
στο σχέδιο νόμον Κύρωση τον Κώδικα Οδκής Κν- 
κΑοφορίος~

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Εισαγωγή

οδών και το διοικητικά μέτρα και πρόστιμα που επιβάλλονται 
στους παραβάτες, ενώ το Δεύτερο Μέρος περιέχει 
διατάξεις επί τεχνικών μόνο θεμάτων.

Επί των κατ ιδία άρθρων του σταδίου νάυου

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επέρχονται στο άρθρα 
του Κ.Ο.Κ. οι εξής τροποποιήσεις:

Το πρώτο νομοθέτημα που ρύθμισε τα της κυκλοφορίας 
των οδικών οχημάτων στη Χώρα ήταν ο ν. 4841/1930 ’περί 
αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεων των 
οδηγών" και το π.δ. της 22/29.1.1931 "περί κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων οχημάτων που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση 
αυτού.

Ο πρώτος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εκδόθηκε το 
1962 (ν.δ. 4233/1962 - ΦΕΚ 110 Α'! και Ισχυσε μέχρι 
15.1.1978.

Από 18.1.1978 άρχισε να ισχύει ο με το ν. 614/1977, 
ψηφισθείς νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που ισχύει 
και σήμερα, όπως τροποποιήθηκε, στο μεταξύ, με το ν. 
894/1979, ν.1512/1985, ν. 1788/1988 και τελευταία με το 
ν. 1903/1990.

Κατά τη μακρόχρονη εφαρμογή του ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
εντοπίστηκαν ορισμένες ατέλειες και κενά, τα οποία 
αντιμετωπίστηκαν με τους ως άνω τροποποιητικούς νόμους, 
ενώ με τον τελευταίο νόμο (ν. 1903/1990) αντιμετωπίστηκαν 
μόνο οι επείγουσες περιπτώσεις, που σχετίζονται με την 
οδική ασφάλεια, λόγω της μεγάλης αύξησης των τροχαίων 
ατυχημάτων τοιι τελευταίου καιρού, συστάθηκε δε 
οκταμελής Επιτροπή για την αναθεώρηση του Κ.Ο.Κ.. Η 
Επιτροπή αυτή, που συγκροτήθηκε με την 69216/ 
511/29.4.1991 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (ΦΕΚ 287 Β'), και αποτελέσθηκε από τους: 
α) Χρίστο Παπαχρίστου, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως Πρόεδρο, β) 
Εμμανουήλ Αρχο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οδικής 
Κυκλοφορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
γ) Κωνσταντίνο Σκιαδόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό - Το
πογράφο, Προϊστάμενο Τμήματος Φωτεινής Σημα
τοδότησης και Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δ) Βασίλειο 
Χαρτουμπέκη, Αστυνόμο Α' του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
ε) Νικόλαο Ποριώτη, Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο, 
ως εκπρόσωπο της Ε.Λ.Π.Α., στ) Γεώργιο ΚανελλαΤδη, 
Επίκουρο Καθηγητή στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοι
νωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π., ζ) Ευστράτιο Παπα- 
δημητρίου, Συγκοινωνιολόγο και η) Σπόρο Κάγκα, Δημο
σιογράφο, εξέτασε, βελτίωσε και επαναδιατύπωσε τα άρθρα 
του Κώδικα, τελείωσε δε το έργο της σε διάστημα επτά 
Γ7) μηνών, περίπου, αφού έλαβε υπόψη της τη Σύμβαση 
της Βιέννης, για την οδική κυκλοφορία και σήμανση του 
έτους 1968, που κυρώθηκε με το ν. 1604/1986, τον 
Ευρωπαϊκό Οδικό Κώδικα του έτους 1989, τις προτάσεις 
της αρμόδιας Επιτροπής της Ε.Ο.Κ. του έτους 1991 για 
την αποδοχή από τα Κράτη - Μέλη της Κοινότητας μιας 
ενιαίας πολιτικής για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, 
τα από 27.9.1990 και 6.11.1990 σχέδια της Οικονομικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά 
με τις πινακίδες και σημάνσεις οδών, τους Κώδικες Οδικής 
Κυκλοφορίας Ιταλίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Βελγί^μ^ραι 
Αγγλίας, τις έγγραφες προτάσεις των διαφόρων υπηρεσιών 
και φορέων, αιτήματα ιδιωτών, ως και τις στατιστικές του 
Υπουργείου Δημόσιας Τόξης ετών 1989-1990, ως προς τα 
αίτια των ατυχημάτων, ασχολήθηκε δε κυρίως με το Πρώτο 
και Τρίτο Μέρος του Κ.Ο.Κ., γιατί αυτά αναφέρονται στην 
οδική σήμανση κοι τους κανόνες συμπεριφοράς επί των

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. Στο άρθρο 1 διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του 
Κ.Ο.Κ. και περιλαμβάνεται και η έννοια του χώρου είτε είναι 
αυτός δημόσιος είτε είναι ιδιωτικός, αρκεί να χρησιμο
ποιείται για τη δημόσια κυκλοφορία πεζών, οχημάτων ή 
ζώων χωρίς κανένα αριθμητικό ή άλλο περιορισμό και αυτό 
γιατί με τη σημερινή διατύπωση έχουν δημιουργηθεί αμφι
βολίες και παρερμηνείες για το αν ο Κ.Ο.Κ. εφαρμόζεται 
στο λιμάνια, αεροδρόμια, στην Κεντρική Λαχαναγορά, στα 
εργοτάξια, λατομεία, σταθμούς αυτοκινήτων, οχηματαγωγά 
πλοία, γήπεδα και λοιπούς περιφραγμένους χώρους.

2. Στους ορισμούς του άρθρου 2 προστίθενται οι έννοιες 
της δημόσιας κυκλοφορίας, των ζώων, του ποδηλατοδρό
μου, των φώτων έκτακτης ανάγκης και δίδεται μια πλήρης 
έννοια της στάθμευσης. Εκτός δε τούτων οι εξήντα δύο 
ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, παρατίθενται 
με αλφαβητική πλέον σειρά για τη διευκόλυνση των 
χρηστών του κειμένου του Κ.Ο.Κ..

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο 
με το οποίο υποχρεώνονται οι τροχονόμοι, όταν ρυθμίζουν 
την κυκλοφορία, να φέρουν ειδικά διακριτικά σήματα για να 
τους διακρίνουν από μακρυά οι οδηγοί των οχημάτων, τόσο 
την ημέρα όσο και τη νύκτα.

4. Στο άρθρο 4 προστίθενται νέα σήματα εκ των οποίων 
μερικά είχαν ήδη μέχρι σήμερα τοποθετηθεί σας οδούς 
από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χωρίς να περιλαμβάνονται στον 
Κ.Ο.Κ..

5. Καταργείται η περίπτωση ββ του εδαφίου α της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6, γιατί γίνεται ρύθμιση από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 26.

6. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 7, γιατί 
γίνεται ρύθμιση από το άρθρο 38 για το ίδιο θέμα.

7. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 και 
καθιερώνεται υποχρέωση των διαφόρων φορέων, που 
κατασκευάζουν έργα επί των οδών ή αναθέτουν σε 
εργολάβους την κατασκευή τέτοιων έργων να ελέγχουν 
την τοποθέτηση των μέσων σήμανσης των εκτελούμενων 
έργων.

8. Τροποποιείται το άρθρο 10 και καθιερώνεται νέα 
διαδικασία εγκατάστασης κατακόρυφου και οριζόντιας σή
μανσης, εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινών 
σηματοδοτών, ηχητικών συσκευών και κινητών φραγμάτων 
στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Επίσης, λαμβάνονται μέτρα για την περίπτωση το
ποθέτησης πινακίδων, αφισών, διαγράμμισης ή συσκευών, 
που δημιουργούν σύγχυση με τις πινακίδες σήμανσης ή 
κυκλοφοριοκής διαγράμμισης των οδών.

9. Τροποποιείται το άρθρο 11 και τίθενται περιορισμοί 
για την τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων κοντά 
στους δύο άξονες των εθνικών και επαρχιακών οδών, για

, να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών, επειδή, πολλές 
φορές, οι διάφορες εμπορικές επιγραφές και διαφημίσεις 
καλύπτουν τις πινακίδες σήμανσης και εκτός του ότι 
αποσπάται η προσοχή των οδηγών, είναι δυνατόν να 
προκληθεί θάμβωση αυτών από τον έντονο φωτισμό ή την 
αντανάκλαση, που προκαλουν τα υλικά με τα οποία είναι 
αυτές κατασκευασμένες, με αποτέλεσμα να επιδρούν
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δυσμενώς στην ασφάλειο της κυκλοφορίας
10 Τροποποιείται το άρθρο 12 και διατυπώνονται εκ νέου 

οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου αυτού και καθορίζεται 
η συμπεριφορά των χρηστών των οδών ως και οι υπο
χρεώσεις αυτών.

11. Τροποποιεί τα η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 
3 του άρθρου 13. γιατί κρίθηκε απαραίτητο ότι τις αναγκαίες 
γνώσεις γύρω από το αυτοκίνητο, την αρμόζουσα συ
μπεριφορά και την ετεδεξιότητα συνηθισμένης οδήγησης 
πρόπει να όχει και ο εκπαιδευόμενος οδηγός, όταν οδηγεί

12. Τροποποιείται το άρθρο 14 και προσαρμόζεται στις 
σχετικός διατάζεις του Ευρωπαϊκού Κ.Ο.Κ

Ι 3. Τροποποιείται το άρθρο 15 και θεσπίζεται η απα
γόρευση θέσης σε κυκλοφορία και η οδήγηση ακόμη 
οχημάτων, που εκπέμπουν βλαπτικός για την υγεία του 
ανθρώπου ουσίες ή ρυπαίνουν' το περιβάλλον πόρον των 
επιτρεπόμενων ορίων (π.χ. υπερβολικά καυσαόρια ή καπνά) 
ή προκαλουν με τον κινητήρα τους, σε λειτουργία, 
υπερβολικούς θοούβους (π.χ δίκυκλα ή αυτοκίνητα με 
ελεύθερες εξατμίσεις).

14. Τροποποιείται το άρθρο 16 και θεσπίζονται νόες 
υποχρεώσεις για τον τρόπο και ας θόσεις κυκλοφορίας 
των οδηγών οχημάτων.

Επίσης, ορίζεται ρητά ’ότι στη Χώρα ισχύει η δεξιά 
κατεύθυνση κυκλοφορίας.

15. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 17 και 
θεσπίζεται απαγόρευση του προσπεράσματος πλην των 
άλλων περιπτώσεων και μόσα σας σήραγγες.

16. Τροποποιείται το άρθρο 18 κας προκειμόνου για την 
οπισθοδρόμηση ενός εκ δύο αναθότως ερχόμενων οχη
μάτων, λαμβάνεται υπόψη και η διαμόρφωση και η κατά
σταση της οδού επί της οποίας κινούνται τα αναθότως 
ερχόμενα οχήματα.

17. Τροποποιείται το άρθρο 19 και θεσπίζεται υποχρέωση 
του οδηγού, προκειμόνου να ρυθμίσει την ταχύτητα του 
σχήματός του. να λαμβάνει υπόψη, πλήν των άλλων 
στοιχείων που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
αυτού, και τα χαρακτηριστικά της οδού ως και ας συνθήκες 
κυκλοφορίας.

Επίσης, θεσπίζεται υποχρέωση των οδηγών νο μειώνουν 
την ταχύτητα του σχήματός τους πλησίον των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, που αποβιβάζουν ή επιβιβάζουν επι
βάτες.

Τέλος, επιτρέπεται στο οχήματα που κινούνται σε οδό 
με χιόνια να φέρουν ειδικά ελαστικά για χιόνια.

18. Τροποποιείται το άρθρο 20 και γίνεται νέα ρύθμιση 
στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας των οχημάτων 
έξω από τις κατοικημένες περιοχές. Σημειωτέον ότι, για 
τη ρύθμιση των ανώτατων ορίων ταχύτητας λήφθηκαν 
υπόψη, αφ' ενός τα ισχύοντα όρια ταχύτητας στις χώρες 
της Ε.Ο.Κ. και αψ' ετέρου η χάραξη των οδών, η κατάσταση 
του οδοστρώματος, τα υλικά επίστρωσης και το πλάτος 
των ελληνικών οδών.

Έτσι, με βάση τα συγκεκριμένα αυτά στοιχεία τα ανώτατα 
επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας των διαφόρων οχημάτων, έξω 
από τις κατοικημένες περιοχές, επανακαθορίστηκαν ως
εξής:

1. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα:
α) στους αυτοκινητόδρομους σε 120 χλμ. την ώρα, 
β) σπς οδούς ταχείας κυκλοφορίας σε 110 χλμ την ώρα, 
γ) στο άλλο οδικά δίκτυο σε 90 χλμ. την ώρα.
2. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα, επιτρεπόμενου μέγιστου 

βάρους άνω των 3.500 χλγ. σε 80 χλμ. την ώρα,
3. Για τα άλλα φορτηγά και τα λεωφορεία:
α) στους αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλο

φορίας σε 90 χλμ. την ώρα, 
β) στο άλλο οδικό δίκτυο σε 80 χλμ. την ώρα.

4. Για τα αρθρωτά λεωφορεία ή φορτηγά αυτοκίνητε 
και τους συνδυασμούς φορτηγών οχημάτων σε 70 χλμ 
ώρα.

5. Για τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται γιο 
μεταφορά μαθητών σε 60 χλμ. την ώρα.

