
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚ3ΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου *Για την τροποποίηση διατάξειον του Κώδι- 
κα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). που κυρώθηκε με το νόμο 
614/1977 (ΦΕΚ 167Α/16.6.77) και άλλων διατάξεων·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με τη μσκοοχρονη εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το 
νόμο 614Π977 (ΦΕΚ 167Α/16.6.77) και τη σχετική εμπειρία που α
ποκτήθηκε, εντοπίσθηκαν ορισμένες ατέλειες και κενά αυτού και 
έτσι ανακύπτει ανάγκη τοοποποιήσεώς του κυρίως σε ό,τι αφορά 
την οιδική ασφάλεια

Η ανάγκη αυτή είνοι περισσότερο επιτακτική ύστερο από την 
τρομακτική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων του τελευταίου 
καιρού. ·

Έτσι με την τροποποίηση των πιο κάτω διατάξεων σκοπείται 
μια πρώτη διόρθωση των ατελείων και κάλυψη των κενών για την 
αντιμετώπιση επειγουοών πεοιπτώσεων που σχετίζονται με την 
οδική ασφάλεια.

Η πλήρης αναθεώρηση του Κ.Ο.Κ. και η προσαρμογή του στις 
διεθνείς συμβάσεις και κοινοτικές διατάξεις θα αποτελέσει το έργο 
της δια του νομοσχεδίου αυτού οριζομένης ειδικής επιτροπής.

Ειδικότερα με το προτεινΰμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται:
1. Με το άρθρο 1 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της περι- 

πτώσεως δ' της παο. 7 του άρθρου 5 του Κ.Ο*Κ„ για να δοθεί η 
δυνατότητα στις ορμόδιες Υπηρεσίες της Τροχαίας να χρησιμο
ποιούν για προσωρινές και επείγουσες διαγραμμίσεις οδών (όπως 
π.χ. παραχώρηση λωρίδας κυκλοφορίας του αντιθέτου ρεύματος 
κινήσεως) οποιαδήποτε υλικά ή αντικείμενο κρίνονται κατάλληλα

Αυτό κρίθηκε σκόπιμο, διότι συνεχώς ανακαλύπτονται και χρη
σιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν νέα υλικά.

2. Με το άρθρο 2 καλύπτεται ένα κενό ως προς την κυκλοφο
ρία οδικών οχημάτων επί πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, 
νησίδων ασφαλείας και διαχωριστικών νησίδων ή ειδικών ερεισμά
των προοριζομένων για τους πεζούς και απαγορεύεται σαφώς η 
κυκλοφορία αυτών.

3. Με το άρθρο 3 δίδεται λύση για το ποιος οδηγός υποχρεού- 
ται να οπισθοδρομήσει για να διευκολύνει την κυκλοφορία στις 
περιπτώσεις αντιθέτως κινουμένων οχημάτων σε στενό δρόμο.

4. Με το άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 19 με 
την οποία επιβάλλεται η υποχρέωση των οδηγών αυτοκινήτων που 
κινούνται σε δρόμο με χιόνια ή παγετό να τοποθετούν αλυσίδες 
στους κινητήριους τροχούς.

£. Με το άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 20 του 
Κ.Ο.Κ. με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποιήσεως 
από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ειδικών συσκευών ελέγχου 
ταχύτητας (RADAR).

■i. Με το άρθρο 6 αναμορφώνεται η παράγραφος 3 του άρθρου 
® υ Κ.Ο.Κ. εις τρόπον ώστε να μη καταλείπεται καμιά αμφιβο
λία τι η απαγόρευση ισχύει για όλους τους οδικούς κόμβους, ο
ν»-' ρτητα αν υπάρχει ή όχι τοποθετημένη φωτεινή σηματοδότηση 
ρ' ;ι -_ύς.

με τη ρύθμιση αυτή επιβάλλεται η υποχρέωση στους ο
δηγούς να μην εισέρχονται στους κόμβους ακόμα και όταν δεν 
υπαρ'-ει φωτεινή σηματοδότηση, γιο να μην αναγκάζονται λόγω 

.ύ.- να παραμείνουν c αυτόν.
-""ρο 7 προστίθεται στην παραγραφο 2 του άρθρου 

14 πΓ-νητωση ic για να καλύψει νομικό κενό και να ρυθμισθεί έ- 
1 -J' τύ ·. άινόμενο που παρατηρείται να σταθμεύουν οχήματα μπρο
στά ςτ7';ν είσοδο και έξοδο πεζοδρόμων με αποτέλεσμό να 

ποδί'.εται η κυκλοφορία τόσο των πεζών όσο και των οχη
μάτων τα οποία χρησιμοποιούν τον πεζόδρομο σε περίπτωση έ- 
ττακτ., ανάγκης περιστασιακά και για περιορισμένο χρόνο όπως 
Π-λ- Ολύ^ατα κοινής ωφελείας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Υ_Δ_Α.Π. κ.λπ.), ο- 
χήματο τροφοδοσίας καταστημάτων, ασθενοφόρα οχήματα, πυ
ροσβεστικά καθώς και οχήματα που εξέρχοΉαι από ιδιωτικούς 
χωοους.

°. Με τα άρθρα θ προστίθεται παρ. (ε) στην παράγραφο 1 του 
άρθρου ι-Ο για την πρόληψη ατυχημάτων λόγω αποσπάσεως της 
προσεχής του οδηγού δίτροχων οχημάτων και μείωση της ακου
στικής του ικανότητας, από τη χρήση ακουστικών.

9. Με το άρθρο 9 προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 43 η 
οποία κρίνεται αναγκαία για τη ρύθμιση του σοβαρού ζητήματος 
της τύχης των εγκαταλειπομένων οχημάτων, ύστερα από τροχαίο 
ατύχημα.

