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/[ους Γΐ/ν Βουλήν τώ)' ’ί,/./.ΐ/ϊων

ΓΕΝΙΚΑ
1. Παρ’ ήμΐν, τά εΐ; τήν κυκλοφορίαν τών οδικών οχη

μάτων άναφερομενα θέματα ερρυΟμι,οντο βασικώς. μέχρι 
τοϋ έτουε 1962. υπό των διατάςεων τοϋ Νομού 4841 1030 
«περί αυτοκινήτων, κυκλοφορικέ αυτών και υποχρεώσεων 
των' όδηνών» καί τοϋ. κατ' εξουσιοδότησιν αΰτοϋ έκδοθέν- 
τοε Προεδρικού Διατάγματος τη; 22 20 Ιανουάριου 1031. 
«περί κυκλοφορικέ αύτοκί'/ητ; ·ν οχημάτων».

2. Ή προϊοϋσα 0μω; έτεκτα.τιε καί άνάπτ/ξ·.; τυϋ όδι- 
κοϋ δικτύου τή; χώρα; καί ή αϋεησι; τοϋ αρι6;..οϋ τώ. κυ- 
κλοφορού/.'ων εν αύτώ οχημάτων κατέστησαν λίαν επιτα
κτικήν τήν ανάγκην θεσπιστώε κανόνων ρυθμιστικών τή; 
επί των όύων κυκλοφορίας καί των συναφών βασικών θε
μάτων, όπως τά άναφερόμενα εΐ; τά; τεχνικά; προδια
γραφή; τών οχημάτων, τήν άπογραοήν, ταξινομήσω, οδή- 
γησιν αυτών κλπ. έκδοθέντο; ούτως έν έτει 1062 τοϋ πριν του 
ίνώδικο; 'Οδική; Κυκλοφορίας (Ν.Λ. 4233/1062, ΦΕΚ Λ'
110/25.7.1062J. όστιε, τεθεί; έν ισχύι μετά εξάμηνου άπό 
τή; δημοσιεύσεώ; του, εξακολουθεί ισχύων μέχρι σήμερον, 
ώ; έτροποποιήθη καί συνεπληρώΟη μεταγενεστέρω;.
Διά τήν κατάρτισιν τοϋ ώ; άνω πρώτου εν Έλλάδι Κώδικο; 
'Οδική; Κυκλοφορία; έλήφΟη ώ;' πρότυπον κυρίως δ" ’Ιτα
λικός Κώδιξ 'Οδική; Κυκλοφορία; καί τοϋτο, διότι αί έν 
γένει συνθήκαι εν ’Ιταλία προσομοιάζουν προ; τά; έν Έλ- 
λάδι συνθήκκς καί τον χαρακτήρα τοϋ Ελληνικού λαού, 
προσέτι δε έλήφθησαν ύπ’ όψιν καί βασικαί διατάξει; τής 
Διεθνούς Συμβ άσεω; τής Γενεύης τοϋ έτους 1049 επί τή; 
'Οδική; Κυκλοφορίας.

3. Τό έτος 196S έπραγματοποιήθη εις Βιέννην διάσκε- 
ψις τών 'Ηνωμένων Εθνών, εις ήν μετέσχε δι’ αντιπροσω
πείας της καί ή 'Ελλάς. Κατά τήν διάσκεψιν ταύτην κατηρ- 
τίσθησαν καί υίοθετήθησαν νέαι συμβάσεις επί τής οδικής 
κυκλοφορίας καί τής οδικής σημάνσεως καί σηματοδοτή- 
σεως, εις άντικατάστασιν όμοιων τής Γενεύης τοϋ έτους 
1949. Λί έν λόγω συμβάσεις τής Βιέννης, συμπληρωθεΐσαι 
διά τών Ευρωπαϊκών Συμφωνιών τής Γενεύης, έτους 1971, 
έπί της οδικής κυκλοφορίας καί οδικής σημάνσεως καί σημα- 
τοδοτήσεως καί τοϋ προσθέτου έπί οδικών σημάτων προ;- 
τοκόΐά.ου τής Γενεύης, έτους 1973, περιέλαβον άφ’ ενός μεν 
κανόνα; υποχρεωτικού; διά τά συμβαλλόμενα μέρη, άφ’ έτέ- 
ρου δε τυστάσεις ή προ; τάς οποία; συμμόρφωσι; τών συμ
βαλλόμενων δεν είναι υποχρεωτική.
Αί ώς άνω συμβάσεις καί Συμφωνία’, δεν έχουν κυρω Οή 
εΐσέτι υπό τη; Έ7.λι·.δο; λόγω τής ύφισταμένης άπό τοϋ 
έτους 1962 'Ελληνικής νομοθεσία; (Ν.Δ. 4233/1962 «περί 
κυρc-ύσεως τοϋ Κώδικο; 'Οδικής Κυκλοφορίας») ή οποία 
ρυθμίζει π/.εΐστα όσα θέματα διαφόρω; τούτων.

ΑΝΑΓΚΗ NEOV Κ.Ο.Κ.
4. Κατόπιν τών ανωτέρω ά/λά καί ένεκα τής άλματού- 

δ <υς αύξήσεως, κατά τά τελευταία έτη, τοϋ άριθμοϋ τών εις 
τήν χώραν κύκλοφορούντων οχημάτων καί τοϋ όσημέ- 
ραι, έκ τοϋ λόγου τούτου, πολ7.απ/.ασιασμοϋ τών δυσχε
ρείων καί προβλημάτων, κατά τήν άντιμετώπισιν τών σχετι- 
ζομένων μέ τήν κυκλοφορίαν τών οδικών οχημάτων Θε
μάτων. προέβαλεν έπιτακτική ή ανάγκη άναΟεωρήσεως τών 
σχετικών πρός τήν οδικήν κυκλοφορίαν διατάξεων, προς 
τον σκοπόν :

α) Συμπληρώσεως διατάξεών τινων τοϋ έν ίσχύι Κώ- 
δικος έπί τή βάσει τών συμπερασμάτων τής, έκ τής μέχρι 
τοϋδε εφαρμογής του, κτηθείσης πείρας, ώς καί διορθώ- 
σεως διαπιστωθεισών άτελειών αύτοϋ. -----

β) ΈκκαΟαρίσεως τών ρυθμιζουσών θέματα οδικής κυ
κλοφορίας διατάξεων, ιδία τών παραλλήλως ίσχυουσών —λήν 
κατά διάφορον τρόπον ρυθμιζουσών τό αυτό άντικείμενον, 
πρός άρσιν τής εντεύθεν προκα/.ουμένης άβεβαιότητος 
τοϋ δικαίου.

γ) <·>εσπ'.οεως αυστηρότερων κυρούσεων κατά τών παρα- 
βαινόντων τάς περί οδικής κυκλ.οφορίας καί συμπεριφοράς 
διατάξεις, όπερ μέτρου Θεωρείται ότι'θά συμβάλλη μεγάλως 
εις την βε/.τιωστ/ των συνθηκών οδικής κυκλ.οφορίας καί 
κυρίως. _ , , , _ (^' Ζ|_ )0

δ) Συγχρονισμού και εναρμονίσεως τών. περί κυκ/.οφο- 
ρίας οχημάτων, σημάνσεως καί σηματοδοτήσεως τών οδών 
καί τεχνικών προδιαγραφών τών οχημάτων, διατάξεων πρός 
τάς διατάξεις τών έν ετει 1968 καταρτισϋεισών εν Βιέννη 
ύπό τοϋ Συνεδρίου τών 'Ηνωμένων Εθνών, Συμβάσεων 
έπί τής Οδική: Κυκλοφορίας καί 'Οδικής Σημάνσεως καί 
Σηματοδοτήσει·.»;, τώ/ συμπληρωσασών τά; έ/ λόγω σ/μ- 
βάσεις Ί.ρ >παίκών Συμφω/ιών τή; Γενεύηφ, έτους 1.971 
καί τιϋ π: ·σθετ·.·υ επί όδικώ/ σημάτων πρωτοκόλλου τής 
Γενεύης, έτους 1 ‘'7 1.