6. Για πς δίκυκλες μοτοσικλέτες άνω των 100 κυβ* 
εκατοστών:

α) στους αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκ 
φορίας σε 90 χλμ. την ώρα, και

β) στο άλλο οδικά δίκτυο σε 60 χλμ. την ώρα
7. Για πς άλλες δίκυκλες μοτοσικλέτες σε 70 χλμ 

ώρα, και
8. Για πς τρίκυκλες μοτοσυκλέτες σε 60 χλμ. την ω
19. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 2: 

τιμωρείται κόθε ελιγμός και κίνηση που δημιουργεί κιν 
νους στους χρήστες των οδών.

20. Τροποποιείται το άρθρο 25 και προστίθεται u 
χρέωση των οδηγών των δημόσιων συγκοινωνιών,προ 
μόνου νο επιβιβάσουν ή να αποβιβάσουν επιβάτες, 
πλησιάζουν στο άκρο του οδοστρώματος.

21. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 27 
γίνονται ορισμένες τροποποιήσεις ως προς τα προει 
ποιητικά σήματα 31 έως 37 και επί πλέον, για την καλυτ 
κατανόηση του νοήματος των λέξεων, απαλείφετα; η λ 
‘δρύφρακτο’ και ‘ημιδρύφρακτο’ και χαρακτηρίζονται πλ 
τα κινητά εμπόδια που τοποθετούνται σπς ιοόπε 
σιδηροδρομικές διαβάσεις ως ‘κινητά φράγματα’.

22. Τροποποιούνται οί παράγραφοι 1 έως 3 του αρθ 
29 και θεσπίζεται απαγόρευση εκπαίδευσης των υπόψής 
οδηγών στους αυτοκινητόδρομους και πς οδούς ταχι 
κυκλοφορίας, όπως επίσης θεσπίζεται αφ' ενός υποχρίΛ 
εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο ή την οδό ταχι 
κυκλοφορίας του οχήματος που ρυμουλκείτάι συνε: 
βλάβης και αφ' ετέρου, αν το όχημα ακινητοποί’ 
συνεπεία βλάβης τη νύκτα και δεν είναι δυνατό 
μετακινηθεί εκτός οδοστρώματος, ο οδηγός του να δισττ 
τα φώτα θέσης αναμμένα.

23. Προστίθεται στο άρθρο 29 παράγραφος με την or 
θεσπίζονται ρυθμίσεις και απαγορεύσεις για την κίνηση 
οχημάτων μέοο σπς σήραγγες.

24. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 3C 
απαγορεύεται στους οδηγούς και στους επιβαίνοντες 
οχήματα, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έζ 
εξ αυτών, να αφήνουν πς θύρες του οχήματος ανοιχ 
με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κίνδυνο οι λοιποί χρηε 
της οδού.

25. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 5 του άσθ 
32 και γίνονται ρυθμίσεις ως προς τη μεταφορά 
φορτίων με ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητο και για 
πινακίδες που πρέπει να τοποθετούνται, εάν το φο; 
προεξέχει τόσο από μπροστά ή πίσω από το όχημα 
και από πς πλευρές αυτού.

26. Τροποποιείται η περίπτωση β' της παραγράφου 2 
άρθρου 33 και θεσπίζεται απαγόρευση κατάληψης 
παραπλεύρως του οδηγού θέσης από άτομο κάτω 
δώδεκα (12) ετών, εφόσον δεν συγκροτούνται με εγκε 
μόνο σύστημα συγκράτησης, κατάλληλο γιο την ηλικία 
ύψος και το βάρος τους ή από άτομα περισσότερα anc 
εγκεκριμένες θέσεις.

27. Τροποποιείται το άρθρο 34 και προστίθενται c 
γηρηιιΠΓ.ΐΓ οτάσης και στάθμευσης,

α) στους αυτοκινητόδρομους και πς οδούς ταχ 
κυκλοφορίας, εκτός των καθοριζόμενων με σήμανση ειδ. 
χώρων στάθμευσης.

β) εάν εμποδίζεται η χρήση χώρων στάθμευσης 
σηματοδοτούνται προς τούτο,

γ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης ΤΑΧΙ, κα;
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6) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με 
μειωμένη κινητικότητα.

Επίσης, θεσπίζεται η απαγόρευση στάθμευσης, πέραν των 
24 συνεχώς ωρών σε κατοικημένες περιοχές, φορτηγών 
αυτοκινήτων άνω των 3.5 τόννων, λεωφορείων, μηχα
νημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων ρυμουλκούμενων, 
τροχόσπιτων και σκαφών σε τρέιλερ και αυτά γιατί τα ως 
άνω οχήματα εξ αιτίας του μεγάλου πλάτους τους α
ποτελούν πολλές φορές αιτία ατυχημάτων. Εισάγεται δε 
για πρώτη φορά η μέθοδος ακινητοποίησης από τα 
αστυνομικό όργανα με ειδικούς μηχανισμούς (τροχοσφι- 
γκτήρες) των παρανόμως σταθμευόντων οχημάτων.

28. Καταργείται το άρθρο 34α, γιατί έχει γίνει σχετική 
ρύθμιση με το ν. 1650/1986.

29. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 35 και δια
γράφεται από την παράγραφο 1 αυτού η λέξη 'μοτοποδή
λατα' γιατί, σύμφωνα με τον ορισμό, το μοτοποδήλατο δεν 
είναι μηχανοκίνητο όχημα.

Επίσης στην παράγραφοί 0 του άρθρου αυτού θεσπίζεται 
υποχρέωση τοποθέτησης αντανακλαστικών στοιχείων στο 
αμαξίδια βρεφών, ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και 
άλλων μικρών οχημάτων χωρίς μηχανή, αν κυκλοφορούν τη 
νύκτα εκτός κατοικημένης περιοχής.

30. Προστίθενται στο άρθρο 37 δύο διατάξεις με πς 
οποίες:

1) οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων ή οχημάτων μετα
φοράς ατόμων με μειωμένη κινητικότητα οφείλουν να έχουν 
αναμμένο το σύστημα φωτεινού συναγερμού (αλάρμ) κατά 
το χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης, και

2) οι οδηγο! των αυτοκινήτων επιτρέπεται να χρησιμο
ποιούν το σύστημα φωτεινού συναγερμού (αλάρμ) μόνο 
όταν δημιουργείται κίνδυνος για τους τρίτους από το δικό 
τους αυτοκίνητο.

31. Προστίθενται στο άρθρο 38 διατάξεις, με πς οποίες 
απαγορεύεται στους πεζούς να υπερπηδούν εμπόδια που 
έχουν τοποθετηθεί για ειδικούς λόγους, από πς αρμόδιες 
Αρχές.

Επίσης, όταν ομάδες πεζών καταλαμβάνουν το οδόστρω
μα υποχρεούνται να αφήνουν στο δεξιό μέρος της οδού 
(επειδή από την πλευρά αυτή υπάρχουν οι γραμμές των 
τρόλλεϋ και οι λεωφορειόδρομοι) ικανό χώρο ώστε να 
μπορεί να διέρχεται ένα όχημα και να μην παρακωλύεται 
έτσι η κυκλοφορία.

32. Προστίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 
διάταξη, με την οποία υποχρεώνονται τα οχήματα, τα οποία 
επιτρέπεται να εισέρχονται στους πεζόδρομους, vc κι
νούνται με ταχύτητα βαδίσματος για να μην κινδυνεύουν 
οι πεζού

33. Προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 
περίπτωση ε' με την οποία απαγορεύεται στους οδηγούς 
ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων ή μοτοσυκλετών να σύρουν 
μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί

34. Τροποποιείται ο τίτλος και το κείμενο του άρθρου 41 
και η λέξη 'ανάπηροι· αντικαθίσταται με την έννοια 'άτομα 
με μειωμένη κινητικότητα'.

Επίσης, για την ασφάλεια των μαθητών, θεσπίζεται ο 
σχολικός τροχονόμος.

35. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 42 και 
θεσπίζεται όπ επί σωματικών βλαβών γίνεται υποχρεωπκά 
έλεγχος της μέθης του οδηγού μόνο εφόσον υπάρχουν 
ενδείξεις χρήσης οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

36. Τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 43 και 
ρυθμίζεται η τύχη των εγκαταλειπομένων οχημάτων, από 
τους ιδιοκτήτες ή κατόχους αυτών, ύστερα οπό ατύχημα.

37. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 
44 και αφ' ενός δίδεται ο χαρακτηρισμός των οχημάτων 
αμέσου ανάγκης για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και

αφ ετερου καθορίζονται *τα οχήματα που επιτρέπεται να 
φέρουν πρόσθετα μπλε ή ερυθρά φώτα, δεδομένου όπ 
αυτά δεν υποχρεουνται να τηρούν πς διατάξεις των άρθρων 
12 έως και 49 του Κ.Ο.Κ. και επειδή με το να μην υπάρχει 
μέχρι σήμερα καμία σχετική ρύθμιση, ο κάθε ιδιοκτήτης 
επαγγελματικού κυρίως αυτοκινήτου τοποθετεί στο αυτο
κίνητό του τα ως άνω πρόσθετα φώτα, με αποτέλεσμα να 
επέρχεται σύγχυση τόσο στους τροχονόμους όσο και στους 
λοιπούς οδηγούς.

36. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
του άρθρου 46 και ορίζεται όπ τα αστυνομικά όργανα 
μπορούν να ακινητοποιήσουν ένα όχημα όχι μόνο έως ότου 
εξασφαλισθούν α αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς λει
τουργίας του αλλά και κίνησής του.

39. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 
47 και ορίζεται όπ οι μεν αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης 
των οδών υποχρεώνονται, μετά την πάροδο της προθεσμίας 
που ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν πς φθορές, οι 
δε εργαζόμενοι σπς οδούς υποχρεώνονται να φορούν τους 
ειδικούς αντανακλαστικούς και φθορίζοντας επενδύτες 
ασφαλείας.

40. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 48 και 
ορίζεται όπ η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος 
του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις και εμπόδια απα
γορεύεται όχι μόνο όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή 
περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν πς 
οδούς, αλλά και όταν παρεμποδίζεται η επιτρεπόμενη στάση 
ή στάθμευση. Η διάταξη αυτή τίθεται γιατί διάφοροι 
επιχειρηματίες και παρόδιοι τοποθετούν στο οδόστρωμα 
διάφορα αντικείμενα προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση 
στάθμευσης για το όχημά τους ή της πελατείας τους ή 
αντίθετα να απαγορεύσουν τη νόμιμη στάση ή στάθμευση 
των οχημάτων προκειμένου να παραμένει ελέυθερος ο 
χώρος μπροστά από το κατάστημα ή την οικία τους.

Επίσης στο αυτό άρθρο προστίθεται παράγραφος 5 και 
η ήδη υπάρχουσα παράγραφος 5 λαμβάνει τον αριθμό 6. 
Η διάταξη αυτή τίθεται γιατί οι πεζόδρομοι έχουν μετα- 
τραπεί σε υπαίθρια συνεργείο αυτοκινήτων, εργαστήρια, 
εκθετήρια εμπορικών προϊόντων, ή καταλαμβάνονται από 
τα διάφορα μπαρ, καφετέριες και εσπατόρια, με αποτέλεσμα 
να δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών και να καθίσταται 
αδύνατη η διέλευση οχημάτων αμέσου ανάγκης ή αυτοκι
νήτων που νομίμως χρησιμοποιούν αυτούς για την είσοδο- 
έξοδό τους σε παρόδια ιδιοκτησία, αναιρουμένου έτσι του 
σκοπού για τον οποίο αυτοί έχουν κατασκευαστεί

41. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 49 και 
ορίζεται όπ οι αγώνες ζωηλάτων οχημάτων, ζώων, πο
δηλάτων , αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων 
επιτρέπεται να γίνονται ύστερα από σχετική άδεια σπς 
δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς και χώρους.

Επίσης τροποποιείται και η παράγραφος 2 του αυτού 
άρθρου και ορίζεται όπ την άδεια για τους αγώνες την 
χορηγεί για μεν τους αγώνες ζωηλάτων οχημάτων και ζώων 
η κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας ή Τροχαίας, 
για τους αγώνες ποδηλάτων οι αυτές ως άνω αρχές, ύστερα 
από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και εισήγηση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και για τους αγώνες 
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης ή οι υπ'αυτού εξουσιοδοτούμενες 
αρχές, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του νομικού 

-προσώπου που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.), τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Μοτοσυκλέτας (Δ.Ο.Μ.) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού 
Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.).

42. Τροποποιείται το άρθρο 52 και ορίζεται στην 
παράγραφο 1 όπ στο μέτρα που λαμβάνονται με αποφάσεις 
μόνο των κατά τόπους αρμόδιων Διευθύνσεων της Αστυνο
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μίας και Τροχαίας ύστερα από μελάτες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
περιλαμβάνονται και ο καθορισμός χώρων στάθμευσης ως 
και η αλλαγή διατομής του οδοστρώματος της οδού.