10. Η διάταξη του εδαφίου που προστίθεται στη παράγραφο 4 
του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχει σκοπό να 
αποτρέψει τους οδηγούς οχημάτων να εισέρχονται στις λωρίδες 
ή οδούς κυκλοφορίας που προορίζονται μόνο για μέσα δημοσίων 
οδικών μαζικών μεταφορών προσώπων, προκειμένου να αυξηθεί 
η μέση ταχύτητα αυτών.

11. Με το άρθρο 11 προστίθεται στο τέλος της παρ. 9 του άρ
θρου 81 εδάφιο, με το οποίο γίνεται ρύθμιση (τοποθέτηση λασπω
τήρων) για να αποφεύγεται η ρύπανση των οπισθίων φώτων, της 
οπίσθιας πινακίδας ως και των ακολουθούντων οχημάτων.

12. Με το άρθρο 12 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της πα
ραγράφου 16 του άρθρου 81 και εξαιρούνται οι οδηγοί των επι
βατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. από τη χρήση της ζώνης ασφαλείας 
όταν αυτά κυκλοφορούν εντός της περιμετρικής τους ζώνης, οι 
εκ- υμναστές υποψηφίων οδηγών, όταν εκπαιδεύουν υποψηφίους 
οδηγούς ως και τα άτομα που λόγω παθήσεως δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ζώνη.

Με το τρόπο αυτόν ρυθμίζεται οριστικά η υποχρεωτική χρήση 
ζωνών ασφαλείας και καθορίζεται ποιοι και πότε πρέπει να τις 
φορούν.

13. Με το άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 29 στο άρθρο 81 
με την οποία σκοπείται η αυστηρότερη τιμωρία των παραβατών 
οι οποίοι τοποθετούν ή αφαιρούν ή τροποποιούν τις εξατμίσεις 
των οχημάτων τους.

14. Η διάταξη του εδαφίου που προστίθεται στο άρθρο 14 έχει 
σκοπό να αποτρέψει την απόκτηση και χρήση από τους πολίτες 
πλαστών αδειών οδήγησης και να επιτευχθεί έτσι μείωση των ο
δικών ατυχημάτων.

15. Με το άρθρο 15 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 
101 και θεσπίζεται η υποχρέωση τόσο των οδηγών όσο και των 
επιβατών των διτρόχων μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όχι 
μόνον να είναι εφοδιασμένοι με κράνος αλλά και να το φορούν.

16. Με το άρθρο 16 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρα
γράφου 4 του άρθρου 108 γιατί οι μέχρι σήμερα προβλεπόμενες 
διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις που οδηγούν άμεσα σε 
τροχαίο ατύχημα κρίνονται περιορισμένης αποτελεσματικότητος 
και δικαιολογείται έτσι η θέσπιση αυστηρότερων διοικητικών μέ
τρων κατά των παραβατών οδηγών.

17. Με το άρθρο 17 συνιστάται ειδική επιτροπή γιο την αναθε
ώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την προσαρμογή του 
στις διεθνείς συμβάσεις αφού ληφθούν υπόψη και τα δεδομένα 
της σύγχρονης Ελληνικής πραγματικότητας.

18 c) Με τι άοθρε 18 παράγραφος ι σκοπείται η τιμωρία των 
οδηγών, παντός οχήματος, οι οποίοι διενεργούν επιβατικές με
ταφορές με κόμιστρο χωρίς να έχουν το προς τούτο δικαίωμα και 
με το τρόπο αυτόν υποκλέπτουν μεταφορικό έργο από αυτούς που 
έχουν τη νόμιμη άδεια για να ενεργούν αυτές τις μεταφορές. Αυ
τό κρίθηκε αναγκαίο γιατί τελευταία οι περιπτώσεις παράνομης 
μεταφοράς επιβατών, είτε από αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως (ε- 
πιβατηγά, μικρά φορτηγά) είτε από αυτοκίνητα Δ_Χ. παρουσίασαν 
έξαρση, με αποτέλεσμα τη ζημιά αυτών που διενεργούν νόμιμα 
τις επιβατικές μεταφορές.

β) Με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 σκοπείται η τιμωρία των 
οδηγών επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, οι οποίοι ει
σπράττουν κόμιστρο μεγαλύτερο από αυτό που ορίζουν οι κείμε
νες διατάξεις ή επεμβαίνουν στο μηχανισμό ενδείξεως της αξίας 
της διαδρομής (ταξίμετρο), με σκοπό εισπράξεως μεγαλυτέρου κο
μίστρου.

Αυτό κρίθηκε αναγκαίο ύστερα από πολλές καταγγελίες επιβα
τών, ημεδαπών και αλλοδαπών, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να κο-
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^οβΑΐΑαρνυπερφαλικό κομιατρο οε οδηγούρχιπβστηγών αυτό 
κινήτων-δημοσίας χοησεως. τα οποία μίσθωσαν από αεροδρόμια, 
λιμάνια, ως και σταθμού? σιδηοοδρομικούς και λεωφορείων, κα
θώς και ηπό δισπιστωσειςσπο τα αστυνομικά όργανα άτι οδηγοί 
των ως άνω αυτοκίνητων, προκειμενου να αποκομίαουν επιπλέ
ον κόμιστρο, επεμβαίνουν παρανομως στο ταξίμετρο του αυτοκι
νήτου τους.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 1990
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στο σχύόιο νόμου: ·Για την τροποποίηση διστόξεων του Κωδι
κό Οδικής Κυκλοφορίας (K.C.K.) που κυρώθηκε μετον. £14/3977 
(ΦΕΚ 1Β7/Α/ΐε.έ.77) και άλλων διατάξεων·

Διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
ΑΡΘΡ0 5. παράγραφος 7:
7. Αι διαγραμμίσεις των οδών είναι λευκοί, πλην των ακολού

θων -περιπτώσεων?
α) Διαγραμμίσεων χώρων εις ταυ? οποίους επιτρέπεται ή πε

ριορίζεται η στάθμευοις, αι οποιαι δύναται να είναι κυανοί
β) Τεθλασμένων γραμμών (ζιγκ-ζαγκ) επί χώρων όπου-απαγο

ρεύεται η στάθμευοις, αι οποιαι είναι κίτοιναε
γ) Της συνεχούς ή διακεκομμένης γραμμής αιί του κρασπέδου 

ή του άκρου ταυ οδοστρώματος, της απαγορευτικής η περιοριστι
κής στάσεως ή σταθμεύσεως. η οποίο είναι κίτρινη.