ΕΠΓΓΓΟΠ Η Κ.Ο.Κ.
.). Ή άνάγ ιη όν'εν, όπως ή περί κυκλοφορίας τών οδι

κών οχημάτων και τών πεζών νομοθεσία μας άνχμορφωθή, 
κατέστη πλέον επιτακτική τελευταίως δΓ ό καί δυνάμει 
τών διατάξεων τυϋ Νόμου 62/1975 «περί συστάσεως Ει
δικής ’Επιτροπής Συντάξεως Νέου Κώδικος 'Οδικής Κυ
κλοφορίας κλπ..... » συνεστήθη οκταμελής ’Επιτροπή Συν
τάξεως Νέου Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορία; ήτι:, συγκρο- 
τηθεϊσα διά τής ύπ’ άριθ. Η-24787 275.1975 άποφάσεως 
τοϋ έπί τών Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών 'Υπουργού. 
άπετελεσθήΤεκ-τών Τ" .”---------------- --------- —~-------

α) Αυτάνδρου Ζώρα, Επιτίμου Νομικού Συμβούλου 
τοϋ Κράτους, ώς Προέδρου.

β) Δημητρίου Δωρή, Εΐσχγγελέως Πρωτοδικών Α
θηνών.

γ Όδυσσέως Παπαδά/.η, Δ/ντοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων 
’Έργων. -

δ) Δημητρίου Καλυβιιύτη, Δ ντοϋ Υπουργείου Μεταφο
ρών καί ’Επικοινωνιών.

ε) Ίοάννου Κορμά, Ταγματάρχου Χωροφυ/.ακής. 
στ) Βασιλείου Δεσποτοπούλου, μέλους τοϋ Δ.Σ. τής 

'Ελληνικής .λέσχης Αυτοκινήτου καί Περιηνήσεως (Ε. 
Λ.Π.Α.) ' ..

ζ) Γεωργίου Πρεβελάκη, ’Ασφαλιττοϋ καί 
η) “Ιωνος Στεριώτη, Δικηγόρου.
Ή ’Επιτροπή αότη, έργασθεϊσα έντατικώς καί συντό- 

νοος μετ’ άκρα; επιμελεία; καί εύσ//ειδησίας, έπεράτωτε 
τό έργον της εί; βραχύ χρονικόν διάστημα (πεντάμηνον 
περίπου) κατχρτίσασχ τό δια τής παρούσης υποβαλλόμενου 
σχέδιον νέου Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας, προϊόν ένδε- 
λεχοϋς καί έπιστα μένης επεξεργασίας, οπερ εφαρμοζό
μενο·/ αύσπηρώς, όταν καταστή νόμος τοϋ Κράτους, θά 
συμβάλλη άπ-οτελεσματικώς εις τήν δημιουργίαν ευρύθμου, 
ασφαλούς καί άκωλύτου κυκλοφορίας πεζών καί οχημά
των.

ΓΙΕΓΙ ΕΧΟ.Μ ΕΝΟΝ
6. Τό υποβαλλόμενου σχέδιον Κώδικος προσηρμοσμένον 

πρός τά διεθ/ώς παραδεδεγμένα καί τά διδάγματα τής Ελ
ληνικής πραγματικό τη τος, θεσπίζει καί νέας διατάξεις, 
πο7λάκις καινοτόμους, οσάκις τοϋτο επιβάλλουν ή πρόο
δος έν τή τεχνική καί ή άνέλιξις τών κοινωνικών αντιλή
ψεων, άποτελεΐται δέ έκ 3 .Μερών, 12 Κεφαλαίων καί 113 
άρθρων έν συνόλω ώς καί έκ τοϋ Παραρτήματος τών πι
νακίδων σημάνσεως οδών.
Τό πρώτον Μέρος, άναφερόμενον εις τήν 'Οδικήν σήμαν- 
σιν - σημχτοδότησιν καί κανόνας συμπεριφοράς, διαιρείται 
εις τέσσαρα Κεφάλαια :
Κεφάλαιο·/ Λ' (άρθρα I καί 2) : Γενικά - 'Ορισμοί. 
Κεφάλαιο·/ Β' (άρθρα 3-11): Σήμανσι; - Διχγράμμισις 
Σημχτοδότησις.
Κεφάλαιο·/ Γ' (άρθρα 12 - 44) : Κανόνες συμπεριφοράς 
έπί τών οδών.
Κεφάλαιο·/ Δ' (άρθρα 45-52): Διάφοροι διατάξεις.
Τό Δεύτερον Μέρος, άναφερόμενον εις τάς τεχνικάς προ-



διαγραφά;, άπογραφήν, ταξινομηοιν, θέσιν εί; κυκλοφο
ρίαν καί οδήγηση/ οδικών οχημάτων, διαιρείται εις πέντε 
κεφάλαια :
Κεφάλαιο·/ Ε' (άρθρα 53 καί 54): Διαστάσεις. Βάρη καί 
"Ελξι; οχημάτων.
Κεφάλαιον ΣΤ' (άρθρα 55-62): Τροχοπέδηοι; οχημάτων. 
Κεφάλαιο·/ Ζ' (άρθρα 63-SO): Φώτα καί ανακλαστικά 
στοιχεία :
Κεφάλαιο·/ Η' (άρθρα 81 -S3): Τεχν.καί -ροδιάνραφαί 
ο/ημάτο/ν.
Κεφάλαιον Θ' (άρθρα 84 - 03) : Ταξινόμησις, Άττογραφή 
καί θέσι; εις κυκλοφορίαν ο/ηματων.
Κεφάλαιο·/ I' (άρθρα 94 - 102): “Αδεια ίκχνύτητο; όδη- 
γών.
Τό τρίτον Μέρος (άρθρα 103- 113) άναφερόμενον εί; την 
επιβολήν διοικητικών μέτρων καί προστίμων καί περιλχμ- 
βάνον τελικά; καί μεταβατικά; διατάξει; διαιρείται εί; 
δύο Κεφάλαια.
Κεφάλαιο·/ ΙΑ' (άρθρα 103 - 105) : Διοικητικά μέτρα καί 
πρόστιμα.
Κεφάλαιο·/ ΙΒ' (άρθρα 106-113): Τελικαί καί μεταβα- 
τικαί διατάξει;.

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ

7. Κατωτέρω Ιπισνμχίνοντχι _χί_ έπιφερόμενχι χυριωτε- 
ραι τροποποιήσει; εί; τον ήδη ίσχύοντκ Κώδικα οδικής 
Κυκλοφορία; :

Διά τοϋ άρθρου 2 δίδονται νέοι ορισμοί διά την μοτοσυ- 
κλέτταν καί το μοτοποδήλατου, διάφοροι των διδομένων 
διά τών αντιστοίχων άρθρων 19 καί 20 τοϋ ίσχύοντο; Κω
δικός. Τοϋτο έκρίθη σκόπιμον διά τήν έναρμόνισιν τών παρ’ 
ήμϊν ίσχυόντων προς τά διεθνώς γενόμενα δεκτά εις o.Tt 
αφόρα τήν διάκρισιν τών διαφόρων κατηγοριών οχημάτων. 
Δεδομένου δέ ότι παρ’ ήμϊν ύφίστανται βιομηχανίαι καί 
βιοτεχνίαι κατασκευής (διά συ ναρ μολ.ογή σεω;) μοτοσυ- 
κλεττών καί μοτοποδηλάτων, ορίζεται έν άρθρο/ 113 τοϋ 
Σχεδίου οτι αί δίδουσαι νέου; ορισμού; διά τά οχήματα ταϋ- 
τα διατάξει; αύτοϋ θά ίσχύσουν μετά παρέλευσιν ενός έτους 
από τη; ένάρξεο/ς ισχύος τοϋ Νέου Κωδικός, ΐνα οΰτω κα- 
ταστή δυνατή ή ανάλογος προσαρμογή τών προγραμμά
των τών έν λόγω βιομηχανιών καί βιοτεχνιών.

Διά τοϋ άρθρου 3 καθορίζονται σήματα διδόμενα υπό τρο
χονόμων διάφορα τών έν άρθρω 11 τοϋ ίσχύοντο; Κώόικο; 
όριζομένων, ώ; ταϋτα προβλέπονται υπό τής Διεθνούς Συμ- 
βάσεω; τή; Βιέννηε τοϋ 1968.