Επίσης στην παράγραφο 2 του αυτού άρθρου προστίθεται 
και η υποχρέωση, οσάκις, σε αστικές περιοχές, καθορίζονται 
πεζόδρομοι, οι σχετικές μελέτες κατασκευής αυτών να 
περιλαμβάνουν και Κανονισμούς χρήσης και λειτουργίας 
των πεζάδρομων, γιατί μέχρι σήμερα, καίτοι έχει κατο- 
σκευασθεί ικανός αριθμός πεζόδρομων, δεν έχει καταρτιστεί 
κανένας σχετικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτών, πλήν της 
περιοχής Πλάκας και του Εμπορικού Κέντρου της Αθήνας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

43. Στο άρθρο 53 προστίθεται παράγραφος 2 και γίνεται 
ρύθμιση ως προς το μέγιστο όριο των διαστάσεων, των 
βαρών και των ανύ άξονα επιβαρύνσεων των οχημάτων 
διεθνών μεταφορών που κυκλοφορούν στα κράτη- μέλη 
της Ε.Ο.Κ..

44. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου1 71 κα: 
επιβάλλεται υποχρέωση τα μοτοποδήλατα νο είναι εφο
διασμένα με φωτεινούς δείκτες κατεύθυνσης.

45. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 74 κα; 
επιβάλλεται η υποχρέωση τα μοτοποδήλατα να είναι 
εφοδιασμένο με δείκτες κατεύθυνσης τουλάχιστον στο πίσω 
μέρος.

46. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 76 και 
επιβάλλεται η υποχρέωση τα ποδήλατα να είναι εφοδιασμέ
να και με ένα τουλάχιστον οντανακλαοτήρα σε κάθε πλευρά, 
εκτός αυτών που δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, των αγω
νιστικών και ορειβατικών και αυτών που η διάμετρος του 
τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά.

47. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 80 
προστίθεται εδάφιο και ορίζεται άτι τα φώτα του οχήματος 
δεν πρέπει να καλύπτονται με διάφορα αντικείμενα και 
πρέπει να διατηρούνται καθαρά.

48. Η παράγραφος 16 του άρθρου 81 τροποποιείται και 
ενώ καταργείται η εξαίρεση των εκγυμναστών υποψήφιων 
οδηγών από την υποχρέωση να φορούν ζώνη ασφαλείας 
όταν εκπαιδεύουν τους υποψήφιους οδηγούς, γιατί πρέπει 
να δίδουν το καλό παράδειγμα στους μέλλοντες οδηγούς, 
προστίθενται στις εξαιρέσεις ο; έγκυες γυναίκες όταν είναι 
εφοδιασμένες με σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που α
ναγράφει και την ημερομηνία λήξης, τα άτομα που το 
ανάστημά τους είναι κάτω του 1,50 μ., ως και ο; οδηγοί 
οχημάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις, όπως ταχυδρομικό; 
διανομείς, αυτοκίνητα εφημερίδων, γαλακτομικών προ
ϊόντων κ.λπ..

Επιβάλλεται από 1ης Ιανουάριου 1992 η υποχρέωση 
εφοδιασμού των επιβατηγών αυτοκινήτων που τίθενται το 
πρώτο σε κυκλοφορία στη Χώρα με ζώνες ααφαλείας και 
στα πίσω καθίσματα ως και η υποχρεωτική χρήση αυτών. 
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα, με απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, να επιβληθεί η υποχρέωση 
προστασίας των παιδιών κάτω των 12 ετών, όταν μετα- 
Φέρονται με το αυτοκίνητο, με ειδικά μέοα συγκρότησης 
ως π.χ. ειδικά καθίσματα, ειδικές ζώνες ασφαλείας κ.λπ 
και εφοδιασμού των ήδη κυκλοφορούντων επιβατηγών 
αυτοκινήτων με ζώνες ασφαλείας και στά πιοω καθίσματα.

Επίσης, τιμωρείται πλέον κα· ο επιβάτης που κάθετα crrc 
μπροστινά καθίσματα των κατηγοριών οχημάτων της παρα
γράφου 16 κα ο οποίος, κατά την κυκλοφορία του οχήματος 
δεν φορεί ζώνη ασφολείος.

Επιβάλλεται δε η υποχρέωση να είναι εφοδιασμένα με 
ζώνες ασφαλείας τα μπροστινά καθίσματα των φορτηγών 
αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι κα 
3.500 χλγρ. κα καθίσταται υποχρεωτική η χρήση αυτών από

τους οδηγούς κα επιβάτες της κατηγορίας αυτής π 
οχημάτων Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Ynou: 
Μεταφορών κα Ε πίκαν ωνίων με απόφαση του vc επιβολ 
την υποχρέωση χρήσης ζωνών ασφαλείας κα γιε tg πω 
καθίσματα ως κα για άλλες κατηγορίες οχημάτων.

49. Στο άρθρο 94 εντάσοοντα α διατάξεις του άρθο 
8 του ν. 1485/1984 σχετικά με τη χορήγηση οδεω 
εκγυμναστών υποψήφιων οδηγών κα την εκπαίδευση τι 
υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων.

50. Τροποποιείται η παρύγραφος 2 του άρθρου 98 > 
αυτός που καταλαμβάνετα να κατέχει ή να χρηοιμοπο 
πλαστή άδειε οδήγησης στερεί τα υποχρεωτικό του ί 
καώματος λήψης άδειας οδήγησης για οποιοδήποτε όχη. 
γιο πέντε (5) έτη.

Επίσης, θεσπίζετα η δυνατότητο επιβολής από 
δικαστήριο σε οδηγούς οχημάτων ο> οποίοι, ύστερό α 
ανακρίσεις που έγιναν από τα αστυνομικά όργανα, 
ποδείχθηκε οτι είνα υπαίτιο, σοβαρού τραυματισμού 
θανάτου ατόμων, της αφαίρεσης της άδειας ικανοτητ 
οδηγού ως κα του τυχόν κατεχόμενου πιστοποιπηκ 
επαγγελματικής ικανότητας για χρονικό διάστημα μέχρι ι 
(6) μηνών κα σε περίπτωση υποτροπής, της ορισπκ: 
αφαιροσης της άδειας.

51. Στο αοθρο 101 θεσπίζετα υποχρέωση των οδηγώ 
όταν οδηγούν, να φορούν τα διορθωτικά της όρασης γυαλ 
όπως αναγρόφετα; στην άδειο οδήγησης κα! όχι απλώς 
το έχουν μαζί τους κα να χρησιμοποιούν τα άλλο βοηθπτι 
όργανα ή μέοα ως π.χ. ακουστικά βαρυκοιας κ.λπ., α 
μοτοσυκλετιστές, αν το κράνος τους δεν είνα εφοδιασμέ 
με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα, να φορούν ι 
αυτοί γυαλιό κστο του ανόμου

52. Στο άρθρο 102 αυξάνεται σε δύο· (2) ετη ο χρον 
υποχρεωτικής τοποθέτησης στο αυτοκίνητο του cicxk 
σήματος αναγνώρισης των νέων οδηγών κα θέσπιζε: 
διοικητική κύρωση για την παρ6βαση της διάταξης 
άοθρου αυτού.

53. Καταογείται από την παοαγραφο , του άρθρου 1 
η επιβολή του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης τπς αόε; 
ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας ' 
παραβάσεις των πινακίδων Ρ-3.Ρ-39 και Ρ—41 εως Ρ— 
Επίσης το μέτρο αυτό καταργείτα γιο τις παραβάσεις “ 
άρθρου 15 nap. 1 κα 2 του άρθρου 2C, γιοτ. γιω.· 
διαφορετική πλέον ρύθμιση των σχετικών παραβάσεων ο 
άρθρα αυτό ως και για την παράβαση του άρθρου 1c πι 
2 γιατί τέθηκε προφανώς εκ παραδρομής γ.ο την ncoc&c 
αυτήν.

£4. Προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου ι 
διάταξη υε την οποίο προσδιορίζεται το όργανο π 
επιβάλλει το διοικητικό npocmpc στους οδηγούς π 
καταλαμβάνονται επ αυτοφώρω ως υπαίτιοι πταισματικ; 
παραβάσεων του Κώδικα.

55. Προστίθεται στην παραγραφο 1 του άρθσου 1 
εδάφιο με το οποίο εξαιρούνται της παραπομπής c 
Πταισματοδικείο οι παραβάτες των διατάξεων με τις one; 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

56. Ο: οναφερΡμενες στο άρθρο 106 επιτροπές χαρ 
κτηρίζοντα: ως Γνωμοδοτικές Επιτροπές Κυκλοφορίας γι 
μΟνο γνωμοδοτουν και δεν συντονίζουν. Επίσης kctopvci 
η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου και ο Πρόεδρος τ 
Επίτροπων ορίζεται, σύμφωνο με την παράγραφο 3 ' 
άρθρου αυτού

Τέλος, ο. Επιτροπές αυτές καθίστανται αομοίκες 
γνωμοδοτούν γιο τη χορήγηση, ανάπληςτ,, προσωρινή 
οριστική αφαίρεση της άδειας ίδουσης κα; λειτουργίας τ 
σταθμών αφίξο-αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων 
και των σταθμών φορτοεκφορτώσεων εμπορευμάτω. ς 
ρτηγών αυτοκινήτων.
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57. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 
του άρθρου 108 δεδομένου ότι στο ΣΕΣΟ δεν έχουν 
ενταχθεΐ παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που τιμωρούνται σε βαθμό 
πλημμελήματος.

58. Το άρθρο 109 καταργείται, γιατί μετό πάροδο 
πενταετίας οι προσωρινές πινακίδες έπαυσαν να ισχύουν, 
σύμφωνα με το άρθρο αυτά, και υπό τον αριθμό αυτόν 
θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με τις Επιτροπές Οδικής 
Ασφαλείας, που έχουν ως έργο την επεξεργασία και 
ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την οδική ασφάλεια.

59. Οι διατάξεις του άρθρου 110 καταργούνται και στο 
άρθρο αυτά περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τη 
δυνατότητα Ιδρυσης Κέντρου Οδικών Πληροφοριών 
(Κ.Ο.Π.), το οποίο δεν θα έχει επιχορήγηση από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό και του οποίου έργο θα είναι η 
παροχή στους οδηγούς οχημάτων πληροφοριών σχετικά με 
την κατάσταση των διαφόρων οδών της Χώρας, τις 
επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες, την πυκνότητα 
της κυκλοφορίας κ.λπ. για το σκοπό δε αυτόν καθιερώθηκε 
και η ρυθμιστική πινακίδα Π-48. (Ραδιοφωνική συχνότητα 
πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας)

60. Στο άρθρο 111, ρυθμίζεται ο τρόπος δημοσίευσης 
των αποφάσεων που εκδίδονται από τις Αστυνομικές Αρχές.

61. Στο άρθρο 112 αναφέρονται οι καταργούμενες 
διατάξεις.

62. Στο άρθρο 113 αναφέρεται ο χρόνος έναρξης ισχύος 
του νέου Κώδικα.

63. Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και 
προκειμένου να επαναπροσδιορίσουν τα διάφορα μεγέθη 
των πρόσημων, διαχωρίστηκαν οι παραβάσεις ανάλογα με 
τους κινδύνους που προκαλούν στους χρήστες των οδών, 
την αντικοινωνική συμπεριφορά που δείχνουν οι παραβάτες 
που πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο άτομα ή επί μέρους 
κατηγορίες ατόμων και το μέγεθος της παρακώλυσης της 
κυκλοφορίας.

Έτσι κρίθηκαν ως ιδιάζουσας επικινδυνότητας παρα
βάσεις, η παραβίαση ερυθρού σήματος, η παραβίαση 
προτεραιότητας, η οδήγηση με αντικανονική προς το ρεύμε 
κυκλοφορίας κατεύθυνση, η οδήγηση υπό την επήρεια 
οινοπνεύματος ή άλλων διεγερτικών ουσιών, ιίκ/χοφαρμά- 
κων ή ναρκωτικών, η οδήγηση κατά τη νύκτα χωρίς τον 
Φωτισμό του οχήματος και η οδήγηση με ταχύτητες 
ανώτερες κατά 4-0 χλμ./ ώρο των μέγιστων ορίων ζώνης 
που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ..

Ως παραβάσεις που επισύρουν βαρύτατες ποινές κρί- 
θηκαν η κυκλοφορία οχήματος χωρίς τις πινακίδες κυκλο
φορίας του τοποθετημένες στις προβλεπόμενες θέσεις, 
καθαρές, ευανάγνωστες και με την οπίσθια φωπσμένη κατά 
τη διάρκεια της νύκτας, η κυκλοφορία οχήματος με 
αντικανονικό ή ελλειπή φωτισμό (πρόσθετα φώτα, καμένες 
λάμπες, ακάθαρτες επιφάνειες φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.) 
και η κυκλοφορία Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς να 
γίνεται χρήση ζώνης ασφαλείας από τους καθήμενους στα 
εμπρόσθια καθίσματα (οδηγό/συνοδηγό).

Για τις παραβάσεις στάσης και στάθμευσης καθιερώνεται 
μία κλιμάκωση των ποινών και λαμβάνεται ως βάση η 
■μονάδα προστίμου' που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) 
δραχμές.

Κάθε παράβαση των κατηγοριών αυτών επιφέρει, ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της ποινής, πρόσημο ίσο με έναν αριθμό 
μονάδων προστίμου.

Αθήνα, την 17 Απριλίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νικόλας Κλείτος Ιωάννης Παλαιοκρασσάς

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ’ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Σωτήρης Χστζηγάκης Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας Καραμανλής

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Νικόλαος Γ κελεστάθης

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αρθρο 7 παρ. 2 Ν.Δ. 289/69

2. Διά κοινών αποφάσεων των επί των Δημοσίας Τάξεως 
και Συγκοινωνιών Υπουργών, καθορίζονται αι αρμόδιοι κατά 
τόπους Αστυνομικοί Αρχαΐ προς έκδοσιν άδειας οδηγού 
διτρόχων ή τριτρόχων μετά βοηθητικού κινητήρος (μοτο
ποδηλάτων), ο τρόπος εξετάαεως των υποψηφίων προς 
απόκτησιν τοιαύτης αδείας, η διαδικασία εκδόσεως και ο 
τύπος των αδειών αυτών.