δ) Των γραμμών πλέγματος των διασταυρώσεων της παραγρά
φου 5ε του παρόντος αρ&ρου αι οποίοι είναι κίτρινα;.

Ως λευκόν χρώμα voouvrci kci α; αποχρώσεις του αργυροχρό- 
ου ή του ανοικτού οαιεύ (νκοίϊαμ; χρώματος.

Ειςττερπτωσιν ανανκης προσωρινής ακυρώσεως των μονίμων 
διαγραμμίσεων 6Γ οτΛατοστασεως δ;' άλλων, αι προσωρινοί αυ
τοί διαγραμμίσεις ποεττει να εινα; χοωμαιρς άλλου tod σσνήθως 
χρησιμοποιούμενου κα; εΕ υλικού ευχερως εξαλποομενομ.

Δια ταςπροσωρινά? διανραμυιαεις οδών δύναται να χρμαιμρ. 
ποιούνται και ήλοι ικαοΦία) επ: του οδοοτοωματσς.

ΑΡΘΡΟ 16. τταοσγραΦΟΓ 5:
5. Ουδείς οδηνος επιτρέπεται να κσταλαμθσνη το οδόστρωμα 

τα προοριζάμενον c\z την αντίθετον προς την κιιιεύθυναίν ταυ 
κυκλοφορίαν.

ΑΡΘΡΟ ΙΕ, παράγραφο: 2 κα: 2:
2. Επί οδών μεγάλης κλιοεως. οπού η διέλευσις των ανβθέΐΜς 

ερχομένων οχημάτων εινα: αδύνατος ή δυσχερής, οοδηγόςταυ 
κατερχομενου οχήματος υποχοεουται να παοαχωοήση οιαρκή χώ
ρον δια την διέλευσιντου ανερχομενου οχήματος. Εάντοέβη εκ 
των δύο οχημάτων απαιτητά·, να οπισθοδρουήοη. inn να «αιχαιιή 
ση δυνατήν την διέλευσιν ταυ άλλου, ο συνδυασμός σχημάτων 
(συρμός) έχει προτεραιότητα διελεύσεως εν σχεσει προς τ' άλλα

οχήματα, τα βαρέα προς τα ελαφρα και το λεωφορεία προς τα »up- 
τηγό αυτοκίνητα. Εάν και τα δύο οχήματα είναι της ίδιας κατηγο
ρίας, υποχρεούται να οπιοθοδρομήση ο οδηγός του κατερχομενου 
οχήματος, έκτος εόν, λογω των συνθηκών κυκλοφορίας και του 
μεταφερομένου φορτίου, δύναται ευκολώτερον να κάμη τοι/το ο 
οδηγός του ανερχομένου.

3. Ο παραβαίνων τας διατάξεις του παοόντος άρθρου τιμωρεί
ται δια προστίμου τουλάχιστον δύο χιλιάδων οκτοκοαίων (2ιΒ00) 
δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 19. παράγραφος 3:
3. Ιδιαιτέρως ο οδηγός επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα του 

οχήματός .του εις τμήματα οδού υε πεοιοοισμενον πεδιαν ααατό- 
τητος,χις τας στροφάς, πληοίον των σχολείων, πλησίον των ιοο- 
πέδων οδικών κόμβων, εις τας αποτόμους κατωφερείας, πλησίον 
των εν στάαει λεωφορείων, κατά τας νυκτερινός ώρας, εις περί 
πτωοιν ομίχλης, κονιορτού, βροχής, χιόνος, παγετού και γενικώς 
ότον το οδόστρωμα είναι ολισθηρόν. Την αυτήν επίσης υποχρέω- 
σιν έχει κατά την διελευσίν του εκ στενών διόδων και εάν η διο- 
σταύοωαίς του με άλλο οχήματα καθίσταται δυσχερής, όταν 
υπάρχουν ζώα επί της οδού παρουσιάζοντο σημεία ταραχής, κο- 
τΰ την διέλευσιν του εκ κατοικημενων περιοχών, εάν πεζοί, εΰρι- 
οκόμενοι επί της τροχιάς του, καθυστερούν να απομακρυνθούν, 
ως και ειςπάσαν άλλην ειδικήν πεοίπτωοιν επιβάλλουσαν μεχριο- 
αμόν ταχύτητος.

Άρθρον 20 
Όριο ταχύτητος

1. Το ανώτατον επιτρεπόμενον όριον ταχύτητος των αυτοκινή
των οχημάτων, εντός κατοικημένων περιοχών, ορίζεται εις 50 χι
λιόμετρα την ώρον.

2. Εκτός κατοικημένων περιοχών ορίζεται ονώτατον επιτρεπή 
μενον όριον ταχύτητος διε:

α) τα-επιβατηγό αυτοκίνητα, εις 120 χιλιόμετρα την ώρον εις 
αυτοκινητοδρόμους, εις 100 χιλιόμετρα εις οδούς ταχείας κυκλο
φορίας και εις.80 χιλιόμετρα εις το άλλο οδικόν δίκτυον.

β)τα φορτηγό αυτοκίνητα, επιτρεπόμενου μεγίστου βάρους ά
νω των 5DOO χλγρ., εις 70 χιλιόμετρα την ώραν.

γ) τα άλλα φορτηγά, ως και τα λεωφορεία αυτοκίνητα, εις .80 
χιλιόμετρα την ώραν εις αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας και εις 70 χιλιόμετρα την ώραν εις το άλλο οδικόν 
δίκτυον,

δ) τα λεωφορεία, τα χρηοιμοποιούμενα δια την μεταφοράν μα
θητών ειςθΟ χιλιόμετρα την ώραν,

ε) ταςδικύκλους μοτοσυκλέττας, εις 70 χιλιόμετρα και τας τρι- 
κύκλους μοτοσυκλέττας εις 60 χιλιόμετρα την ώραν.