Διά τών άρθρων 4.5,6.7.8 καί 9, ρυθμίζονται άπαντα τά 
θέματα τά σχετικά μέ τήν σήμανση/ τών οδών καί όδοστρω- 
μάτο/ν διά πινακίδων καί διαγραμμίσεων, τήν φωτεινήν 
σηματοδότησιν διά τήν κυκλοφορίαν οχημάτων καί πεζών 
καί τήν σήμανσιν ίσοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων καί 
έργασιών έκτελουμένων έπί τών οδών.

Διά τοϋ άρθρου 10 ορίζονται σαφώς αί άρμόδιαι καί υπεύ
θυνοι ' Υπηρεσία1, διά τήν μελέτην, προμήθειαν, εγκατάστα
ση/ καί συντήρηση/ τών πινακίδων σημάνσεω; τών οδών, 
ώ; καί τήν διαγράμμιση/ έπί τών οδοστρωμάτων. 
’Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη ένταϋθα διά τή; Οεσπί- 
σεω; μέτρων προστατευτικών τών πινακίδων σημάνσεω; 
τών οδών.

Διά τοϋ άρθρου 11 επαναλαμβάνονται, τροποποιούμενα·., 
έκσυγχρονιζόμεναι καί συμπληρούμεναι. αί περί επιγρα
φών καί διαφημίσεων διατάξει; τοϋ άρθρου 1 1 Ν.Δ. 3990/ 
1959 «περί άναθέσεω; εϊ; ’Αστυνομικά; Άρχά; τή; εκδι- 
κάσεω; αστυνομικών παραβάσεων κλπ». προστιθεμ.ένων 
καί νέων έν συνδυασμοί μέ τον τρόπον σηματοδοτήσεως. 
εί; τρόπον ώστε το μεν καί κυρίους, νά προστατεύεται απο
τελεσματικού; άπο τά; διαφημίσει; ή ασφάλεια τον χρη
σιμοποιούνται·/ τά; οδούς, το δέ, νά διαφυλάσσεται ή αι
σθητική τοϋ τοπίου.

Διά τοϋ άρθρου 12 θεσπίζονται γενικοί κανόνες συμπερι
φορά; τών χρησιμοποιούντο;·/ τά; ίδ'.ύς, ιδία δε καθορί

ζονται αί υποχρεόσει; το ύτων εΐ; ά: περιπτόσει; έξ αι
τία; των δημιουργοϋνται εμπόδια εΐ; τήν κυκλοφορίαν. 
Νέα εντελώς διάταξις είναι ή τής παρ. 1, ήτις θεσπίζει ειδι
κά; υποχρεώσεις διά τού; χρησιμοποιοϋντα; τά; οδού; 
έ·. αντί τών παίδων, τών χρηζόντων βοήθεια; προσώπων,τόύν 
ύπερηλίκο/ν καί τών τυφλού·/ τών φερόντων λευκήν ράβδον, 
προσέτι δε τήν υποχρέωση/ αύτών, όπως μή προκαλοϋ·/ διά 
τής έν γένει συμπεριφοράς των τρόμον ή ανησυχίαν εις 
τούς λοιπούς χρησιμοποιοϋντα; τάς οδούς ή τούς πλησίον 
αυτών κατοικοϋντας.

Διά τοϋ άρθρου 13(π::ράγρ. 5) συμπληροϋνται αί διατά
ξεις τοϋ άρθρου 67 τοϋ έν ΐσ/ύι Κώδικος. παρεχόμενης εύ- 
χερείας εις τον ' Υπουργόν Συγκοινωνιών, τούς Νομάρχα; 
καί τάς ύπ’ αύτών έξουοκοοοτουμένας Άρχάς όπως δια- 
τάσσουν τήν έπανεξέτασιν παντός κατόχου άδειας όδηγή- 
σεως αυτοκινήτου άν γεννόύνται αμφιβολίαι περί τής Ικα
νότητάς του πρό; οδήγηση/ ή τήν ιατρικήν επανεξέτασή/ του 
άν γεννώνται άμφιβολίαι περί τής σο/ματικής ή πνευματι
κής καταστάσεώς του. Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται πε
ραιτέρω ότι ή άδεια όδηγήσεως των παραπεμπομένων προς 
έπανεξέτασιν οδηγών άφκιρεΐται μετά τήν έκδοσιν τής περί 
έπανεξετάσεου; άποφάσεω; καί αποδίδεται εΐ; αυτού; μόνον 
έφ’ όσον κριυοϋν ικανοί πρό; οδήγηση/.
■ Διά τοϋ άρθρου 15 εΐσάγονται νέαι διατάξει; ρυθμίζου- 
5rxt τά θέματα τά κνάφέρόμενχ εί; τήν έκ τή; λειτουργία; 
τών οχημάτων εκπομπήν αερίων ατελούς καύσεως καί τήν 
πρόκληση/ θορύβων. Αί διατάξει; αύται θεσπίζουν μέτρον 
έπιβα/.λόμενον έκ τή; ανάγκη; περιορισμού, κατά το δυ
νατόν, τών πρόκαλούντων μόλυνσιν τή; ατμόσφαιρα; αι
τίων καί προστασία; τ?τ ησυχία; των κατοικώ'. ιδία τών
διαβιούντων εΐ; ττυ κ ν ο ·. ι α τ ω κη μ έν α ; περιοχάς. δεδομένου 
ότι ό ισχύων Κώδιξ ακροθιγώς αντιμετωπίζει έν άρθροι; 
39 καί 88 τά έν λόγω θέματα.

Διά τοϋ άρθρου 20 τροποποιούνται τά ύπό τοϋ άρθρου 77 
τοϋ ίσχύοντο; Κώδικο; οριζόμενα ανώτατα επιτρεπόμενα 
όρια ταχύτητος τών αύτοκινήτων έκτο; κατωκημένων περιο
χών. όριζομένων ώ; τοιούτων διά μέν τά φορτηγά αυτοκίνη
τα έπιτρεπομένου μεγίστου βάρουε άνω τών 5.090 χλγρ. 
εΐ; 70 χλμ. αντί 69 ώριαίω;,· διά δέ τά λοιπά φορτηγά αυ
τοκίνητα καί λεωφορεία εί; 80 χλμ εΐ; αυτοκινητοδρόμου; 
καί οδού; ταχεία; κυκλοφορία; καί 70 ώριαίω; εΐ; το άλλο 
όδ'κόν δίκτυον άτινα όρια ταχύτητος ισχύουν καί σήμερον 
καΟορισθέντα διά έκδοθεισών κατ’ εξουσιοδότηση/ τή; παρ. 
6 τοϋ προμνησΟέντο; άρθρου 77 Υπουργικών αποφάσεων. 
Αί έν λόγω τροποποιήσεις, κριθεΐσαι σκόπιμοι διά τήν τα
χύτερα·/ διακίνηση/ προσώπων καί αγαθών, δέν πρόκειται 
νά δημιουργήσουν ζητήματα διά τήν οδικήν ασφάλειαν. 
Αιά τοϋ αυτού άρθρου το πρώτον ορίζεται άνώτατον έπι- 
τρεπόμε/ον οριον ταχύτητος έκτο; κατωκημένιον περιοχών 
διά τά έπιβατηγά αυτοκίνητα (120 χλμ. ώριαίω; εί; αύ- 
κινητοδρόμους. 100 χλμ. ώριαίω; εί; οδού; ταχεία; κυκλο
φορίας καί 80 χλμ. ιοριαίω; εΐ; το λοιπόν οδικόν δίκτυον ) 
καί τά; μυτοσυκλέττα; (διά τά; δικύκλου; 70 χλμ. καί διά 
τάς τρικύκλου; 60 χλμ. ώριαίω;), οΐον όριο·/ δέν προβλέπει 
ό ισχύων Κώδιξ, προσέτι δε τό πρώτον ορίζεται οριον τα- 
χύτητο; 60 χλμ. οϋριαίω; διά τά λεωφορεία τά χρησιμο
ποιούμενα διά την μεταφοράν μαθητών.