Αριθ. 52/1979 (ΦΕΚ 79/Α/19-4-1979)
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου

'Περί μεγίστου ετετρεπομένου ορίου ταχύτητος αυτοκι
νήτων εις εθνικός οδούς’

Λαβόν υπ όψιν:
1. Τας διατάξεις του ν. 400/1976 'περί Υπουργικού 

Συμβουλίου και Υπουργείων
2. Τας διατάξεις του ν. 40/1975 ‘περί λήψεως μέτρων 

εξοικσνομήσεως ενεργεΙας’.
3. Τας πράξεις του υπαριθ. 16 από 8 Φεβρουάριου 1979, 

"περί λήψεως μέτρων, προς εξοικονόμησιν ενέργειας’ και 
43 από 6 Απριλίου 1979, ‘περί περιορισμού κυκλοφορίας 
επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως’.

4. Εισήγησιν των Υπουργών Συντονισμού, Συγκοινωνιών 
και Δημοσίας Τάξεως, περί εξαιρέσεως του βασικού εθνικού 
δικτύου της χώρας εκ του, δια της υπαριθ. 16/1979 
πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, επιβληθέντος πε
ριορισμού του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου ταχύτητος 
αυτοκινήτων 80 χλμ. την ώραν, αποφασίζει:

Τροποποιεί την ανωτέρω υπ αριθ. 16/1979 πράξιν του, 
όσον αφορά ας το μέγιστον επιτρεπόμενον όριον τα
χύτητος αυτοκινήτων 80 χλμ. ανά ώραν (παράγρ. 2, περίπτ. 
α) και ορίζει, εκτός κατωκημένων περιοχών, δια μεν το 
βασικόν εθνικόν δίκτυο της χώρας, ως τούτο καθορίζεται 
δια της υπαριθ. Γ3δ/43737/οικ./00-2361/1970 (ΦΕΚ 833/ 
Β/1970) αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, 
ανώτατον επιτρεπόμενον όριον ταχύτητος 100 χλμ. την 
ώραν, δια δε το άλλον οδικόν δίκτυον 80 χλμ. την ώραν, 
εψ όσον εξ ετέρων διατάξεων δεν καθορίζονται επί των 
δικτύων αυτών κατώτερα όρια ταχύτητος.

Η ισχύς της παρούσης δημοσιευθησομένης δια της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άρχεται από 20 Απριλίου 
1979.

Εν Αθήναις τη 18 Απριλίου 1979 

Αρθρο 5 ν.Δ. 1350/1983 

Αρθρο 5

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οδικών οχημάτων, τα 
οποία αναφέρονται σας παρ. 1-3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 
1387/1981, χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με το πιστοποιητικό 
ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ίδιου Π.Δ. Ο 
παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον πέντε 
χιλιάδων (5.000) δραχμών.
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2 Αν διαπιστωθεί παράβαση της προηγούμενης 
παραγράφου, το αστυνομικά Οργανο που τη βεβαιώνει 
επιβάλλει και ακινητοποίηση του οχήματος έως οτου 
προσκομιστεί το σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου. Ο τράπος 
ακινητοποίησης του οχήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
γιο την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημόσιας 
Τάξης.

3. Όποιος αρνείται να συμμορφωθεί προς τη διαταγή 
ακινητοποίησης του οχήματος και κυκλοφορεί τούτο τι
μωρείται με φυλάκιση έως έξι (6) μήνες και με χρηματική 
ποινή τουλάχιστο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. 
Θεωρείται συνυπαίτιος και τιμωρείται με την ίδια ποινή και 
ο κύριος ή νομέας του οχήματος με εξαίρεση εκείνον που 
μεταβίβασε το όχημα με παρακράτηση της κυριότητας, 
μέχρις αποπληρωμής του υπολοίπου του τιμήματος. Το 
δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά, ως παρεπόμενη ποινή 
κα την αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης του 
παραβάτη οδηγού για χρονικό διάστημα έως τρείς (3) μήνες.

Αρθρα 7 και 8 ν. 1485/1984 

Αρθρο 7

1. Το πρώτο εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 
4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 
614/1977 (ΦΕΚ 167/Α), αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

"5. Ό. πρόσθετες πινακίδες (Πρ - 1 μέχρι Πρ - 4ε) 
τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με άλλες πινακίδες 
σήμανσης που δηλώνουν απόσταση ισχύος των πινακίδων''.

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 614/1977 (ΦΕΚ 
167/Α), προστίθενται τρία (3) εδάφια που έχουν όπως 
παρακάτω:

Tip - 4δ. Επιτρέπεται μόνον για οχήματα ατόμων κινητικά 
αναπήρων, με ειδική άδεια. Η πινακίδα αυτή τοποθετείται 
κάτω από την πινακίδα Π - 31.

Πρ - 4ε. Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων κινητικά 
αναπήρων, με ειδική άδεια. Η πινακίδο αυτή τοποθετείται 
κάτω από τις πινακίδες Ρ - Β, Ρ - 9, Ρ - 19, Ρ - 39 και 
Ρ- 43.

Ως αναπηρικά οχήματα νοούνται αυτά των κινητικά 
αναπήρων ατόμων, τα οποία φέρουν στο άνω δεξιό μέρος 
του πίσω κρυστάλλου το ειδικό αναπηρικό σήμα, το οποίο 
χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας".

3. Η περίττί. c της παρ. 1 του άρθρου 39 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 614/1977 
(®ΕΚ 167/Α). αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

"α) Να σταματούν προ της διάβασης, όταν απαγοοεύετα; 
εις αυτούς δια σήματος να προχωρήσουν ή όταν τυφλοί 
σηκώνουν' το λευκό μπαστούνι τους, για να δείξουν ότι 
πρόκειται να διασχίσουν το δρόμο. Όταν επίτροπε; να 
προχωρήσουν, να μη διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη 
διέλευση των πεζών ή τυφλών, οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει 
και προχωρούν- στη διάβαση, κατά τα εις το άρθρο 3Ε του 
παρόντος Κώδικο οριζόμενα".

4. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 614/1977, όπως το 
άρθρο αυτό ανηκαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 
1350/1983, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

"3. Μετά από κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν εκ
πονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του· 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων και με απόφαση του Υ
πουργού Χωροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος, 
μπορούν να καθορίζονται σε αστικές περιοχές πεζόδρομο: 
ή περιοχές μονο για κυκλοφορία πεδών ή μειονεκτουντιον 
ατόμων σε αναπηρικές καρέκλες, με την επιφύλαξη της

εφαρμογής των διατάξεων του τρίτου εδαακοι της πα 
του άρθρου αυτού"

5. Στο τέλος του πίνακα με τίτλο "IV ΠΙΝΑΚ,. 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ (Πρ)", που είναι ηροσαρτημένος στον Κω 
Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν 614/1; 
προστίθενται οι mo κάτω πρόσθετες πινακίδες

(Πρ—4δ). Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων κινη- 
αναπήρων, με ειδική άδεια, τοποθετούμενη κάτω 
πινακίδας Π31.

(Γιρ-4ε)

(Πρ-4ε). Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων κινη· 
αναπήρων, με ειδική άδεια, τοποθετούμενη κάτω · 
πινακίδων Ρ6, Ρ9, Ρ19, Ρ39 και Ρ43.

Αρθρο Β

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά ι 
πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών, έστω και με ~· 
ποποίηση ή κατάργηση υφιστάμενων διατάξε; 
καθορίζονται:

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καθώς κα; > 
λεπτομέρεια χορήγησης αδειών εκγυμναστών unoumc 
οδηγών αυτοκίνητων κα: μοτοσικλετών, τα ορνανα τ 
υπηρεσίες που χορηγούν τις άδειες αυτές το της ισχ 
των ίδιων αυτών οδειών και ο καθορισμός των περ: πτωσ; 
που αυτές αφαιρούντα; προσωρινά ή οριστικά καθώς κα 
προύποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν yic την όσκ- 
του επαγγέλματος του εκγυμναστή υποψήφιων οδη 
αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Σε περίπτα>ση που με 
διατάξεις του, κατά το άρθρο αυτό, εκδοθησομένου διατ 
ματος καθιερωθεί για τη χορήγηση τέτοιας άδειας, 
απαιτείται προηγούμενα ο υποψήφιος να έχε: πετύχε 
θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, με απόφαση 
Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζεται η σύνθεση κς 
συγκρότηση των επιτροπών εξέτασης, η εξεταστέα ύλη 
περιεχόμενο της εξέτασης (προφορικής και ποακπκής 
το εξεταστικό - βαθμολογικό σύστημα.

β) Οι θέσεις, τα διάφορα επαγγέλματα κα; ο. αποσ 
λήσεις, με την παράλληλη άσκηση των οποίων το επ 
γελμα του εκγυμανστή υποψηφίων οδηγών αυτοκίνητων 
μοτοσικλετών θα θεωοείτα; ασυμβίβαστο κο: ρυθμίΖ: 
μετοβστικά το ίδιο αυτό θέμα vie τους, κστο την tvr. 
ισχύος του. kctc το αοθρο αυτό, εκδοθησομένου π.δ-" 
κατέχοντες τέτοιες άδειες
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γ) Το της Ιδρυσης και της λειτουργίας σχολών οδηγών 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και οι κατηγορίες των 
προσώπων στις οποίες χορηγούνται άδειες γιο την ίδρυση 
και λειτουργία τέτοιων σχολών.

δ) Τα της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των 
υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και οι 
τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα οχήματα 
τα οποία χρησιμοποιούνται γιο την πρακτική αυτή εκ
παίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών 
καθορίζονται η διάρκειά της, κατά την παρούσα περίπτωση, 
θεωρητικής εκπαίδευσης, τα διδακτέα βιβλία και γενικά άλες 
οι λεπτομέρειες που αφορούν τη θεωρητική εκπαίδευση 
των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

ε) Τα της λειτουργίας σεμιναρίων για την εκπαίδευση των 
υποψήφιων εκγυμναστών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσι
κλετών, των υποψήφιων εξεταστών οδηγών αυτοκινήτων 
και των υποψήφιων επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων και 
τα της χορήγησης των σχετικών πιστοποιητικών με τα οποία 
θα αποδεικνύεται άτι οι υποψήφιοι αυτοί υπέστησαν την 
υπόψη εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινω
νιών καθορίζονται επίσης η διδακτέα στα σεμινάρια ύλη, τα 
προσόντα του διδακτικού και λοιπού προσωπικού και ο 
τρόπος της πρόσληψής του, το ύψος των διδάκτρων που 
θα καταβάλλονται από τους εκπαιδευόμενους, το εκ
παιδευτικό πρόγραμμα, η χρονολογία έναρξης των σεμι
ναρίων και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή αυτού 
του άρθρου λεπτομέρεια.

2. Με τις κανονιστικές πράξεις, που εκδίδονται με βάση 
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να 
θεσπίζεται ότι οι παραβάτες των διατάξεων αυτών θα 
τιμωρούνται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή και με τις 
δύο αυτές ποινές, εφόσον και όπου ορίζεται στις διατάξεις 
αυτές τέτοια ποινική κύρωση, καθοριζομένων ταυτόχρονα, 
στην περίπτωση αυτή, και των ορίων των ποινών από τις 
ίδιες αυτές κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Αρθρα 1 - 16 ν. 1903/1990 

Αρθρο 1

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 
7 του άρθρου 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τροπο
ποιείται ως εξής:

Τια τις προσωρινές διαγραμμίσεις οδών, μπορεί να 
χρησιμοποιούνται ανακλαστήρες, φωτεινοί δείκτες, πλαστι
κοί κώνοι και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό ή 
αντικείμενο, οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 
10 του παρόντος κωδικός'.

Αρθρο 2

Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας αντικαθίσταται ως εξής:
‘Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε οδόστρωμα 

που προορίζεται για την αντίθετη προς την κατεύθυνσή 
του κυκλοφορία, καθώς και σε πλατείες πεζόδρομους, 
πεζοδρόμια, νησίδες ασφάλειας και διαχωριστικές νησίδες 
ή ειδικά ερείσματα, τα οποία προορίζονται για την 
κυκλοφορία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απολύτου 
ανάγκης ή όταν ειδικές ρυθμίσεις το επιτρέπουν.

'Αρθρο 3

α. Στο άρθρο 16 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

'3. Σε κάθε άλλη πειλπτωση από τις αναφερόμενες 
παραπάνω στις παρ. 1 και 2, που η διέλευση ανπθέτως 
κινούμενων οχημάτων είναι δυσχερής ή αδύνατος, έχουν 
ανάλογη εφαρμογή α διατάξεις των δύο τελευταίων 
περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου με την 
προσθήκη ότι σε περίπτωση οχημάτων της αυτής 
κατηγορίας υποχρεούται σε οπισθοδρόμηση ο οδηγός του 
οχήματος που του επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες'

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 λαμβάνει τον αριθμό
4.