3. Δια tc οχήματα τα μεταφέροντα επικινδύνους ύλος, ειαδς 
των συνήθων υγρών καυσίμων, ως και διο φορτηγό αυτοκίνητα 
ΐιπτπφέροντα πρόσωπα το ανώτατον επιτοεπόμενον όριον ταχύ
τητος ορίζεται εις 40 χιλιόμετρα την ώραν, εντός κατοικημένων 
περιοχών και εις 5C χιλιόμετρα την ώραν, εκτός κατοικημένων πε
ριοχών!

4. Δια τα μοτοποδήλατα, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχο- 
νήματα έργων, το ανώτατον εππόεπομενον όριον ταχύτητος ορί
ζεται εις 40 χιλιόμετρα την ώραν, ον δε τα αγροτικά μηχονηματα. 
το μηχανήματα έργων ή το υπ1 αυτών ουμουλκαύμενα στερούνται 
ελαστικών με αεροθάλαμον, εις 15 χιλιόμετρα την ώραν.

5. Αι αρμόδιοι κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας. Υποδιευ
θύνσεις Τροχαίας και Διοικήσεις Χωοοωυλακής δύνανται. δί ο- 
ποψάαεών των επαρκώς αιτιολογημένων και εκδιδομενων μετά 
γνώμην της οικείας Συντονιστικής Επιτροπής Κυκλοφορίας να κο- 
θορίζουν όρια ταχύτητος διάφορα των ως ανω οριζόμενων εντός 
κατοικημένων περιοχών, κατώτερα δε τούτων εκτός κατοικημέ- 
νων περιοχών, ως και ελάχιστον επιτρεπομενον όσιον ταχύτητος 
την ώραν, δια τας εις την περιοχήν των οδούς ή τμήματα οδών.

6. Ειδικώς δια τας εθνικός οδούς του βασικού (πρωτεύοντος) 
δικτύου, ωςτούτο καθορίζεται δι αποφΰσεωςτου Υπουργού Δη
μοσίων Έργων, τα όριο ταχύτητας μεταβάλλονται μονον δια κοι-
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νών αποφύσεων των Υπουργών Δημοσίας ΤάΕεως, Δημοσίων Έρ
γων και Συγκοινωνιών. Αι κατά την προηγουμενην και την πα
ρούσαν.

7. Δια κοινών αποφύσεων των αυτών ως ύνω Υπουργών δύνα- 
ται να μεταβάλλωνται τα υπό του παρόντος άρθρου γενικώς ορι
ζόμενα όρια ταχύτητος επι πάσης οδού.

6. Επί των φορτηγών αυτοκίνητων και των υπ αυτών ρυμουλ- 
κομμένων, ως και επί των λεοφωοείων αυτοκινήτων πρέπει ν' α- 
ναγρύφεται εις το οπίσθιον μέρος του αμαξώματος αυτών, δια 
στοιχείων ύφους 0,15 μ. μαύρου χρώματος επί λευκής κυκλικής 
επιφάνειας, ο αριθμός των χιλιομέτρων την ώραν του επιτρεπο- 
μένου ανωτότου ορίου ταχύτητος αυτών.

9. Δι' αποφύσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται να επι
βάλλεται, δια τον έλεγχον των στοιχείων πορείας (διανυόμενα χι
λιόμετρα. διακοπαί πορείας kgi χρόνος αυτών, ταχύτης) των 
φορτηγών, λεωφορείων και άλλων κατηγοριών αυτοκινήτων, ο ε
φοδιασμός αυτών δΓ αυτομάτου συσκευής καταγραφής των στοι
χείων τούτων, ως και η υποχρέωοις λειτουργίας αυτής.

Δια της αυτής αποφάσεως, καθορίζονται ο τύπος και αι τεχνι
κοί προδιαγραφαί της συσκευής, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
αναγκαία δια την εφαρμογήν της ως άνω διατάξεως.

10. Εις τον υπερθαίνοντα το ανώτατον επιτρεπόμενον όριον τα
χύτητος κατά ποσοστόν μέχρι 20% επιβάλλεται πρόστιμον του
λάχιστον τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) δραχμών άνω δε 
του 20% πρόστιμον τουλάχιστον εννέα χιλιάδων διακοσίων (9.200) 
δραχμών. Εις πάσαν περίπτωοιν, εάν ο παραβάτης υπερβαίνει τα 
120 χιλιόμετρα την ώρα, επιβάλλεται χρηματική ποινή τουλάχι
στον 3.000 δραχμών. Εις τον οδηγούντα με ταχύτητα κατωτέραν

_ του ελάχιστου επιτρεπομένου ορίου ταχύτητας, ως και εις τον πα- 
ραβαίνοντα την διάταξιν της παραγρ. 8 του παρόντος άρθρου ε
πιβάλλεται πρόστιμον τουλάχιστον χιλίων τετρακοσίων (1.400) 
δραχμών.

11. Ο θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητο ν όχημα χωρίς τούτο 
να είναι εφοδιασμένον με την εις την πάράγρ. 9 του παρόντος προ- 
βλεπομένην συσκευήν, ως και ο εκ προθέσεως επεμβαίνων επί του 
μηχανισμού τούτης προς τον σκοπόν αλλοιώσεως των δι αυτής 
καταγραφομένων στοιχείων, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις 
ενός έτους. Ο παραβαίνων κατά τα λοιπό την διάταξιν της αυτής 
παραγρ. 9 του παρόντος, τιμωρείται δια προστίμου τουλάχιστον 
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 26, παράγραφος 2:
2. Ο οδηγός υποχρεούται να μην εισέρχεται εις τον κόμβον έ

στω και εάν οι φωτεινοί σηματοδόται επιτρέπουν τούτο, όταν η 
πυκνότης της κυκλοφορίας είναι τοιαύτη, ώστε να υποχρεωθή εν
δεχομένως να παραμείνη επί της διασταυρώσεως.

