείασ πρζπει να ζχει ςχεδιαςτεί 

και καταςκευαςτεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτα τθσ 

πζδθςθσ μετά από παρατεταμζνθ ι επαναλαμβανόμενθ επενζργεια. 
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8. Θ επενζργεια τθσ τροχοπζδθσ πορείασ πρζπει να κατανζμεται κατάλλθλα και να 

ςυγχρονίηεται μεταξφ των διαφόρων του οχιματοσ. 

9. Εάν θ τροχοπζδθ πορείασ ενεργοποιείται υποβοθκθτικά ι εξ ολοκλιρου από πθγι ενζργειασ, 

πλθν τθσ μυϊκισ ενζργειασ του οδθγοφ, πρζπει να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα ακινθτοποίθςθσ 

του οχιματοσ μζςα ςε εφλογθ απόςταςθ, ακόμθ και ςε περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ πθγισ 

ενζργειασ. 

10. Αυτόσ που κζτει ςτθν κυκλοφορία, ωσ και αυτόσ που οδθγεί αυτοκίνθτο όχθμα, που δεν 

είναι εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ, το οποίο να λειτουργεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Άρθρο 56 Σροχοπϋδηςη ρυμουλκούμενων 

1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 57 παρ. 1 περίπτωςθ γ` του παρόντοσ Κϊδικα, 

τα ρυμουλκοφμενα, εκτόσ από τα ελαφρά, επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με τα ακόλουκα 

δφο ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ. 

α) Τροχοπζδθ πορείασ, ικανι να επιβραδφνει τθν κίνθςθ του οχιματοσ, μζχρι να το ςταματιςει 

κατά τρόπον αςφαλι, ταχφ και αποτελεςματικό, όποιεσ και αν είναι οι ςυνκικεσ φόρτωςισ του 

και οποιαδιποτε θ ανωφερικι ι κατωφερικι κλίςθ τθσ οδοφ. 

β) Τροχοπζδθ ςτάκμευςθσ, ικανι να επιβραδφνει τθν κίνθςθ του οχιματοσ, μζχρι να το 

ςταματιςει κατά τρόπο αςφαλι, ταχφ και αποτελεςματικό, με τθν οποία παραμζνει το όχθμα 

ακίνθτο, όποιεσ και αν είναι οι ςυνκικεσ φόρτωςισ του ςε ςθμαντικι ανωφερικι ι κατωφερικι 

κλίςθ τθσ οδοφ. Οι επιφάνειεσ τριβισ τθσ τροχοπζδθσ αυτισ διατθροφνται ςτθ κζςθ πζδθςθσ με 

ςυςκευι, θ ενζργεια τθσ οποίασ είναι κακαρά μθχανικι. 

Τα πιο πάνω δεν εφαρμόηονται ςε ρυμουλκοφμενο, τα οποία δε μποροφν να αποςυνδεκοφν 

από το ζλκουν όχθμα, χωρίσ τθ χριςθ εργαλείων, με τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι 

διατάξεισ του άρκρου 57 παρ. 1 περ. α` του παρόντοσ Κϊδικα που αφοροφν τθν τροχοπζδθ 

ςτάκμευςθσ του ςυνδυαςμοφ οχθμάτων. 

2. Τα ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ, που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο είναι δυνατό 

να ζχουν κοινά τμιματα, επιτρεπόμενου του ςυνδυαςμοφ αυτϊν. 

3. Θ επενζργεια τθσ τροχοπζδθσ πορείασ πρζπει να κατανζμεται κατάλλθλα ς` όλουσ τουσ 

τροχοφσ του ρυμουλκοφμενου και να ςυγχρονίηεται μεταξφ των διαφόρων αξόνων αυτοφ. 

4. Θ τροχοπζδθ πορείασ πρζπει να τίκεται ςε ενζργεια από τθ κζςθ οδιγθςθσ με το χειριςμό 

τθσ τροχοπζδθσ πορείασ του ζλκοντοσ οχιματοσ. Από τθ διάταξθ αυτι εξαιροφνται τα 

ρυμουλκοφμενα με μζγιςτο επιτρεπόμενο μικτό βάροσ μζχρι 3.500 χιλιόγραμμα, θ τροχοπζδθ 

των οποίων μπορεί να είναι καταςκευαςμζνθ, ϊςτε να τίκεται ςε ενζργεια αυτόματα, όταν το 

ρυμουλκοφμενο κινείται προσ το επιβραδφνον ζλκουν όχθμα. 

5. Θ τροχοπζδθ πορείασ και ςτάκμευςθσ πρζπει να επενεργεί επί επιφανειϊν πζδθςθσ οι 

οποίεσ είναι ςτακερά ςυνδεδεμζνεσ με τουσ τροχοφσ δια μζςου ςτοιχείων επαρκοφσ αντοχισ. 
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6. Θ τροχοπζδθ πορείασ, ςε περίπτωςθ απόςπαςθσ του ρυμουλκοφμενου, πρζπει να το 

ακινθτοποιεί αυτόματα. Τθσ διάταξθσ αυτισ εξαιροφνται τα μονοαξονικό ρυμουλκοφμενα και 

από τα διαξονικό, εκείνα των οποίων θ απόςταςθ των αξόνων είναι μικρότερθ του ενόσ μζτρου 

με τθν προχπόκεςθ ότι: 

α) το μζγιςτο επιτρεπόμενο μικτό βάροσ αυτϊν δεν υπερβαίνει τα 1.500 χιλιόγραμμα, και 

β) εκτόσ των θμιρυμουλκοφμενων, είναι εφοδιαςμζνα, πλθν τθσ κφριασ ςυςκευισ ςφνδεςθσ και 

με δευτερεφουςα ςφνδεςθ, θ οποία ςε περίπτωςθ κραφςθσ τθσ κφριασ ςυςκευισ, κα εμποδίςει 

τθν πτϊςθ τθσ ράβδου ζλξθσ του ρυμουλκοφμενου ςτα ζδαφοσ και κα εξαςφαλίςει τθ ςυνζχιςθ 

τθσ αςφαλοφσ ζλξθσ. 

7. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα που ζλκει 

ρυμουλκοφμενο εκ των ανωτζρω, το οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ 

που λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Άρθρο 57 Σροχοπϋδηςη ςυνδυαςμών οχημϊτων 

1. Τθρουμζνων των διατάξεων των δφο προθγοφμενων άρκρων, ςε ςυνδυαςμό οχθμάτων 

επιβάλλεται: 

α) Τα ςυςτιματα πζδθςθσ κακενόσ εκ των ςυνδεόμενων οχθμάτων να ςυνδυάηονται μεταξφ 

τουσ. 

β) Θ επενζργεια τθσ τροχοπζδθσ πορείασ να κατανζμεται κατάλλθλα και να ςυγχρονίηεται 

μεταξφ των ςυνδεόμενων οχθμάτων και 

γ) Το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ ρυμουλκοφμενου, το οποίο, ενδεχομζνωσ, δεν είναι 

εφοδιαςμζνο με τροχοπζδθ πορείασ, να μθν υπερβαίνει το μιςό του ακροίςματοσ του 

απόβαρου του ζλκοντοσ οχιματοσ και του βάρουσ του οδθγοφ. 

2. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί ςυνδυαςμό οχθμάτων, που δεν 

είναι εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ, το οποίο να λειτουργεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Άρθρο 58 Σροχοπϋδηςη μοτοποδηλϊτων, μοτοςικλετών και τρύτροχων 
οχημϊτων 

Ι. Τα δίτροχα μοτοποδιλατα και οι μοτοςικλζτεσ, χωρίσ πλευρικό κάνιςτρο, επιβάλλεται να 

είναι εφοδιαςμζνα με δφο ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ, εκ των οποίων το ζνα κα πρζπει να 

επενεργεί ςτον μπροςτινό τροχό τουλάχιςτον. Ενϊ το άλλο ςτον πίςω τροχό τουλάχιςτον. 

Σε μοτοςικλζτα με πλευρικό καλάκι δεν απαιτείται να υπάρχει ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ που να 

επενεργεί ςτον τροχό του καλακιοφ. 

2. Τα μοτοποδιλατα με τρεισ τροχοφσ επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα είτε με δφο 

ανεξάρτθτα ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ, που να επενεργοφν ςυγχρόνωσ ςε όλουσ τουσ τροχοφσ 

είτε με ζνα ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ, που να επενεργεί ςε όλουσ τουσ τροχοφσ και ζνα ςφςτθμα 



  Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ  

108 
 

εφεδρικισ τροχοπζδθςθσ (ζκτακτθσ ανάγκθσ), το οποίο μπορεί να είναι θ τροχοπζδθ 

ςτάκμευςθσ. 

3. Τα ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ μοτοποδθλάτων και μοτοςικλετϊν πρζπει να είναι ικανό να 

επιβραδφνουν τθν κίνθςθ του οχιματοσ, μζχρι να το ςταματιςουν, κατά τρόπο αςφαλι, ταχφ 

και αποτελεςματικό, όποιεσ και αν είναι οι ςυνκικεσ φόρτωςισ του και οποιαδιποτε θ 

ανωφερικι ι κατωφερικι κλίςθ τθσ οδοφ. 

4. Τα τρίτροχα οχιματα επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με ζνα ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ, το 

οποίο με χειριςμό με το πόδι πρζπει να επενεργεί ςε όλουσ τουσ τροχοφσ, ζνα ςφςτθμα 

τροχοπζδθςθσ ςτάκμευςθσ και ζνα ςφςτθμα εφεδρικισ τροχοπζδθςθσ (ζκτακτθσ ανάγκθσ), το 

οποίο μπορεί να είναι θ τροχοπζδθ ςτάκμευςθσ. 

Θ τροχοπζδθ ςτάκμευςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτο 

άρκρο 55 παρ. 1 περ. β` του παρόντοσ Κϊδικα. 

5. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί μοτοποδιλατο ι μοτοςικλζτα ι 

τρίτροχο όχθμα, που δεν είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ, που λειτουργεί 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο αυτό, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων 

(200,00) ευρϊ. 

Άρθρο 59 Σροχοπϋδηςη ποδηλϊτων 

1. Τα ποδιλατο επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με δφο ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ, 

ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ, άμεςθσ και αποτελεςματικισ ενζργειασ, εκ των οποίων το μεν ζνα κα 

επενεργεί ςτο μπροςτινό, το δε άλλο ςτον πίςω τροχό. 

2. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί ποδιλατο, που δεν είναι 

εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ, το οποίο να λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο αυτό, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 60 Σροχοπϋδηςη ζωόλατων οχημϊτων 

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, μπορεί να επιβλθκεί ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ ηωιλατων 

οχθμάτων ο εφοδιαςμόσ τουσ με ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ εφχρθςτο και αποτελεςματικό, που 

να επενεργεί ςτο όχθμα και ςτο ζδαφοσ. 

2. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί ηωιλατο όχθμα, που δεν είναι 

εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ, που λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

αυτό, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 61 Σροχοπϋδηςη αγροτικών μηχανημϊτων 

1. Αγροτικά μθχανιματα, τα οποία εκ καταςκευισ μποροφν να αναπτφξουν ταχφτθτα 

μεγαλφτερθ των 30 χιλιομζτρων τθν ϊρα, επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με δφο 

ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ. Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων α` και β` τθσ 
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παραγράφου 1 και τθσ παραγράφου 3 του όρκρου 55 του παρόντοσ Κϊδικα, εφαρμόηονται 

ανάλογα και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. 

2. Αγροτικό μθχανιματα, τα οποία εκ καταςκευισ δεν μποροφν να αναπτφξουν ταχφτθτα 

μεγαλφτερθ των 30 χιλιομζτρων τθν ϊρα, μπορεί να είναι εφοδιαςμζνα με ζνα μόνο ςφςτθμα 

τροχοπζδθςθσ (τροχοπζδθ πορείασ), αν το ςφςτθμα αυτό λειτουργεί και ωσ τροχοπζδθ 

ςτάκμευςθσ. 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί αγροτικό μθχάνθμα, που δεν 

είναι εφοδιαςμζνο με το προβλεπόμενο πιο πάνω ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ ι αυτό δεν 

λειτουργεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Άρθρο 62 Σροχοπϋδηςη μηχανημϊτων ϋργων 

1. Μθχανιματα ζργων, τα οποία εκ καταςκευισ μποροφν να αναπτφξουν ταχφτθτα μεγαλφτερθ 

των 25 χιλιομζτρων τθν ϊρα, επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με δφο ανεξάρτθτα μεταξφ 

τουσ ςυςτιματα τροχοπζδθςθσ. Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων α` και β` τθσ παραγράφου 1 και 

τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 55 του παρόντοσ Κϊδικα, εφαρμόηονται ανάλογα και ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ. 

2. Μθχανιματα ζργων, τα οποία εκ καταςκευισ δεν μποροφν να αναπτφξουν ταχφτθτα 

μεγαλφτερθ των 25 χιλιομζτρων τθν ϊρα, επιτρζπεται να είναι εφοδιαςμζνα με ζνα μόνο 

ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ, εάν το ςφςτθμα αυτό λειτουργεί και ωσ τροχοπζδθ ςτάκμευςθσ. 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί μθχάνθμα ζργων, που δεν είναι 

εφοδιαςμζνο με το προβλεπόμενο ςφςτθμα τροχοπζδθςθσ, που να λειτουργεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΥΩΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

(ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΗΡΕ) 

Άρθρο 63 Υώτα πορεύασ (μεγϊλα) 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα, τα οποία μποροφν να υπερβοφν τθν ταχφτθτα των 40 χλμ. τθν ϊρα 

ςε ευκεία οριηόντια οδό, επιβάλλεται να ζχουν ςτο μπροςτινό μζροσ τουσ δφο λευκά ι ειδικισ 

επιλογισ κίτρινα φϊτα πορείασ, ικανισ ζνταςθσ, για τον επαρκι φωτιςμό τθσ οδοφ κατά τθ 

νφκτα με κακαρζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 100 μζτρων μπροςτά από το 

όχθμα. 

2. Θ απόςταςθ μεταξφ των εξωτερικϊν ορίων των φϊτων πορείασ και του ακρότατου 

εξωτερικοφ ορίου του οχιματοσ ςε ουδεμία περίπτωςθ κα είναι μικρότερθ από τθν αντίςτοιχθ 

απόςταςθ των φϊτων διαςταφρωςθσ. 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα από τα πιο πάνω, το 

οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα ωσ άνω φϊτα πορείασ, που να λειτουργοφν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν 

πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 64 Υώτα διαςταύρωςησ (μεςαύα) 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα, τα οποία μποροφν να υπερβοφν τθν ταχφτθτα των 10 χλμ. τθν ϊρα 

ςε ευκεία οριηόντια οδό, επιβάλλεται να ζχουν ςτο μπροςτινό μζροσ τουσ ηυγό αρικμό λευκϊν 

φϊτων ι ειδικισ επιλογισ κίτρινα φϊτα διαςταφρωςθσ, ικανισ ζνταςθσ, για τον επαρκι 

φωτιςμό τθσ οδοφ κατά τθ νφκτα με κακαρζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 40 

μζτρων μπροςτά από το όχθμα. Τα αυτοκίνθτα οχιματα δεν επιτρζπεται να είναι εφοδιαςμζνα 

με περιςςότερα από δφο φϊτα διαςταφρωςθσ που να ανάβουν ταυτόχρονα. 

2. Το εξωτερικό ςθμείο τθσ φωτιςτικισ επιφάνειασ των φϊτων διαςταφρωςθσ πρζπει να μθν 

απζχει περιςςότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο τθσ αυτισ πλευράσ εξωτερικό όριο του 

οχιματοσ. 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί αυτοκίνθτο όχθμα από τα πιο 

πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα ωσ άνω φϊτα διαςταφρωςθσ, που 

να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό 

πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 65 Υώτα θϋςησ (μικρϊ) 
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1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα επιβάλλεται να ζχουν δφο μετωπικά λευκά φϊτα κζςθσ. 

Επιτρζπεται θ χριςθ ειδικισ επιλογισ κίτρινου χρϊματοσ για τα φϊτα αυτά, όταν είναι 

ενςωματωμζνα ςε φϊτα πορείασ ι διαςταφρωςθσ, τα οποία εκπζμπουν ειδικισ επιλογισ 

κίτρινεσ δζςμεσ. 

2. Τα πιο πάνω φϊτα κζςθσ, όταν είναι τα μόνα αναμμζνα, πρζπει, κατά τθ νφκτα με κακαρζσ 

καιρικζσ ςυνκικεσ, να είναι ορατά από απόςταςθ τουλάχιςτον 300 μζτρων, χωρίσ να 

προκαλοφν κάμβωςθ ι δυςχζρεια ςτουσ χρθςιμοποιοφντεσ τθν οδό. 

3. Τα αυτοκίνθτα και τα ρυμουλκοφμενα επιβάλλεται να ζχουν, ςτο πίςω μζροσ τουσ, ηυγό 

αρικμό ερυκρϊν φϊτων κζςθσ, ορατϊν κατά τθ νφκτα με κακαρζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, από 

απόςταςθ τουλάχιςτον 300 μζτρων, χωρίσ να προκαλείται κάμβωςθ ι δυςχζρεια ςτουσ 

χρθςιμοποιοφντεσ τθν οδό. 

4. Το εξωτερικό ςθμείο τθσ φωτιςτικισ επιφάνειασ των φϊτων κζςθσ πρζπει να μθν απζχει 

περιςςότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο τθσ αυτισ πλευράσ εξωτερικό όριο του οχιματοσ. 

5. Τα ρυμουλκοφμενα, με πλάτοσ μεγαλφτερο από 1,60 μ. επιβάλλεται να ζχουν δφο μετωπικό 

λευκά φϊτα κζςθσ, όπωσ πιο πάνω, προςαρμοςμζνα ςε τζτοια κζςθ ϊςτε το εξωτερικό ςθμείο 

τθσ φωτιςτικισ τουσ επιφάνειασ να μθν απζχει περιςςότερο από 0,15 μ. από το ακρότατο τθσ 

αυτισ πλευράσ εξωτερικό όριο του ρυμουλκοφμενου. 

6. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί αυτοκίνθτο όχθμα ι 

ρυμουλκοφμενο από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με τα φϊτα κζςθσ που 

προβλζπονται και τα οποία λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ 

τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 66 Υώτα όγκου και φώτα πλευρικϊ 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα, το πλάτοσ των οποίων υπερβαίνει τα 2,10 μ. 

επιβάλλεται να ζχουν δφο τουλάχιςτον φϊτα όγκου, τα οποία πρζπει να εκπζμπουν λευκό ι 

κίτρινο φωσ προσ τα εμπρόσ και ερυκρό φωσ προσ τα πίςω. 

Με τα ίδια πιο πάνω φϊτα μπορεί να είναι εφοδιαςμζνα και το οχιματα των οποίων το πλάτοσ 

υπερβαίνει το 1,80μ. 

2. Τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα μπορεί να είναι εφοδιαςμζνα με κίτρινα 

πλευρικά φϊτα. 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί αυτοκίνθτο όχθμα από τα πιο 

πάνω ι ρυμουλκοφμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φϊτα 

που να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό 

πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 67 Υωσ πινακύδασ αριθμού κυκλοφορύασ 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα επιβάλλεται να ζχουν φϊτα ικανισ ζνταςθσ, 

για τον επαρκι φωτιςμό τθσ πινακίδασ του αρικμοφ κυκλοφορίασ, ϊςτε ο αρικμόσ, όταν 
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φωτίηεται, να είναι ευανάγνωςτοσ κατά τθ νφκτα με κακαρζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, από απόςταςθ 

20 τουλάχιςτον μζτρων και μθ ορατό απευκείασ από τουσ ακολουκοφντεσ οδθγοφσ των άλλων 

οχθμάτων. 

2. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί αυτοκίνθτο όχθμα ι 

ρυμουλκοφμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με το προβλεπόμενο πιο πάνω φωσ πινακίδασ 

αρικμοφ κυκλοφορίασ, που να λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ 

τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 68 Υώτα τροχοπϋδηςησ 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα, τα οποία μποροφν να υπερβοφν τθν ταχφτθτα των 25 χλμ. τθν ϊρα 

ςε ευκεία οριηόντια οδό και τα ρυμουλκοφμενα, επιβάλλεται να ζχουν ςτο πίςω μζροσ τουσ 

τουλάχιςτον δφο ερυκρά φϊτα τροχοπζδθςθσ, θ φωτιςτικι ζνταςθ των οποίων να είναι 

ςθμαντικό μεγαλφτερθ εκείνθσ των πίςω φϊτων κζςθσ. 

2. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί αυτοκίνθτο όχθμα ι 

ρυμουλκοφμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φϊτα 

πζδθςθσ, που να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 69 Υώτα ομύχλησ 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα μποροφν να φζρουν μπροςτά δφο φϊτα ομίχλθσ αντικαμβωτικά, 

λευκοφ ι ειδικισ επιλογισ κίτρινου χρϊματοσ και τοποκετθμζνα κατά τρόπον ϊςτε κανζνα 

ςθμείο τθσ φωτιςτικισ τουσ επιφάνειασ να βρίςκεται ψθλότερα από το ανϊτατο ςθμείο τθσ 

φωτιςτικισ επιφάνειασ να μθν απζχει περιςςότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο τθσ αυτισ 

πλευράσ εξωτερικό όριο του οχιματοσ. 

2. Τα αυτοκίνθτα και τα ρυμουλκοφμενα μποροφν να φζρουν πίςω ζνα ι δφο φϊτα ομίχλθσ 

χρϊματοσ ερυκροφ. 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα εκ των πιο πάνω, το 

οποίο ζχει φϊτα ομίχλθσ που δεν πλθροφν τουσ όρουσ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 70 Υώτα οπιςθοπορεύασ 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα μποροφν να ζχουν αντικαμβωτικά φϊτα οπιςκοπορείασ, λευκοφ ι 

ειδικισ επιλογισ κίτρινου χρϊματοσ, τα οποία να ανάβουν αυτόματα με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ 

ταχφτθτασ οπιςκοδρόμθςθσ του οχιματοσ. 

2. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί αυτοκίνθτο όχθμα, το οποίο 

ζχει φωσ οπιςκοπορείασ, που δεν πλθροί τουσ όρουσ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 71 Υώτα δεικτών κατεύθυνςησ (φλασ) και φώτα ϋκτακτησ ανϊγκησ 
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1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα τα τρίτροχα οχιματα, οι μοτοςικλζτεσ, τα μοτοποδιλατα και το 

ρυμουλκοφμενα, επιβάλλεται να ζχουν ηυγό αρικμό ςτακερϊν δεικτϊν κατεφκυνςθσ με κίτρινα 

φϊτα που αναβοςβινουν, ορατό κατά τθν θμζρα και νφκτα από τουσ χρθςιμοποιοφντεσ τθν 

οδό. Θ ςυχνότθτα με τθν οποία αναβοςβινει το φωσ πρζπει να είναι 90 παλμοί το λεπτό, με 

ανοχι ςυν πλθν 30 παλμοφσ. 

Με τα πιο πάνω φϊτα μποροφν να αναβοςβινουν ςυγχρόνωσ και τα πλευρικά φϊτα κζςθσ. 

2. Τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα, επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με 

ςυςκευι που να επιτρζπει τθ ςφγχρονθ λειτουργία των φϊτων δεικτϊν κατεφκυνςθσ (φϊτα 

ζκτακτθσ ανάγκθσ). 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα, που αναφζρεται ςτθν 

πιο πάνω παράγραφο και το οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με τουσ πιο πάνω προβλεπόμενουσ 

φωτεινοφσ δείκτεσ κατεφκυνςθσ που να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 72 Αντανακλαςτόρεσ 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα επιβάλλεται να ζχουν ςτο πίςω μζροσ τουσ 

δφο τουλάχιςτον ερυκροφσ αντανακλαςτιρεσ, ορατοφσ από οδθγό, κατά τθ νφκτα με κακαρζσ 

καιρικζσ ςυνκικεσ από απόςταςθ τουλάχιςτον 150 μζτρων, όταν φωτίηονται από τα φϊτα 

πορείασ, τα φϊτα διαςταφρωςθσ ι τα φϊτα ομίχλθσ άλλου οχιματοσ. 

2. Οι πιο πάνω αντανακλαςτιρεσ των μεν αυτοκινιτων οχθμάτων μποροφν να ζχουν 

οποιοδιποτε όχθμα, εκτόσ τριγωνικοφ, των δε ρυμουλκοφμενων επιβάλλεται να ζχουν ςχιμα 

ιςόπλευρου τριγϊνου, πλευράσ μικουσ από 0,15 μ. ζωσ και 0,20 μ. και το οποίο τοποκετείται 

με τθ μία πλευρά οριηόντια και τθν απζναντι αυτισ κορυφι προσ τα πάνω. Μζςα ςτο τρίγωνο 

αυτό απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ οποιουδιποτε φωτεινοφ ςιματοσ. 

3. Το εξωτερικό άκρο τθσ φωτιςτικισ επιφάνειασ του αντανακλαςτιρα πρζπει να μθν απζχει 

περιςςότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο τθσ αυτισ πλευράσ εξωτερικό όριο του οχιματοσ. 

4. Τα ρυμουλκοφμενα επιβάλλεται να ζχουν ςτο μπροςτινό μζροσ δφο λευκοφσ 

αντανακλαςτιρεσ οποιουδιποτε οχιματοσ, εκτόσ τριγωνικοφ και να ανταποκρίνονται ωσ προσ 

τθν ορατότθτα με τισ απαιτιςεισ τθσ παρ.1 του άρκρου αυτοφ. 

5. Τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα, το μικοσ των οποίων υπερβαίνει τα 6 μ., 

επιβάλλεται να ζχουν κίτρινουσ πλευρικοφσ αντανακλαςτιρεσ. 

6. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί αυτοκίνθτο όχθμα ι 

ρυμουλκοφμενο, που δεν ζχει τουσ κατά το άρκρο αυτό προβλεπόμενουσ αντανακλαςτιρεσ, 

τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 73 Γενικό διϊταξη ηλεκτρικού ςυςτόματοσ 

1. Το θλεκτρικό ςφςτθμα των αυτοκινιτων οχθμάτων και των ςυνδυαςμϊν οχθμάτων, οι οποίοι 

αποτελοφνται από ζνα ζλκον αυτοκίνθτο όχθμα και ζνα ι περιςςότερα ρυμουλκοφμενα πρζπει 
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να είναι καταςκευαςμζνο κατά τρόπον ϊςτε τα φϊτα πορείασ, διαςταφρωςθσ, ομίχλθσ, τα 

μετωπικά φϊτα κζςθσ του αυτοκινιτου οχιματοσ και το φωσ τθσ πινακίδασ αρικμοφ 

κυκλοφορίασ, να μθν ανάβουν όταν δεν είναι αναμμζνα τα πίςω ερυκρά φϊτα κζςθσ. Επίςθσ, 

τα μπροςτινά λευκά φϊτα κζςθσ του αυτοκινιτου οχιματοσ να είναι πάντοτε αναμμζνα όταν 

ανάβουν τα φϊτα πορείασ, διαςταφρωςθσ ι ομίχλθσ. 

Θ διάταξθ αυτι δεν ζχει εφαρμογι όταν τα φϊτα πορείασ ι διαςταφρωςθσ χρθςιμοποιοφνται 

για φωτεινι προειδοποίθςθ (άρκρο 36 παρ. 4). 

2. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα ι ςυνδυαςμό οχθμάτων, 

που δεν είναι εφοδιαςμζνο με το πιο πάνω προβλεπόμενο θλεκτρικό ςφςτθμα, το οποίο να 

λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 74 Υώτα μοτοποδηλϊτων και μοτοςικλετών 

1. Τα τρίτροχα μοτοποδιλατα επιβάλλεται να ζχουν: 

α) Ζνα ι δφο φϊτα διαςταφρωςθσ 

β) Ζνα ι δφο πίςω φϊτα κζςθσ 

γ) Ζνα ι δφο φϊτα τροχοπζδθςθσ 

δ) Ζνα ι δφο ςε κάκε πλευρά μθ τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ 

ε) Ζναν μθ τριγωνικό ανακλαςτιρα πίςω 

ςτ) Δφο ανακλαςτιρεσ ςε κάκε ποδομοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλοφμενοι. 

Επίςθσ τα δίτροχα μοτοποδιλατα μπορεί να είναι εφοδιαςμζνα και με: 

α) Ζνα ι δφο φϊτα πορείασ 

β) Δφο ςε κάκε πλευρά δείκτεσ κατεφκυνςθσ 

γ) Φϊτα για το φωτιςμό τθσ πινακίδασ του αρικμοφ κυκλοφορίασ 

δ) Ζνα ι δφο φϊτα κζςθσ μπροςτά 

ε) Ζναν μθ τριγωνικό ανακλαςτιρα μπροςτά. 

2. Τα τρίτροχα μοτοποδιλατα και τα ελαφρά τετράχρονα επιβάλλεται να ζχουν: 

α) Ζνα ι δφο φϊτα διαςταφρωςθσ 

β) Ζνα ι δφο φϊτα κζςθσ μπροςτά. Τα τρίτροχα μοτοποδιλατα με μζγιςτο πλάτοσ άνω των 

1300 χιλ. επιβάλλεται να ζχουν δφο φϊτα κζςθσ μπροςτά. 

γ) Ζνα ι δφο φϊτα κζςθσ πίςω. Τα τρίκυκλα μοτοποδιλατα με μζγιςτο πλάτοσ άνω των 1300 

χιλ. επιβάλλεται να ζχουν δφο φϊτα κζςθσ πίςω. 
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δ) Ζναν ι δφο μθ τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ πίςω. 

Τα τρίκυκλα μοτοποδιλατα με μζγιςτο πλάτοσ άνω των 1000 χιλ. επιβάλλεται να ζχουν δφο μθ 

τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ πίςω. 

ε) Δφο ανακλαςτιρεσ ςε κάκε ποδομοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλοφμενοι. 

ςτ) Ζνα ι δφο φϊτα τροχοπζδθςθσ. Τα τρίτροχα μοτοποδιλατα με μζγιςτο πλάτοσ άνω των 

1300 χιλ. επιβάλλεται να ζχουν δφο φϊτα τροχοπζδθςθσ. 

η) Δφο ςε κάκε πλευρά δείκτεσ κατεφκυνςθσ, για τα τρίτροχα μοτοποδιλατα με κλειςτό 

αμάξωμα. 

Επίςθσ τα τρίτροχα μοτοποδιλατα μπορεί να είναι εφοδιαςμζνα και με: 

α) Ζνα ι δφο φϊτα πορείασ 

β) Δφο ςε κάκε πλευρά δείκτεσ κατεφκυνςθσ, για τα τρίτροχα μοτοποδιλατα χωρίσ κλειςτό 

αμάξωμα 

γ) Φϊτα για το φωτιςμό τθσ πινακίδασ του αρικμοφ κυκλοφορίασ 

δ) Ζναν ι δφο ςε κάκε πλευρά μθ τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ. 

3. Οι δίτροχεσ μοτοςικλζτεσ επιβάλλεται να ζχουν: 

α) Ζνα ι δφο φϊτα πορείασ 

β) Ζνα ι δφο φϊτα διαςταφρωςθσ 

γ) Δφο ςε κάκε πλευρά δείκτεσ κατεφκυνςθσ 

δ) Ζνα ι δφο φϊτα τροχοπζδθςθσ 

ε) Ζνα ι δφο φϊτα κζςθσ μπροςτά 

ςτ) Ζνα ι δφο φϊτα κζςθσ πίςω 

η) Φωσ για το φωτιςμό τθσ πίςω πινακίδασ του αρικμοφ κυκλοφορίασ 

θ) Ζναν μθ τριγωνικό ανακλαςτιρα πίςω. 

Επίςθσ οι δίτροχεσ μοτοςικλζτεσ μπορεί να είναι εφοδιαςμζνεσ και με: 

α) Ζνα ι δφο φϊτα ομίχλθσ μπροςτά 

β) Ζνα ι δφο φϊτα ομίχλθσ πίςω 

γ) Ζνα φωσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

δ) Ζναν ι δφο ςε κάκε πλευρά μθ τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ. 

4. Οι δίτροχεσ μοτοςικλζτεσ με πλευρικό κάνιςτρο επιβάλλεται να ζχουν: 
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α) Ζνα ι δφο φϊτα πορείασ 

β) Ζνα ι δφο φϊτα διαςταφρωςθσ 

γ) Δφο ςε κάκε πλευρά δείκτεσ κατεφκυνςθσ 

δ) Ζνα ι δφο φϊτα τροχοπζδθςθσ 

ε) Δφο ι τρία φϊτα κζςθσ μπροςτά, από τα οποία το ζνα ςτο καλάκι 

ςτ) Δφο ι τρία φϊτα κζςθσ πίςω, από τα οποία το ζνα ςτο καλάκι 

η) Φωσ για το φωτιςμό τθσ πίςω πινακίδασ του αρικμοφ κυκλοφορίασ 

θ) Δφο μθ τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ πίςω. 

Επίςθσ οι δίτροχεσ μοτοςικλζτεσ με πλευρικό καλάκι μπορεί να είναι εφοδιαςμζνεσ και με: 

α) Ζνα ι δφο φϊτα ομίχλθσ μπροςτά 

β) Ζνα ι δφο φϊτα ομίχλθσ πίςω 

γ) Ζνα φωσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

δ) Ζναν ι δφο ςε κάκε πλευρά μθ τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ. 

5. Το θλεκτρικό ςφςτθμα μοτοςικλζτασ και καλακιοφ πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο κατά 

τρόπο ϊςτε τα φϊτα κζςθσ (μετωπικό και πίςω) του καλακιοφ να ανάβουν ςυγχρόνωσ με το 

πίςω φωσ κζςθσ τθσ μοτοςικλζτασ. 

6. Τα ςτισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου αυτοφ προβλεπόμενα φϊτα πρζπει να πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ ωσ προσ το χρϊμα, τθν ζνταςθ και τθν τοποκζτθςθ, οι οποίεσ κακορίηονται για 

τα αντίςτοιχα φϊτα των αυτοκινιτων οχθμάτων κ.λπ., εκτόσ των μοτοποδθλάτων, τα οποία 

επιβάλλεται να ζχουν φανοφσ μζτριασ ζνταςθσ. 

7. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα από τα πιο πάνω, το 

οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με τα ωσ άνω προβλεπόμενα φϊτα, που να λειτουργοφν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν 

πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 75 Υώτα τρύτροχων οχημϊτων 

1. Τα τρίτροχα οχιματα επιβάλλεται να ζχουν: 

α) Ζνα ι δφο φϊτα πορείασ. Τα τρίτροχα οχιματα, των οποίων το μζγιςτο πλάτοσ είναι άνω των 

1300 χιλ. επιβάλλεται να ζχουν δφο φϊτα πορείασ. 

β) Ζνα ι δφο φϊτα διαςταφρωςθσ. Τα τρίτροχα οχιματα, των οποίων το μζγιςτο πλάτοσ είναι 

άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να ζχουν δφο φϊτα διαςταφρωςθσ. 

γ) Ζναν ι δφο ςε κάκε πλευρά δείκτεσ κατεφκυνςθσ. 
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δ) Ζνα ι δφο φϊτα πζδθςθσ. Τα τρίτροχα οχιματα, των οποίων το μζγιςτο πλάτοσ είναι άνω 

των 1300 χιλ. επιβάλλεται να ζχουν δφο φϊτα πζδθςθσ. 

ε) Ζνα ι δφο φϊτα κζςθσ μπροςτά. Τα τρίτροχα οχιματα, των οποίων το μζγιςτο πλάτοσ είναι 

άνω των 1300 χιλ. επιβάλλεται να ζχουν δφο φϊτα κζςθσ μπροςτά. 

ςτ) Ζνα ι δφο φϊτα κζςθσ πίςω. Τα τρίτροχα οχιματα, των οποίων το μζγιςτο πλάτοσ είναι άνω 

των 1300 χιλ. επιβάλλεται να ζχουν δφο φϊτα κζςθσ πίςω. 

η) Φωσ για το φωτιςμό τθσ πίςω πινακίδασ του αρικμοφ κυκλοφορίασ. 

θ) Δφο μθ τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ πίςω. 

κ) Φωσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

ι) Ζναν ι δφο μθ τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ πίςω. 

Τα τρίτροχα οχιματα, των οποίων το μζγιςτο πλάτοσ είναι μζχρι 1000 χιλ. δεν επιβάλλεται να 

ζχουν ανακλαςτιρα πίςω. 

Επίςθσ τα τρίτροχα οχιματα μπορεί να είναι εφοδιαςμζνα και με: 

α) Ζνα ι δφο φϊτα ομίχλθσ μπροςτά 

β) Ζνα ι δφο φϊτα ομίχλθσ πίςω 

γ) Ζνα ι δφο φϊτα οπιςκοπορείασ 

δ) Ζναν ι δφο ςε κάκε πλευρά μθ τριγωνικοφσ ανακλαςτιρεσ. 

2. Τα προβλεπόμενα φϊτα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του άρκρου αυτοφ πρζπει να 

πλθροφν τισ προδιαγραφζσ ωσ προσ το χρϊμα, τθν ζνταςθ και τθν τοποκζτθςθ, οι οποίεσ 

κακορίηονται για τα αντίςτοιχα φϊτα των αυτοκινιτων οχθμάτων. 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί τρίτροχθ μοτοςικλζτα, θ οποία 

δεν είναι εφοδιαςμζνθ με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φϊτα και αντανακλαςτικά ςτοιχεία, που 

να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό 

πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) ευρϊ. 