Άρθρο 4

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας προστίθεται το εξής:

Όι οδηγοί αυτοκινήτων οχημάτων, που κινούνται σε οδό 
με χιόνια, υποχρεούνται να τοποθετούν στους δύο 
τουλάχιστον κινητήριους τροχούς αντιολισθητικές αλυσίδες 
ή ειδικά ελαστικά ή άλλα εγκεκριμένα συστήματα. Την (δια 
υποχρέωση έχουν οι οδηγοί των ανωτέρω οχημάτων όταν 
κινούνται σε οδό με παγετό, εφόσον ειδοποιούνται προς 
τούτο από ειδικές ρυθμιστικές πινακίδες ή από τις αρμόδιες 
αρχές'

Άρθρο 5

1. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 20 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται παράγραφος 10, που έχει 
ως εξής:

ΊΟ. Ο έλεγχος της ταχύτητας των οδικών οχημάτων 
μπορεί να γίνεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και 
με ειδικές συσκευές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών αυτών 
συσκευών ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την 
εφαρμογή της διατάξεως αυτής'.

2. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 20 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας αριθμούνται σε 11 και 12 αντίστοιχα.

Άρθρο 6

Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας τροποποιείται ως εξής:

"2. Ο οδηγός απαγορεύεται να εισέρχεται εις τον κόμβον 
έστω και αν οι τυχόν υπάρχοντες φωτεινοί σηματοδότες 
επιτρέπουν τούτο, όταν η πυκνότης της κυκλοφορίας είναι 
τοιαύτη, ώστε να υποχρεωθεί, ενδεχομένως, να παραμείνει 
επί της διασταυρώσεως'.

Άρθρο 7

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται περίπτωση ια', που έχει 
ως εξής:

'ια. Στις εισόδους και εξόδους των πεζοδρόμων, επί των 
πεζοδρόμων, επί νησίδων ασφαλείας ως και διαχωρισπκών 
νησίδων, εκτός αν επιτρέπεται με ειδική σήμανση'.

Άρθρο 6

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας προστίθεται περίπτωση ε , που έχει ως εξής:

'ε. Να χρησιμοποιούν ακουστικά συνδεδεμένα με φορητά 
ραδιόφωνα - μαγνητόφωνα ή άλλες παρεμφερείς ηχητικές 
συσκευές'.
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'Αρθρο S

Στο άρθρο 43 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:

*7. Τυχόν εγκαταλειπόμενα για οποιονδήποτε λόγο στον 
τόπο του ατυχήματος οχήματα, εφ όαον εμποδίζουν την 
οδική κυκλοφορία, απομακρύνονται με μέριμνα των 
ιδιοκτητών ή κατόχων αυτών και οε αδυναμία ή αδιαφορία 
αυτών από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης.'

'Αρθρο 10

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άοθρου 52 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Ή παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που 
εκ δίδονται κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται με το 
πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου για τους παραβάτες των μέτρων 
περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στους ως άνω παραβάτες 
μπορεί να επιβληθεί αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και 
οδήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα, από δέκα ημέρες 
μέχρι τρεις μήνες'.

'Αρθρο 11

Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 81 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας προστίθενται εδάφια ως εξής:

"Τα φορτηγά όλων των κατηγοριών, τα λεωφορεία, ως 
και τα ρυμοιιλκούμενα επιβάλλεται να φέρουν στους 
τροχούς του τελευταίου οπίσθιου άξονα λασπωτήρες.

Τα φορτηγά που μεταφέρουν αδρανή υλικά, υπο- 
χρεωούνται να καλύπτουν το φορτίο με ειδικό κάλυμμα’.

Αρθρο 12

Η παράγραφος 16 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας αντικαθίσταται ως εξής:

Ί6. Τα επιβατηγό αυτοκίνητα οχήματα επιβάλλεται να 
είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας στα εμπρόσθια 
καθίσματα αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές των ζωνών 
ασφαλείας. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας από τους 
οδηγούς και τους επιβάτες που κάθονται στα εμπρόσθιο 
καθίσματα είναι υποχρεωτική. Της υποχρεώσεως αυτής 
εξαιρούνται οι οδηγοί επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας 
χρήσης, όταν οδηγούν αυτά εντός της περιμετρικής τους 
ζώνης, οι εκγυμναστές υποψήφιων οδηγών, όταν εκ
παιδεύουν υποψηφίους και τα άτομα με παθήσεις, για τις 
οποίες δεν ενδείκνυται η χρήση της ζώνης, όταν τούτο 
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου·.

'Αρθρο 13

Μετά την τελευταία παράγραφο του άρθρου 81 του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται παράγραφος 29. 
που έχει ως εξής:

*29. ΚαΤεξαίρεση των οριζομένων στις προηγούμενες 
παραγράφους 27 και 28, οι παραβάτες των διστάξεων της 
παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται σύμφω
να με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του 
παρόντος Κώδικα'.

Αρθρο 14

Στο άρθρο 96 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφοε 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

'Αυτός που καταλαμβάνεται από αρμόδιο όργανο 
κατέχει ή να κάνει χρήση πλαστής άδειας οδήγη: 
οχήματος, στερείται οριστικά του δικαιώματος λήψης άδε 
οδήγησης παντός οχήματος'.

Άρθρο 15

Η παράγραφος 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Οδι> 
Κυκλοφορίας αντικαθίσταται ως εξής:

‘2. Οι οδηγοί και οι επιβάτες διτρόχων μοτοσυκλεττ 
και διτρόχων μοτοποδηλάτων υποχρεούνται να φορτ 
προστατευτικό κράνος'.

Αρθρο 16

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου ’ 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αντικαθίσταται ως εξή 

Άπό της εφαρμογής του συστήματος της παραγράς 
1 του παρόντος άρθρου και για όσες παραβάο 
εντάσσονται σ'αυτό (σύστημα) δεν εφαρμόζονται 
διατάξεις του παρόντος κώδικα, οι οποίες προβλέπε 
διοικητικές ποινές, ως και οι διατάξεις, δια των οποί 
επιβάλλονται παρεπόμενες ποινές αφαιρέσεως της αδε 
ικανότητας οδηγού υπό των δικαστηρίων, πλην ορισμέν 
παραβάσεων, που καθορίζονται με κοινή απόφαση τ 
συν αρμόδιων Υπουργών, για τις οποίες επιβάλλον 
παράλληλο και οι διοικητικές κυρώσεις των παο. 1 κα 
του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπ 
αυτή ανηκαταστάθηκε με τον ν. 894/1979 (ΦΕΚ B9/A'j, r 
προβλέπουν αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας ' 
οχήματος'.

Άρθρο 11 Ν. 1959/1991 

Αρθρο 11

Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του ν. 1591/1 ί 
'Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπ 
μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλ/ 
διατάξεις' (ΦΕΚ 50 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:
Ί. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοπ; 

Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης για εκτέλε 
δημοσίας μεταφοράς ή εκδίδει φορτωτικές για τέτ 
μεταφορά ή αποδέχεται τέτοιες φορτωτικές η συνερ 
στην υπερφόρτωση φορτηγών οχημάτων δημόσιας ή ιδιω 
κής χρήσης κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10% ί 
μικτού βάρους του αυτοκινήτου, τιμωρείται με προστ 
τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, τ 
επιβάλλει το όργανο που διαπιστώνει την παράβαση 

Σε παρίτττωση που η υπερφόρτωση υπερβαίνει τα 2 
του μικτού βάρους του οχήματος επιβάλλεται πρόστ 
τουλάχιστον εκστό χιλιάδων (100.000) δραχμών 
αφαιρούνται αμέσως και επί τόπου από τα αρμόδια όργι 
που βεβαιώνουν την παράβαση η άδεια και οι πινακίί 
κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα μέ 
τριάντα (30) ημέρες, υπό τους όρους και προυποθέά 
που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόά 
Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κοτό τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτε; 
και των επόμενων εδαφίων της παρ. 5 του άρθρου 103 ■ 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με τε 
614/1977 (ΦΕΚ 167 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχάε 

Οι παραπάνω χρηματικές ποινές δύνανται να
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ναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών.'

Ν. 894/1979

Αρθρον 1.

1. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του διά του ν. 614/1977 
κυρωθέντος Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

*10. Ο μή συμμορφούμενος προς τα διά των ρυθμιστικών 
πινακίδων Ρ-3, Ρ-39 έως και Ρ-43 επιβαλλομένας 
υποχρεώσεις οδηγός τιμωρείται διά διοικητικού πορστίμου 
χιλίων (1.000) δραχμών. Η παράβασις βεβαιούται υπό του 
επληφθέντος αστυνομικού οργάνου, συντασοομένης σχετι
κής εχθέσεως, δϊ ης και καλείται ο παραβάτης όπως, εντός 
τριημέρου, εφ όσον επιθυμεί εμφανιζόμενος ενώπιον της 
εις ήν υπάγεται το βεβαίωσαν την παράβασιν αστυνομικόν 
όργανον αρχής, εκθέση τος αντιρρήσεις του. Επί μη 
εμφανίσεώς του ή εφ’ όσον αι αντιρρήσεις κριθούν αβάσιμα, 
ο διοικών αξιωματικός της ανωτέρω αρχής επιβάλλει το 
διοικητικόν πορόστιμον, το οποίον και εισπράττεται κατά 
τας διατάξεις περί εισττράξεως δημοσίων εσόδων. Διά 
κοινής αποφόσως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας 
Τάξεως ορίζονται αι λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσης 
παραγράφου'.

2. Εις το.. άρθρον 4 του αυτού ως άνω Κώδικος 
προστίθεται παράγραφος 11 έχουσα ως ακολούθως.
‘11. Ο μη συμμορφούμενος προς τα διά των λοιπών, πλήν 

των Ρ-3 και Ρ-39 έως και Ρ-43, ρυθμιστικών πινακίδων 
επιβαλλομένας υποχρεώσεις οδηγός τιμωρείται διά προστί
μου τουλάχιστον χιλίων (1.000) δραχμών*.

Αρθρον 2.

Η παρ. 4 του άρθρου 6 του αυτού ως άνω Κώδικος 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"4. Ο παραβαίνων τας διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. β, ε 
και η του παρόντος άρθρου οδηγός, τιμωρείται διά 
προστίμου τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών. Ο 
παραβαίνων τας λοιπός διατάξεις του παρόντος άρθρου 
τιμωρείται διά προστίμου τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) δραχμών*.

Αρθρον 3.

Η παρ. 7 του άρθρου 10 του αυτού ως άνω Κώδικος 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

*7. Απαγορεύεται η εγκατάστασις οιασδήποτε τπνακίδος, 
οδηγίας, δισγραμμίσεως ή συσκευής, η οποίο δυνατοί να 
δημιουργήση σύγχυσιν μετά τπνακίδος σημάνσεως ή άλλης 
συσκευής ρυθμίσεως της κυκλοφορίας, να καταστήση αυτός 
ολιγώτερον ορατός ή αποτελεσματικός, να προκαλέση 
θάμβωσιν εις τους χρησιμοποιούντας την οδόν και γενικώς 
να αποσπάση την προσοχήν των κατά τρόπον δυνάμενον 
να επιδράση επί της ασφαλείας της κυκλοφορίας. Αι κατά 
παράβασιν της διατάξεως της παρούσης παραγράφου 
τοποθετούμενοι πινακίδες, οδηγίαι, διαγραμμίσεις ή 
συσκευαΙ αφαιρούνται ή εξαλείφονται μερίμνη της αρμοδίας 
αστυνομικής αρχής, δυναμένης να αιτήται και την συνδρομή 
των αρχών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή της οικείας νο
μαρχίας. συντασσομένου πρακτικού, το οποίο αποοτέλλεται 
εις την νομαρχίαν. Η δαπάνη αφαιρέσεως των, ως άνω, 
πινακίδων, οδηγιών, διαγραμμίσεων ή συσκευών καταλο
γίζεται υπό του οικείου νομάρχου εις βάρος των παραβατών, 
Εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων περί εισττράξεως 
δημοσίων εσόδων*.

Αρθρον 4

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του αυτού ως άνω Κώδικος 
λαμβάνει αριθμόν 6 και εις το αυτό άρθρον προστίθεται 
παράγροφος 5 έχουσα ως ακολούθως:

*5 Πας οδηγός αυτοκινήτου οχήματος οφείλει να 
συμπερίφέρηται ευγενως προς πάντα πεζόν ή έτερον 
οδηγόν. Οι οδηγοί των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και των εκτελούντων 
συγκοινωνίαν λεωφορείων, περιλαβσνομένων και των 
τουριστικών ταοιπων οφείλουν να επιδεικνύουν την ως 
άνω συμπεριφοράν και προς τους επιβάτες.

Αρθρον 5

Το άρθρο 15 του αυτού ως άνω Κώδικος αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

•Αρθρον 15
Καυσαέρια, θόρυβοι κ.λπ.

1. Απαγορεύεται η θέσις εις κυκλοφορίαν και η οδήγησις 
παντός οδικού οχήματος:

α) εκπέμποντος βλατπκάς δια τη υγείαν του ανθρώπου 
ουσίας ή προϊόντα ρυπαίνοντο το περιβάλλον,

β) προκαλούντος, εκ της κινήσεως και λειτουργίας 
γενικώς, ενοχλητικούς θορύβους.

2. Απαγορεύεται η οδήγησις μοτοσυκλεττών ή μοτο
ποδηλάτων προς επίδειξιν ικανότητος ή τέλεσιν 
αυτοσχεδίων αγώνων.