ΑΡΘΡΟ 34, παράγραφος 2:
2. Η στάσις ή στάθμευσις οχήματος απαγορεύεται:
α) Εις απόστασιν μικροτέραν των 5 μέτρων προ διαβάσεων πε

ζών ή επ' αυτών ως και επί διαβάσεων ποδηλατιστών.
β) Εις απόστασιν μικροτέραν των 12 μέτρων απο στάσεων αστι

κών, ύπερο στ υιών, ηλεκτροκινήτων λεωφορείων και τροχιοδρο- 
μικών οχημάτων.

γ) Επί εισόδων και εξόδων κόμβων και εις απόστασιν μικρό τέ
ραν των 10 μέτρων από της νοητής προεκτόσεως της πλησιεστέ- 
ρας οριογραμμής του καθέτου οδοστρώματος.

δ) Επί σιδηροδρομικών ή τροχιοδοομικών γραμμών ή τόσον πλη
σίον αυΐων, ωσιε να παρεμποδίζεται η κίνησις των σιδηροδρό
μων ή τροχιοδρόμων.

ε) Επί πεζοδρόμων ή ειδικών ερεισμάτων προοριζομένων διο 
πεζούς, ως και επί ποδηλατοδρόμων, εκτός εάν τούτο επιτρέπε
ται δι' ειδικής σημόνσεως.

στ) Εντός σηράγγων, κάτωθεν και επί γεφυρών, εκτός εάν υ
πάρχουν χώροι πρός στάθμευσιν ειδικώς διαγραμμισμένοι.

0 Επί ή πλησίον κυρτών αλλαγών, κατά μήκος κλίσεων των ο
δών (ράχεων) και επί στροφών ανεπαρκούς δια προσπέρασμα ο
ρατότητας.

η) Επί οδοστρωμάτων χωρισμένων εις δύο > ωρίδας κυκλοφο
ρίας και εάν το εναπομένον πλάτος της λωρίδος μεταξύ οχήμα

τος και απαγορευτικής γραμμής υπερβάσεως είναι μικρότερον των 
3 μέτρων.

θ) Εις απόστασιν μικροτέραν των 30 μέτρων από φωτεινών ση
ματοδοτών και 12 μέτρων από πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής 
πορείας (STOP), ως και εις θέσιν, εκ της οποίας το όχημα αποκρύ
πτει την θέαν πινακίδων σημόνσεως και σηματοδοτών από τους 
χρησιμοποιούντας την οδόν.

ι) Εις απόστασιν 5 μέτρων από της τομής οικοδομικών γραμμών 
ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 40, παράγραφος 1:
1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλεττών 

απαγορεύεται:
α) Να ρυμουλκούνται υπό άλλου οχήματος.
β) Να ρυμουλκούν η ωθούν διάφορα αντικείμενα.
γ; Nc μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδή- 

γησιν του οχηματός των ή εκθέτουν εις κίνδυνον τους λοιπούς 
χρησιμοποιούντας την οδόν.

δ) Να κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παραλλήλως.

Άρθρο 43
Συμπεριφορά εις περίπτωοιν ατυχήματος

1. Εάν συμβή οδικό . τροχαίον ατύχημα, εκ του οποίου επήλθε 
βλάβη εις πρόσωπα ή πραγματα, κάθε οδηγός ή άλλος χρησιμο- 
ποιών την οδόν, ο οποίος ενεπλάκη καθ' οιονδήποτε τρόπον εις 
το ατύχημα, υποχρεούται να:

α) Σταθμεύση αμέσως εις τον τόπον του ατυχήματος χωρίς να 
δημιουργήση προσθέτους κινδύνους εις την κυκλοφορίαν.

β) Λάβη μέτρα κυκλοφοριακής ασφαλείας εις τον τόπον του α
τυχήματος, εν αδυναμία δε ειδοποιήση σχετικώς την πλησιεστέ- 
ραν Αστυνομικήν Αρχήν.

Υ) Δώση τα στοιχεία της ταυτότητας αυτού ως και κάθε χρήσι
μον σχετικήν με τον όχημά του πληροφορίαν, εάν οι εμπλακέντες 
εις το ατύχημα ζητήσουν αυτά. Εις περίπτωοιν υλικών ζημιών, ε
άν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών, τα εμπλακέντα εις το ατύχημα 
πρόσωπα υποχρεούνται εντός εικοσιτεσσάρων ωρών να διαβιβά
σουν εις αυτόν τας ως άνω πληροφορίας κατά τον καταλληλότε- 
ρον τρόπον ή δια του πλησιεστέρου Αστυνομικού Τμήματος, το 
οποίον φροντίζει δια την ενημέρωσιν του ζημιωθέντος.

2. Εάν εκ του επισυμβάντος οδικού τροχαίου ατυχήματος επήλθε 
θάνατος ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός ή άλλος χρησιμοποιών 
την οδόν, ο οποίος ενεπλάκη καθ' οιονδήποτε τρόπον εις το ατύ
χημα. υποχρεούται επί πλέον να:

α) Δώση την αναγκαίαν βοήθειαν και ουμπαράστασιν εις τους 
παθόντας.

β) Ειδοποίηση την πλησιεστέραν Αστυνομικήν Αρχήν και παρα- 
μείνη εις τον τόπον του ατυχήματος μέχρις αΦίξεώς της, εκτός 
εάν είναι αναγκαία η απομάκρυνσις αυτού δια την ειδοποίησιν της 
Αστυνομίας ή δια την περίθαλιμιν των τραυματισθέντων ή του ί
διου. Και εις την τελευταίαν περίπτωοιν ο οδηγός υποχρεούται 
να οναγγείλη '.5 ατύχημα εις την Αστυνομικήν Αρχήν, το ταχύτε
ρο» δυνατόν.