’Επίσης το πρώτον παρέχεται εύχέρεια καθορισμού, δ·.’ 
αποφάσεων τών κατά τόπου; Αστυνομικών ’Αρχών, ελά
χιστου έπιτρεπομένου ορίου ταχύτητος τών οχημάτων ώ
ριαίω; ώστε νά μή δυσχεραίνεται ή κυκλοφορία έξ αιτία; 
αδικαιολογήτου βραδυπορείαε οχημάτων. Εί; τήν παρά
γραφον 6 ωσαύτως ορίζεται ότι αί έκδιδόμεναι άποφάσειε. 
δι’ ών καθορίζονται όρια ταχύτητος διάφορα τών έν τω 
Κώδικι όριζομένων. τίθενται έ*/ ΐσ/ύι άπό τή; τοποθε- 
τήσεω; τών οικείων πινακίδων έπί τών οδών.

Διά τοϋ άρθρου 21 σ/μπληροϋνται αί διατάξει; τοϋ άρ
θρου 86 τοϋ ίσχύοντο; Κώδικο;. όριζομένο/·/ λεπτομερώς 
τών σημάτων τά όποιοι πρέπει νά δίδω·»ται ύπό τών οδη
γών διά τή; χειρο; των έπί περιπτώσεων έκτελέσεω; έλι-
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γμών. εάν -'έν λειτουργού·· οί όείκτν.·. κχ-ευ*Κυσεοις--^οΰ 
όχήμχτός των.

Διά τού άρθρου 23 συμπληροϋντχι xi διατάξεις τής — χρ. 
6 τοϋ άρθρου 78 ττ3 έν ίσχύι Κώδ·.-,^;, όριζομένου. 0τ·, εις 

περιπτώσεις ό οδηγός προτίθετχι '/ άλλάςη κχτεΰ- 
! υνσιν καί κχτχστήση τήν πρόΐίετιν του τχύτην •'νωστήν. 
οι άκολουθΙούντε: οδηγοί οι κινούμενοι επι παρακειμένων 
λωρίδων ότ:·’? ουν νά διευκολύνουν τοοτον δια ριετριχσμοϋ 
τής τχχύτητος του όνήματός των. Ή συμπληρωσις χύτη 
έκρίθη αναγκαία, διότι, ώς γε.ικώς παρατηρ-ίτα·.. δέν πα
ρέχεται διευκόλυνσις εις τούς ττίοτιΟ-μένους νά άλ/άξουν 
κ.χτεύθυνο ιν όδηγούε.

Διά τοϋ άρθρου 25 θεσπίζονται τύ πρώτον ειδικοί κα
νόνες διευκολύνσεων τής κινήσεων των οχημάτων δημοσίων 
αστικών συγκοινωνιών (λεο πορειών). οί'ους κανόνας δεν 
περιέχει ό ισχύων Κώδιξ.

Διά τοϋ άρθρου 26 (παε. 5) παΟιερουτ-χι ό κανών μέ τάς 
εν αύτώ έξαιρέσεις ότι, εις τούς άνευ σημάνσεως κόμβους, 
ή προτερχιότης ανήκει εις τον εκ δες ιών ερχόμενον.

Διά τοϋ άρθρου 20 θεσπίζονται το πρώτον διατάξεις 
άφορώσαι εΐε τήν κίνησιν των οχημάτων επί αυτοκινητο
δρόμων καί οδών ταχείας κυκλοφορίας, οίας διατάξεις δέν 
περιέχει ό ισχύων Κώοιξ καί ή Οέσπισις τών οποίων έκρί- 

"€η σκόπιμος διά νά ύπαρξη ευχέρεια ρυθμισεως τής κύκλο-" 
φορίας οχημάτων εις κατασκευασθησομένους έν τη Χώρα 
αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Διά τοϋ άρθρου 30 θεσπίζονται νέαι διατάξεις ρυΟμί- 
ζουσαι τά τοϋ ανοίγματος τών Θυρών οχημάτων καί της 
καθόδου έξ αυτών κατά τρόπον, ώστε νά μή δημιουργήται 
κίνδυνος διά τήν κυκλοφορίαν.

Διά τοϋ άρθρου 33 τίθεται το πρώτον άπαγόρευσις κατα- 
λήψεώς θέσεως, έπί τών παραπλεύρως τοϋ όδηγοϋ καθι
σμάτων υπό νεαράς ηλικίας ατόμων.

Διά τοϋ άρθρου 35 (παρ. 9) επιβάλλεται, τό πρώτον, 
διά την ασφάλειαν τής κυκλοφορίας, ή έν καίριο νυκτός ορα
τή ■’ σήμανσις ομάδων πεζών σχηματιζούσών πομπήν και 
κινούμένών κατά μήκος τοϋ οδοστρώματος οδών.

Διά τοϋ άρθρου 36 (παρ. 1 - γ) επιβάλλεται τό υποχρεω
τικόν κατά τήν νύκταν άναμμα τών φώτων διασταυρώσεως 
τών οχημάτων εντός καί έκτος κατωκημένων περιοχών 
όπου απαγορεύεται ή χρήσις τών φώτων πορείας, ενώ τό 
:ρθρον 85 παρ. 1 περίπτ. β' τοϋ ίσχύοντος Κώδικος έπι- 
ίά/λ.ει τοιαύτην ύποχρέωσιν μόνον εις άς περιπτώσεις 
< έςωτερικός φωτισμός είναι άνεπαρκής. Ή τροποποίησις 

ν-ΰτη έπιφέρεται διά λόγους ασφαλείας τής κυκλοφορίας 
ά/λ.ά καί διότι κατά τήν εφαρμογήν τής προμνησθείσης 
ιιχτάξεως δημιουργοϋνται ζητήματα καθ’ όσον το εάν ό 
φωτισμός είναι επαρκής ή ανεπαρκής αποτελεί θέμα κα- 
)αρώς υποκειμενικής έκτιμήσεως.

Διά τοϋ άρθρου 37 επιτρέπεται, ή χρήσις τών ηχητικών 
οργάνων τών οχημάτων πλήν άλλων περιπτώσεων (παρ.
L περ. α' καί β') καί εις άς περιπτώσεις μεταφέρονται δι’- 
/.ύτών άτομα κινδυνεύοντα ή χρήζοντχ αμέσου ιατρικής 
ίοηθείχς, ενώ έν άρθρω 89 παρ. 3 τοϋ έν ΐσχύι Κωδικός όρί- 
-εται ότι οί οδηγοί οχημάτων μεταφερόντων τραυματίας

σοβαρούς άσθενοϋντας δέν ΰπόκεινται εις τούς περιορι
σμούς τούς σχετικούς μέ τήν χρήσιν ηχητικών οργάνων.
Η τροποποίησις αΰτη έκρίθη σκόπιμος διότι παρετηρήθη 

κατάχρησις τής διά τών διατάξεων τούτων παρεχόμενης 
εύχερείας, μέχρι βαθμού καταστρατηγήσεως αυτών.

Διά τοϋ άρθρου 43 έπιβάλλ.ονται καί καθορίζονται λεπτο
μερέστερου πλείονες υποχρεώσεις (συμπεριφορά) εις τούς 
οδηγούς έν περιπτώσει προκλήσεως όδικοϋ τροχαίου ατυ
χήματος ή έν άρθρο) 111 τοϋ ίσχύοντος Κώδικος, έπί τή 
ίάσει τής έκ τής έφαρμογής αΰτοϋ κτηθείσης πείρας, ώς 
τι τό πρώτον θεσπιζόμενα·, υποχρεώσεις τών οδηγών τών 
έμπλακέντων εις τροχαίου ατύχημά έξ’ ού έπήλθε βλάβη 
εις πρόσωπα ή πράγματα, όπως λάβουν μέτρα διαφυλά- 
;εως τής κυκλοφοριακής ασφαλείας εις τον τόπον τοϋ xtj- 
/ήματος, όπως άντα/λ.άξουν τά στοιχεία των, καί έν περι-

πτιύσει- προκλήσειυε—9;:ν.άτου ή σωματική; βλάβης,-: όπως. 
άποτεέύσυνκατά τό δυνατόν πάσαν μεταβολήν τών συνθηκών 
εις τον τόπον τοϋ ατυχήματος, δυνχμένην νά δυσχεράνη τό 