3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και Συγκοινωνιών καθορίζονται τα επιτρεπόμενα 
όρια περιεκτικότητας εις βλαπτικός δια την υγείαν του 
ανθρώπου ουσίας και εις προϊόντα ρυπαίνοντα το περιβάλ
λον των εκπεμπομένων υπό των οδικών οχημάτων αερίων, 
ως και τα επιτρεπόμενα όρια των προκαλουμένων υπό 
τούτων θορύβων.

4. Οι εξ αμελείας παραβαΐνοντες τας διατάξεις της παρ. 
1 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται, δια φυλακίσεως μέχρι 
τριών (3) μηνών. Οι εκ προθέσεως παραβαίνοντες τας 
διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
τιμωρούνται δια φΐιλακίσεως μέχρις εξ (6) μηνών. Εις την 
τελευταΐαν τούτην περίπτωσιν ή φυλάκισις δεν δύναται να 
μετατροπή η δε τυχόν α ακουμένη έφεσις δεν έχει α
νασταλτικόν αποτέλεσμα.

5. Οι οδηγοί παντός οδικού οχήματος υποχρεούνται να 
αποφεύγουν κατά τας περιστάσεις, δια της καταλλήλου 
οδηγήσεως, να παρενοχλούν τους λοιπούς χρησιμο
ποί ουντας την οδόν ή τους παρόδιους δια της προκλήσεως 
κονιορτού ή εκπνύξεως υδάτων. Οι παροβάται τιμωρούνται 
δια προστίμου τουλάχιστον χιλίων (1.000) δραχμών*.

Αρθρον 6

1. Η παρ. 8 του άρθρου 34 του αυτού ως άνω Κώδικος 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

*8. Τα αρμόδια αστυνομικά όργανα δύνανται να 
ενεργήσουν την μεταφοράν οχήματος το οποίον σταθμεύει 
εις απαγορευμένην θέσιν ή την απομάκρυνσιν τροχόσπιτων, 
σκαφών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων, αν εκ της 
σταθμεύσεως των οχημάτων ή της εγκαταλείψεως των 
σκαφών και των αντικειμένων τούτων παρεμποδίζεται η 
κυκλοφορία Μ μεταφορά των οχημάτων διενεργείται διε 
καταλλήλων τεχνικών μέσων αποκλεισμένης της παρο- 
βιόσεως των θυρών του οχήματος και λαμβαναμένων 
μέτρων προς αποτροπήν υλικών ζημιών, εις σταθμόν 
αυτοκινήτων ή εις άλλον κατάλληλον χώρον. Περί της
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μεταφοράς ειδοποιείται ο ιδιόκτητης η κάτοχος εντός 
ευλόγου προθεσμίας. Τα έξοδο μεταφοράς καθοριζόμενο 
δι αποφάσεως του επί της Δημοσίας Τάξεως Υπουργού 
και τα φύλακτρα βαρύνουν τον ιδιοκτήτην ή τον κάτοχον 
του οχήματος ή τους σκάφους ή των άλλων αντικειμένων, 
ο οποίος δυναται να παραλάβη τούτο αμέσως μετά την 
καταβολή των εξόδων τούτων".

2. Η παρ. 10 του άρθρου 34 του αυτού ως άνω Κωδικός 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ΊΟ. Ο παραβαίνων τας διατάξεις του παρόντος άρθρου 
οδηγός τιμωρείται δια διοικητικού προστίμου χιλίων (1.000) 
δραχμών. Η παράβασις βεβαιούται υπό του επιληφθέντος 
αστυνομικού οργάνου, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, 
δι ης και καλείται ο παραβάτης όπως, εντός τριήμερου, 
εψ' όσον επιθυμεί, εμφανιζόμενος ενώπιον της ας ην 
υπάγεται το βεβαίωσαν την παράβασιν αστυνομικόν όργα- 
νον, αρχής, εκθέση τας ανπρρήσας του. Επί μη εμφανίσεώς 
του ή εψ όσον αι ανπρρήσας κριθούν αβασιμοι, ο διοικων 
αξιωματικός της ανωτέρω αρχής επιβάλλει το διοικητικόν 
πρόστιμον. το οποίον και ασπράττεται κατά τας διατάξας 
περί ασπράξεως δημοσίων εσόδων. Δια κοινής αποφάσεως 
των Υ πουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τόξεως ορίζονται 
α: λετττομέρααι εφαρμογής της παρούσης παραγράφου".

3 Εις το άρθρον 34 του αυτού ως άνω Κώδικος 
προστίθεται παράγραφος 12 έχουσα ως ακολούθως:

"12. Απαγορεύεται η κατάληψις δί οιωνδήποτε μέσων και 
δι οιονδηποτε λόγον μέρους ή ολοκλήρου του οδο
στρώματος εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών 
οδών δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκι
νήτων και μη οχημάτων. Οι εκ προθέσεως παραβαίνοντες 
την διάταξιν του προηγουμένου εδαφίου τιμωρούνται δια 
των ποινών της παρ. 1 του άρθρου 292 του Ποινικού 
Κώδικος. Παραλλήλως και ανεξαρτήτως της κατά το 
προηγούμενον εδάφίον ποινής, δια πράξεως του οικείου 
νομάρχου, μετά προηγουμένην ακροάσιν του καθ ου το 
μέτρον, ανακαλείται επί εν (1) έτος, εν υποτροπή δε 
οριστικώς, εάν πρόκειται περί οχήματος δημοσίας χρήσεως, 
το δικαίωμα κυκλοφορίας τούτου ως δημοσίας χρήσεως, 
διατασσομένης άμα της αφαιρέσεως των στοιχείων κυ
κλοφορίας του οχήματος".

Άρθρον 7

Εις τον αυτόν ως άνω Κώδικα προστίθεται νέον άρθρον 

"Αρθρον 34α

Τύχη εγκαταλειπομένων οδικών οχημάτων, τροχόσπιτων, 
σκαφών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων.

Αι αρμόδιοι αστυνομικοί αρχαί δύναντοι να ενεργήσουν 
την απομάκρυνσιν, εξ οιουδήποτε σημείου της περιφέρειας 
των (οδούς, πλατείας, κήπους και δημοσίους χώρους εν 
γένει). των άνευ αριθμού κυκλοφορίας οδικών οχημάτων, 
τροχόσπιτων, σκαφών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων, τα 
οποία αποδεδειγμένως παραμένουν εις το αυτό σημείον 
πέραν του μηνάς και των οποίων δεν καθίσταται εφικτή η 
ανεύρεσις των ιδιοκτητών ή κατόχων. Η απομακρυνσις αύτη 
ενεργείται κατόπιν ειδικής ερεύνης ενεργουμένης υπό του 
διοικητού της οικείας αστυνομικής αρχής, συντασσομένου 
προς τούτο ειδικού πρακτικού, εις το οποίον 6c 
επισυνάπτεται έκθεσις πραγματογνώμονος εκπμητού του 
Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή της 
νομαρχίας ή του οικείου δήμου, περί της αξίας και την εν 
γένει καταστάσεως του εγκαταλελειμμένου αντικειμένου 
Tc ούτως απομακρυνόμενα αντικείμενα παραδίδονται εις 
τον ΟΔΔΥ και φυλάσσονται παρ αυτού επί εξάμηνον. Από 
της μεταφοράς των εις τον ΟΔΔΥ και ανα δίμηνον. γίνεται

παρ αυτου σχετική ανακοίνωσις διο την με ο 
ενημερωσεως Εάν κατά τον χρόνον της ως άνω φυλάει, 
των ήθελον αναζητηθη υπό των ιδιοκτητών ή κοτόχων ι 
παραδίδονται εις τούτους, υποχρεουμένων των τελευτώ 
εις την καταβολήν της δαπάνης μεταφοράς και φυλάζω 
ητις καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουρ> 
Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως. Μετά παρέλευσιν : 
ανωτέρω χρονικών ορίων και εφ' όσον ουδείς ήθε 
παρουσιασθή προς αναζήτησιν τούτων, ο ΟΔΔΥ πρόβα 
εις την εκποίησίν των, το προϊόν της οποίος αποτε 
έοοδον του Δημοσίου".

Αρθρον Β

Η παρ. 1 του άρθρου Β2 του1 αυτού ως άνω Κώδι> 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Ί. Η κατασκευή των μηχανοκινήτων οχημάτων 

μοτοποδηλάτων πρέπει να είνα: τοιαύτη ώστε ν' 
ποφεύγεται η δημιουργία οιουδήποτε κίνδυνου πυρκαιο: 
εκρήξεως".

Αρθρον 9

Η παρ. 1 του άρθρου 99 του αυτού ως άνω Κώδΐί 
αντικαθίσταται ως ακολούθως.
Ί. Εις ουδένα επιτρέπεται να παραχωρή την οδήγηι 

οδικού οχήματος εις πρόσωπον το οποίον δεν έχε; τ 
κατά περίπτωσιν νόμιμον άδειαν οδηγήσεως ή εις πρόο 
πον του οποίου ή άδεια έχει αφαιρεθή λόγω οιαοδήπε 
παραβάσεως. Εις την δευτέραν περίπτωσιν ή απαγόρευι 
ισχύα μόνον κατά την διάρκειαν της αφαιρέσεως τ 
αδείας".

Αρθρον 10

Το αρθρον 103 του αυτού ως άνω Κώδικος ανπκαθίστο 
ως ακολούθως:

"Αρθρον 103
Επιβολή διοικητικών μέτρων

1. Εις τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 
παρ. 3 (πινακίδες Ρ-3. Ρ-6. Ρ-8 έως Ρ-14, Ρ-18 έως Ρ-ί 
Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33 και P-3S, Ρ-41 έως Ρ-43), 5 παο 
(περιπτ. ε, στ, ζ), 12 παρ. 5, 16 παρ. 2 έως 4.21, 23, 
34 παρ. 3 έως 7, 37, 39 παρ. 2, 54 παρ.1, 64, 66, 70. 
79 και 81 παρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικ 
επιβάλλεται και το διοικητικόν μέτρον της αφαιρέσεως τ 
άδειας ικανότητος οδηγού και της αδείας κυκλοφορίας υ: 
των κρατικών πινακίδων του οχήματος επί δέκα (10) ημερ: 
Τ ο υπό της παρούσης παραγράφου επιβαλλόμενου διοικπ 
κόν μέτρον, λαμβάνεται και ετπ παραβάσεως του άρθρα, 
του ν. 489/1976 "περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της 
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" καταρνουμεν 
της παρ. 4 του άρθρου τούτου.

2. Εις τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3 
παρ. 3 (πινακίδες Ρ—1, Ρ-2, Ρ-5 Ρ-7, Ρ-21 έως Ρ-Ι 
Ρ-27. έως Ρ-32, Ρ-40 Ρ-45. έως Ρ-57 κα; F-59), 5 π< 
8 (περιπτ. c. β, γ, δ, η, θ, ι, ία, ιβ, ιγ) κα: 9. 5 παρ 
(περιπτ. β', ε' και η"), 15 παρ. 1 και 2, 16 παρ. 1 και 5 έ 
6, 17. 19 παρ. 5, 20, 26, 27, 29, 33, 34 παρ. 2, 55, 57, < 
62 και 88 παρ. 3 του παρόντος Κώδικος επιβά/λετα; 
το διοικητικόν μέτρον της αφαιρέσεως της άδειος in 
νοτητος οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά τ 
κρατικών πινακίδων του οχήματος επί είκοσι (20) ημέρς

3. Δια τα ας tc προηνουμένας παραγράφους παοαβαο 
τας αναφερομένας ας την ελαττωματικήν λειτουρνιαν ι



οχήματος την σχετικήν με την ασφαλή κυκλοφοοιαν αυτού, 
την υπό τούτον εκπομπήν επικίνδυνων καυσαερίων την 
πρόκλησιν υπερβολικών θορύβων, ως και εις την μη 
ασφάλισιν του οχήματος ή επιστροφή των α©αιρεθέντων 
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας 
και πινακίδες) λαμβάνει χώραν ε© όσον διαπιστωθη 
αρμοδίως ή αποκατάστασις των ελαττωμάτων του οχήματος 
ή των ελλείψεων. Αν και μετά την παρέλευσιν του χρόνου 
μέχρι του οποίου διαρκεί το ληφθέν, κατά τας προηγουμέ- 
νας παραγράφους, διοικητικόν μέτρον, δεν έχη απο- 
κατασταθή το ελάττωμα δι ο εγένετο ή αφαίρεσις των 
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, παρατείνεται η λήψς 
του μέτρου τούτου μέχρις αποκαταστάσεως του 
ελαττώματος ή των ελαττωμάτων ή της ελλείψεως του 
οχήματος, ταύτης διαπιστουμένης αρμοδίως.

4. Κατ' εξαίρεσιν των εις τας παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου αναφερομένων. δεν αφαρούνται αι 
κρατικοί πινακίδες των κάτωθι κατηγοριών οχηυάτων:

α) Οδικών οχημάτων, ανηκόντων εις νομίμως λει- 
τουργούσας επιχερήσεις εκμισθώοεων αυτών, κατά την 
διάρκειαν της μισθώσεως.

β) Οχημάτων δημοσίας χρήσεως. εφ' όσον δεν οδηγούνται 
υπό των ιδιοκτητών ή των κατόχων αυτών.