Άρθρο 76 Υώτα ποδηλϊτων 

1. Τα ποδιλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με ζνα λευκό ι κίτρινο φωσ μπροςτά και 

ζνα ερυκρό φωσ και αντανακλαςτικό ςτοιχείο πίςω, ωσ και με ζναν τουλάχιςτον 

αντανακλαςτιρα ςε κάκε πλευρά. Ομοίωσ αντανακλαςτικό ςτοιχείο κίτρινου χρϊματοσ 

επιβάλλεται να τοποκετείται ςε κάκε ποδομοχλό. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ να φζρουν τα ωσ άνω φϊτα, εφόςον δεν κυκλοφοροφν τθ νφκτα, 

τα ποδιλατα των οποίων θ διάμετροσ τροχοφ δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοςτά, τα αγωνιςτικά 

και τα ορειβατικά ποδιλατα. 
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2. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί ποδιλατο, το οποίο δεν είναι 

εφοδιαςμζνο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φϊτα και αντανακλαςτικά ςτοιχεία, που να 

λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 77 Υώτα ζωόλατων οχημϊτων 

1. Τα ηωιλατα οχιματα επιβάλλεται να ζχουν δφο λευκά φϊτα μπροςτά και δφο ερυκρό πίςω. 

Αντί των ερυκρϊν επιτρζπεται να τοποκετθκοφν αντανακλαςτικά ςτοιχεία ερυκροφ φωτόσ. 

2. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί ηωιλατο όχθμα, το οποίο δεν 

είναι εφοδιαςμζνο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φϊτα και αντανακλαςτικά ςτοιχεία, που να 

λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 78 Υώτα αγροτικών μηχανημϊτων 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα για το ςφςτθμα φωτιςμοφ και οπτικισ γενικά ςιμανςθσ 

των οχθμάτων ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και ςτα αγροτικά μθχανιματα τα οποία κινοφνται 

αυτοδφναμα, ωσ και επί των υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενων, αν αυτά καλφπτουν τα πίςω φϊτα 

του ζλκοντοσ οχιματοσ. Ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ ςυνδυαςμϊν μονοαξονικϊν γεωργικϊν 

ελκυςτιρων, των οποίων θ πραγματικι ιςχφσ του κινθτιρα ςτον άξονα δεν υπερβαίνει τουσ 7 

ίππουσ, μετά ρυμουλκοφμενων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του κεφαλαίου αυτοφ για τισ 

δίτροχεσ μοτοςικλζτεσ με ι χωρίσ καλάκι. 

Αν όμωσ υπερβαίνει τουσ 7 ίππουσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του κεφαλαίου αυτοφ για τισ 

τρίτροχεσ μοτοςικλζτεσ. 

Αν θ ιδιομορφία των πιο πάνω μθχανθμάτων δεν επιτρζπει ανάλογθ εφαρμογι των διατάξεων 

για τθ κζςθ των φϊτων και αντανακλαςτικϊν ςτοιχείων, οι Υπουργοί Γεωργίασ και Μεταφορϊν 

και Επικοινωνιϊν, με αποφάςεισ τουσ κακορίηουν διάφορο τρόπο τοποκζτθςθσ. 

2. Τα αγροτικά μθχανιματα μποροφν να φζρουν ειδικό προβολζα, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται 

μόνο κατά τθν εκτζλεςθ μθχανοαγροτικϊν εργαςιϊν, απαγορευμζνθσ τθσ χριςθσ αυτοφ κατά 

τθν κίνθςθ τουσ ςτισ οδοφσ. 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα εκ των πιο πάνω, το 

οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με το προβλεπόμενο ςφςτθμα φωτιςμοφ, που να λειτουργεί 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, ωσ και αυτόσ που παραβαίνει τθ διάταξθ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) 

ευρϊ. 

Άρθρο 79 Υώτα μηχανημϊτων ϋργων 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα για φωτιςμό και οπτικι ςιμανςθ οχθμάτων. Γενικά, ζχουν 

ανάλογθ εφαρμογι και επί των μθχανθμάτων ζργων, ωσ και επί των υπ` αυτϊν 

ρυμουλκοφμενων. Αν αυτό καλφπτουν τα πίςω φϊτα του ζλκοντοσ οχιματοσ. 
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Τα χιονοκακαριςτικά μθχανιματα επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα και με φανοφσ κίτρινου 

φωτόσ. 

2. Τα μθχανιματα ζργων μπορεί να ζχουν ειδικοφσ προβολείσ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται 

μόνο κατά τθν εκτζλεςθ ζργων, απαγορευμζνθσ τθσ χριςθσ αυτϊν κατά τθν κίνθςι τουσ επί 

των οδϊν. 

3. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα από τα πιο πάνω, το 

οποίο δεν είναι εφοδιαςμζνο με το προβλεπόμενο ςφςτθμα φωτιςμοφ, που να λειτουργεί 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, ωσ και αυτόσ που παραβαίνει τθ διάταξθ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο εκατόν πενιντα (150,00) 

ευρϊ. 

Άρθρο 80 Γενικϋσ διατϊξεισ για το φωτιςμό 

1. Τα φϊτα οδικοφ οχιματοσ ι ρυμουλκοφμενου, εκτόσ από τα φϊτα των δεικτϊν κατεφκυνςθσ 

και τα φϊτα ζκτακτθσ ανάγκθσ, απαγορεφεται να αναβοςβινουν ι να μεταβάλλουν ζνταςθ. 

Κατ' εξαίρεςθ, επιτρζπεται αυτό για φϊτα χρθςιμοποιοφμενα για τθν επιςιμανςθ οχθμάτων ι 

ςυνδυαςμϊν οχθμάτων (π.χ. οχιματα προτεραιότθτασ, φάλαγγασ οχθμάτων, οχιματα μεγάλου 

μεγζκουσ και οχιματα εξοπλιςμοφ καταςκευισ ι ςυντιρθςθσ των οδϊν), ωσ προσ τα οποία δεν 

εφαρμόηονται οι γενικοί κανόνεσ κυκλοφορίασ ι θ παρουςία των οποίων επί τθσ οδοφ 

επιβάλλει ςτουσ λοιποφσ χρθςιμοποιοφντεσ τισ οδοφσ να λαμβάνουν ειδικζσ προφυλάξεισ. 

2. Συνδυαςμόσ δφο ι περιςςότερων ομοίων ι όχι φϊτων, τα οποία εκτελοφν τθν αυτι 

λειτουργία και τα οποία ζχουν το ίδιο χρϊμα, κεωρείται ότι αποτελοφν ζνα και μόνο φωσ, αν οι 

προβολζσ των φωτιςτικϊν επιφανειϊν τουσ, ςε εγκάρςιο κατακόρυφο επίπεδο, 

καταλαμβάνουν ποςοςτό όχι λιγότερο του 50% τθσ επιφάνειασ του μικρότερου ορκογϊνιου 

παραλλθλόγραμμου, το οποίο περιγράφει τισ προβολζσ αυτζσ των φωτιςτικϊν επιφανειϊν. 

3. Απλι φωτιςτικι επιφάνεια, θ οποία ζχει ςχιμα ταινίασ, κεωρείται ότι είναι δφο ι ηυγόσ 

αρικμόσ φϊτων, αν είναι τοποκετθμζνθ ςυμμετρικά ωσ προσ το μζςο κατά μικοσ επίπεδο του 

οχιματοσ, εκτείνεται μζχρισ απόςταςθσ όχι μεγαλφτερθσ των 0,40 μ. από το ακρότατο 

εξωτερικό όριο του οχιματοσ και ζχει μικοσ τουλάχιςτον 0,80 μ.. ο φωτιςμόσ μιασ τζτοιασ 

επιφάνειασ πρζπει να παρζχεται από δφο τουλάχιςτον φωτεινζσ πθγζσ που βρίςκονται κατά το 

δυνατόν πλθςιζςτερα προσ τα άκρα αυτισ. Θ πιο πάνω φωτιςτικι επιφάνεια μπορεί να 

αποτελείται από αρικμό ςτοιχείων, τα οποία είναι τοποκετθμζνα κατά τρόπο ϊςτε οι προβολζσ 

των φωτιςτικϊν επιφανειϊν των διαφόρων ςτοιχείων ςε εγκάρςιο κατακόρυφο επίπεδο να 

καταλαμβάνουν ποςοςτό όχι λιγότερο του 50% τθσ επιφάνειασ του μικρότερου ορκογϊνιου 

παραλλθλόγραμμου, το οποίο περιγράφει τισ προβολζσ αυτζσ των φωτιςτικϊν επιφανειϊν. 

4. Φϊτα οχιματοσ, τα οποία εκτελοφν τθν αυτι λειτουργία και φωτίηουν προσ τθν ίδια 

κατεφκυνςθ, πρζπει να είναι του αυτοφ χρϊματοσ. Φϊτα και αντανακλαςτιρεσ, ηυγοφ αρικμοφ, 

πρζπει να τοποκετοφνται ςυμμετρικά ωσ προσ το μζςο κατά μικοσ επίπεδο του οχιματοσ, 

εκτόσ των οχθμάτων, τα οποία ζχουν αςφμμετρο εξωτερικό ςχιμα. Θ ζνταςθ των φϊτων κάκε 

ηεφγουσ πρζπει να είναι θ αυτι. Τα φϊτα δεν πρζπει να επικαλφπτονται από διάφορα 

αντικείμενα και πρζπει να διατθροφνται κακαρά. 
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5. Τθρουμζνων των λοιπϊν διατάξεων του κεφαλαίου αυτοφ, φϊτα διαφόρων ειδϊν, ωσ και 

αντανακλαςτιρεσ, μποροφν να ενϊνονται ι να ενςωματϊνονται μζςα ςτθν αυτι ςυςκευι. 

6. Απαγορεφεται θ προςκικθ άλλων φωτιςτικϊν ι αντανακλαςτικϊν ςτοιχείων πζραν των 

προβλεπομζνων ςτο άρκρο 2 παρ. 1 του παρόντοσ Κϊδικα. 

7. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηονται τα χαρακτθριςτικό 

των χρωμάτων των φϊτων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τα διάφορα οδικά οχιματα. 

8. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

ογδόντα (80,00) ευρϊ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Η' 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 

Άρθρο 81 Μηχανιςμού, εξαρτόματα και ςυςκευϋσ οχημϊτων 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα διεφκυνςθσ, το οποίο να 

επιτρζπει ςτον οδθγό τθν ευχερι, ταχεία και αςφαλι αλλαγι κατεφκυνςθσ του οχιματόσ του. 

2. Τα αυτοκίνθτα οχιματα, τα τρίτροχα οχιματα, αι μοτοςικλζτεσ και τα μοτοποδιλατα πρζπει 

να είναι εφοδιαςμζνα με ζναν τουλάχιςτον κακρζπτθ, τοποκετθμζνο ςε κζςθ θ οποία να 

εξαςφαλίηει τθν ορατότθτα τθσ οδοφ πίςω από το όχθμα. 

3. Τα αυτοκίνθτα οχιματα, τα αγροτικά μθχανιματα και τα μθχανιματα ζργων, τα οποία 

κινοφνται ςτισ οδοφσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με ζνα τουλάχιςτον θχθτικό όργανο 

προειδοποίθςθσ ικανισ ζνταςθσ, τα δε τρίτροχα οχιματα, οι μοτοςικλζτεσ και τα 

μοτοποδιλατα με όμοιο όργανο μικρότερθσ ζνταςθσ. Ο ιχοσ, ο οποίοσ εκπζμπεται από το 

θχθτικό όργανο, πρζπει να είναι ςυνεχισ του αυτοφ τόνου και όχι διαπεραςτικόσ. 

4. Τα οχιματα άμεςθσ ανάγκθσ, τα ζχοντα προτεραιότθτα, ωσ και τα οχιματα δθμόςιασ μαηικισ 

μεταφοράσ επιβατϊν, μποροφν να είναι εφοδιαςμζνα και να χρθςιμοποιοφν άλλα θχθτικό 

όργανα, διαφόρων ιχων, οι προδιαγραφζσ των οποίων κακορίηονται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

5. Θ χριςθ ςαλπίγγων εναλλαςςόμενου ιχου, ςειρινων, ςφυρικτϊν κ.λπ. απαγορεφεται, εκτόσ 

των οχθμάτων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

6. Τα ποδιλατα, εκτόσ από τα χρθςιμοποιοφμενα ςε ακλθτικοφσ αγϊνεσ, επιβάλλεται να είναι 

εφοδιαςμζνα με ζνα κουδοφνι. 

7. Τα διαφανι μζρθ των αυτοκινιτων, οχθμάτων και των ρυμουλκοφμενων, τα οποία 

αποτελοφν τμιμα του αμαξϊματοσ αυτϊν, περιλαμβανομζνου και του ανεμοκϊρακα, κακϊσ 

και οποιουδιποτε εςωτερικοφ χωρίςματοσ, επιβάλλεται να είναι καταςκευαςμζνα κατά τρόπο 

ϊςτε, αφ` ενόσ μεν, ςε περίπτωςθ κραφςθσ τουσ, ο κίνδυνοσ τραυματιςμοφ προςϊπων να 

μειϊνεται ςτο ελάχιςτο, αφ` ετζρου δε να είναι ορατόσ τόςο ο οδθγόσ όςο και οι επιβαίνοντεσ 

αυτοφ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ 

κακορίηονται οι προδιαγραφζσ των μεμβρανϊν που επιτρζπεται να επικολλϊνται ςτα 

παράκυρα πίςω από τθ κζςθ του οδθγοφ - ςυνοδθγοφ, όταν το αυτοκίνθτο διακζτει δεξιό 

κακρζπτθ, κακϊσ και οι περιπτϊςεισ εκείνεσ που για ιατρικοφσ λόγουσ επιτρζπεται θ 

επικόλλθςθ μεμβρανϊν ςε όλα τα παράκυρα του αυτοκινιτου. 

Ειδικότερα, τα διαφανι μζρθ του ανεμοκϊρακα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από τζτοια 

φλθ, ϊςτε: 
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α) θ διαφάνεια του ανεμοκϊρακα να μθν ελαττϊνεται με τθν πάροδο του χρόνου 

β) να μθν παραμορφϊνουν τισ εικόνεσ των αντικειμζνων που φαίνονται δια μζςου του 

ανεμοκϊρακα 

γ) ςε περίπτωςθ κραφςθσ τουσ, ο οδθγόσ να ζχει ικανι κακαρι κζα τθσ οδοφ. 

8. Το αυτοκίνθτο όχθμα, το οποίο ζχει ανεμοκϊρακα διαςτάςεων και οχιματοσ ϊςτε ο οδθγόσ 

να μθν μπορεί να βλζπει κανονικά μπροςτά του, παρά μόνο μζςα από το διαφανζσ μζροσ του 

ανεμοκϊρακα, επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνο με ζναν τουλάχιςτον αποτελεςματικό 

κακαριςτιρα του ανεμοκϊρακα, τοποκετθμζνο ςε κατάλλθλθ κζςθ και ο οποίοσ να λειτουργεί 

κατά τρόπον ϊςτε να μθν απαιτείται διαρκισ ενζργεια του οδθγοφ. 

Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ι ανάρτθςθ μπροςτά ι πίςω από τον ανεμοκϊρακα, ωσ και θ 

επικόλλθςθ ςε αυτόν αντικειμζνων που περιορίηουν τθν ορατότθτα του οδθγοφ. 

9. Το αυτοκίνθτο όχθμα, το οποίο ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο επιβάλλεται να 

είναι εφοδιαςμζνο με ζναν τουλάχιςτον κακαριςτιρα του ανεμοκϊρακα, πρζπει επίςθσ να ζχει 

και πλυντιρια του ανεμοκϊρακα. 

10. Τα φορτθγά όλων των κατθγοριϊν, τα λεωφορεία, ωσ και τα ρυμουλκοφμενα επιβάλλεται 

να φζρουν ςτουσ τροχοφσ του πίςω τελευταίου άξονα λαςπωτιρεσ. 

11. Τα αυτοκίνθτα οχιματα, εκτόσ από τα τρίτροχα οχιματα και τισ μοτοςικλζτεσ, επιβάλλεται 

να είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα κίνθςθσ του οχιματοσ προσ τα πίςω, ο χειριςμόσ του οποίου 

να γίνεται από τθ κζςθ του οδθγοφ. 

12. Ο κινθτιρασ εςωτερικισ καφςθσ, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για τθν προϊκθςθ οδικοφ 

οχιματοσ, επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνοσ με αποτελεςματικό ςιγαςτιρα, κατάλλθλο να 

μειϊνει το κόρυβο, ο οποίοσ προκαλείται από τθν ζξοδο των καυςαερίων και τζτοιασ 

καταςκευισ, ϊςτε να μθν δφναται να τεκεί εκτόσ λειτουργίασ από τον οδθγό από τθ κζςθ του. 

13. Οι τροχοί των μθχανοκίνθτων οχθμάτων, των ρυμουλκοφμενων, των μοτοποδθλάτων και 

των ποδθλάτων επιβάλλεται να φζρουν ελαςτικό με ι χωρίσ αεροκάλαμο ι άλλα ελαςτικά 

ανάλογθσ αποτελεςματικότθτασ που να είναι ςε τζτοια κατάςταςθ, ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι 

ςυνκικεσ αςφάλειασ και θ πρόςφυςθ, ακόμθ και επί υγροφ οδοςτρϊματοσ. Με απόφαςθ των 

Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 

μποροφν οριςμζνα ειδικισ χριςθσ μθχανοκίνθτα οχιματα και ρυμουλκοφμενα να εξαιρεκοφν 

τθσ πιο πάνω υποχρζωςθσ, αν δεν προκαλείται φκορά του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ. Με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηεται το, για κάκε τφπο 

ελαςτικοφ, ελάχιςτο επιτρεπόμενο πάχοσ προεξοχϊν του πζλματοσ, κάτω από το οποίο, 

εξαιτίασ ζλλειψισ επαρκοφσ ικανότθτασ πρόςφυςθσ, απαγορεφεται για λόγουσ αςφάλειασ θ 

περαιτζρω χριςθ του ελαςτικοφ αυτοφ. 

Τα αυτοκίνθτα οχιματα εκτόσ των δίτροχων μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων επιβάλλεται να 

είναι εφοδιαςμζνα με ζναν εφεδρικό τροχό. 
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14. Τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με 

ςφςτθμα ανάρτθςθσ των τροχϊν, το οποίο εξαςφαλίηει τθν ελαςτικι με αυτοφσ ςφνδεςθ του 

αμαξϊματοσ του οχιματοσ και τθν απόςβεςθ των ταλαντϊςεων. 

Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν μπορεί οριςμζνα ειδικισ χριςθσ 

αυτοκίνθτα οχιματα ι ρυμουλκοφμενα να εξαιρεκοφν τθσ υποχρζωςθσ αυτισ. 

15. Αυτοκίνθτα όχθμα, το οποίο μπορεί να υπερβεί τθν ταχφτθτα των 40χλμ. τθν ϊρα, ςε ευκεία 

οριηόντια οδό, επιβάλλεται να εφοδιαςμζνο με μετρθτι ταχφτθτασ (ταχόμετρο) που να 

λειτουργεί ςωςτά. 