- έργον τής ’Αστυνομίας.
Επίσης τό πρώτον ορίζεται ότι εις περίπτωσιν υλικών ζη
μιών. εάν ό ζημιωθείς δέν είναι παρών τά έμπλακέντα εις 
τό ατύχημα πρόσωπα ύποχρεοϋνται εντός 24ώρου νά δια
βιβάσουν τά στοιχεία, των εΐε τον ζημιωθέντα.
Προσέτι ορίζεται (παρ. 5). ότι αί περί κρατήσεως τοϋ κατη
γορουμένου διατάξεις τοϋ άρθρου 419 τοϋ Κ.Π.Δ. δέν έχουν 
εφαρμογήν έπί περιπτώσεων σωματικής βλάβης προκα- 
λουμένης ύπό οχήματος εάν ό οδηγός αΰτοϋ συνεμοροώθη 
πρός τάς εν παρ. 2 υποχρεώσεις του, παυόμενης τής προσω
ρινής κρατήσεως αΰτοϋ, δυνάμεναι όμως νά έφαρμοσθοϋν 
ύπό τοϋ αρμοδίου Είσαγγελέως έπί οδηγών ύποπτων φυ
γής ή ιδιαιτέρως επικινδύνων καθ’ ών προκύπτουν στοι
χεία ενοχής, προκειμένου δέ περί αλλοδαπού κατηγορου
μένου όοίζεται ότι ετ-χευόζεται ή ύπό τών άοθρων 418, 
420 έως καί 425 τοϋ ίν.Π.Δ. δι χγρχφο μένη δι αδικασία. 
Επίσης εΐ; τήν παράγραφον 6 ορίζεται ότι έπί τών αυτοκί
νητων δέν έχουν εφαρμογήν αί περί κρατήσεως ύπό τής 
’Λστυν. Αρχής διατάξεις τοϋ άρθρ. II τοϋ Νόμου ΓΠΝ/ 
191 1 έάν ό οδηγός συνεμορφώΟη πρός τάς έν τώ άρθρω 
τούτω όριζομένας· υποχρεώσεις " καί-καταθέση χπσδπκτι- - 
κον άσφχλίσεως τοϋ οχήματος ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος 
δελτίου διεθνούς άσφχλίσεως.
Άμφότερχ τά στοιχεία ταϋτα αποτελούν δήλωσιν αναδο
χής χρέους διά τά έν Έλλάδι ισχύοντα ελάχιστα ποσά.ασφα
λιστικής καλύψεως τά προβλεπόμενα έκάστοτε ύπ τών 
νομίμως εγκεκριμένων τιμολογίων. Διά τής τελευταίας ταύ- 
της διατχξεως τίθεται τέρμα εις αμφισβητήσεις περί τής 
ισχύος έν Έλλάδι τοϋ Δελτίου Διεθνούς Άσφχλίσεως (πρά
σινης κάρτας), αί όποίχι έξέθετον διεθνώς τήν χώραν.

Διά τοϋ άρθρου 44 παρχγρ. 3 τό πρώτον καθιεροϋται εις 
οδούς μέ περισσοτέρχς τών δύο λωρίδας, κατά κχτεύθυνσιν, 
ή λεγομένη «λωρίδα αμέσου άνάγκης» ή όποια καταλλή
λως διαγραμμισμένη (άρθρον 5 παρ. 5η) Οά έξυπηρετή 
τά οχήματα άμέσου άνάγκης (πυροσβεστικά, νοσοκομεια
κά κλπ.)

Διά τοϋ άρθρου 46 εΐσάγονται, τό πρώτον, διατάξεις 
πχρέχουσχι ευχέρειαν εις τά άστυνομικά όργανα όπως διχ- 
τάσσουν τήν άκινητοποίησιν οχήματος έν περιπτώσει δια- 
πιστώσεως ότι τούτο ή ό οδηγός αΰτοϋ εύιρίσκονται εΐε κατά- 
στασιν δυναμένην νά χχρακτηρισθή ώς επικίνδυνος διά τήν 
περαιτέρω κίνησιν τοϋ οχήματος. Ή σκοπιμότης θεσπί- 
σεως τών διατάξεων τούτων είναι προφανής, καθ’ όσον ή 
βεβαίωσις απλώς τοιούτων παραβάσεων δέν άποτρέπει 
τούς κινδύνους διά τήν οδικήν ασφάλειαν, έφ’ όσον τό όχη
μα ήθελεν εξακολουθήσει κινούμενον παρά τό διαπιστω- 
Οέν γεγονός ότι έκ τής καταστάσεως εις ήν εύρίσκεται τούτο 
ή ό οδηγός αΰτοϋ δημιουργοϋνται σοβαροί κίνδυνοι. ’Επίσης 
διά διατάξεως τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται ή δυνατότης 
εις τά ’Αστυνομικά "Οργανα άκινητοποιήσεως κατά τάς.· 
ώρας κοινής ησυχίας εντός κατωκημένων περιοχών παντός 
οδικού οχήματος, έάν έκ τής λειτουργίας του προκχλοϋνται 
υπερβολικοί θόρυβοι. . ·.
Ή σκοπιμότης Οεσπίσεο>ς καί τής διατχξεως τχύτης εί
ναι προφανής ύπό τάς επικρατούσα; συνΟήκχς ιδία εις τά 
μεγάλα αστικά κέντρα.

Διά τοϋ άρθρου 47 επιβάλλονται, διά τήν ασφάλειαν τής 
κυκλοφορίας, ύποχρεώσεις τών έκτελούντων έργα καί ένα- 
ποθετώντων ύλικά κχί εργαλεία πχσης φύσεως επί τών οδών, 
περί ών προβλέπει τό κχτχργούμενον άρθρον 30 τοϋ Λ.Ν. 
344/1968, θεσπίζονται δέ. το πρώτον, αί διατάξεις τής 
παρ. 2 άπαγορεύουσχι τήν άπόρριφιν έκχωμχτων ή άχρη
στων υλικών έφ’ ολοκλήρου τοϋ εύρους τών οδών καί τής 
παρ. 3 απαιτούσα·, άδειαν τών αρμοδίων πρός συντήρησιν 
τών οδών Υπηρεσιών διά πάσαν ένεργουμένην τομήν ή 
εκσκαφήν οδοστρώματος, ερείσματος ή πεζοδρομίου αύτών. 

Διά τοϋ άρθρου 48 (παρ. 3) επιβάλλεται όπως οί άνε-
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γείροντες οικοδομάς εντός κατωκημένων περιοχών ή έκτε- 
λοϋντες άλλα έργα καί καταλαμβάνοντες όλόκληρον το 
πεζοδρόμιον, κατασκευάζουν πρόσθετον πεζοδρόμιον ή νά 
λαμβάνουν άλλα πρόσφορά μέτρα διά τήν ασφαλή διελευσιν 
των πεζών.

Διά τοϋ άρθρου 49 ή άρμοδιότης διά τήν χορήγησιν ά
δειων τελέσεως αγώνων αυτοκινήτων. μοτοσυκλεττών καί μο
τοποδηλάτων μεταβιβάζεται έκ τοϋ Υπουργείου Συγκοι
νωνιών, άσκοϋντος ταύτην βάσει τοϋ άρθρου 7 τοϋ έν ϊσχύι 
Κωδικός, εις τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως. θεω- 
οηΟέν πλέον αρμόδιον έν προκειμένω, ώς έ'χον την ευθύ
νην διά τήν ρύθμισιν της κυκλοφορίας έπΐ των οδών καί 
τήν λήψιν μέτρων άστυνομεύσεως αυτών. Διά τοϋ ίδιου 
άρθρου άπαιτεΐται, τό πρώτον, διά τήν χορήγησιν άδειας 
τελέσεως άγώνων προηγουμένη είσήγησις, τοϋ ΣΕΓΛΣ 
μέν προκειμένου περί άγώνων ποδηλάτων, ή σύμφωνος γνώ
μη δέ της ΕΛΠΑ προκειμένου περί άγώνων αυτοκινήτων, 
μοτοσυκλεττών καί μονοποδηλάτων ή τής ΦΙΛΠΛ έάν 
πρόκειται περί άγώνων παλαιών αυτοκινήτων.