Η εξαιρεσις αυτή δεν ισχύει δια παραβάσεις αι οποίαι 
αναψέρονται εις την ελαττωματικήν λειτουργίαν του οχή
ματος, την σχετικήν με την ασφαλή κυκλοφορίαν αυτού, 
την υπό τούτου εκπομπήν επικινδύνων καυσαερίων και την 
πρόκλησιν υπερβολικών θορύβων (άρθρα 15 παρ. 1 και 2, 
53 , 55 , 57 , 61, 62, 64, 66, 70, 76, 79 και Β1 παρ. 1, 7, 8, 
11, 12 και 13 και 88 παρ. 3).

5. Η κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
αφαίρεσις της άδειας οδηγήσεως και των κρατικών πινα
κίδων του οχήματος ενεργείται αμέσως και επί τόπου υπό 
του βεβαιούντος ή των βεβαιούντων την παράβασιν αστυνο
μικών ή άλλων αρμοδίων οργάνων, ικρ' ούς όρους και 
προϋποθέσεις κοινή απόφασις των Υ πουργών Συγκοινωνιών 
και Δημοσίας Τάξεως ορίζει.

Η άδεια οδηγήσεως και αι κρατικα! πινακίδες προσκο
μίζονται αμελλητί, υπό του ενεργήσαντος την αφαίρεσιν 
οργάνου εις την αρμόδιας αστυνομικήν αρχήν, υποβαλλό
μενης και σχετικής περί της γενομένης παραβάσεως 
εκθέσεως. Ο καθ ού το διοικητικόν μέτρον, δύναται 
εμφανιζόμενος ενώπιον της αρχής ταύτης, νο εκθέση τας 
αντιρρήσεις του, μεθ' ό επικυρούται ή αίρεται το διοικητικόν 
μέτρον. Εις περίπτωσιν καθ ήν ή άμεσος αφαίρεσις των 
πινακίδων είναι αδύνατος, αύτη ενεργείται ευθύς ως 
καταστή τούτο δυνατόν, πάντως δε προ της παραγραφής 
της παραβάσεως δι ην προβλέπεται η τοιαύτη αφαίρεσις 
των πινακίδων.

Κατά πάσαν περίπτωσιν επιβολής του κατά τας 
προηγουμένας παραγράφους διοικητικού μέτρου ο οδηγός, 
κάτοχος ή ιδιοκτήτης, υποχρεούται, ειδοποιούμενος υπό 
της οικείας αστυνομικής αρχής, να παοαδώση τα στοιχεία 
κυκλοφορίας του οχήματος, ως και την άδειαν ικανότητος 
οδηγού αυτοκινήτων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 
από της ειδοποιήσεως. Ο μη συμμορφούμενος προς την 
διάταξιν τούτην τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός (1) 
μηνός, της εκτελέσεως του διοικητικού μέτρου μη 
επηρεαζομένης εκ της εκβάσεως της δίκης. Δια κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημοσίας 
Τάξεως ρυθμίζονται τα ανακύπτοντο εκάστοτε τεχνικά ή 
μη θέματα δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης 
παραγράφου.

6. Αι δαπάναι δια την αφαίρεσιν, μεταφοράν, αποθήκευσιν, 
φύλαξιν και επιστροφήν των, κοτό τα ανωτέρω, αφαιρουμέ- 
νων στοιχείων κυκλοφορίας, καθορίζονται δια Π.Δ/τος 
εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών, Συγ

κοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως και βαρύνουν τον 
ιδιοκτήτην ή κάτοχον το» οχηυστος, καταβάλλονται δε υπ 
αυτού κατά τον χρόνον παραλαβής των στοιχείων 
κυκλοφορίας του οχήματος

Διά του αυτού Π.Δ/τος καθορίζεται το ύψος των ως 
ανωτέρω δαπανών, ως επίσης ο τρόπος της εισπράξεως 
και διαχειρίσεως των ποσών ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια 
αναγκαία δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου.

7. Τα υπό του παρόντος άρθρου προβλεπόμενα διοικητικά 
μέτρα επιβάλλονται παραλλήλως και ανεξαρτήτως των υπό 
των οικείων διατάξεων προβλεπομένων ποινικών ή άλλων 
κυρώσεων.

6 ΔΓ αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως 
επιτρέπεται η πρόσληψις βοηθητικού προσωπικού μέχρι 
τριακοσίων (300) εργατοτεχνιτών επί συμβάσει εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δια τας ανάγκας των 
Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, τας προ- 
κυτττούσας εκ της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικος 
Οδικής Κυκλοφορίας. Τα των αποδοχών του προσωπικού 
τουτου καθορίζονται κατά τας διατάξεις του ν.Δ. 1198/1972. 
Επί πλέον ούτοι δικαιούνται του εκάστοτε καταβαλλομένου 
εις tc κατώτερα αστυνομικά όργανα επιδόματος στολής'.

Αρθρον 11

Εις το άρθρον 104 του αυτού ως άνω Κώδικος προ
στίθεται παράγραφος 4 έχουσα ούτω:

'4 Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, 
δύναται να αυξόνωνται τα διά τας παραβάσεις του παρόντος 
Κώδικος προβλεπόμενα πρόστιμα κατά ποσοστόν 5% έως 
10% ετησίως'.

Αρθρον 12

Το άρθρον 111 του αυτού ως άνω Κώδικος αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

"Αρθρον 111 
Δημοσίευσις αποφάσεων

Αι kct' εξουσιοδότησιν των διατάξεων του παρόντος 
Κώδικος εκδιδόμεναι αποφάσεις δημοσιεύονται δια της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός των υπό των αστυνο
μικών ορχών εκδιδομένων τοιούτων, αι οποίαι δημοσιεύονται 
κατά τα περί αυτών κειμένας διατάξεις'

Ν. 1512/1985 
Αρθρο 7

Καθορισμός ορίων βλαπτικών ουσιών 
στα αέριο των οχημάτων

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 15 του ν.614/1977, 
με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, 
όπως το άρθρο αυτό ανπκαταστΰθηκε με το άρθρο 5 του 
ν.894/1979 "περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του δια 
του ν.614/1977 κυρωθέντος Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας' 
αντικαθίστανται ως εξής:

‘3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Χωροταξίας. 
Οικισμού και Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών καθορίζονται 
τα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας σε βλαπτικές για 
την υγεία του ανθρώπου ουσίες και σε προϊόντα που 
ρυπαίνουν το περιβάλλον των εκπεμπόμενων από οδικά 
οχήματα αερίων, καθώς επίσης και τα επιτρεπόμενα όρια 
των θορύβων που προκαλούνται απ'αυτά. Όλα τα παραπάνω 
όρια μπορούν να κλιμακώνονται ανάλογα με την ηλικία του
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κινητήρα και με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικό του οχήματος
4.Όσοι παραβαίνουν τις διατάζεις της παρ.ι του πα

ρόντος άρθρου τιμωρούντο; με διοικητική χρηματική ποινή 
μέχρ; τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές Η παράβαση 
βεβαιώνεται από τα αρμόδια όργανα και ουντάσοετα 
σχετική έκθεση με την οποία και καλείται ο παραβάτης vc 
εμφανιστεί, εφόσον το επιθυμεί, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
ενώπιον την αρχής, στην οποία υπάγονται τα όργανα που 
βεβαίωσαν την παράβαση γιο να εκθέσει τις αντιρρήσεις 
του. Παράλληλα μπορεί να διαταχθε! η ακινητοποίηση του 
οχήματος σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις 
για την ακινητοποίηση μηχανοκίνητων οχημάτων. Εφόσον 
ο παραβάτης της παρουσιάζει στο επιλαμβανόμενο όργανο 
ή προσκομίζει μέσα στην παραπάνω πενθήμερη προσθεσμίο 
στην αρμόδια αρχή τιμολόγια που αναφέρεται στην εκτέ
λεση εργασιών συντήρησης και ρύθμισης λειτουργίας του 
κινητήρα του όχηματός του με χρονολογία έκδοσης όχι 
προγενέστερη των έξη (6) μηνών πριν από την ημέρα της 
παοάβασης. ο παραβάτης απαλλάσσεται από την πληρωμή 
του προστίμου Σε περίπτωση που δεν παρουσιάζει ή δεν 
προσκομίσει το απαιτούμενο, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
τιμολόγιο η αρχή επιβάλλει την ως άνω διοικητική χρηματική 
ποινή που βεβαιώνεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο και 
εισπραττεται ως δημόσιο έσοδο'.

Ν. 178Β/19ΒΒ 
- Αρθρο 5

1. Ο ν. 614/1977 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο άρθρο 5 παρ.5 προστίθεται στο τέλος του εδαψ. 

5 ‘η στάση'.
β) Το εδαφ.γ'της παρ.5 του Ιδιου άρθρου αντικαθίσταται 

ως εξής:
’Συνεχής κίτρινη γραμμή επί του κρασπέδου ή στην άκρη 

οδοστρώματος που σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της και 
προς την πλευρά αυτή του οδοστρώματος απαγορεύεται η 
στάση και στάθμευση των οχημάτων ανεξαρτήτως της 
παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες 
απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης’.

γ) Η παράγραφος 8 του αυτού άρθρου του εδαφ.η'ανη- 
καθίσταται ως εξής:

’Να σταθμεύουν ή πραγματοποιούν στάση στην πλευρά 
της οδού που έχει διαγραμμισθεί με κίτρινη τεθλασμένη 
γραμμή (ζιγκ-ζαγκ)’.

δ) Η παράγραφος 11 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως 
εξής:

Ό παραβαίνων τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
τιμωρείται με πρόσημο τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) 
δραχμών'.

ε) Το άρθρο 52 όπως ισχύει ύστερα από την ανη- 
κατάστασή του με το άρθρο 8 του ν. 1350/1983 αντι
καθίσταται ως προς το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
5 ως εξής:

Ή παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που 
εκδίδονται κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται για μεν 
τη στάθμευση κατά ης διατάξεις του άρθρου 5 του 
παρόντος, για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας με πρόστιμο τουλάχιστον πέντε χιλιάδων 
(5.000) δραχμών’.

στ) Μεταξύ του πρώτου και δεύτευρου εδαφίου της

παραγράφου 4 του άρθρου 108 του1 Κ.Ο.Κ. (ν 614 
προστίθεται νέο εδάφιο το οποίο εχει ως έξης:

Τic παραβάσεις του παρόντος κώδικα που’ εντασσο 
στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηνών μετο 
νεστέρως, μπορεί με την απόφαση ένταξής τους 
επιφυλάσσεται η εφαρμογή και των ίδιων αυτών διατάξει

Αρθρο έκτο

1. Τα πρόστιμο των διατάξεων: α) της παρ.11 του άρθ 
5 του κυρωθέντος με το ν. 614/1977 Κώδικα Οδι 
Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 167), β) του τελευταίου εδαφίου 
παρ.5 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. όπως αντικαταστάθηκε 
το άρθρο Β του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55) και γ) του εδαο 
4 της παρ.1 του άρθρου 7 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4) (nc 
του άρθρου 15 του Κ.Ο.Κ., όπως αυτό ανπκαταστάθηκε 
το άρθρο 5 του ν. 894/1979 ΦΕΚ 89), όπως καθορίστη 
με το άρθρο 5 παρ. 1δ, 1ε και 2 του Κεφαλαίου Γ 
κυρούμενης με το νόμο αυτόν αριθ. 10/19.1.1986 Πρά 
Υπουργικού Συμβουλίου, υπόκεινται σε αναπροσαρμι 
σύμφωνα με ης διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 104 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτό ανπκπταστάθ 
με το άρθρο 9 του ν.1350/1983.

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δηυοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθ. 3111/ 
25.1.1988 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικ 
νωνιών (ΦΕΚ 22/Β/28.1.1988), που εχει ως εξής:

Άριθ. 3111/63
Συμπλήρωση της 42505/842/23.12.1987 απόφαι 

’Καθορισμός χρηματικών προστίμων Κώδικο Οδιι 
Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ.’ (ΦΕΚ 22/Β/28.1.19Β8)

Ο Υπουργός
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 104 · 

δια του ν. 614/1977 Κυρωθέντος Κώδικο Οδιι· 
Κυκλοφορίας, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 
ν. 894/1970 περί τροποποιησεως διατάξεων πνων του 
του ν. 614/1977 Κυρωθέντος Κώδικο Οδικής Κυκλοφορί 
και όπως αυτή στη συνέχεια ανπκαταστάθηκε με το άοί 
9 του ν. 1350/1983 'υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος ι 
οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις’.

2. Το άρθρο 5 της 10/19.1.1988 Πράξης Υπουρνυ 
Συμβουλίου 'Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζυ 
στο Λεκανοπέδιο Αττικής’ (ΦΕΚ 11/Α/19Β8).

3. Τη 42505/842/23.12.87 απόφαση του Υπουρ·' 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, οτχετικΰ με ’καθορισμό χ; 
μαπκών ποσών προστίμων Κώδικο Οδικής Κυκλοφορί: 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τη 42505/842/23.12.1987 αποψαση ι 
και καθορίζουμε τα χρηματικό ποσά των προστίμων του, 
το ν.614/1977 κυρωθέντος, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορ 
και της αριθ. 10/19.1.1988 πράξης Υπουργικού Συμβουλι 
με βάση πς διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 104 αυτ 
όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 ■ 
ν. 894/1979 και στη συνέχεια ανπκαταστάθηκε με το apt 
9 του ν. 1350/1983, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΟΚ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΕΠΙΒΟ
ΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΥΦΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

Α/Α Περίληψη παράβα- Διάταξη ΚΟΚ που Χρημ. ποοό 
σης και στοιχεία προβλέπει επιβολή προστίμου 
διάταξης ΚΟΚ που προστίμου

_____ την προβλέπει__________________________________  * 1 2 3
J_1)__________ (2)________________(3)_____________(4)

1. Παραβίαση δ ίο- Αρθρο 5 παρ.11 Θ.200 
γραμμίσεων οδών άπως αντικατα- δρχ.
(άρθρο 5 παρ.1- στάθηκε με το ε- τουλάχιστο 
10) δαφ.δ της παρ.1

του άρθρου 5 του 
ΚΕΦ. Γ'της αρ.10/
1988 Π.Υ.Σ.