16. Τα μθχανοκίνθτα οχιματα, εκτόσ από τισ δίτροχεσ μοτοςικλζτεσ χωρίσ καλάκι, τα τρίτροχα 

μοτοποδιλατα και τα ρυμουλκοφμενα, επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με τθν πινακίδα ι 

τθν ειδικι ςυςκευι επιςιμανςθσ, θ οποία αναφζρεται ςτα άρκρα 29 παρ. 3 και 34 παρ. 9 του 

παρόντοσ Κϊδικα. Θ πιο πάνω πινακίδα αποτελείται από ιςόπλευρο τρίγωνο που ζχει πλευρά 

μικουσ όχι μικρότερθ των 0,40 μ. και πλάτουσ όχι μικρότερθ των 0,05 μ., το δε εςωτερικό μζροσ 

του μπορεί να είναι κενό ι χρωματιςμζνο με ανοικτό χρϊμα. Οι πλευρζσ του τριγϊνου αυτοφ 

πρζπει να είναι καταςκευαςμζνεσ από αντανακλαςτικι φλθ ερυκροφ χρϊματοσ. Θ πινακίδα 

πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ κατά τρόπον ϊςτε να μπορεί να τοποκετείται ςτακερό ςε 

κατακόρυφθ κζςθ. Οι προδιαγραφζσ των πινακίδων, τθσ αντανακλαςτικισ φλθσ αυτϊν, ωσ και 

των ειδικϊν ςυςκευϊν επιςιμανςθσ, κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 

17. Τα επιβατθγά αυτοκίνθτα οχιματα, ωσ και το φορτθγά μζγιςτου επιτρεπόμενου βάρουσ 

μζχρι και 3.500 χλγρ. επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με ηϊνεσ αςφαλείασ ςτα μπροςτινά 

κακίςματα. Τα επιβατθγά αυτοκίνθτα οχιματα, που τζκθκαν το πρϊτο ςε κυκλοφορία ςτθ 

χϊρα μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 1993 και που κα τεκοφν από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ Κϊδικα, 

επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με ηϊνεσ αςφαλείασ και ςτα πίςω κακίςματα. Με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηονται οι προδιαγραφζσ των ηωνϊν 

αςφαλείασ. 

Με όμοια απόφαςθ μπορεί να επιβάλλεται θ υποχρζωςθ εφοδιαςμοφ και χριςθσ ηωνϊν 

αςφαλείασ και ςε άλλεσ κατθγορίεσ οχθμάτων, ωσ και ςτα πίςω κακίςματα των επιβατθγϊν 

αυτοκινιτων οχθμάτων που ιδθ κυκλοφοροφν ςτθ χϊρα. 

18. Τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα, μζγιςτου επιτρεπόμενου βάρουσ 

μεγαλφτερου των 3.500 χιλιόγραμμων, επιβάλλεται να είναι εφοδιαςμζνα με κατάλλθλεσ 

ςφινεσ αναςτολισ κφλιςθσ (τάκοι). 

19. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν μπορεί να επιβάλλεται 

αυτοκίνθτα ι οχιματα ι ςυνδυαςμοί οχθμάτων (ςυρμοί) μικουσ μεγαλφτερου των 10 μζτρων 

να εφοδιάηονται με ςυςτιματα, με τα οποία υποβοθκείται θ λιψθ ςθμάτων προειδοποίθςθσ 

τα οποία δίνονται από τουσ οδθγοφσ των οχθμάτων που ακολουκοφν. 

20. Τα ηωιλατα οχιματα, μζγιςτου επιτρεπόμενου βάρουσ μζχρι 3.000 χλγ., μποροφν να 

φζρουν μεταλλικι ςτεφάνθ ςτουσ τροχοφσ, το πλάτοσ τθσ οποίασ ςε ουδεμία περίπτωςθ 

επιτρζπεται να είναι μικρότερο των 0,05 μ.. Θ ςτεφάνθ αυτι επιβάλλεται να είναι ςυνεχισ, 
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κυλινδρικι και χωρίσ προεξοχζσ, γωνίεσ ι διακοπζσ, απαγορεφεται δε να ςτερεϊνεται ςτουσ 

τροχοφσ με καρφιά των οποίων θ κεφαλι εξζχει τθσ επιφάνειασ τθσ ςτεφάνθσ. 

21. Τα μθχανιματα ζργων και τα αγροτικό μθχανιματα, τα οποία δεν μποροφν να αναπτφξουν 

ταχφτθτα μεγαλφτερθ από 40 χλμ. τθν ϊρα ςε ευκεία οριηόντια οδό, επιβάλλεται να φζρουν, 

για τθν αναγνϊριςι τουσ, ςτθν πίςω πλευρά, ειδικι μεταλλικι τριγωνικι πινακίδα, τθσ οποίασ 

το περίγραμμα φζρει αντανακλαςτικό υλικό ερυκροφ χρϊματοσ, θ δε υπόλοιπθ επιφάνεια 

φκορίηον υλικό επίςθσ ερυκροφ χρϊματοσ. 

22. Τα οχιματα, μζγιςτου επιτρεπόμενου βάρουσ 7.500 χλγ. και άνω και τα ρυμουλκοφμενα 

οχιματα μζγιςτου επιτρεπόμενου βάρουσ 3.000 χλγ. και άνω, επιβάλλεται να φζρουν, για τθν 

αναγνϊριςι τουσ, ςτθν πίςω πλευρά τουσ, μία ι δφο μεταλλικζσ πινακίδεσ, οι οποίεσ ζχουν 

εναλλαςςόμενεσ λοξζσ λωρίδεσ με φκορίηον υλικό ερυκροφ χρϊματοσ και αντανακλαςτικό 

υλικό κίτρινου χρϊματοσ, 

23. Τα οχιματα ι οι ςυνδυαςμοί οχθμάτων μικουσ 13 μζτρων και άνω, επιβάλλεται να φζρουν, 

για τθν αναγνϊριςι τουσ, ςτθν πίςω πλευρά τουσ, μία ι δφο πινακίδεσ, των οποίων θ 

επιφάνεια καλφπτεται με φκορίηον υλικό χρϊματοσ ερυκροφ και αντανακλαςτικό υλικό 

χρϊματοσ κίτρινου και επί των οποίων αναγράφονται ειδικά ςφμβολα. 

24. Οι διαςτάςεισ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ωσ και οι κζςεισ τοποκζτθςθσ των ειδικϊν 

πινακίδων επιςιμανςθσ ειδικϊν οχθμάτων, που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 21 ζωσ και 23 

του άρκρου αυτοφ, κακορίηονται με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

25. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν μπορεί να επιβάλλεται ο 

εφοδιαςμόσ των αυτοκινιτων, των υπ` αυτϊν ρυμουλκουμζνων, των τρίτροχων οχθμάτων, των 

μοτοςικλετϊν και των μοτοποδθλάτων και με άλλα, εκτόσ των πιο πάνω, εξαρτιματα ι 

ςυςκευζσ (π.χ. πυροςβεςτιρεσ), που προορίηονται για τθν αςφάλεια των οχθμάτων αυτϊν ι 

των άλλων επί τθσ οδοφ οχθμάτων, τθ βελτίωςθ του εξοπλιςμοφ τουσ και τθν εξυπθρζτθςθ του 

δι' αυτϊν εκτελοφμενου ζργου. Με τθν αυτιν απόφαςθ μπορεί να επιβάλλεται ο εφοδιαςμόσ 

όλων των οδικϊν οχθμάτων με κιβϊτιο το οποίο κα περιζχει υγειονομικό υλικό πρϊτων 

βοθκειϊν. 

26. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί οδικό όχθμα, τρίτροχο όχθμα, 

μοτοςικλζτα, μοτοποδιλατο, αγροτικό μθχάνθμα ι μθχάνθμα ζργων, κατά παράβαςθ των 

διατάξεων του άρκρου αυτοφ ι που δεν είναι εφοδιαςμζνο με τουσ από το άρκρο αυτό 

προβλεπόμενουσ μθχανιςμοφσ, πινακίδεσ, ςυςκευζσ, ηϊνεσ αςφαλείασ ι ςυςτιματα ι που ζχει 

μθχανιςμοφσ, πινακίδεσ, ςυςκευζσ, ηϊνεσ αςφαλείασ ι ςυςτιματα που δεν πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ, ςτθν 

περίπτωςθ δε που δεν είναι εφοδιαςμζνο με τισ ηϊνεσ αςφαλείασ που προβλζπονται ςτθν 

παράγραφο 17 του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Ρροκειμζνου για λεωφορεία και φορτθγά οχιματα, το διοικθτικό πρόςτιμο των ογδόντα (80) 

ευρϊ επιβάλλεται ςτον ιδιοκτιτθ του οχιματοσ και όχι ςτον οδθγό αυτοφ, εφόςον θ παράβαςθ 

αφορά ςτον εφοδιαςμό του οχιματοσ με τα κατάλλθλα ελαςτικά. 
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27. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα άλλθσ κατθγορίασ, 

κατά παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ ι που δεν είναι εφοδιαςμζνο με τουσ από το 

άρκρο αυτό προβλεπόμενουσ, κατά περίπτωςθ, μθχανιςμοφσ, πινακίδεσ, ςυςκευζσ ι 

ςυςτιματα ι που ζχει μθχανιςμοφσ, πινακίδεσ, ςυςκευζσ ι ςυςτιματα, που δεν πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

28. Κατ' εξαίρεςθ των οριηομζνων ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ 26 και 27, οι παραβάτεσ 

των διατάξεων τθσ παραγράφου 12 του άρκρου αυτοφ, τιμωροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 3 του άρκρου 15 του παρόντασ Κϊδικα. 

29. Τα οχιματα το οποία μεταφζρουν επικίνδυνα εμπορεφματα επιβάλλεται να φζρουν 

αναγνωριςτικζσ τθσ επικινδυνότθτασ του φορτίου πινακίδεσ και ειδικά ςιματα, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ για τισ μεταφορζσ αυτζσ διατάξεισ. 

Άρθρο 82 Ειδικϋσ διατϊξεισ 

1. Θ καταςκευι των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοποδθλάτων πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε 

να αποφεφγεται θ δθμιουργία οποιουδιποτε κινδφνου, εκπομπισ υπερβολικϊν ρφπων, οςμϊν, 

κορφβων, πυρκαγιάσ ι ζκρθξθσ. 

2. Θ λειτουργία των κυκλωμάτων υψθλισ τάςθσ των οδικϊν οχθμάτων πρζπει να μθν προκαλεί, 

από τθν υπερβολικι εκπομπι ραδιοπαραςίτων, αιςκθτι παρενόχλθςθ. 

Τα όρια και μζκοδοι μζτρθςθσ των χαρακτθριςτικϊν θλεκτρομαγνθτικϊν διαταραχϊν οχθμάτων 

με κινθτιρα εςωτερικισ καφςεωσ ωσ και θ διαδικαςία ελζγχου κακορίηονται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

3. Το μθχανοκίνθτο όχθμα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο κατά τρόπον ϊςτε τα πεδίο 

ορατότθτασ του οδθγοφ, μπροςτά, δεξιά και αριςτερά αυτοφ, να είναι αρκετά για να είναι 

δυνατι θ αςφαλισ οδιγθςθ. 

4. Τα μθχανοκίνθτα οχιματα, τα μοτοποδιλατα και τα ρυμουλκοφμενα πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνα και εξοπλιςμζνα κατά τρόπον ϊςτε να παραλείπεται κατά το δυνατόν, ςε 

περίπτωςθ ατυχιματοσ, ο κίνδυνοσ, τόςο για τουσ επιβαίνοντεσ αυτϊν όςο και για τουσ 

λοιποφσ που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ. Ιδιαιτζρωσ τα οχιματα αυτό πρζπει να μθν φζρουν ςτο 

εςωτερικό και εξωτερικό τουσ μζροσ διακοςμθτικό ι άλλα αντικείμενα που προεξζχουν και τα 

οποία είναι δυνατόν να καταςτοφν επικίνδυνα για τουσ επιβάτεσ ι τουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ 

οδοφ. 

5. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, κακϊσ και αυτόσ που οδθγεί όχθμα, το οποίο δεν πλθροί τισ 

απαιτιςεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο ογδόντα (80,00) ευρϊ. 

Άρθρο 83 Εξωτερικό εμφϊνιςη αυτοκινότων οχημϊτων 

1. Σε περίπτωςθ μεταβολισ του εξωτερικοφ χρωματιςμοφ που αναγράφεται ςτθν άδεια 

κυκλοφορίασ του αμαξϊματοσ αυτοκινιτου οχιματοσ, ο κάτοχοσ αυτοφ υποχρεοφται, μζςα ςε 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ, από τθ μεταβολι, να γνωρίςει αυτό ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 



  Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ  

126 
 

Υπουργείου Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ κακοριηόμενθσ με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν μπορεί να επιβάλλεται 

ομοιόμορφοσ εξωτερικόσ χρωματιςμόσ ςτα αυτοκίνθτα οχιματα οριςμζνων κατθγοριϊν. 

3. Θ αναγραφι ι τοποκζτθςθ διαφθμίςεων ςτο εςωτερικό ι εξωτερικό του αμαξϊματοσ 

αυτοκινιτων οχθμάτων, τα οποία εκτελοφν δθμόςια ςυγκοινωνία, επιτρζπεται εφόςον δεν 

ανατρζπεται ο ομοιόμορφοσ χρωματιςμόσ που χαρακτθρίηει το δθμόςιο μζςο μεταφοράσ και 

υπό όρουσ και προχποκζςεισ που κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν. 

4. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, κακϊσ και των κατ` εξουςιοδότθςθ 

αυτοφ εκδιδόμενων υπουργικϊν αποφάςεων, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο είκοςι (20,00) 

ευρϊ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Θ' 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ, ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΘΕΗ 

ΟΦΗΜΑΣΩΝ Ε ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 

Άρθρο 84 Έγκριςη τύπου οχημϊτων 

1. Για τθν κυκλοφορία ςτθ χϊρα των μθχανοκίνθτων οχθμάτων, των υπ` αυτϊν 

ρυμουλκοφμενων ωσ και τρίτροχων οχθμάτων, μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων είτε αυτό 

ειςάγονται από το εξωτερικό είτε καταςκευάηονται ι ςυναρμολογοφνται ςτο εςωτερικό, 

απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ του τφπου αυτϊν, θ οποία χορθγείται από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ των Υπουργείων Γεωργίασ, για τα αγροτικά μθχανιματα, Ρεριβάλλοντοσ, 

Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων για τα μθχανιματα ζργων και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 

για το λοιπά οχιματα. 

2. Οι όροι και οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ των κατά τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ 

εγκρίςεων, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ωσ άνω οχθμάτων πζραν των οριηομζνων ςτον 

παρόντα Κϊδικα, ο τρόποσ ελζγχου των ειςαγόμενων ι καταςκευαηόμενων πιο πάνω 

οχθμάτων, τα των υποχρεϊςεων των ειςαγωγζων ι καταςκευαςτϊν αυτϊν για τθν υποβολι 

των τεχνικϊν αυτϊν ςτοιχείων, ωσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια, αναγκαία για τθν εφαρμογι των 

διατάξεων του άρκρου αυτοφ, κακορίηονται με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, 

Γεωργίασ, Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, 

κατά περίπτωςθ. 

Θ ζγκριςθ τφπου τεχνικϊν ολοτιτων και ςυςτατικϊν ςτοιχείων αυτοκινιτων οχθμάτων και των 

ρυμουλκοφμενϊν τουσ ωσ και των τρίτροχων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν, χορθγείται από τθν 

αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

3..Σε αυτοκίνθτα οχιματα, που προορίηονται για τθν κυκλοφορία μζςα ςε ειδικοφσ 

περιφραγμζνουσ χϊρουσ, θ ζγκριςθ δίνεται με ειδικι διαδικαςία, που κακορίηεται με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

4. Αν αμφιςβθτείται από τθν αρμόδια υπθρεςία ο χαρακτθριςμόσ μθχανοκίνθτου οχιματοσ ωσ 

αυτοκινιτου, αγροτικοφ μθχανιματοσ ι μθχανιματοσ ζργου, απαιτείται κοινι απόφαςθ των 

αρμόδιων κατά περίπτωςθ Υπουργϊν, τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ. Με τθν απόφαςθ 

αυτι ςυγκροτείται κοινι επιτροπι των ςυναρμόδιων κατά περίπτωςθ υπουργείων, θ οποία ζχει 

ωσ ζργο τθν επίλυςθ τθσ πιο πάνω αμφιςβιτθςθσ. Στθν αυτι επιτροπι ανατίκεται και το ζργο 

κατάταξθσ των οχθμάτων ειδικισ χριςθσ ςε ειδικι κατθγορία, εφόςον δεν είναι δυνατι θ 

κατάταξι τουσ ςε μία από τισ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ. Με τθν ωσ άνω απόφαςθ 

κακορίηεται επίςθσ το περιεχόμενο τθσ ειδικισ χριςθσ των οχθμάτων αυτϊν, ωσ και κάκε 
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λεπτομζρεια ςχετικό με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία χοριγθςθσ ζγκριςθσ 

ςτα οχιματα αυτά. 

Άρθρο 85 τοιχεύα αναγνώριςησ πλαιςύου και κινητόρα 

1. Στο πλαίςιο ι το αμάξωμα των αυτοκινιτων οχθμάτων και των υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενων 

ωσ και των τρίτροχων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν, επιβάλλεται να ςθμειϊνονται το όνομα του 

καταςκευαςτι, τα ςτοιχεία τα οποία χαρακτθρίηουν τον τφπο του οχιματοσ και ο αφξων 

αρικμόσ καταςκευισ του, ςτο δε κινθτιρα τα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τον τφπο αυτοφ, ωσ 

και ο αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ του. 

2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Επικοινωνιϊν κακορίηονται λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ 

διάταξθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ωσ και ο τρόποσ αναγνϊριςθσ αυτοκινιτων 

οχθμάτων, των οποίων τα πλαίςια και οι κινθτιρεσ δεν φζρουν τα πιο πάνω χαρακτθριςτικά. 

3. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Γεωργίασ για τα αγροτικό μθχανιματα, του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων για τα μθχανιματα ζργων και του Υπουργοφ 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν για τα μοτοποδιλατα, μποροφν οι διατάξεισ των προθγοφμενων 

παραγράφων να εφαρμοςκοφν ανάλογα και ςτα αγροτικά μθχανιματα, ςτα μθχανιματα 

ζργων, ςτα ρυμουλκοφμενα από αυτό, ωσ και ςτα μοτοποδιλατα. 

4. Ρρο τθσ αντικατάςταςθσ ι επιδιόρκωςθσ τμιματοσ του αμαξϊματοσ ι του πλαιςίου των 

αυτοκινιτων, των τρίτροχων οχθμάτων και των μοτοςικλετϊν, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

εξαφάνιςθ ι τθν αλλοίωςθ ολικά ι μερικά του τφπου και του αρικμοφ πλαιςίου, οι κάτοχοι 

αυτϊν υποχρεοφνται, πριν από τθν επζμβαςθ, να το γνωρίςουν ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, οι οποίεσ προβαίνουν ςτθ χάραξθ του αρικμοφ 

κυκλοφορίασ ι του αρικμοφ πλαιςίου ςε άλλθ κατάλλθλθ κζςθ. 