γ; Αποτρέψη οιονδήποτε μεταβολήν εις τον τόπον του ατυχή
ματος, η οποία θα ηδύνατο να δυσχεράνη το έργον της Αστυνο
μίας, εξαιρέσει των ενεργειών του εκείνων αι οποίαι αποβλέπουν 
εις την αποκατάστασιν της τυχόν διακοπείσης κυκλοφορίας.

3. Ο παραβαίνων τας διατάξεις της παο. 1 και παρ. 2 περιπτ. γ', 
του παρόντος άρθρου τιμωρείται δια ποινής φυλακίσεως τουλά
χιστον ενός μηνός, εάν δε πρόκειται περί οδηγού αυτοκινήτου ο
χήματος ή μοτοποδηλάτου και δι' αφαιρέσεως της άδειας 
ικανότητος οδηγού επί χρονικόν διάστημα ενός έως τριών μηνών, 
ταύτης επιβαλλομένης υποχρεωτικώς υπό του δικαστηρίου.

4. Ο παραβαίνων τας διατάξεις της παρ. 2 περιπτ. α' και β' του 
παρόντος άρθρου τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών 
μηνών.

Εάν εκ της τοιαύτης συμπεριφοράς ο παθών περιήλθεν εις κίν
δυνον ζωής ή επήλθε θάνατος ή βαρειά σωματική βλάβη αυτού, 
ο υπαίτιος τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών, εφ'
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ΰαον^πρήξιςδεν τιμωρείται βαρύτερον κατ' άλλην διάταξιν και 
»"·*·' .r^Hyfrrr-nnr τπγ ως ανω περιπτώσεις δι' αφαιρέοεωςπης α- 
δείησ-ικανεΓΓηιιιςοόηνού επι.χρονικόν διάστημα τριών .έως εξ μη- 
•νων,πηύιιμ, επιβαλλόμενης υποχρεωτικώς υπό ίου δικαστηρίου.
.ϋτιίσωματικής βλάβης, η οποία προκαλείταιαπό όχημα εάν 

σοδηνώς αυτού ουνεμορφώθη προς τας ειςπην.παρ. 2που:παρό- 
ντρς-άρθρου.υποχρεωσεις. δεν εφαρμόζονται αι.διατάξειςπομάρ- 
θροϋ'4Τ9Κώδικος Ποινικής Δικονομίας περί κρπτήσεως

-Ειςτην περίπτωσιν αυτήν οι επιλαμβανάμενοι αστυνομικοί προ- 
ανακριτικοί υπάλληλοι, μετά την συλλογήν των απαραίτητων στοι- 
χείωνκαιπηνενΕογειαν τ ω ν σχετικών ποοανακριτικών πράξεων, 
τταύουντην προς τούτο προσωρινήν κρατηοιν.ιου οδηγού,-Εάν 
πρόκειται περί οδηγών οι οποίοι είναι ύποπτοι φυγής ή ιδιαπέ· 
ρως επικίνδυνοι, ποοκύπτουν δε εις βάρος των στοιχεία ενοχής, 
οιανωτέρωπιπάλληλοι προσάγουν αυτούς εις τον αρμόδιον Ει
σαγγελέα οοποίος δύναται vc εφαομόση τας διατάξεις του-άρ- 
θρου'419 Κώδικες Ποινικής Δικονομίας

6.δενέχουνεπίσης εφαρμογήν επί αυτοκίνητωνσχημάτων,τκα- 
τόπηνέννοιην.του παρόντος Κώδικας, αι περί κοατήοεως-υπό της 
Αστυν. Αρχής διατάξεις του άρθρου Τι του νόμου ΓΠΝ/ΐΒίνμαν 
ο οδηγός αυνεμοοφώ&η προς τας διατάΕειςτηςπαρ. 2 του παρό
ντος άρβρου.καικαταθεση αποδεικτικόν αοφαλίοεως (βεβαίωσιν 
ανεγυωριαμένηςχν Ελλάδι Ασφαλιστικής Εταιρειας).που οχήμα 
τος ήαπηδείξηότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς αοφαλίοεως, 
αμφστέρωνπούτων αποτελούτων δήλωοιν αναδοχης'χρέους δια 
τα εν.Ελλάδεισχύοντα ελάχιστα ποοά.ασΦαλισπκήςυμιλύιμΕωςτα 
προβλΒΠόμεναΐκύεπτπε υπό των νομμιως εγκεκριμένων τιμολο
γίων ασφάλιστρων, ή προκειμένου περί αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήαεως,ταπαθεση δήλωοιν αναδοχής χρέους που-χυχόνιμπάρ- 
χσντος και νομίμως λειτουργούντος αλληλπησφαλιστικού συνε
ταιρισμού ήαλληλοαοφαλτιστικού ταμείου αυνεταιριαμού ειςπο 
οποίον .το ιαιαοκίνητον είναι αοφαλισμένον.

ΑΡΘΡΟ .52, παράγραφος 4:
~4.· Μειβάση κυκλοφοριακές μελέτες, πουέχομνχκπονηθεί ή-ε- 

γκριθεί χπό κοινού από τις αρμόδιες υπηρεσίεςτου Υπουργείου 
δημοσίων .Έργων, και του ΟΑΣ, γιο την περιοχή αρμοδιόιηιάςτου, 
ή τωντιπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών,-για.όλες’Τίς.άλ- 
■λεςπερισχέςτης χώρας και με κοινή ιπτόφασητων Υπομργώυ. Δη
μοσίων" Εργων, και .Συγκοινωνιών, μπορούν να καθορίζονται οδοί 
ή λωρίδες κυκλοφορίας στις οποίες κυκλοΦαρούνμόνο μέοα.δη· 
μόσκον οδικών μαζικών μεταφορών προσώπων».