Διά τοϋ άρθρου 50 επαναλαμβάνεται ή περί τεκμηρίου 
ύπαιτιότητος διάταξις τοϋ άρθρου 117 τοϋ ισχύοντος Κώ- 
δικος, τροποποιουμένη ώστε νά καλύπτη άπαντα τά οδικά 
οχήματα καί ούχί μόνον τά αυτοκίνητα οχήματα.

Διά τοϋ άρθρου 51 ορίζεται ότι κατά τήν κατάρτισιν τού 
Πίνακος τών πραγματογνωμόνων καί προκειμένου περί 
θεμάτων σχετιζομένων μέ τροχαία" ϊτυμβαντα,“πρέπει να" 
περιλαμβάνωνται. πρόσωπα, υποδεικνυόμενα ύπο τοϋ Τε
χνικού Επιμελητηρίου, τής Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινή
του καί Περιηγήσεως (ΕΑΠΑ) καί τών Υπουργείων Δη
μοσίας ,Τάςεως καί Συγκοινωνιών, έχοντα τεχνικήν, έπι- 
στημον! ήν κατάρτισιν ή έμπειρίαν περί τά κυκί,οφοριακά. 
Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεϊται ή δευκόλυνσις λή- 
ψεως ορθών αποφάσεων κατά τήν διαδικασίαν απονομής 
τοϋ δικαίου.
' Διά τοϋ άρθρου 52 καθορίζονται κατά τρόπον σαφή τά 

τής λήψεως μέτρων ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας έπί τών ο
δών, περί ών τό άρθρον 3 τοϋ έν ϊσχύι Κωδικός. Κέαν διά- 
ταξιν άποτελεϊ ή παρ. 6 αυτού παρέχουσα ευχέρειαν εις 
τον Υπουργόν Συγκοινωνιών, όπως δι’ άποφάσεώς του, 
έκδιδομένης μετά σχετικήν πρότασιν τής αρμόδιας Αστυ
νομικής ’Αρχής, άπαγορεύη τήν κυκλοφορίαν μηχανοκι
νήτων οχημάτων πάσης κατηγορίας ή ώρισμένων κατηγο
ριών ώς καί μοτοποδηλάτων είς σαφώς καθοριζομένας 
περιοχάς τής χώρας, όταν τούτο έπιβάλλεται έκ λόγων 
δημοσίου συμφέροντος ώς π.χ. λόγοι προστασίας τοϋ του
ρισμού, αρχαιολογικών χώρων κλπ.
Ωσαύτως νέα είναι ή διάταξις τής παρ. 7, παρέχουσα ευ
χέρειαν εις τόν αυτόν Υπουργόν όπως βάσει κυκλοφο- 
ριακών μελετών έγκρινομένων υπό τών 'Υπηρεσιών Κυ- 
κλοφοριακής Τεχνικής τοϋ Υπουργείου Δημ. "Εργων, 
καθορίζη εντός αστικών κέντρων οδούς ή ζώναε κυκλοφο
ρίας μονον διά πεζούς καί δι’ ώρισμένον μόνον χρόνον καθ’ 
έκάστην διά οχήματα, προς έξυπηρέτησιν τών παρόδιων 
ιδιοκτησιών ή τών δημοσίων συγκοινωνιών κ.λ.π.

Δια τοϋ άρθρου 53 (παρ. 1) τροποποιούνται αί διατά
σεις τών άρθρων 27 παρ. 1 καί 56 έδ. α” τοϋ έν ϊσχύι 
Κωδικός, οριζομένου ότι τό μέγιστον όριον τών διαστά
σεων, τών βαρών τοϋ φορτίου καί τών άνά άξονα έπιβα- 
ρυνσεων των επι πασης οδού κυκλοοορούντων αύτοκινή- 
των οχημάτων και τών ύπ’ αύτών ρυμουλκουμένων, τών 
αγροτικών μηχανημάτων καί τών μηχανημάτων έργων 
καθορίζεται εκάστοτε διά Π.Δ/τος, έκδιδομένου προτάσει 
τών 'Υπουργών Δημ. "Εργων καί τοϋ κατά περίπτωσιν 
αρμοδίου Ί πουργοϋ Συ',"κοινωνιών καί Βιομηχανίας καί
Ενέργειας η Γεωργίας, ώς συναρτώ μέν ojv τών opiojv τού

των με την ασφάλειαν τής κυκλοφορίας καί τήν αντοχήν 
τοϋ οδοστρώματος.

Διά. τοϋ άρθρου 54 (παρ. 1 ) συμπληροϋνται αί διατά- 
ςεις τοϋ άρθρου 2S τοϋ ΐσχύοντος Κωδικός, παρεχομένης 
έξουσιοδοτησεως εις τούς Υπουργούς Δημοσίων ’Έργων 
και Συγκοινωνιών, όπως, διά. κοινής άποοάσεώς των.

έπιτρέπουν τήν υπό αυτοκινήτων οχημάτων έλξιν πλειό
νων τοϋ ενός ρυμουλκουμένων καί έτ '.βάλλουν περιορισμούς 
είς τήν κυκλοφορίαν τών οΰτω σχετιζομένων συρμώ-1. 
απαγορευόμενης ρητώς τής ε/.ξεως οχημάτων ΰπο μοτο
συκλεττών καί μοτοποδηλάτων διά. τήν ασφαλή αύτών 
κυκλοφορίαν. Διά τοϋ αυτού άρθρου (παρ. 2) καθορί
ζονται αί προϋποθέσεις ύφ’ άς έπιτρέπεται ή υπό τών 
αγροτικών έλκυστήρ<υν έλςις έπί οδών περισσοτέρων τοϋ 
ενός άγροτικών μηχανημάτων.

Διά τών άρθρων 55 έως 58. 63 έους 75, 80, 81 (παρ. 1 
έως 12, 14, 10, 17 καί 19) καί 82 τροποποιούνται, συμ- 
πληροϋνται καί αντικαθίστανται αντίστοιχοι διατάξεις τοϋ 
έν ϊσχύι Κώδικος, συμφώνως προς τούς όρους τούς καθο- 
ριζομένους έν τώ παραρτήματι 5 τή<
Βιέννης 11)68 έπί τής 'Οδικής Κυκλοφορίας.

υαφασεως ττ,ς

Διά τού άρθρου 62 έπιβάλλεται, όπως τά. μηχανήματα 
έργων τά ύπολογισθέντα διά ταχύτητα μεγαλυτέραν τών 
25 χιλιομέτρων ώριαίως είναι έφωδιασμένα διά δύο συστη
μάτων τροχοπεδήσεως ανεξαρτήτων άλλήλων. τά δέ 
ύπολογισθέντα διά ταχύτητα μτκροτέραν τών 25 χιλιομέ
τρων, δι’ ένος μόνον συστήματος τροχοπεδήσεως. Ή και 
έπί τών οχημάτων τής κατηγορίας ταύτης Οέσπισις διατά
ξεων άφορωσών είς τό σύστημα τροχοπεδήσεως έπιβάλ- 
λεται ένεκα τών κινδύνων οίτινες προκαλοϋνται είς την 
οδικήν κυκλοφορίαν έκ τών όλονέν αύςανομ,ένων τοιούτων 
οχημάτων-----... ----------  --------------- -----------------—

Διά τοϋ άρθρου 78 συμπληροϋνται αί διατάξεις τοϋ 
άρθρου 59 τοϋ έν ϊσχύι Κωδικός καί καθορίζεται τό 
σύστημα φωτισμού διά τοϋ όποιου δέον νά είναι έφωδια- 
σμένοι οί συνδυασμοί τών μονοαξονικών γεωργικών έλκυ- 
στήρων μετά ρυμουλκουμένων.