5. Ο κάτοχοσ οχιματοσ των κατθγοριϊν του άρκρου αυτοφ, ο οποίοσ παραποιεί ι εξαφανίηει τα 

ςτθν παράγραφο 1 αναφερόμενα ςτοιχεία αναγνϊριςθσ του οχιματοσ, ωσ και αυτόσ που 

ενεργεί τθν παραποίθςθ ι αλλοίωςθ, τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) 

μθνόσ και με οριςτικι αφαίρεςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ, θ οποία επιβάλλεται 

υποχρεωτικά από το δικαςτιριο. 

6. Ο κάτοχοσ του οχιματοσ των κατθγοριϊν του άρκρου αυτοφ, ωσ και αυτόσ που ενεργεί τθν 

αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ, για τθν οποία προβλζπει θ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 

αυτοφ, χωρίσ να τθρθκεί θ ςε αυτιν προβλεπόμενθ διαδικαςία, τιμωρείται με φυλάκιςθ μζχρισ 

ενόσ (1) ζτουσ και με αφαίρεςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζωσ 

τριϊν (3) μθνϊν, θ οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 
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Άρθρο 86 Σεχνικόσ ϋλεγχοσ οχημϊτων 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα, τρίτροχα οχιματα, μοτοςικλζτεσ και μοτοποδιλατα, τα οποία 

κυκλοφοροφν ςτθ Χϊρα, ωσ και τα υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενα, υπόκεινται χϊρα ςε τακτικό 

περιοδικό τεχνικό ζλεγχο. 

Οι κατθγορίεσ των οχθμάτων που ελζγχονται θ ςυχνότθτα του περιοδικοφ τεχνικοφ ελζγχου, τα 

ςτοιχεία που πρζπει να ελζγχονται, ο τρόποσ και θ διαδικαςία διενζργειασ του ελζγχου ωσ και 

κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια, κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν. 

2. Ο τεχνικόσ ζλεγχοσ των αγροτικϊν μθχανθμάτων και των υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενων 

επιβάλλεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Γεωργίασ, των δε μθχανθμάτων ζργων και των υπ` 

αυτϊν ρυμουλκοφμενων με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων. 

3. Εάν για οδικό όχθμα ι ρυμουλκοφμενο, εκ των αναφερομζνων ςτισ προθγοφμενεσ 

παραγράφουσ, δθμιουργοφνται αμφιβολίεσ για τθν αςφαλι και κανονικι, γενικά, ςτισ οδοφσ 

κυκλοφορία του, οι Αςτυνομικζσ Αρχζσ, ωσ και οι υπό των αρμόδιων υπουργϊν ι νομαρχϊν 

εξουςιοδοτθμζνεσ υπθρεςίεσ μποροφν να διατάςςουν τον ζκτακτο τεχνικό ζλεγχο αυτοφ. 

4. Ο κάτοχοσ οχιματοσ, ο οποίοσ δεν το προςκομίηει για τον τακτικό ι ζκτακτο τεχνικό ζλεγχο 

εντόσ τθσ κακοριηόμενθσ προκεςμίασ, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο τετρακοςίων (400,00) 

ευρϊ. Για τθ ςχετικι παράβαςθ που αφορά ςε φορτθγά οχιματα ζχει εφαρμογι θ ειδικι 

διάταξθ του ν. 3446/2006. 

5. Με τθν αυτι ποινι τιμωρείται και ο οδθγόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 5 του ν. 1350/1983, ωσ και αυτόσ που κυκλοφορεί το όχθμα το οποίο δεν ζχει 

υποςτεί τακτικό ι ζκτακτο τεχνικό ζλεγχο μζςα ςτθν κακοριηόμενθ προκεςμία. 

Άρθρο 87 Γενικό απογραφό και ταξινόμηςη οχημϊτων 

1. Δεν επιτρζπεται ςε κανζνα μθχανοκίνθτο όχθμα ι ρυμουλκοφμενο να κυκλοφορεί 

οπουδιποτε ςτθ χϊρα, εάν δεν ζχει απογραφεί και ταξινομθκεί κατά τθν οριηόμενθ εκάςτοτε 

γενικι απογραφι και ταξινόμθςθ των οχθμάτων. 

2. Ο τρόποσ και θ διαδικαςία διενζργειασ των γενικϊν αυτϊν απογραφϊν και ταξινομιςεων 

κακορίηονται, για τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενα, ωσ και τα τρίτροχα 

οχιματα και τισ μοτοςικλζτεσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, για τα 

μθχανιματα ζργων και τα υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενα με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και για τα αγροτικά μθχανιματα και τα υπ` 

αυτϊν ρυμουλκοφμενα με απόφαςθ του Υπουργοφ Γεωργίασ. 

Αυτόσ που κυκλοφορεί μθχανοκίνθτο όχθμα, το οποίο δεν ζχει νόμιμα απογραφεί και 

ταξινομθκεί, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο τετρακοςίων (400,00) ευρϊ και με αφαίρεςθ 

τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ μζχρι τθσ απογραφισ του ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ 

και τθ διαδικαςία του άρκρου 103 του παρόντοσ Κϊδικα. Για τθ ςχετικι παράβαςθ που αφορά 
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ςε φορτθγά οχιματα ζχουν εφαρμογι οι ειδικζσ διατάξεισ του ν. 3446/2006. Οι διατάξεισ του 

άρκρου 46 του παρόντοσ Κϊδικα μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. 

Άρθρο 88 Άδεια κυκλοφορύασ οχημϊτων 

1. Δεν επιτρζπεται μθχανοκίνθτο όχθμα, ρυμουλκοφμενο, μοτοποδιλατο, *ποδιλατο+ ι 

ηωιλατο όχθμα να κυκλοφορεί οπουδιποτε ςτθ χϊρα, αν δεν ζχει εκδοκεί γι` αυτό άδεια 

κυκλοφορίασ. 

2. Ο τρόποσ και θ διαδικαςία χοριγθςθσ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, των αδειϊν τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, κακορίηονται, για τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα υπ` αυτϊν 

ρυμουλκοφμενα, τα τρίτροχα οχιματα και τισ μοτοςικλζτεσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, για τα μθχανιματα ζργων και τα υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενα, με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, για τα αγροτικά 

μθχανιματα και τα υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενα, με απόφαςθ του Υπουργοφ Γεωργίασ, για τα 

μοτοποδιλατα και τα ποδιλατα με απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και για τα 

ηωιλατα οχιματα με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αποκζντρωςθσ. 

Από τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ μποροφν να εξαιρεκοφν, με απόφαςθ ταυ Υπουργοφ 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, ειδικά μθχανοκίνθτα οχιματα, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε 

αγϊνεσ και πειραματιςμοφσ μζςα ςε αυτοκινθτοδρόμια ι παλαιά αυτοκίνθτα που 

χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε επιδείξεισ ι αγϊνεσ. 

3. Τα ςτοιχεία των αυτοκινιτων οχθμάτων ςτθν άδεια κυκλοφορίασ, ωσ και των υπ` αυτϊν 

ρυμουλκουμζνων, κακϊσ και των τρίτροχων οχθμάτων και των μοτοςικλετϊν, ο κακοριςμόσ 

των κφριων χαρακτθριςτικϊν αυτϊν, ι ςε περίπτωςθ μεταβολισ ενθμζρωςθ των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν χρόνοσ μζςα ςτον οποίο επιβάλλεται να γίνει αυτι, θ χοριγθςθ άδειασ για τθν 

προςωρινι κυκλοφορία ι για δοκιμι, ωσ και οποιοδιποτε άλλο ςχετικό κζμα ρυκμίηονται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. Ρροκειμζνου για αγροτικό μθχανιματα 

και ρυμουλκοφμενα από αυτά, μθχανιματα ζργων και ρυμουλκοφμενα από αυτό, 

μοτοποδιλατα και ποδιλατα, τα πιο πάνω ρυκμίηονται με αποφάςεισ των αρμόδιων, κατά 

περίπτωςθ, υπουργϊν. 

4. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, ωσ και αυτόσ που οδθγεί, αυτοκίνθτο όχθμα ι 

ρυμουλκοφμενο από αυτό, κακϊσ και τρίτροχο όχθμα ι μοτοςικλζτα, που δεν είναι 

εφοδιαςμζνο με άδεια κυκλοφορίασ ι του οποίου θ άδεια κυκλοφορίασ ζχει αφαιρεκεί, 

τιμωρείται με φυλάκιςθ ενόσ (1) μζχρισ ζξι (6) μθνϊν και με χρθματικι ποινι τουλάχιςτον 

πενιντα χιλιάδων (50.000) δραχμϊν. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 
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5. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, ωσ και αυτόσ που οδθγεί αγροτικό μθχάνθμα με ι χωρίσ 

ρυμουλκοφμενο ι μθχάνθμα ζργων με ι χωρίσ ρυμουλκοφμενο, που δεν είναι εφοδιαςμζνο με 

άδεια κυκλοφορίασ ι του οποίου θ άδεια ζχει αφαιρεκεί, τιμωρείται με πρόςτιμο πενιντα 

χιλιάδων (50.000) δραχμϊν. 

6. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία, ωσ και αυτόσ που οδθγεί μοτοποδιλατο που δεν είναι 

εφοδιαςμζνο με άδεια κυκλοφορίασ ι του οποίου θ άδεια κυκλοφορίασ ζχει αφαιρεκεί ι ζχει 

λιξει, τιμωρείται με πρόςτιμο πενιντα χιλιάδων (50.000) δραχμϊν, αυτόσ δε που κζτει ςε 

κυκλοφορία και αυτόσ που οδθγεί ποδιλατο ι κυκλοφορεί ηωιλατο όχθμα, που δεν είναι 

εφοδιαςμζνο με άδεια κυκλοφορίασ, τιμωρείται με πρόςτιμο δζκα χιλιάδων (10.000) δραχμϊν. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 89 Μεταβολό ςτοιχεύων τησ ϊδειασ κυκλοφορύασ 

1. Κατά τθν αλλαγι κατόχου οδικοφ οχιματοσ, ωσ και κατά τθ μεταβολι των αναγραφόμενων 

κφριων χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων ςτθν άδεια κυκλοφορίασ, όταν αυτά επιτρζπονται, 

απαιτείται ζκδοςθ νζασ άδειασ, μετά από εξακρίβωςθ των νζων ςτοιχείων, από τισ αρμόδιεσ 

κατά περίπτωςθ, για τθν ζκδοςθ των αδειϊν κυκλοφορίασ, υπθρεςίεσ. 

2. Αν διαπιςτωκεί, από αρμόδιο όργανο, ότι δεν τθρικθκαν οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου, μζςα ςτθν προκεςμία που κακορίηεται ςτθν κατά το παρ. 3 προβλεπόμενθ 

απόφαςθ, αφαιροφνται θ άδεια και οι πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ του οχιματοσ, οι οποίεσ 

επιςτρζφονται μετά τθν ζκδοςθ νζασ άδειασ, κατά τα οριηόμενα πιο πάνω. 

3. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με φυλάκιςθ ενόσ (1) 

μζχρι τριϊν (3) μθνϊν και με χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων (200,00) ευρϊ. Για τθ 

ςχετικι παράβαςθ που αφορά ςε φορτθγά οχιματα ζχουν εφαρμογι οι ειδικζσ διατάξεισ του ν. 

3446/2006. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 90 Πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ 

1. Δεν επιτρζπεται ςε κανζνα μθχανοκίνθτο όχθμα, ρυμουλκοφμενο, μοτοποδιλατο, 

(ποδιλατο) ι ηωιλατο όχθμα να κυκλοφορεί οπουδιποτε ςτθ Χϊρα, αν δεν φζρει τισ πινακίδεσ 
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αρικμοφ κυκλοφορίασ, οι οποίεσ χορθγικθκαν νόμιμα. Οι χορθγοφμενεσ πινακίδεσ πρζπει να 

είναι αντανακλαςτικζσ. 

2. Οι διαςτάςεισ, οι προδιαγραφζσ, ο τρόποσ καταςκευισ και θ διαδικαςία χοριγθςθσ των 

πινακίδων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, τα τθσ αντικατάςταςθσ αυτϊν ςε περίπτωςθ 

απϊλειασ, κλοπισ, καταςτροφισ ι φκοράσ, τα τθσ χοριγθςθσ πινακίδων για δοκιμαςτικι ι 

προςωρινι κυκλοφορία, ο τρόποσ και θ κζςθ ανάρτθςθσ, τα των εγγραφϊν και ενδείξεων επ' 

αυτϊν, κακϊσ και οποιοδιποτε ςχετικό κζμα, ρυκμίηονται, για τα αυτοκίνθτα, κακϊσ και για τα 

τρίτροχα οχιματα και τισ μοτοςικλζτεσ και τα υπ` αυτϊν ρυμουλκοφμενα με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, για τα αγροτικά μθχανιματα με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, για τα μθχανιματα ζργων με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, για τα μοτοποδιλατα με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και για τα ηωιλατα οχιματα με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ. 

3. Απαγορεφεται για οποιαδιποτε αιτία αντικατάςταςθ των πινακίδων, που κακορίηονται ςτθν 

παρ. 1 του άρκρου αυτοφ με άλλεσ που δεν ζχουν χορθγθκεί νόμιμα ι παραποίθςθ αυτϊν με 

οποιαδιποτε μορφι (τεμαχιςμό, αλλαγι ςχιματοσ ι γράμματοσ, κάμψθ τθσ πινακίδασ κ.λπ.) ι 

μετάκεςθ από του ενόσ οχιματοσ ςε άλλο ι καταςκευι από άλλον πλθν του κατά τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ Κϊδικα οριηομζνου και κατά τρόπο διάφορο, ωσ και θ πϊλθςθ, αγορά και χριςθ 

τζτοιων πινακίδων. Οι παραβάτεσ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου αυτισ, ωσ και αυτοί που 

υποβάλλουν ψευδι ςτοιχεία, για τθ λιψθ ανταλλακτικϊν πινακίδων για το ςκοπό παράνομθσ 

χρθςιμοποίθςισ τουσ, τιμωροφνται με φυλάκιςθ μζχρισ ενόσ (1) ζτουσ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

4. Αυτόσ που κζτει ςε κυκλοφορία αυτοκίνθτο όχθμα, το οποίο δεν ζχει τοποκετθμζνεσ και τισ 

δφο πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ, οι οποίεσ ζχουν νόμιμα χορθγθκεί, κακϊσ και εκείνοσ, ο 

οποίοσ κυκλοφορεί άλλθσ κατθγορίασ όχθμα, που δεν είναι εφοδιαςμζνο με κανονικζσ 

πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο τριακοςίων (300,00) ευρϊ. 

Με διοικθτικό πρόςτιμο τριακοςίων (300,00) ευρϊ τιμωρείται και αυτόσ που οδθγεί οδικό 

όχθμα του οποίου οι πινακίδεσ δεν είναι, για οποιονδιποτε λόγο, ευκρινϊσ ορατζσ ι 

αναγνωρίςιμεσ από τεχνικά μζςα βεβαίωςθσ παραβάςεων ι τοποκετεί επ' αυτϊν μθ 

αντανακλαςτικό υλικό. Για τθ ςχετικι παράβαςθ που αφορά φορτθγά οχιματα ζχουν 

εφαρμογι οι ειδικζσ διατάξεισ του ν. 3446/2006. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 
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Άρθρο 91 Κυκλοφορύα αυτοκινότων οχημϊτων ςτο εξωτερικό Κυκλοφορύα 
ξϋνων αυτοκινότων 

1. Τα αυτοκίνθτα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα, που ζχουν απογραφεί ςτθ χϊρα, δεν 

επιτρζπεται να εξζλκουν των ορίων τθσ Επικράτειασ, αν δεν είναι εφοδιαςμζνα με τα υπό των 

ςχετικϊν διεκνϊν ςυμβάςεων και κανονιςμϊν κακοριηόμενο πιςτοποιθτικά και λοιπά ζγγραφα, 

ωσ και με το διεκνζσ διακριτικό ςιμα των αυτοκινιτων τθσ Ελλάδασ. Ξζνα αυτοκίνθτα 

απαγορεφεται να ειςζρχονται και να κυκλοφοροφν ςτθ χϊρα αν δεν φζρουν τα διακριτικό ςιμα 

τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν απογραφεί. 

2. Τα τθσ καταςκευισ, του διακριτικοφ ςιματοσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, των εγγραφϊν 

ςε αυτό, του ςθμείου τοποκζτθςθσ του επί του οχιματοσ και οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι 

λεπτομζρεια, κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, 

ςφμφωνα με αυτά που ιςχφουν διεκνϊσ. 

3. Τα οχιματα και τα ρυμουλκοφμενα από αυτά τα οποία ζχουν απογραφεί ςτθ χϊρα 

απαγορεφεται να φζρουν διεκνζσ διακριτικό ςιμα ξζνου κράτουσ. 

4. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τιμωρείται με 

διοικθτικό πρόςτιμο ςαράντα (40,00) ευρϊ. 

Άρθρο 92 Αφαύρεςη ϊδειασ και αριθμού κυκλοφορύασ 

Θ άδεια και οι πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ αφαιροφνται, εκτόσ των περιπτϊςεων οι οποίεσ 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και: 

α) Πταν δεν υπάρχουν πλζον οι προχποκζςεισ με τισ οποίεσ χορθγικθκαν. 

β) Πταν δεν ςυντρζχουν οι όροι για τθν αςφαλι κυκλοφορία του οχιματοσ. 

Άρθρο 93 Παύςη κυκλοφορύασ οχόματοσ 

1. Πταν μθχανοκίνθτο όχθμα ι ρυμουλκοφμενο, τρίτροχο όχθμα, μοτοςικλζτα, που ζχει 

απογραφεί, καταςτραφεί, διαλυκεί ι εξαχκεί οριςτικό ςτθν αλλοδαπι, ο κάτοχόσ του 

υποχρεοφται, μζςα ςε δφο (2) μινεσ, από το χρόνο που επιλκε ζνα εκ των πιο πάνω 

γεγονότων, να υποβάλλει ςχετικι διλωςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικείασ Νομαρχιακισ 

Αυτοδιοίκθςθσ και να παραδϊςει ςε αυτιν τθν άδεια και τισ πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

του οχιματοσ. Οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των διατάξεων τθσ παραγράφου αυτισ ρυκμίηονται 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

2. Οι κάτοχοι αγροτικϊν μθχανθμάτων ι μθχανθμάτων ζργων, που ζχουν απογραφεί, 

υποχρεοφνται, ςτισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, να παραδϊςουν τθν άδεια κυκλοφορίασ και τισ 

πινακίδεσ των οχθμάτων αυτϊν ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Γεωργίασ ι του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, κατά περίπτωςθ. 

3. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

εκατό (100,00) ευρϊ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ι' 

ΑΔΕΙΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΗΗ 

Άρθρο 94 Κατηγορύεσ αδειών οδόγηςησ αυτοκινότων τρύτροχων οχημϊτων 
και μοτοςικλετών - Κυρώςεισ - Άδειεσ εκπαιδευτών υποψόφιων οδηγών 

1. Οι άδειεσ οδιγθςθσ διακρίνονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ και δίνουν ςτουσ κατόχουσ τουσ 

το δικαίωμα τθσ οδιγθςθσ οχθμάτων, όπωσ αναφζρονται αντίςτοιχα: Κατθγορία Α: 

Μθχανοκίνθτα δίτροχα με χωρίσ πλευρικό καλάκι και μοτοποδιλατα. 

Κατθγορία Β: Αυτοκίνθτα φορτθγά με μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ μζχρι 3.500 Kg ι αυτοκίνθτα 

επιβατθγά των οποίων ο μζγιςτοσ αρικμόσ κζςεων κακθμζνων (χωρίσ τθ κζςθ του οδθγοφ) δεν 

υπερβαίνει τισ οκτϊ ι αυτοκίνθτο μικτισ χριςθσ με μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ μζχρι 3.500 

χλγ. και μζγιςτο αρικμό κζςεων κακιμενων (εκτόσ τθσ κζςθσ του οδθγοφ) μζχρι οκτϊ. 

Τα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ αυτισ μποροφν να ζλκουν ελαφρά ρυμουλκοφμενο. 

Σφνολα οχθμάτων (ςυρμοί ι αρκρωτά οχιματα) που αποτελοφνται από ζλκουν όχθμα τθσ 

κατθγορίασ Β και από ρυμουλκοφμενο, όπου το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ του ςυνόλου δεν 

υπερβαίνει τα 3.500 χλγ., το δε μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ του ρυμουλκοφμενου δεν 

υπερβαίνει το βάροσ του ζλκοντοσ οχιματοσ κενοφ. 

Κατθγορία Β+Ε: Σφνολα ςυηευγμζνων οχθμάτων (ςυρμοί ι αρκρωτά οχιματα) που 

αποτελοφνται από ζλκουν όχθμα τθσ κατθγορίασ Β και από ρυμουλκοφμενο, όταν το μζγιςτο 

επιτρεπόμενο βάροσ του ςυνόλου υπερβαίνει τα 3.500 χλγ. ι το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ 

του ρυμουλκοφμενου υπερβαίνει το βάροσ του ζλκοντοσ οχιματοσ κενοφ. 

Κατθγορία Γ: Αυτοκίνθτα φορτθγά των οποίων το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ υπερβαίνει τα 

3.500 χλγ.. 

Τα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ αυτισ μποροφν να ζλκουν ρυμουλκοφμενο, του οποίου το 

μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ.. 

Κατθγορία Γ+Ε: Σφνολα ςυηευγμζνων οχθμάτων (ςυρμοί ι αρκρωτά οχιματα) που 

αποτελοφνται από ζλκουν όχθμα τθσ κατθγορίασ Γ και από ρυμουλκοφμενο, του οποίου το 

μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ υπερβαίνει τα 750 χλγ.. 

Κατθγορία Δ: Αυτοκίνθτα λεωφορεία. Τα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ αυτισ μποροφν να ζλκουν 

ρυμουλκοφμενο, του οποίου το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ.. 

Κατθγορία Δ+Ε: Σφνολα ςυηευγμζνων οχθμάτων (ςυρμοί ι αρκρωτό οχιματα) που 

αποτελοφνται από ζλκουν όχθμα τθσ κατθγορίασ Δ και από ρυμουλκοφμενο, του οποίου το 

μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ υπερβαίνει τα 750 χλγ.. 
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Αν ο κάτοχοσ άδειασ οδιγθςθσ των κατθγοριϊν Γ και Γ+Ε δεν ζχει προχπθρεςία ενόσ (1) ζτουσ 

τουλάχιςτον ςτθν οδιγθςθ τζτοιων οχθμάτων, δεν επιτρζπεται να οδθγεί λεωφορείο 

(κατθγορίεσ Δ και Δ+Ε) ςε ακτίνα πλζον των 50 χιλιομζτρων από τθν ζδρα του οχιματοσ. Σχετικι 

παρατιρθςθ τίκεται πάνω ςτθν άδεια οδιγθςθσ. Σε περίπτωςθ όμωσ που θ προχπθρεςία αυτι 

πραγματοποιθκεί ςε οχιματα των κατθγοριϊν Δ και Δ+Ε, τότε διαγράφεται θ πιο πάνω 

παρατιρθςθ. 

2. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.2963/2001) Οι κατθγορίεσ αδειϊν 

οδιγθςθσ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου υποδιαιροφνται ςτισ εξισ υποκατθγορίεσ: 

Υποκατθγορία Α1: Μθχανοκίνθτα δίκυκλα κυβιςμοφ μζχρι 125 cm3 και ιςχφοσ μζχρι 11 Kw. 

Υποκατθγορία Β1: Τρίτροχα και τετράτροχα με κινθτιρα. 

3. Απαγορεφεται θ οδιγθςθ αυτοκινιτων ι μοτοςικλετϊν: 

α. Από πρόςωπα τα οποία δεν κατζχουν ιςχφουςα ελλθνικι άδεια οδιγθςθσ τθσ κατάλλθλθσ 

κατθγορίασ ι υποκατθγορίασ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ παραγράφουσ του παρόντοσ 

άρκρου. Θ απαγόρευςθ αυτι δεν ιςχφει για τα πρόςωπα τα οποία εκπαιδεφονται προκειμζνου 

να αποκτιςουν ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ι υποκατθγορίασ άδεια οδιγθςθσ, εφόςον είναι 

εφοδιαςμζνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα ζγγραφα για το ςκοπό αυτόν. 

β. Από πρόςωπα τα οποία δεν κατζχουν ιςχφουςα ελλθνικι ειδικι άδεια ι ιςχφον ελλθνικό 

πιςτοποιθτικό, τα οποία απαιτοφνται, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ προσ τοφτο διατάξεισ για τθν 

οδιγθςθ ειδικϊν κατθγοριϊν οδικϊν οχθμάτων, πζραν τθσ απαίτθςθσ, όπωσ τα πρόςωπα αυτά 

κατζχουν τθν προβλεπόμενθ ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ α` τθσ παροφςασ παραγράφου 

άδεια οδιγθςθσ. 

4. Δεν υπάγονται ςτισ απαγορεφςεισ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ 

άρκρου: 

α. Οι κάτοχοι ιςχφουςασ άδειασ οδιγθςθσ, ανάλογθσ κατθγορίασ ι υποκατθγορίασ, θ οποία 

ζχει εκδοκεί από Κράτοσ - Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), εφόςον δεν είναι κάτω των 18 

ετϊν. 

β. Οι κάτοχοι ιςχφοντοσ διεκνοφσ πιςτοποιθτικοφ πορείασ (διεκνοφσ άδειασ). Το οποίο ζχει 

εκδοκεί από άλλα κράτθ (εκτόσ Ελλάδασ). 

γ. Οι κάτοχοι ιςχφουςασ άδειασ οδιγθςθσ, θ οποία ζχει εκδοκεί από κράτθ, εκτόσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τα οποία θ Ελλάδα ζχει ςυνάψει ειδικι ςυμφωνία, θ οποία ζχει 

κυρωκεί με νόμο, κακϊσ και οι κάτοχοι ιςχφουςασ άδειασ οδιγθςθσ κατά τα οριηόμενα ςε 

διεκνείσ ςυμβάςεισ ι ςυμφωνίεσ που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα και ζχουν κυρωκεί με νόμο. 

δ. Πςοι οδθγοφν αυτοκίνθτα τρίτροχα οχιματα ι μοτοςικλζτεσ, τα οποία ανικουν ςτισ 

ελλθνικζσ ζνοπλεσ δυνάμεισ ι ςτα ςϊματα αςφαλείασ, εφόςον είναι κάτοχοι ιςχφουςασ άδειασ 

οδιγθςθσ που ζχει εκδοκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τουσ. 

5. Πποιοσ οδθγεί αυτοκίνθτο ι τρίτροχο όχθμα ι μοτοςικλζτα χωρίσ να ζχει εκδοκεί νόμιμα ςτο 

όνομα του θ κατάλλθλθ άδεια οδιγθςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο παρόν άρκρο, 
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τιμωρείται με φυλάκιςθ από ζναν (1) ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ και με χρθματικι ποινι 

τουλάχιςτον διακοςίων (200,00) ευρϊ. Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται και όποιοσ οδθγεί ενϊ θ 

άδεια του ζχει αφαιρεκεί ι ανακλθκεί για οποιονδιποτε λόγο. Για τθ ςχετικι παράβαςθ που 

αφορά φορτθγά οχιματα ζχουν εφαρμογι οι ειδικζσ διατάξεισ του ν. 3446/2006. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

6.α. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και Μεταφορϊν 

και Επικοινωνιϊν ρυκμίηονται τα κζματα τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των υποψιφιων 

εκπαιδευτϊν υποψιφιων οδθγϊν, και ειδικότερα οι όροι και οι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, θ ςφνκεςθ των εξεταςτικϊν επιτροπϊν και όλα τα κζματα, που 

αφοροφν τον τρόπο εξζταςθσ και πιςτοποίθςθσ για τθ χοριγθςθ διπλϊματοσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ εκπαιδευτι υποψιφιων οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςυκλετϊν, κακϊσ και τισ 

διοικθτικζσ κυρϊςεισ για τουσ παραβάτεσ τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

β. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Εκνικισ Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ορίηονται τα παράβολα, ο προςδιοριςμόσ 

του φψουσ τουσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια για τθν εγγραφι και φοίτθςθ των 

υποψιφιων εκπαιδευτϊν υποψιφιων οδθγϊν. 

7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηονται: 

α) Οι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ άδειασ 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςχολισ οδθγϊν και κζντρων κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ υποψιφιων 

οδθγϊν (ΚΕΘΕΥΟ) αυτοκινιτων, τρίτροχων οχθμάτων και μοτοςικλετϊν. 

β) Τα τθσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του εκπαιδευτι υποψιφιων οδθγϊν αυτοκινιτων και 

μοτοςικλετϊν και τθσ λειτουργίασ ςχολϊν και κζντρων κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ υποψιφιων 

οδθγϊν (ΚΕΘΕΥΟ) οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν. 

γ) Τα τθσ εκπαίδευςθσ των εξεταςτϊν και των υποψιφιων οδθγϊν αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν, 

τρίτροχων και τετράτροχων με τθν κακιζρωςθ υποχρεωτικϊν μακθμάτων πριν από τθν εξζταςθ, 

κακϊσ και τα τθσ επιμόρφωςθσ των εξεταςτϊν και των εκπαιδευτϊν υποψιφιων οδθγϊν. Στθν 

ίδια απόφαςθ μπορεί να οριςκεί ότι οι υποδείξεισ που δίδονται από τον εξεταςτι ςτον 

υποψιφιο οδθγό για τισ ανάγκεσ των εξετάςεων και ςτο πλαίςιο αυτϊν, για χειριςμοφσ που 

αντιβαίνουν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα, είναι υποχρεωτικζσ για τον υποψιφιο οδθγό. 

δ) Τα των διοικθτικϊν κυρϊςεων για τουσ παραβάτεσ των διατάξεων τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 
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β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 95 Ιςχύσ αδειών οδόγηςησ 

1. Οι άδειεσ οδιγθςθσ των κατθγοριϊν Α, Β και των υποκατθγοριϊν Α1 και Β1 ιςχφουν χρονικά 

μζχρι να ςυμπλθρϊςουν οι κάτοχοί τουσ το εξθκοςτό πζμπτο (65) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

Οι άδειεσ οδιγθςθσ των κατθγοριϊν Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και τθσ κατθγορίασ Β, όταν αυτι 

χρθςιμοποιείται για τθν οδιγθςθ επιβατθγϊν αυτοκινιτων δθμόςιασ χριςθσ, ιςχφουν για 

πζντε (5) χρόνια από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ ι τθσ προθγοφμενθσ ανανζωςισ τουσ. Με τθ 

λιξθ πενταετοφσ ιςχφοσ των αδειϊν αυτϊν λιγει ςυγχρόνωσ και θ ιςχφσ των αδειϊν οδιγθςθσ 

των κατθγοριϊν Α, Β και των υποκατθγοριϊν Α1 και Β1 που είναι ενςωματωμζνεσ ςτο ζντυπο 

τθσ άδειασ οδιγθςθσ. 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλικίασ των εξιντα πζντε (65) ετϊν οι άδειεσ οδιγθςθσ 

ανανεϊνονται κάκε τρία (3) χρόνια από τθν ζκδοςθ ι τθν προθγοφμενθ ανανζωςι τουσ. 

Θ ανανζωςθ των αδειϊν οδιγθςθσ γίνεται μετά από ιατρικι εξζταςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο αςφαλιςτικόσ φορζασ του κατόχου τθσ άδειασ οδιγθςθσ των κατθγοριϊν 

Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και τθσ κατθγορίασ Β, για οδιγθςθ επιβατθγϊν αυτοκινιτων δθμόςιασ 

χριςθσ, τθν παρακρατιςει λόγω ςυνταξιοδότθςθσ για λόγουσ υγείασ, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί 

να λάβει άδεια οδιγθςθσ των κατθγοριϊν Α, Β ι των υποκατθγοριϊν Α1, Β1 (εφόςον κατείχε 

αυτζσ), αφοφ υποςτεί ιατρικι εξζταςθ και κρικεί ικανόσ για τισ κατθγορίεσ ι υποκατθγορίεσ 

αυτζσ. 

2. Θ άδεια οδιγθςθσ μπορεί να ιςχφςει για χρονικό διάςτθμα μικρότερο αυτοφ, που, κατά 

περίπτωςθ, αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, αν τοφτο κρικεί 

επιβεβλθμζνο, για λόγουσ υγείασ, από τουσ γιατροφσ τθσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

ιατρικισ εξζταςθσ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ αναγράφεται ςχετικι παρατιρθςθ πάνω ςτθν 

άδεια οδιγθςθσ. 

3. Θ ανανζωςθ τθσ άδειασ οδιγθςθσ μπορεί να γίνει οποτεδιποτε όχι όμωσ προ του διμινου, 

το οποίο προθγείται τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ. Άδεια οδιγθςθσ που ανανεϊνεται πριν τθ 

ςυμπλιρωςθ του 65ου ζτουσ τθσ θλικίασ του κατόχου τθσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται 

να ζχει θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 68ου ζτουσ τθσ θλικίασ. 

Θ ανανζωςθ γίνεται χωρίσ κεωρθτικι και πρακτικι εξζταςθ, ζπειτα από ιατρικι εξζταςθ, κατά 

τθν οποία πρζπει να κρικεί ότι ο ενδιαφερόμενοσ πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ 

προχποκζςεισ υγείασ. 

4. Για τον υπολογιςμό τθσ ςυμπλιρωςθσ του 65ου ζτουσ τθσ θλικίασ λαμβάνεται υπόψθ θ 

θμερομθνία (θμζρα, μινασ) και το ζτοσ γζννθςθσ του κατόχου τθσ άδειασ. 

Αν δεν προκφπτει θ θμζρα ι ο μινασ γζννθςθσ, τότε λαμβάνονται, ωσ θμζρα, θ πρϊτθ του μινα 

γζννθςθσ και ωσ μινασ ο πρϊτοσ μινασ του ζτουσ γζννθςθσ. 
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5. Θ άδεια οδιγθςθσ επιτρζπεται να ανανεωκεί και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ, αν υπάρχουν 

οι νόμιμεσ, προσ τοφτο, προχποκζςεισ. Θ άδεια οδιγθςθσ κεωρείται ότι δεν ιςχφει: 

α. αν ζλθξε ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ, 

β. αν ζχει φκαρεί ι αλλοιωκεί, ςε τζτοιο βακμό που να είναι δυςχερισ ο ζλεγχόσ τθσ, και 

γ. αν ζπαψαν να ιςχφουν οι προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ χορθγικθκε ι ανανεϊκθκε. 

6. Αυτόσ που καταλαμβάνεται να οδθγεί, ενϊ θ άδεια ζχει λιξει, τιμωρείται με διοικθτικό 

πρόςτιμο διακοςίων (200,00) ευρϊ. Για τθ ςχετικι παράβαςθ που αφορά ςε φορτθγά οχιματα 

ζχουν εφαρμογι οι ειδικζσ διατάξεισ του ν. 3446/2006. Ραράλλθλα, αφαιρείται θ άδεια από το 

αςτυνομικό ι λιμενικό όργανο και αποςτζλλεται ςτθν Υπθρεςία Συγκοινωνιϊν που τθ χοριγθςε 

ι ςε αυτι, ςτθν περιοχι τθσ οποίασ κα δθλϊςει ο κάτοχόσ τθσ ότι κατοικεί. 

7. Θ άδεια οδιγθςθσ για τθ Γ κατθγορία χορθγείται ςε όςουσ ζχουν ιδθ άδεια οδιγθςθσ για τθ 

Β κατθγορία. 

Θ άδεια οδιγθςθσ για τθ Δ κατθγορία χορθγείται ςε όςουσ ζχουν ιδθ άδεια οδιγθςθσ, 

τουλάχιςτον, για τθ Β κατθγορία. Θ άδεια για τισ κατθγορίεσ Β+Ε ι Γ+Ε ι Δ+Ε χορθγείται ςε 

κατόχουσ άδειασ οδιγθςθσ Β ι Γ ι Δ, αντίςτοιχα. 

8. Θ ιςχφσ των αδειϊν οδιγθςθσ κακορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 

α. Θ άδεια τθσ κατθγορίασ Α ιςχφει και για τθν υποκατθγορία Α1. 

β. Θ άδεια τθσ κατθγορίασ Β ιςχφει και για τθν υποκατθγορία Β1. 

γ. Θ άδεια τθσ κατθγορίασ Γ+Ε ιςχφει και για τθν κατθγορία Β+Ε. 

δ. Θ άδεια τθσ κατθγορίασ Δ+Ε ιςχφει και για τθν κατθγορία Β+Ε. 

ε. Θ άδεια τθσ κατθγορίασ Γ+Ε ιςχφει και για τθν κατθγορία Δ+Ε, εάν ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ζχει 

τθ Δ κατθγορία. 