Η ττα£κπτύνα> utoo ο c παραγροφος < του.αοβραυ.52 του ΚΟΚ-.τίθεται,· 6-
σνηκσπχστύθπκε με το ύοθβο £ του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ55/Α]26~4'1983]ι.

ΑΡΘΡΟ 52. παράγραφος 5:
τι5. Για την ανακούφιση, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της 

οδικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την ανΰγκη.εξασφάλισης 
καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής της οδικής ουγκοινωνίης.μετό 
μέσα δημόσιων οδικών μαζικών μεταφορών προσώπων ή για λό
γους γενικότερου δημόσιου συμφέροντος μπορούν ναπαίρνονται 
μέτρα περιοριομού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίος ή της στάθ
μευσης μηχανοκίνητων οχημάτων οποιοσδήποτε κατηγορίας ή-ο- 
ριπμενων κατηγοριών καθώς κα: μοτοποδηλάτων, σε ορισμένη 
περιοχή η περιοχές της χωοας η πόλεων η κωμοπώλεων ηυε ορι
σμένη οδό η οδούς ή και σε τμήμα π τμήματα οδού ή οδώΥ,Σπς 
περιοχές όπου, σύμοωνα με tic διατάξεις του ποοηγούμενου-ε- 
δαφίοσ, έχει αεανορευθεί η στάθμευση οχημάτων.καεμαχσποδη- 
λεπων,-έκτος one τις προβλεπομενες αποτην παοάγροφη πιπή 
ποινές, μππρεί.να γίνεται και η μεταωοοαπου σχήματος ητουμο- 
τοποδήλατου, σύμΦωναμε τα οριζόμενα στην nap. 8,tou άρθρου 
34 .του K.OJC. .Τα μετρά που προξ,ιεπονταιστηνπαράγροφοαυ
τή παίρνονται γιατην πεοιοχήτης τεωςΔιοίκησης Πρωτεύουσας 
με κοινή απόφαση των Υπομονών.Δπμοοίων Έρνων. Συγκοινω
νιών μι Δημοσίες Τάξης και γι- τις υπόλοιπες τιεριοχέςτης χώ
ρας με απόφαση που οικείου νομάρχη.

«Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται 
κατάπο προηγοιιμενο εδάφιο τμιωοείχαι για μεν-τη στάθμευση 
κατά .τις διατάξεις του άρθρου 5 που πηοΟντοσγιαδε αα-μέερο 
περιορισμού ή απαγόρευσης της κύκλοβορίαςμε ππόστιμοπου- 
λάχιστον πέντε χιλιάδων '5.000; δραχμών».

52 του ΚΟΚ τίθεται. Cm me αντικατασταθτικε υττηντηοονοαβοΦταώρωαι ι 
του KE®. Γ1 της 10Π9Θ8 (ΦΕΚ 1UA/1(»-V19B8; Π.1Μ

Άρθρο ν 81
Μηχανισμός εξαρτήματα και συσκειισί οχημάτων

1. Ταουτοκίνηταρχήματα πρέπει να είναιχφωόιααμέναΔίε'σύ' 
στημα διευθύνσεως,πο οποίον να επιτρέπη ειςπον σδηνόντην 
ευχερή,'ταχείαν καιροφαλή αλλαγήν κοτευθυνοεωςτιοοαχήμο 
τός του.

2. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα μοτοποδήλατα.πρβπεπνα.εί 
ναι εφωδιαομέναμεάνατουλαχιστον κσθρεπτηνρππιοβετηιιένον 
εις θέσιν η οποία να.εξαοφαλίζη την οοατοτητα τηςοδου Οπισθεν 
του οχήματος.

3. Το αυτοκίνητα οχήματα, τα αγροτικά μηχονήμστοΛαοτεμη- 
χανήματο έργωνταιοποίο κινούνται εις τας οδσύςτιρέπειαιαιεί- 
ναι εψωδιασμένο με ένα τουλάχιστον ηχητικόν, άαγανον 
προειδοποιήσεως ικανής εντάσεως, οι δε μστοσυκλέτταιjunrra 
μοτσποδήλστα με όμοιον όργανον μικρότερος βντάσεως. θ ήχος 
ΟΌΠοίος-εκπεμπεται υπό του ηχητικούρργώνουπρέπει.να,είναι 
ομνεχήςπου αυτού τόνου και ουχί διαπερασπκός.

4. Τα οχήματα αμέπου ανάγκης, τα έχοντα ιιρυιερααότητα ως 
καιπαοχήμστα δημοσίας μαζικής μεταφοράς επιβατών .δύναται 
να-έχουν καεάλλαηχητικά όργανα, αιπροδιαγραφαί.τωνοπηίων 
καθορίζονται με απώφαοιν του Υπουργού Συγκοινωνιών.

5. Ή χοήσιςραλπίγγων εναλλασσομένοο Γτχου,-πειρηνωνειίφυ- 
ρικτρών κ_λπ_-απαγαρεύτεται, εκτός των οχημάτων τηςττροηγου· 
μένης παραγράφου.

6. Τα ποδήλατα.- εκτός των χρησιμοποιούμενων ειςαθλητιχούς 
αγώνας,-επιβάλλεται να είναι εφωδιαομένα με-ένα-κουδούνι

7ΓΤα διαφανήμερη των αυτοκινήτων οχημάτων και τωνμμιμουλ- 
κομμένων τασποίασπστελούν τμήμα του αμαξώματος.αυτών,πε
ριλαμβανόμενου -.και που ανεμοθώρακος, ως -και -ριομδήπατε 
εσωτερικού χωρίσματος, επιβάλλεται να είκατποιαύτα. ώστε.εις 
περίπτωσιν θραύσεως των ο κίνδυνος τραμμσπσιιοότητοσώπων
να. μειώνεται, ειςπο Έλα χι στον

: Ειδικώττερσντο διαφανή μέρη του ανεμοθώρακος πρέπει.να είναι 
-κατασκευασμένα εκποιαύτης ύλης ώστε:

α) Η διαφάνεια του ανεμοθώρακος να μηνελαττώνΕταιμε την 
. πάροδον του χρόνου.