Διά τοϋ άρθρου 81 (παρ. 12) συμπληροϋνται αί διατά
ξεις τών άρθρων 33 παρ. 1 καί 4 i τοϋ έν ϊσχύι Κώδικος 
αί άναφερόμεναι είς τά ελαστικά έπίσωτρα τών μηχανο
κινήτων οχημάτων, τών ρυμουλκουμένων τών μοτοποδη
λάτων καί τών ποδηλάτων παρεχομένης έξουσιοδοτησεως 
είς τον 'Υπουργόν Συγκοινωνιών, όπως, δι’ άποφάσεώς 
του, καθορίζη τό δι’ έκαστον τύπον έλαστικοϋ έπισώτρου 
έλάχιστον έπιτρεπόμενον πάχος προεξοχών τής έξωτερικής 
αυτού έπ ιφανείας (πέλματος) κάτω τού όποιου, λόγω 
έλλείψεως επαρκούς ίκανότητος προσφύσεως, άντενδεί- 
κνυνται, διά λόγους ασφαλείας, ■ ή περαιτέρω χρήσις τοϋ 
ελαστικού τούτου έπισώτρου. Έξ άλλου διά τής διατάξεως 
τής παραγράφου 16 τοϋ αυτού άρθρου έπιβάλλεται όπως 
τά έπιβατηγά. αύτοκίνητα-όχήματα είναι έφωδιασμένα 
διά ζωνών ασφαλείας είς τάς εμπρόσθιας θέσεις αύτών. 
Διά τής αυτής διατάξεως τίθεται διετής προθεσμία, από 
τής ένάρξεως ισχύος τοϋ Κώδικος, διά τόν εφοδιασμόν 
τών κυκλοφορσύντων επιβατηγών αύτ,’των διά ζωνών 
ασφαλείας. .Μετά τήν πάροδον τής διετίας ή χρήσις τών 
ζωνών αύτών καθίσταται υποχρεωτική.

Διά τοϋ άρθρου S3 θεσπίζονται νέαι διατάξεις αίτινε:. 
άφορώσαι είς τήν εξωτερικήν έμφάνισιν τών αυτοκινήτων 
οχημάτων :

α) ’Επιβάλλουν ύποχρέωσιν είς τούς κατόχους αυτοκι
νήτων οχημάτων όπως ενημερώνουν την χορηγήσασαν 
τήν άδειαν κυκλοφορίας αύτών Ύτεηρεσίαν τοϋ Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών, διά πάσαν έπιφερομένην μεταβολήν 
τοϋ έξωτερικοϋ χρωματισμού τοϋ αμαξώματος, καθ’ όσον 
τό στοιχεΐον τούτο (έξωτερικός χρωματισμός άμαξώμα- 
τος) υποπίπτει έξ ικανής άποστάσεως είς τήν άντίληψιν 
τοϋ παρατηρητοϋ καί χρησιμοποιείται εύρέως ύπο τών 
εντεταλμένων οργάνων διά τόν εντοπισμόν ενός οχήματος, 
κυρίως κατά τάς περιπτώσεις άναζητήσεως υπαιτίων 
ατυχήματος ή εγκληματικής πράξεως κλπ.

β) Παρέχουν έξουσιοδότησιν εις τον 'Υπουργόν Συγκοι- 
νωνιών, όπως, δι’ άποφάσεώς του, τό μέν καθιεροΐ ομοιό
μορφον εςωτερικόν χρωματισμόν τών αύτοκινήτων (ορι
σμένων κατηγοριών, διά τον ώς άνω λόγον, τό δέ επιτρέπει. 
ύπο όρους καί προϋποθέσεις, τήν αναγραφήν ή τοποθέτησι- 
διαφημίσεων εις το εσωτερικόν ή εξωτερικόν τοϋ αμαξών



ματο: χύ τοκιοήτων οχημάτων έκτελούντων δημοσίαν η ,γ- 
κοινωνίαν. δεδομένου ότι τά αύτοκίνηνχ ταΰτα -.τροσφέρν.- 
ταΐ διά τήν. διά διαφημιστικών μεθόδων. προβολήν αγα
θών ή — αρενομένων ύπηρεσιών. χρησιμοποιούμενα δε τρό: 
τοΰτο άποοέρΟ’υν έσοδα άτινα δέον νά λαμβάνω τκι όπ 
όψιν έκάστοτε διά τον καθορισμόν τιμολογίων;

Λιά των άρθρων S5. SO, 8/. 88. 8’1. *ί> <n ί'3 ή αρμό
διό τη: άπογραφής. ταξινομήσεως; χο ρηγήσε::.; άδεια:
κυκλοφορίας, πινακίδων άριθμοΰ κυκλοφορία: κλτ. των 
μηχανημάτων έργων μεταβιβχ,ετχι εκ τον ασκούντο: νυν 
ταύτην: βάσει τον άρθρου Ο·! τον ίσχύοντος Κωδικό:. 
' Υπουργείου Συγκοινωνιών είς τό ' I πουργεΐον Δημοσίων 
“Εργων. όπερ έκρίθη ώς —λέον αρμόδιον ~ν προκειμένω. 
Εΐδικώτερον διά τη: δίατ υπώσεω: των διατάξεων τον 
άρθρου 00 ζτ.εδιώ/Οη όπως παύση ή υφιστάμενη σήμερον 
αμφισβήτησες —ροκειμένον περί τής μιας και δή τής /.εγο- 
μένης εμτροσί.'ίας πινάκιό:,:. έκ των δύο νον,ίμως χορη
γούμενων. ή μή υπαρξις τής όττοίας δεν θεωρείται ότι 
αποτελεί παράβασίν;

Λιά τον άρΟρον Ρ I επιβάλλεται. τό τρωτόν, ύπσχρέωσις 
όπως τά εξερχόμενα των ορίων τής Επικράτεια: αυτοκί
νητα είναι εφοδιασμένα διά των ντο των σχετικών διε
θνών συμβάσεων καί κανονισμών καθοριζομένων πιστο
ποιητικών καί λοιπών σννοδενόντων τό όχημα εγγράφων. 
Ή Οέσπισι: τον μέτρου τούτον έκρίθη απαραίτητος έκ 
τής όστ.μέραι άναπτύξεως τών διεθνών μεταφορών καί 
προς συμμόρφωσιν πρός τάς έκ διμερών ή διεθνών συμφω
νιών άπορρεούσας ’υποχρεώσεις. Λιά της αυτής διατάξεως 
επιβάλλεται ύποχρέωσις όπως τά κνκλοφοροϋντα έν Έλ- 
λάδι ξένα αυτοκίνητα φέρουν τό διακριτικόν σήμα τής 
εθνικότητάς Των.

- Atx τον άρθρου 96 (Παρ. i ) ορίζεται ότι άδεια όδηγή- 
σέω£ μοτοποδηλάτων χορηγείται είς τούς συμπληρώσαντα; 
Το 16ον ετο: της ήλίκίας Των. ’Επειδή όμως έκ τής όδη- 
γησέως τών οχημάτων τούτων ύπό ατόμων μικρά; ηλικίας 
δημ*.ουργοϋ'/ταΙ σοβκρώτατα ζητήματα είς τήν κυκλοοο- 
ρίαν άλλα καί τήν ησυχίαν τοΰ κοινοΰ καί δια νά στραφή 
τό ενδιαφέρον τών Πολιτών εις τήν χρήσιν τών ποδηλάτων, 
πράγμα τό όποιον θά είχεν ώς άποτέλεσμα μείωσιν τής 
κατ αν αλώ σε (ο ς καυσίμων καί περιστολήν τής μολύνσεως 
τής άτμοσφαίρας, προτείνεται, συμφωνούντων επ’ χύτου 
καί τών ’Αστυνομικών Αρχών, όπως καθορισΟή ύπό τής 
Βουλής ώς κάτώτατον όρίον ηλικίας τών ουναμένων νά 
τύχωσίν άδειας όδηγήσεω: μοτοποδηλάτων, τό ΐ8ον έτος 
σνμπεπληρωμένον.