9. Ιςχφουςα άδεια οδιγθςθσ που εκδόκθκε από Κράτοσ - Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

εξακολουκεί να ιςχφει ςτο ελλθνικό ζδαφοσ, ωσ ζχει, εφόςον ο κάτοχόσ τθσ δεν ζχει θλικία 

μικρότερθ των 18 ετϊν. Αν ο κάτοχοσ τζτοιασ άδειασ αποκτιςει κανονικι διαμονι ςτθν Ελλάδα, 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτο χρόνο και ςτισ ιατρικζσ προχποκζςεισ για τθν 

ανανζωςθ τθσ άδειασ και καταβάλλονται τα ποςά που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

Άρθρο 96 Άδειεσ οδόγηςησ μοτοποδηλϊτων 

1. Για τθν οδιγθςθ μοτοποδθλάτων απαιτείται άδεια οδιγθςθσ, θ οποία χορθγείται κατά τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςε αυτοφσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 16ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ 

κακορίηονται οι αρμόδιεσ κατά τόπουσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ για τθν ζκδοςθ άδειασ οδθγοφ 

διτρόχων ι τριτρόχων με βοθκθτικό κινθτιρα (μοτοποδιλατα), ο τρόποσ εξζταςθσ των 
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υποψθφίων για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ αυτισ, θ διαδικαςία ζκδοςθσ, ωσ και ο τφποσ των 

αδειϊν αυτϊν. 

2. Αυτόσ που οδθγεί μοτοποδιλατο χωρίσ να ζχει τθν κατά περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ ι όταν 

αυτι ζχει ανακλθκεί ι αφαιρεκεί, τιμωρείται με φυλάκιςθ ενόσ (1) μζχρι τριϊν (3) μθνϊν και 

με χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 97 Άδειεσ οδόγηςησ αγροτικών μηχανημϊτων και μηχανημϊτων 
ϋργων 

1. Δεν επιτρζπεται ςε κανζνα να οδθγεί αγροτικό μθχάνθμα ι μθχάνθμα ζργων αν δεν ζχει τθν 

κατά νόμο άδεια οδιγθςθσ. Επίςθσ δεν επιτρζπεται ςε κανζνα να οδθγεί αγροτικό μθχάνθμα ι 

μθχάνθμα ζργων όταν θ άδεια αυτι ζχει αφαιρεκεί. 

2. Τα τθσ ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αδειϊν οδιγθςθσ αγροτικϊν μθχανθμάτων ι μθχανθμάτων 

ζργων ρυκμίηονται με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Γεωργίασ ι Ανάπτυξθσ, κατά 

περίπτωςθ, και του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. 

3. Αυτόσ που οδθγεί αγροτικό μθχάνθμα ι μθχάνθμα ζργων χωρίσ να ζχει τθν κατά περίπτωςθ 

άδεια ικανότθτασ οδθγοφ ι όταν αυτι ζχει ανακλθκεί ι αφαιρεκεί, τιμωρείται με φυλάκιςθ 

ενόσ (1) μζχρι τριϊν (3) μθνϊν και με χρθματικι ποινι τουλάχιςτον διακοςίων (200,00) ευρϊ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 98 Ειδικϋσ περιπτώςεισ αφαύρεςησ ϊδειασ οδόγηςησ 

1. Αν για τθ διάπραξθ κακουργιματοσ ι εκ δόλου πλθμμελιματοσ χρθςιμοποιικθκε οδικό 

όχθμα ςαν μζτρο για τθν τζλεςθ αυτοφ, αφαιροφνται, με απόφαςθ δικαςτθρίου, θ άδεια και οι 

πινακίδεσ κυκλοφορίασ του οχιματοσ, κακϊσ επίςθσ και θ άδεια οδιγθςθσ του οδθγοφ που 

οδθγοφςε το πιο πάνω όχθμα, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μζχρι δζκα (10) ετϊν, εφόςον θ 

επιβαλλόμενθ ποινι είναι διάρκειασ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν φυλάκιςθσ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 
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β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

2. Αυτόσ που καταλαμβάνεται να κατζχει πλαςτι ι παραποιθμζνθ άδεια οδιγθςθσ ι να κάνει 

χριςθ αυτισ τιμωρείται με τισ ποινζσ του άρκρου 216 του Ροινικοφ Κϊδικα. 

3. Θ άδεια οδιγθςθσ οδικοφ οχιματοσ αφαιρείται με δικαςτικι απόφαςθ, αν από τισ γενόμενεσ 

ανακρίςεισ αποδειχκεί ότι ο κάτοχόσ τθσ ζγινε υπαίτιοσ τραυματιςμοφ ι κανάτου με το όχθμα 

που οδθγοφςε, παραβαίνοντασ διατάξεισ του Κϊδικα οδικισ Κυκλοφορίασ. 

Ειδικότερα τα πιο πάνω αναφερόμενα ςτοιχεία αφαιροφνται ωσ εξισ. 

α) Για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν και μζχρι δφο (2) ετϊν, αν από το τροχαίο 

ατφχθμα προκλικθκε ςοβαρόσ τραυματιςμόσ επιβαινόντων ςε οποιοδιποτε όχθμα ι πεηοφ. 

β) Για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν και μζχρι πζντε (5) ετϊν, αν από τροχαίο 

ατφχθμα προκλικθκε κάνατοσ ι κάνατοι επιβαινόντων ςε οποιοδιποτε όχθμα ι πεηοφ ι 

πεηϊν, κατά τθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ ι εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από αυτό. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ επαναχοριγθςθ τθσ άδειασ γίνεται μόνο μετά από επιτυχι κεωρθτικι 

και πρακτικι εξζταςθ και εφόςον ο υπαίτιοσ οδθγόσ παρακολουκιςει το ιςχφον πρόγραμμα 

κεωρθτικισ και πρακτικισ εκπαίδευςθσ υποψιφιων οδθγϊν. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν κακορίηεται κάκε ςχετικι λεπτομζρεια. 

γ) Σε περίπτωςθ υποτροπισ τα παραπάνω ςτοιχεία αφαιροφνται, με δικαςτικι απόφαςθ, 

τουλάχιςτον για διπλάςιο χρονικό διάςτθμα από τα προβλεπόμενα πιο πάνω. Το δικαςτιριο 

δφναται ςε αυτι τθν περίπτωςθ να επιβάλλει και τθν ποινι τθσ οριςτικισ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ 

οδιγθςθσ. 

4. Αυτόσ που καταλαμβάνεται να οδθγεί οδικό όχθμα χωρίσ να κζκτθται νόμιμθ άδεια 

οδιγθςθσ, εκτόσ των λοιπϊν προβλεπόμενων ποινϊν, ςτερείται του δικαιϊματοσ απόκτθςθσ 

άδειασ οδιγθςθσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ, με απόφαςθ του δικαςτθρίου, τουλάχιςτον για 

τρία (3) ζτθ και τουλάχιςτον για δζκα (10) ζτθ αν ζγινε υπαίτιοσ τροχαίου ατυχιματοσ με 

ςοβαρό τραυματιςμό ι κάνατο. 

5. Αυτόσ που καταλαμβάνεται να οδθγεί οδικό όχθμα, κατά το διάςτθμα που του ζχει 

αφαιρεκεί θ άδεια οδιγθςθσ για οποιονδιποτε λόγο, εκτόσ των λοιπϊν προβλεπόμενων 

ποινϊν, ςτερείται, με απόφαςθ του δικαςτθρίου, του δικαιϊματοσ επαναχοριγθςθσ τθσ άδειασ 

οδιγθςθσ για τρία (3) επιπλζον ζτθ, ενϊ αν γίνει υπαίτιοσ τροχαίου ατυχιματοσ με 

τραυματιςμό ι κάνατο, το δικαςτιριο δφναται να επιβάλλει και τθν ποινι τθσ οριςτικισ 

ςτζρθςθσ του δικαιϊματοσ απόκτθςθσ άδειασ οδιγθςθσ οποιουδιποτε οδικοφ οχιματοσ. 

Άρθρο 99 Παραχώρηςη τησ οδόγηςησ οχόματοσ 

1. Απαγορεφεται θ παραχϊρθςθ τθσ οδιγθςθσ οδικοφ οχιματοσ οε πρόςωπο το οποίο δεν ζχει 

τθν κατά περίπτωςθ νόμιμθ άδεια οδιγθςθσ, ωσ και το τυχόν απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό 

επαγγελματικισ ικανότθτασ ι ςε πρόςωπο του οποίου τα ςτοιχεία αυτά ζχουν αφαιρεκεί για 
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οποιαδιποτε παράβαςθ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ θ απαγόρευςθ ιςχφει μόνο κατά τθ διάρκεια 

τθσ αφαίρεςθσ των ωσ άνω ςτοιχείων. 

2. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιςθ ενόσ (1) 

μζχρι ζξι (6) μθνϊν. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

Άρθρο 100 Έγγραφα τα οπούα πρϋπει να φϋρει ο οδηγόσ 

1. Ο οδθγόσ οδικοφ οχιματοσ υποχρεοφται, όταν οδθγεί, να φζρει τθ νόμιμθ άδεια οδιγθςθσ, 

ωσ και το τυχόν απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό επαγγελματικισ ικανότθτασ, τθν άδεια 

κυκλοφορίασ του οχιματοσ το οποίο οδθγεί και το αποδεικτικό αςφάλιςθσ, αν από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ επιβάλλεται θ αςφάλιςθ. 

2. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ τθσ πιο πάνω παραγράφου τιμωρείται με διοικθτικό 

πρόςτιμο είκοςι (20,00) ευρϊ. 

Άρθρο 101 Φρόςη βοηθητικών οργϊνων κατϊ την οδόγηςη 

1. Οι οδθγοί οδικϊν οχθμάτων υποχρεοφνται, όταν οδθγοφν, να φοροφν γυαλιά ι να 

χρθςιμοποιοφν άλλα βοθκθτικά όργανα ι μζςα, αν τοφτο αναγράφεται ςτθν άδειά τουσ, οι 

οδθγοί δε μοτοςικλετϊν υποχρεοφνται, αν το κράνοσ το οποίο φοροφν δεν ζχει διαφανζσ 

προςτατευτικό κάλυμμα, να φοροφν και γυαλιά κατά του ανζμου. 

2. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και των υπουργικϊν αποφάςεων, που 

εκδίδονται κατ` εξουςιοδότθςθ αυτοφ, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο διακοςίων (200,00) 

ευρϊ. 

Άρθρο 102 Ειδικό ςόμα αναγνώριςησ νϋων οδηγών αυτοκινότων οχημϊτων 
και οδηγών ατόμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.) 

1. Οι νζοι οδθγοί υποχρεοφνται να τοποκετοφν ςτο αυτοκίνθτο που οδθγοφν ειδικό ςιμα 

αναγνϊριςθσ για ζνα (1) χρόνο από τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ορίηονται τα χαρακτθριςτικά του ςιματοσ, ο τρόποσ 

τοποκζτθςισ του, ωσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ 

αυτισ. 

2. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν δφναται να επιβάλλεται θ υποχρεωτικι τοποκζτθςθ ειδικϊν ςθμάτων 

αναγνϊριςθσ, ςε οποιοδιποτε μθχανοκίνθτο όχθμα, αν αυτό οδθγείται από άτομο με ειδικζσ 

ανάγκεσ (Α.Μ.Ε.Α.) ι είναι ειδικό διαςκευαςμζνο για τθ μεταφορά του. Με απόφαςθ των ίδιων 
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Υπουργϊν κακορίηονται τα χαρακτθριςτικά του ςιματοσ, ο τρόποσ τοποκζτθςισ του, κακϊσ και 

κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ. 

3. Αυτόσ που παραβαίνει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο 

είκοςι (20,00) ευρϊ. 
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ - 

ΣΕΛΙΚΕ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΑ' 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΜΑ 

Άρθρο 103 Επιβολό διοικητικών μϋτρων 

1) Στουσ παραβάτεσ των διατάξεων των άρκρων 4 παρ. 3 (πινακίδεσ 6, 8 ζωσ 14, 18 ζωσ 

20, 25, 26, 33),(-71) (-72) 5 παρ. 8 (περιπτ. ε`, ςτ`, η`), 12 παρ. 7, 16 παρ. 2 και 3, 21, 23, 

25, 34 παρ. 3 ζωσ 7, 37, 39 παρ. 2, 54 παρ. 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 

του παρόντοσ Κϊδικα επιβάλλεται και το διοικθτικό μζτρο τθσ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ 

ικανότθτασ οδθγοφ και τθσ άδειασ κυκλοφορίασ μετά των κρατικϊν πινακίδων του οχιματοσ 

για δζκα (10) θμζρεσ. Το υπό τθσ παραγράφου αυτισ προβλεπόμενο διοικθτικό μζτρο 

επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ που το όχθμα δεν ζχει αςφαλιςκεί για αςτικι ευκφνθ από 

ατυχιματα αυτοκινιτων. 

2) Στουσ παραβάτεσ των διατάξεων των άρκρων 3, 4 παρ. 3 (πινακίδεσ 1, 2, 5, 7, 21 ζωσ 

24, 27 ζωσ 32, 45 ζωσ 57 και 59), 5 παρ. 8 (περιπτ. α`, β, γ`, δ`, θ`, κ`, ι`, ία`, ιβ`, ιγ`) και 9, 

6, παρ. 1 (περίπτ. β`, ε` και θ`), 16 παρ. 1 και 5 ζωσ 8, 17, 19 παρ. 5, 26, 27, 29, 33, 55, 57, 61, 62 

και 88 παρ. 3 του παρόντοσ Κϊδικα επιβάλλεται και το διοικθτικό μζτρο τθσ αφαίρεςθσ τθσ 

άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ και τθσ άδειασ κυκλοφορίασ μετά των κρατικϊν πινακίδων του 

οχιματοσ για είκοςι (20) θμζρεσ. 

3. Για τισ παραβάςεισ των πιο πάνω παραγράφων, που αναφζρονται ςε ελλείψεισ του οχιματοσ 

ι ελαττωματικι λειτουργία του, θ οποία επθρεάηει δυςμενϊσ τθν οδικι αςφάλεια, τθν υπό 

τοφτου εκπομπι επικίνδυνων καυςαερίων, τθν πρόκλθςθ υπερβολικϊν κορφβων, ωσ και ςτθ μθ 

αςφάλιςθ του οχιματοσ, θ επιςτροφι των αφαιρεκζντων ςτοιχείων κυκλοφορίασ του οχιματοσ 

(άδεια κυκλοφορίασ και πινακίδεσ) γίνεται μόνον εφόςον διαπιςτωκεί αρμοδίωσ θ 

αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων του οχιματοσ ι των ελλείψεων αυτοφ. 

Αν και μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου μζχρι του οποίου διαρκεί το λθφκζν, κατά τισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ, διοικθτικό μζτρο, δεν ζχει αποκαταςτακεί το ελάττωμα για το 

οποίο ζγινε θ αφαίρεςθ των ςτοιχείων κυκλοφορίασ του οχιματοσ, παρατείνεται θ λιψθ του 

μζτρου αυτοφ μζχρι αποκατάςταςθσ του ελαττϊματοσ ι των ελαττωμάτων ι των ελλείψεων 

του οχιματοσ, αρμοδίωσ διαπιςτουμζνων. 

4. Κατ' εξαίρεςθ των αναφερομζνων ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου αυτοφ, δεν 

αφαιροφνται οι κρατικζσ πινακίδεσ και θ άδεια κυκλοφορίασ των πιο κάτω κατθγοριϊν 

οχθμάτων: 

α) οδικϊν οχθμάτων που ανικουν ςτισ νόμιμα λειτουργοφςεσ επιχειριςεισ εκμίςκωςθσ αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

β) Οχθμάτων δθμόςιασ χριςθσ. 
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Θ εξαίρεςθ αυτι δεν ιςχφει για παραβάςεισ, οι οποίεσ αναφζρονται ςε ελλείψεισ ι 

ελαττωματικι λειτουργία του οχιματοσ, που επθρεάηουν δυςμενϊσ τθν οδικι αςφάλεια ι οε 

εκπομπζσ επικίνδυνων καυςαερίων και τθν πρόκλθςθ υπερβολικϊν κορφβων (άρκρα 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 

παρόντοσ Κϊδικα), κα8ϊσ και για τθν παράβαςθ του άρκρου 5 του ν. 489/1976. 

5. Θ κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου αυτοφ αφαίρεςθ τθσ άδειασ οδιγθςθσ και των 

κρατικϊν πινακίδων του οχιματοσ ενεργείται αμζςωσ και επί τόπου από τον βεβαιοφντα ι τουσ 

βεβαιοφντεσ τθν παράβαςθ αςτυνομικοφσ ι άλλα αρμόδια όργανα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ, που ορίηει κοινι απόφαςθ των υπουργϊν Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και 

Δθμόςιασ Τάξθσ. 

Θ άδεια οδιγθςθσ και οι κρατικζσ πινακίδεσ προςκομίηονται, χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα, από το 

ενεργιςαν τθν αφαίρεςθ όργανο ςτθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι μαηί με ςχετικι ζκκεςθ τθσ 

παράβαςθσ. Αυτόσ ςε βάροσ του οποίου λαμβάνεται διοικθτικό μζτρο μπορεί, εμφανιηόμενοσ 

ςτθν αρμόδια Αρχι, να εκκζςει τισ αντιρριςεισ του και μετά επικυρϊνεται ι αίρεται το 

διοικθτικό μζτρο. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ άμεςθ αφαίρεςθ των πινακίδων είναι 

αδφνατθ, ενεργείται αυτι ευκφσ ωσ καταςτεί αυτό δυνατόν, πάντωσ δε πριν από τθν 

παραγραφι τθσ παράβαςθσ για τθν οποία προβλζπεται θ αφαίρεςθ των πινακίδων. 

Σε κάκε περίπτωςθ επιβολισ του κατά τισ πιο πάνω παραγράφουσ διοικθτικοφ μζτρου ο 

οδθγόσ, κάτοχοσ ι ιδιοκτιτθσ υποχρεοφται, ειδοποιοφμενοσ εγγράφωσ από τθν οικεία 

Αςτυνομικι Αρχι, να παραδϊςει τα ςτοιχεία κυκλοφορίασ του οχιματοσ, κακϊσ και τθν άδεια 

ικανότθτασ οδθγοφ αυτοκινιτου εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ. 

Αυτόσ που δεν ςυμμορφϊνεται με τθ διάταξθ αυτι τιμωρείται με φυλάκιςθ ενόσ (1) ζωσ τριϊν 

(3) μθνϊν. Θ εκτζλεςθ του διοικθτικοφ μζτρου δεν επθρεάηεται από τθν ζκβαςθ τθσ ποινικισ 

δίκθσ. 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ 

ρυκμίηονται τα τεχνικά ι μθ κζματα για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου αυτισ. 

Σφμφωνα με το αρκρ. 31 παρ. 1 του Ν.3904/2010 "όλεσ οι ςε βακμό πλθμμελιματοσ αξιόποινεσ 

πράξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2696/1999 

(ΦΕΚ 57 Α'), τιμωροφνται με κράτθςθ μζχρι ζξι (6) μθνϊν και πρόςτιμο μζχρι τριϊν χιλιάδων 

(3.000) ευρϊ, εκτόσ από τισ πράξεισ των άρκρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτϊςεισ α', 

β' και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίεσ εξακολουκοφν να τιμωροφνται ωσ πλθμμελιματα, με 

τισ αναφερόμενεσ ςτισ οικείεσ διατάξεισ ποινζσ". 