2. Οδηγοί που κύκλο- Άρθρο 15 παρ.4, 27.600 
φορούν οδικά οχή- όπως αυτή αντικο- δρχ. 
ματα τα οποία εκ- ταστάθηκε με το τουλάχιστο 
πέμπουν καυσαέ- άρθρο 5 του
ρια ή προκαλούν Ν.894/1979 και 
θορύβους πάνω α- στη συνέχεια ανη- 
πό τα ετπτρεπόμε- καταστάθηκε με 
να όρια ή οδηγούν την παρ.2 του άρ- 
μοτοσυκλέττες ή θρου 5 του ΚΕ®. 
μοτοποδήλατα για Γ'της αριθμ. 10/ 
επίδειξη ικανότη- 1988 Π.Υ.Σ. 
τας ή τέλεση αυ
τοσχέδιων αγώνων 
(άρθρο 15 παρ.1 
και 2 ως το άρθρο 
αυτό αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 
5 του Ν.
894/1979).

3. Περιοριστικά μέ- Άρθρο 52 παρά- 23.000 
τρα κυκλοφορίας γρ.5, όπως αυτό δρχ.
για την ανακούφι- αντικαταστάθηκε τουλάχιστο 
ση, την ομαλή και με το άρθρο Β του 
ασφαλή διεξαγωγή Ν.1350/1983, και 
της Οδικής Κύκλο- όπως το τελευταίο 
φορίας κ.λπ. εδάφιο της παρ.5 
(παρ.5 του άρθρου ανπκαταστάθηκε 
52 του Ν.614/εδάφ. ε'της παρ.1 
1977, όπως αυτό του άρθρου 5 του 
αντικαταστάθηκε ΚΕΦ. Γ'της αριθ. 
με τόμε το άρθρο 10/1988 Π.Υ.Σ.
8 του Ν. 1350/

_____ 1983).___________________________________________

Η με αριθμό (4) παράβαση του πίνακα της αριθ. 
42505/842/1987 απόφασής μας καταργεϊται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.2.1988.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουάριου 1988 
Ο Υπουργός

Τα ποόστιμα που αναπροσαρμόστηκαν με την απόφαση 
αυτή αναπροσαρμόζονται μαζί με τα λοιπά πρόσημα που 
προβλέπονται από τον Κώδικο Οδικής Κυκλοφορίας, όταν 
γίνει η αναπροσαρμογή των προστίμων αυτών σύμφωνα με 
ης διατάξεις του.

3. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του Κ.Ο.Κ., όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 894/1979, την παρ.1 
του άρθρου 7 του ν. 1512/1985 και την παρ.2 του άρθρου 
5 της κυρούμενης με το νόμο αυτόν αριθ. 10/19.1.1988 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:

'4. Οι παραβαίνοντες ης διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόσημο 
τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών και"με επιτόπου 
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από 
τον βεβαιούντα την παράβαση. Τα αφαιρούμενο στοιχεία 
κρατούνται στην αρμόδια αρχή μέχρι να προσκομισθεΐ από 
τον παραβάτη σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας συγκοι
νωνιών για την καταλληλότητα του οχήματος από πλευράς 
εκπομπής καυσαερίων ή θορύβων*.

4. Η παρ.1 του άρθρου 23 του τ,.δ/τος 243/1987 (ΦΕΚ 
104), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 5 της 
προαναφερόμενης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντι
καθίσταται, με επιφύλαξη της ισχύος του άρθρου 25 παρ.5 
του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148) όπως ισχύει ως εξής:
Ί. Οι παραβάτες των διατάξεων του Κανονισμού, αυτού 

τιμωρούνται:
α) Με διοικητικό πρόστιμο:
αα) της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 16 από εξήντα 

χιλιάδες (60.000) έως εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) 
δραχμές.

ββ) των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.ΐγ του άρθρου 7, 
του άρθρου 8 παρ.12 (με την επιφύλαξη της παρ.3 του 
άρθρου 23) και 13, του άρθρου 10 παρ.3, του άρθρου 14 
παρ.1, 6 και 9 του άρθρου 16 και του άρθρου 17 από δέκα 
χιλιάδες (10.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές.

γγ) των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.ΐγ και 2, του άρθρου 
4, του άρθρου 5 παρ.4, του άρθρου 8 παρ.ΐδ, 2, 5, Ε, 14 
και 15, του άρθρου 10 παρ. 1,2 και 4, του άρθρου 11 παρ.2 
και του άρθρου 19 από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα 
χιλιάδες (30.000) δραχμές,

δδ) των λοιπών διατάξεων (με την επιφύλαξη της παρ.2 
του άρθρου 23) από δύο χιλιάδες (2.000) έως δέκα χιλιάδες 
(10.000) δρχαχμές.

β) των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.Ια (άρνηση 
μίσθωσης), παρ.ΐβ (διακοπή μίσθωσης), 1γ (πολλαπλή 
μίσθωση) και παρ.3 (επιλογή επιβατών), σε βαθμό πλημμελή
ματος με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική 
ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών ή και 
με τις δύο ποινές, που επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις 
διοικητικές κυρώσεις της παρ.4 του άρθρου αυτού-.

Σχέδιο Νόμου

Κύρωση τον Κύ&κα Οδστής Κυκλοφορίας 

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας όπως 
αναθεωρήθηκε από την Επιτροπή Αναθεωρήσεως του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που συστάθηκε με την 
69216/511/24-2-91 απόφαση του Υπουργού - Μεταφορών 
και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 287 Β ), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την 72192/595/7-8-91 όμοια απόφαση 
(ΦΕΚ 636 Β'), σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.1903/1990 
(ΦΕΚ 142 Α ), και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ"
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ΚΩΔΙΚΑΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται σε οδούς 
και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια 
κυκλοφορία πεζών, οχημάτων ή ζώων.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα νοούνται ως:
Αντανακλαστικό στοιχείο : Αντικείμενο που χρησιμο

ποιείται για να δείχνει την παρουσία οχήματος με αντανά
κλαση φωτός που δεν προέρχεται από αυτό το όχημα.

Απόβαρο : I ο βάρος οχήματος χωρίς πλήρωμα, επιβάτες 
ή φορτίο αλλά με την αποθήκη του γεμάτη καύσιμα, τα 
συνήθως φερόμενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό.

Αυτοκίνητο η αυτοκίνητο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα, 
το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προ
σώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προ
σώπων ή πραγμάτων. Ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τα 
οχήματα, όπως οι γεωργικοί ελκυστήρες, τα χρησιμο
ποιούμενα παρεμπιπτόντως μόνο για την οδική μεταφορά 
προσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμούλκηση επί οδών 
οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προ
σώπων ή πραγμάτων.

Αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης: Το αυτοκίνητο όχημα με 
το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων 
ή μικτές με ολική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρο ανά 
επιβάτη.

Αυτοκίνητο επιβατηγό: Το προοριζόμενο για τη μεταφορά 
κυρίως προσώπων αυτοκίνητο όχημα, 9 κατ' ανώτατο όριο 
θέσεων μετά της του οδηγού.

Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης : Το αυτοκίνητο όχημα με 
το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων χωρίς κόμιστρο 
και πραγμάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού.

Αυτοκίνητο λεωφορείο: Το αυτοκίνητο όχημα που προ
ορίζεται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων 10 και άνω 
θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της του οδηγού.

Αυτοκίνητο φορτηγό: Το αυτοκίνητο όχημα που προ
ορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Αυτοκινητόδρομος : Οδός ειδικής μελέτης και κατασκευής 
για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία δεν 
εξυπηρετεί τις συνορεύουσες με αυτήν ιδιοκτησίες και η 
οποία:

α) διαθέτει, εκτός ειδικών σημείων ή προσωρινά, χωριστά 
οδοστρώματα, για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, 
που διακρίνονται μεταξύ τους είτε με διαχωριστικές νησίδες 
που δεν προορίζονται για την κυκλοφορία είτε, κατ' 
εξαίρεση, με άλλα μέσα.

β) δεν διασταυρώνονται ισόπεδο με άλλη οδό, μονοπάτι, 
σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή και

γ) έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως αυτοκινητόδρομος.
Δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας : Η επί της οδού διπλής

κατεύθυνσης κυκλοφορίαc κίνηση, κατά τρόπον ωστι σ 
αριστερή πλευρά του οδηγού νο κινούνται ο αντί; 
ερχόιιενοι

Δημόσιό κυκλοφορία: Η αόριστη και απροοδιοοιστ- 
των προτερων κυκλοφορία σε δημόσιες ή ιδιωτικές oc: 
ή χώρους πεζών, οχημάτων ή ζώων.

Διάβαση πεζών. Το τμήμα του οδοστρώματος που οοίϋ 
με ειδική σήμανση για τη διέλευση των πεζών 

Διακοπή πορείας: Η σύντομη ακινησία του οχήματος 
την αποφυγή εμπλοκής με άλλο όχημα, πεζό ή ζωο τ 
χρησιμοποιεί την οδό ή σύγκρουσης με εμπόδιο τ 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κυκλοφορίας 

Διαχωρισπκή νησίδα: Το υπερυψωμένο ή με άλΛΓ 
τρόπους οριζόμενο τμήμα οδού το οποίο χωρίζει λωα. 
κυκλοφορίας οχημάτων ή οδοστρώματα της αυτή: 
αντίθετης κατεύθυνσης και επί του οποίου απανορεύετο 
κυκλοφορία, με εξαίρεση τη διέλευση πεζών, όπου α, 
επιτρέπεται.

Ελαφρό ρυμουλκούμενο: Το ρυμουλκούμενο επιτρεποι. 
νου μεγίστου βάρους μέχρι και 750 χιλιόγραμμων 

Έρεισμα: Η πέραν του οδοστρώματος ακραία λωρίδα τ 
οδού. Ζώα: Τα κατοικίδια και σταυλοδίαιτα ζώα.

Ηλεκτροκίνητο λεωφορείο : (τρόλλεϋ). Το με ηλεκτ: 
κινητήρα, αλλά όχι επί σιδηροτροχιών, κινούμενο αυτοκιν^ 
λεωφορείο που τροφοδοτείται από ηλεκτροψόρο γραμμ’ 

Ημιρυμουλκούμενο: (επικαθήμενο) Το ρυμουλκούμενο 
κατασκευασμένο για σύνδεση με ρυμουλκό όχημα κο 
τρόπον ώστε τμήμα αυτού να στηρίζεται επί του ρυμουλκι 
επί του οποίου επιπίπτει μεγάλο μέρος του βάρους κα; τ 
φορτίου του.

Ισόπεδος οδικός κόμβος: Κάθε Ισόπεδη συμβολή, δι 
κλάδωση ή διασταύρωση οδών, περιλαμβανόμενων και τι 
ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές 

Ισόπεδη σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική διάβαση: Kc 
ισόπεδη διασταύρωση, μεταξύ οδού, και σιδηροδρομικής 
τροχιοδρομικής γραμμής, η οποία έχει Ιδια διαμόρφωσε, 

Κατοικημένη περιοχή: Η πεοιοχή που έχει σημανθεί ; 
πινακίδες ως κατοικημένη στις εισόδους και εξόδους ττ 

Λωρίδα κικλοφορίας: ΜΙσ των κατά μήκος ζωνών στ 
οποίες χωρίζεται το οδόστρωμα με ή χωρίς διαγράμμισε 
ή άλλα κατάλληλα διαχωριστικά μέοα, πλάτους επαρκο. 
για την κυκλοφορία μια σειράς (στοίχου) αυτοκίνητε 
οχημάτων.

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: Το μέγιστο βάρος φορτν 
μένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως επιτοεπουε\ 
στην άδεια κυκλοφορίας του.

Μηχάνημο αγροτικό: Το μηχανοκίνητο όχημα π: 
προορίζεται κυρίως για την εκτέλεση γεωργικών εργασκ. 
ή για τη ρυμούλκηση μηχανημάτων που χρησιμοποιούντ 
για τον αυτό σκοπό ή άλλων ρυμουλκουμένων nc 
προορίζονται για γεωργικές μεταφορές.

Ο όρος αυτός περιλαμβάνει: 
α) τους γεωργικούς ελκυστήρες κάθε μορφής 
β) τις αυτοπροωθούμενες μηχανές εκτέλεσης γεωργικά 

εργασιών.
Μηχάνημα έργων: Το μηχανοκίνητο όχημα, nc 

προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών 
άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τ 
οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση ττ 
κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών. Δε 
υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργω 
θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχτ 
ματα,εφόσον αυτά εκτελούν και μεταφορικό έργο επί tu 
οδών της Χωράς.

Μικτό βάρος: Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχτ 
ματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατώ 

Μοτοποδήλατο: Το δίτροχο ή τρίτροχο όχημα που ειν