Λιά τοΰ άρθρου 1· >3 (παρ. 1 ) παρέχεται ή δυνατότης 
λήψεως διοικητικών μέτρων κατά τών παραβαινόντων 
ωρισμένας έκ τών διατάξεων τοΰ Κούδικος. Συνίστανται 
δέ τά διοικητικά αυτά μέτρα εις τήν άφαίρεσιν τής άδειας 
ίκανάτητος όδηγήσεως έπΐ χρόνον 2 έως 1Π ημερών. Λιά 
του αΰτοϋ άρθρου (παρ. 2) παρέχεται επίσης ή ευχέρεια 
λήψεως διοικητικών μέτρων, έπί παραβάσεων άναφερομέ- 
νων εις πλημμελή λειτουργίαν τοΰ οχήματος, σχετιζομέ- 
νην με τήν ασφαλή κυκλοφορίαν αΰτοϋ, τήν εκπομπήν 
καυσαερίων καί τήν πρόκλησιν υπερβολικών θορύβων, 
συνισταμένων είς τήν άφαίρεσιν τής άδειας κυκλοφορίας 
μετά τών κρατικών πινακίδων, μέχρις άποκαταστάσεως 
τών ανωτέρω πλημμελειών. Λιά τοΰ αύτοΰ άρθρου καθο
ρίζονται περαιτέρω τά αρμόδια διά τήν λήψιν τών διοικη
τικών αυτών μέτρων όργανα ώς καί ή διαδικασία άσκή- 
σεως προσφυγών. Τέλος διά τής αυτής διατάξεως (παρ. 7) 
προβλέπεται ποινική κύρωσις διά τόν μή συμμορφούμενον 
εις πρόσκλησιν τή: Άστυν. Αρχής όπως παραδώση τήν 
κατόπιν άποφάσεω: άφαιρεθεϊσαν άδειαν ίκανότητος
όδηγοΰ.

Λιά τοΰ άρθρου 104 καθιεροΰται το σύστημα τής ύπό 
τών άστυν. οργάνων επιβολής προστίμου είς τούς κατα- 
λαμβανομένους έπ’ χύτοφώρω ώς υπαιτίους πταισματικών 
παραβάσεουν. ίσου πρός τό ήμισυ τοΰ · μικροτέρου ορίου 
τής απειλούμενης δι’ έκάστην παράβασιν ποινής, ή κατα
βολή τοΰ όποιου απαλλάσσει τού: παραβάτας τής ποινικής 
διώξεως.

Λιά.-τοΰ άρθρου 105 καθορίζεται ή διαδικασία παρα
πομπής ενώπιον τών δικαστηρίων των κατά τό άρθρον 104. 
καταλαμβανόμενων έπ' αύτοφώρω εί: περίπτωσιν σμφι- 
σ'ητήσε ·,' ύ τ' χυτών τή; παρα.Ηάσέω: ή όποίζΓτο-ύ; άπο-
δίδϊΤΧΙ.

Λιά τοΰ y.pOp-<ii- όρίζεται ότι. έξαιρουμένης τής
πεειπτώσεω; τής έφ' όρου ζωής άνακλήσεως τής άδεια; 
όδηγήσεως οχήματος, ό καθ’ ού ή (πρόσκαιρος) άυάκλησιτ 
κατά τάς διατάξεις τοΰ Κωδικό: δύναται, μετά παρελευτιν 
τριετίας από τής διαταχθεί·-η; άνακλήσεως. νά λάβη νέαν 
τοιαύτην άδειαν έφ’ όσον συντρέχουν αί νόμιμοι προϋπο
θέσει:. τοΰτο δε τό μέν διά νά διευκρινισθή ό χρόνος ισχύος 
τής άνακλήσεως, σό δέ ΐνα μή ο; οΰτω τιμωρηθέντες σσε- 
ρηθοΰν έφ’ όρο > ζωής τοΰ δικαιώματος λήψεως άδεια: 
όδηγήσεως.

Λιά τοΰ άρθρου 108 παρέχεται έξουσιοδόσησις εις τού: 
Υπουργούς Συγκοινωνιών καί Δημοσίας Τάξεως προ; 
Οέσπισιν. διά κοινής άποφάσεώ; των, συστήματος παρα
κολουθήσεων καί ελέγχου τών οδηγών, έν είδει Ποινικού 
Μητρώου αυτών. Τό σύστημα (POINT S4 STEM) 
εφαρμόζεται ήδη είς τινας Πολιτείας τών Η.Π.Λ. καί 
είς ’Ιαπωνίαν. Λιά τής εφαρμογή; τοΰ συστήματος πιστεύε
ται ότι θά κατχστή δυνατή ούχί μόνον ή συνεχής παρακο- 
λούθησις τών οδηγών άλλα καί ή βελτίωσις τής ποιότη
τας αυτών. Λιά τοΰ αύτοΰ άρθρου ορίζεται ότι άπό τή: 
εφαρμογής τοΰ τοιούτου συστήματος καταργοΰνται αί δια
τάξεις τοΰ Κούδικος χί προβλέπουσχι διοικητικά; ποινάς 
ώς καί αί διατάξεις διά τών όποιων επιβάλλονται ύπό 
τών δικαστηρίων παρεπόμενα', ποινχί άφαιρέσεως τής 
άδειας ίκανότητος όδηγοΰ. Αί σχεπκχί παραβάσεις Οά 
καταγράφωνται καί θά τιμωροΰνται κατά τόν ύπό τής 
άνω προβλεπομένης κοινής άποφάσεως καθορισθησόμενον 
τρόπον.

Λιά τοΰ άρθρου 112 καταργοΰνται ρητώς αί διατάξεις 
τοΰ ίσ/ύοννος Κωδικός 'Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.Δ. 4233 
1962), άπαριθμούμενχι διατάξεις ετέρων νόμων, ώ; καί 
πάσα ετέρχ (μή άπαριθμουμένη) διάταξις άντικειμένη είς 
τάς διατάξεις αύτοΰ.

Διά τοΰ άκροτελευταίου άρθρου 113 ορίζεται ότι ή ισχύς 
τοΰ νέου Κώδικος άρχεται μετά εξάμηνου άπό τής δη μ: - 
σιεύσεώς του, πλήν διατάξεων τινων αύτοΰ. αίτινες θέλουν 
τεθή έν ισχύ; δια Π.Λ’τος, ώς άοορώσαι είς τεχνικά; 
πρόδιαγραφάς (κατασκενάς, εξαρτήματα κλπ.) οχημά
των. ττερί ών προβλέπει μέν ή Διεθνής Σύμβασις τής Βιέν
νης έπί τής 'Οδικής Κυκλοφορίας πλήν διά τό μέλλον. 
Ωσαύτως τίθενται έν ΐσχύι μετά εν έτος αί δίδουσαι τούς 
ορισμούς τής μοτοσυκλέττας. τοΰ μοτοποδηλάτου καί τοΰ 
Λεωφορείου διατάξεις τοΰ Νομοσχεδίου, αίτινες άφοροΰν 
μόνον τάς μετά τήν παρέλευσιν τοΰ έτους τεθησομένας 
είς κυκλοφορίαν μοτοσυκλέττας. μοτοποδήλατα καί λεωφο
ρεία ενώ, άντιθέτως. τά μέχρι τοΰ χρόνου τούτου τεθέντα 
εις κυκλοφορίαν το'.αΰτχ οχήματα θά έςακολουθήσουν 
χαρακτηριζόμενα (’υπαγόμενα) βάσει τών (επαναλαμβα
νομένων) άντιστοίχων ορισμών τοΰ ίσχύοντος ΚΟΚ και 
τοΰτο λόγω τής ’υφιστάμενης μεταξύ τών ορισμών τούτων 
τοΰ ίσχύοντος ΚΟΚ καί τοΰ Νομοσχεδίου διαφοράς τεχνι
κών χαρακτηριστικών καί τής ανάγκης άποφυγής δυσμε- 
νεστέρων τινών συνεπειών (φορολογικών, έκδόσεως νέων 
άδειών κυκλ.οοορίας κλπ.) τάς οποίας συνεπάγεται η υπα
γωγή τών ήδη κυκλοφορούντων τοιούτων οχημάτων ^ εις 
τούς νέους (διαφόρους) όρισμούς τοΰ Νομοσχέδιου. 
Λυται είναι, έν γε-/ικαΐς γραμμαίς, αί κατευθύνσεις και 
βασικαί άρχχί τοΰ παρόντος Σχεδίου Κώδικος Οόικής 
Κυκλοφορίας όπερ είσηγούμεθα όπως τύχη τής εγκρι- 
σεως τής Εθνικής ’Αντιπροσωπείας κατά τήν διαδικασίαν 
έπιψηφίσεως τών Κωδίκων, συμφώνιυς τώ άρθριρ < 6 
παρ. 6 τοΰ Συντάγματος.

Έν Άθήναις τή 24 Σεπτεμβρίου 1976 
Οί Υπουργοί

Δικαιοσύνης Λημ. “Εργων Συγκοινωνιών
Κ. ΣΤΕΦΑ.ΝΑΚΙΙΣ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