6. Οι δαπάνεσ για τθν αφαίρεςθ, μεταφορά, αποκικευςθ, φφλαξθ και επιςτροφι των, κατά το 

ανωτζρω, αφαιροφμενων ςτοιχείων κυκλοφορίασ, κακορίηονται με προεδρικό διάταγμα, που 

εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν οικονομικϊν, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και 

Δθμόςιασ Τάξθσ και βαρφνουν τον ιδιοκτιτθ ι κάτοχο του οχιματοσ και καταβάλλονται προ τθσ 

παραλαβισ των ςτοιχείων κυκλοφορίασ του οχιματοσ. 

Με το αυτό προεδρικό διάταγμα κακορίηεται το φψοσ των πιο πάνω δαπανϊν, ωσ επίςθσ ο 

τρόποσ τθσ είςπραξισ τουσ και θ διαχείριςθ των ειςπραττόμενων χρθματικϊν ποςϊν, ωσ και 

κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου αυτοφ. 
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7. Τα από το άρκρο αυτό προβλεπόμενα διοικθτικά μζτρα επιβάλλονται παράλλθλα και 

ανεξάρτθτα από τισ ποινικζσ ι άλλεσ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ οικείεσ διατάξεισ. 

8. Για παραβάςεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 (πινακίδα -40), επιβάλλεται το διοικθτικό 

μζτρο τθσ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ μετά των κρατικϊν πινακίδων του οχιματοσ για 

είκοςι (20) θμζρεσ. Τα ωσ άνω αφαιρεκζντα ςτοιχεία κυκλοφορίασ μποροφν να αποδοκοφν και 

πριν τθ λιξθ του διοικθτικοφ μζτρου τθσ αφαίρεςισ τουσ, εφόςον ο παραβάτθσ καταβάλει το 

τριπλάςιο του προςτίμου που κάκε φορά ιςχφει. 

Άρθρο 104 Επιβολό προςτύμων από αςτυνομικϊ όργανα 

1. Στον καταλαμβανόμενο επ' αυτοφϊρω να διαπράττει παραβάςεισ, για τισ οποίεσ 

προβλζπονται διοικθτικά πρόςτιμα, βεβαιϊνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωςθ όργανο το 

προβλεπόμενο διοικθτικό πρόςτιμο για κακεμία από αυτζσ. Σε περιπτϊςεισ ςυγκρότθςθσ 

μικτϊν ςυνεργείων για τθ διαπίςτωςθ ςυγκεκριμζνων παραβάςεων, τθν ποινι του προςτίμου 

επιβάλλει το κατά περίπτωςθ αρμόδιο όργανο που παρίςταται κατά τον ζλεγχο. 

2. Ο παραβάτθσ ζχει δικαίωμα να εμφανιςκεί εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) θμερϊν, που αρχίηει 

από τθν επίδοςθ τθσ βεβαίωςθσ ςτθν Αρχι, ςτθν οποία ανικει το ανωτζρω όργανο, όπωσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι βεβαίωςθ παράβαςθσ, προκειμζνου να προβάλει τισ αντιρριςεισ 

του. 

Αν δεν προβλθκοφν αντιρριςεισ ι αν οι προβλθκείςεσ απορριφκοφν, επικυρϊνεται το 

διοικθτικό πρόςτιμο από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Αρχισ και καταβάλλεται κατά το ιμιςυ εντόσ 

δζκα (10) θμερϊν από τθσ βεβαιϊςεωσ τθσ παραβάςεωσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ τθσ 

παραγράφου 5 του άρκρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικθτικό πρόςτιμο καταβάλλεται ςτο 

ακζραιο. Θ απόφαςθ με τθν οποία γίνονται δεκτζσ οι αντιρριςεισ απαιτείται να είναι πλιρωσ 

αιτιολογθμζνθ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα περιςτατικά και ςτοιχεία. 

3. Εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ ανωτζρω προκεςμία των δζκα (10) θμερϊν, το διοικθτικό 

πρόςτιμο καταβάλλεται ςτον δικαιοφχο Ο.Τ.Α., χωρίσ ζκπτωςθ, εντόσ προκεςμίασ δφο (2) 

μθνϊν από τθν βεβαίωςθ του. 

4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ που θ παράβαςθ διαπιςτϊνεται με τεχνικά ι 

θλεκτρονικά μζςα. Τα τεχνικά ι θλεκτρονικά μζςα, με τα οποία διενεργείται θ διαπίςτωςθ 

παραβάςεων, ςτουσ χϊρουσ όπου διεξάγεται θ δθμόςια κυκλοφορία, επιτρζπεται να 

χρθςιμοποιοφνται μόνον εφόςον υπάρχει ςχετικι προειδοποίθςθ προσ το κοινό με ςτακερζσ ι 

κινθτζσ πινακίδεσ για τθν φπαρξθ και λειτουργία τουσ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ 

Τάξθσ κακορίηονται ο τρόποσ τθσ τοποκζτθςθσ τουσ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν των 

μζςων, θ λειτουργία τουσ για τθ διαπίςτωςθ των παραβάςεων, τα ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ 

των ςτοιχείων που ςυλλζγονται από αυτά και τθ βεβαίωςθ των παραβάςεων, τα ςχετικά με 

τουσ περιοριςμοφσ που επιβάλλονται ςτθ χριςθ τουσ για τθ διαφφλαξθ των δικαιωμάτων όςων 

υπόκεινται ςτθ δράςθ τουσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. 

Θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ γίνεται με τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ. 
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5. Τα πρόςτιμα από τισ διοικθτικζσ παραβάςεισ του Κ.Ο.Κ., που δεν καταβλικθκαν εντόσ τθσ 

αναφερόμενθσ προκεςμίασ των δφο (2) μθνϊν, βεβαιϊνονται υποχρεωτικά, εντόσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ τριϊν (3) μθνϊν, από τον οικείο Ο.Τ.Α., ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίασ του 

παραβάτθ. Θ βεβαίωςθ των προςτίμων αυτϊν γίνεται με τθ ςφνταξθ και αποςτολι χρθματικϊν 

καταλόγων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 58 του π.δ. 16/1989 όπωσ ιςχφει, ειςάγονται 

ςε Ειδικό Κωδικό Αρικμό Εςόδου του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, τα δε ειςπραττόμενα ποςά, 

μετά τθν αφαίρεςθ των δαπανϊν είςπραξθσ, αποδίδονται κατά τετράμθνο ςτο Υπουργείο 

Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, το οποίο τα διανζμει ςτουσ Ο.Τ.Α. με 

βάςθ ςυντελεςτζσ κατανομισ, που κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ τθσ Κεντρικισ 

Ζνωςθσ Διμων και Κοινοτιτων Ελλάδοσ. 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ κακορίηονται 

τα αρμόδια όργανα και θ διαδικαςία βεβαιϊςεωσ και επιβολισ των διοικθτικϊν προςτίμων, θ 

διαδικαςία και οι δαπάνεσ τθσ είςπραξθσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν 

εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ. 

6. Σε περίπτωςθ ςυρροισ παραβάςεων επιβάλλεται ςυνολικό διοικθτικό πρόςτιμο, το οποίο 

αποτελείται από το πρόςτιμο που προβλζπεται για τθ βαρφτερθ παράβαςθ και, το οποίο 

επαυξάνεται κατά το ιμιςυ των προςτίμων, τα οποία προβλζπονται για τισ άλλεσ ςυντρζχουςεσ 

παραβάςεισ, κατά τον υπολογιςμό που προβλζπεται παραπάνω. 

7. Σε περίπτωςθ διαρκοφσ παράβαςθσ, το αρμόδιο κατά περίπτωςθ όργανο, που τθ βεβαιϊνει, 

ορίηει εφλογο χρόνο για τθν άρςθ τθσ και αν ο παραβάτθσ δεν ςυμμορφωκεί επιβάλλει νζο 

πρόςτιμο, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, μετά από κάκε νζα 

βεβαίωςθ τθσ παράβαςθσ. 

8. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ, Μεταφορϊν 

και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

αναπροςαρμόηονται τα διοικθτικά πρόςτιμα που προβλζπονται για παραβάςεισ του παρόντοσ 

Κϊδικα. 

Άρθρο 105 Δικονομικϋσ διατϊξεισ [ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ] 

(ΚΑΤΑΓΘΘΘΚΕ από τισ 3/6/2007) 

1. Οι κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 104 καταλαμβανόμενοι επ' αυτοφϊρω, οι οποίοι 

αμφιςβθτοφν τθν παράβαςθ θ οποία τουσ αποδίδεται, ζχουν το δικαίωμα να ηθτιςουν με 

προφορικι διλωςι τουσ ςτο αςτυνομικό όργανο, το οποίο βεβαιϊνει τθν παράβαςθ, τθν 

παραπομπι τουσ ςτο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ 

Ρταιςματοδικείο, για να δικαςτοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα αυτοφ. Από το 

Ρταιςματοδικείο επιβάλλονται οι ποινζσ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ ουςιαςτικζσ 

διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα. Θ διάταξθ αυτι δεν εφαρμόηεται για τισ παραβάςεισ που 

επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο. 
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2. Αυτοί που ηθτοφν τθν παραπομπι τουσ ςτο αρμόδιο Ρταιςματοδικείο καλοφνται από τα 

βεβαιοφντα τθν παράβαςθ αςτυνομικό όργανα να εμφανιςκοφν ενϊπιον του ωσ άνω 

δικαςτθρίου ι ςτο Ρταιςματοδικείο τθσ ζδρασ του Ρρωτοδικείου, ςτθν περιφζρεια του οποίου 

ζγινε θ παράβαςθ, ςε οριςμζνθ θμζρα και ϊρα, θ οποία ςθμειϊνεται ςτθν πράξθ βεβαίωςθσ 

τθσ παράβαςθσ, θ οποία επζχει κζςθ κλθτθρίου κεςπίςματοσ. 

3. Κατά τθν εκδίκαςθ τθσ παράβαςθσ ςτο Ρταιςματοδικείο δεν απαιτείται ςφνταξθ νζασ πράξθσ 

βεβαίωςθσ αυτισ οφτε εμφανίηεται το αςτυνομικό όργανο, το οποίο τθ βεβαίωςε, εκτόσ αν θ 

εμφάνιςι του διαταχκεί από το δικαςτιριο. 

4. Ωσ προσ τον τρόπο ςφνταξθσ και το περιεχόμενο τθσ πράξθσ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ, το 

αρμόδιο όργανο, τθν ακολουκοφμενθ διαδικαςία ζκδοςθσ και περαιτζρω καταβολισ του 

προςτίμου ι παραπομπισ του παραβάτθ ςτο Ρταιςματοδικείο, τα τθσ εξακρίβωςθσ των 

ςτοιχείων ταυτότθτασ του παραβάτθ, ωσ επίςθσ και τα τθσ ειδικισ δωςιδικίασ επί πταιςματικϊν 

παραβάςεων, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα 3, 4, 5, 6 και 7 του ν.δ. 805/1971 περί 

πταιςματικϊν παραβάςεων βεβαιουμζνων παρά των αςτυνομικϊν οργάνων.) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΒ' 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρθρο 106 Ανϊκληςη ϊδειασ ικανότητασ οδηγού 

1. Αν διαταχκεί, κατ` εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κϊδικα, θ ανάκλθςθ τθσ άδειασ 

ικανότθτασ οδθγοφ, μπορεί ο οδθγόσ κατά του οποίου λαμβάνεται το μζτρο αυτό, αν 

ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ, να λάβει νζα άδεια μετά τριετία από τθν ανάκλθςθ, 

εκτόσ και αν πρόκειται για ανάκλθςθ εφ` όρου ηωισ. 

2. Σε περίπτωςθ ανάκλθςθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ αυτοκινιτων οχθμάτων, θ Αςτυνομικι 

Αρχι, θ οποία εκτελεί τθ ςχετικι απόφαςθ, οφείλει να διαβιβάςει τθν άδεια ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ που τθν εξζδωςε. 

Άρθρο 107 ύςτημα ελϋγχου ςυμπεριφορϊσ των οδηγών 

1. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ 

κακιερϊνεται Σφςτθμα Ελζγχου τθσ Συμπεριφοράσ των οδθγϊν (Σ.Ε.Σ.Ο.) όλων των 

μθχανοκίνθτων οχθμάτων ι οριςμζνων κατθγοριϊν εξ αυτϊν ι και των μοτοποδθλάτων με τθ 

ςυγκζντρωςθ και καταχϊριςθ των ςτοιχείων για τισ διαπραττόμενεσ από αυτοφσ παραβάςεισ 

οριςμζνων διατάξεων του παρόντοσ Κϊδικα και τθσ κατθγορίασ αυτϊν. 

2. Με τθν αυτι απόφαςθ κακορίηονται ο τρόποσ ςυγκζντρωςθσ και καταχϊριςθσ των πιο πάνω 

ςτοιχείων, θ βακμολόγθςθ των παραβάςεων και τα επιβαλλόμενα διοικθτικά μζτρα ςτθν 

περίπτωςθ ςυγκζντρωςθσ οριςμζνθσ βακμολογίασ και μπορεί να ορίηεται ότι άδεια οδιγθςθσ 

που αφαιρζκθκε, κατ` εφαρμογι του ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ ςυμπεριφοράσ των (Σ.Ε.Σ.Ο.), 

επαναχορθγείται μόνο μετά από εκπαίδευςθ του οδθγοφ με το ειδικό περιεχόμενα που ορίηει θ 

απόφαςθ και εξζταςι του. 

3. Τα πιο πάνω διοικθτικά μζτρα επιβάλλονται και εκτελοφνται παράλλθλα και ανεξάρτθτα με 

τισ ποινικζσ κυρϊςεισ. 

4. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 95 Ν.3542/2007) Για όςεσ παραβάςεισ εντάςςονται ςτο ςφςτθμα 

ελζγχου ςυμπεριφοράσ οδθγϊν δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του παρόντοσ Κϊδικα, οι οποίεσ 

προβλζπουν διοικθτικζσ ποινζσ, ωσ και οι διατάξεισ, με τισ οποίεσ επιβάλλονται παρεπόμενεσ 

ποινζσ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ από τα δικαςτιρια, πλθν οριςμζνων 

παραβάςεων που κακορίηονται με καινι απόφαςθ των ςυναρμόδιων υπουργϊν, για τισ οποίεσ 

επιβάλλονται παράλλθλα και οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 103 του 

παρόντοσ Κϊδικα. 
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Για τισ παραβάςεισ του παρόντοσ κϊδικα, που κα ενταχκοφν μελλοντικά ςτο ςφςτθμα ελζγχου 

ςυμπεριφοράσ οδθγϊν, μπορεί, με τθν απόφαςθ ζνταξισ τουσ, να επιφυλάςςεται θ εφαρμογι 

και των ιδίων αυτϊν διατάξεων. 

Οι ςχετικζσ παραβάςεισ καταγράφονται και τιμωροφνται κατά τα οριηόμενα ςτθν κοινι 

υπουργικι απόφαςθ, που εκδίδεται κατ` εξουςιοδότθςθ του άρκρου αυτοφ. 

Άρθρο 108 Κϋντρο οδικών Πληροφοριών 

1. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ μπορεί να ιδρυκεί Κζντρο οδικϊν 

Ρλθροφοριϊν (Κ.Ο.Ρ.), μθ επιχορθγοφμενο από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό, ζργο του οποίου 

κα είναι θ παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν πυκνότθτα τθσ κυκλοφορίασ, τα εμπόδια και 

τθν κατάςταςθ των οδϊν, τισ τοπικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ωσ και κάκε άλλθσ πλθροφορίασ 

χριςιμθσ για τθν κυκλοφορία των οχθμάτων, που κα παρζχεται ςτο Κζντρο αυτό από τισ 

υπθρεςίεσ τθσ Τροχαίασ και άλλουσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ. 

2. Με τθν ίδια απόφαςθ κα κακοριςτοφν θ νομικι μορφι και οι λεπτομζρειεσ λειτουργίασ του 

Κζντρου αυτοφ, ωσ και ο φορζασ που κα το εποπτεφει. 

Άρθρο 109 Δημοςύευςη αποφϊςεων 

1. Οι κατ` εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του παρόντοσ Κϊδικα εκδιδόμενεσ αποφάςεισ 

δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ από αυτζσ που εκδίδονται από τισ 

Αςτυνομικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ δθμοςιεφονται με τοιχοκόλλθςθ ςτα κεντρικότερα ςθμεία των 

πόλεων και χωριϊν που αφοροφν ι με δθμοςίευςθ ςτισ τοπικζσ εφθμερίδεσ. Για τθ δθμοςίευςθ 

ςυντάςςεται ζκκεςθ από το αρμόδιο όργανο, θ οποία περιλαμβάνει τθ χρονολογία και τον τόπο 

τθσ δθμοςίευςθσ και θ οποία υπογράφεται από δφο (2) μάρτυρεσ. Αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ 

τθρείται από τον οικείο διοικθτι και δεφτερο αντίγραφο υποβάλλεται ςε αυτόν που εξζδωςε 

τθν αςτυνομικι απόφαςθ, ενϊ το πρωτότυπο αποςτζλλεται ςτο δθμόςιο κατιγορο. 

Άρθρο 110 Σελικϋσ διατϊξεισ 

1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ Κϊδικα καταργείται ο ν. 2094/1992, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρα 57 παρ. 15 του ν. 2218/1994, τα άρκρα 3, 4 και 5 του π.δ. 19/1995, 

τα άρκρα 8 παρ. 6 και 19 και 9 του ν. 2366/1995 και το άρκρο 9 παρ. 9-13 του ν. 2503/1997, 

κακϊσ και κάκε αντίκετθ διάταξθ. 

2. Οι διατάξεισ του άρκρου 13 του β.δ. τθσ 24- 9/20.10.1958, όπωσ τροποποιθκικαν με το 

άρκρο 3 του ν. 1080/1980 και ιςχφουν, δεν κίγονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Θ 

άδεια των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν αρχϊν για τθν κατάλθψθ οδοφ ι πεηοδρόμου χορθγείται με 

τισ προχποκζςεισ του άρκρου 48 του παρόντοσ Κϊδικα. 

3. Διατάξεισ που αφοροφν τθν κατανομι αρμοδιοτιτων μεταξφ κεντρικϊν και περιφερειακϊν 

κρατικϊν υπθρεςιϊν δεν κίγονται από τον παρόντα Κϊδικα. 
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4. Μζχρι τθν ζκδοςθ των προβλεπόμενων από τον παρόντα Κϊδικα προεδρικϊν διαταγμάτων 

και υπουργικϊν αποφάςεων εξακολουκοφν να ιςχφουν τα προεδρικά διατάγματα και οι 

υπουργικζσ αποφάςεισ, που ζχουν εκδοκεί κατ` εξουςιοδότθςθ διατάξεων των προθγοφμενων 

Κωδίκων Οδικισ Κυκλοφορίασ, εφόςον δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 
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