β) Αι εικόνες των αντικειμένων τα οποία βλέπονται διααιέαου 
του ανεμοθώρακος να μη παραμορφώνονται ειςμεγάλον βαθμόν 
και

γ) εις περίπτωοινδραύοεώς του, ο οδηγός να έχη αρκετά κα
θαρόν θέαν της οδού.

Ε. ΤοαυτοκΙνητον όχημε. το οποίον έχει ανεμαβώρακαδιπυτό- 
σεων και σχήμπτος.-ωστε ο οδηγός vc μη δύναται νο βλέπη κα- 
νονικώς έμπροαβεναυτού, παοά μόνον δμτμέαοιτχού διαφανούς 
μέρους του ανεμοθώρακος. επιβόλλεται-να.είναΐ'ΧΦωδιααμένον 
μεένα τουλάχιστον αποτελεσματικόν καθεακυ μ ρια ανεμοθωοο- 
κος. τοποθετημένον.εις.ιασάλληλον θέσιν.και σαποίος νο_λεττουο 
γή κατά τρόπον ώστε .vc. μην απαιτητοί διαοκής,ενεανεισ που 
σδηγού.-Απ αγορεύεται ητσποθετησις η η ονεφτησις. έμπροσθεν 
ή οπισθενπαυ ανεμοθώρακος και η επικόλλησιςεπ' αυτού διαφό
ρων αντικειμένων τα οποίο περιορίζουν πην οοατοτητα που 
οδηγού.

θ.'Τοαυτοκίνητονόχημαποοποίον, ουμΦώνωςπποςπτηνπροη- 
γουμένην παράγραφο, επιβάλλεται να είναι .εΦωδαιαμένον με έ
να τουλάχιστον καθαριστηρο ανεμοθώρακος, πρέπει-τπίσης.να 

- έχα και πλυντηοαανεμοθώρακος
ΤΟ. Τααι/τοκίντττα'αχήμαΐα εκτός τωνμστοσυκλεττών. επιβάλ- 

• Γλεται να ειναι εΦωδιαουένα με ουστημα κτνησεως του οχήματος 
προς τα όπιαθεν. ο χειρισμός του οποίου vc γίνεται οποπης θέ·

. σεωςπου οδηγού.
11. Ο κινητήρ εσωτερικής καύσεως, ο οποίος χρησιμοποιείται 

διαπην.προώθησιναδικούοχήματρς. επιβάλλεται,να είναι εφω- 
: διααμένος μετπτστελεσμπτικόν σιγαστήρα, κατάλληλον.ναμειώ- 
-νη πον- θόρυβον, ο οποίος προκαλείται από τπν έξοδον των



s

καυσαερίων kg, τοιαύτης κατασκευής ώστε να an δύναται να τε- 
θή εκτός λειτουργίας υπό του οδηγού απο της θεσεώς του.

12. Τα μηχανοκίνητα oynuaTa τα ρυμουΛκούιιενα, τα μοτοπο
δήλατα και τα ποδήλατα, επιβάλλεται να Φέρουν επί των τροχών 
των ελαστικά με ή χωοις αεοοθαλαμον ή άλλα ελαστικά ανάλο
γου αποτελεσματικότητας, εις τοιαύτην καταστασιν. ώστε να ε- 
ξασΦαλίζωνται αι συνθήκαι ασφαλείας και η προσφυσις ακόμη και 
επί υγρού οδοστρώματος. Δι αποφόσεως των Υπουργών Δημο
σίων Έργων και Συγκοινωνιών δύναται ωρισμένα ειδικής χρήσε- 
ως μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα να εξαιρεθούν της 
ως άνω υποχρεώσεων αν εκ τούτου δεν προκαλήται φθορά του 
καταστρώματος της οδού. Δι' αποΦάοεως του Υπουργού Συγκοι
νωνιών καθορίζεται το δια κάθε τύπον ελαστικού ελάχιστον επι- 
τρεπόμενον πάχος προεξοχών πέλματος, κάτω του οποίου λόγω 
ελλείψεως επαρκούς ικανότητας προσφύσεως δεν ενδείκνυται διο 
λόγους ασφαλείας η περαιτέρω χρήσις του ελαστικού τούτου.

13. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται 
να είναι εφωδιασμένα με σύστημα αναοτήσεως των τροχών το ο
ποίον εξασφαλίζει την ελαστικήν μετ' αυτών σύνδεσιν του αμα
ξώματος του οχήματος κοίτην απόσβεσιν των ταλαντώσεων. Δι 
αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται να εξαιρεθούν 
ωρισμένα ειδικής χρήσεως αυτοκίνητα οχήματα ή ρυμουλκούμε- 
να της ως άνω υποχρεώσεως.

14. Αυτοκίνητον όχημα, το οποίον δύναται να υπερθή την τα
χύτητα των 40 χιλ. την ώραν επί ευθείας οριζοντΙας οδού, επιβάλ
λεται να είναι εφωδιασμένον με καλώς λειτουργούντα μετρητήν 
ταχύτητας (ταχόμετρον).

15. Τα μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός των διτρόχων μοτοσυκλε- 
τών χωρίς κάνιστρον, τα τρίτροχα μοτοποδήλατα και τα ρμμουλ- 
κούμενα, επιβάλλεται να είναι εφωδιασμένα με την πινακίδα ή την 
ειδικήν συσκευήν επισημάνσεως η οποία αναφέρεται εις τα άρ
θρα 29 παρ. 3 και 34 παρ. 9 του παρόντος Κώδικος. Η ως άνω πι- 
νακίς αποτελείται από ισόπλευρον τρίγωνον πλευράς μήκους όχι 
μικρότερου των 0,40 μ. και πλάτους όχι μικοοτέρου των 0,05 μ 
του εσωτερικού μέρους αυτού δυναμένου να είναι κενού ή χρω
ματισμένου με ανοικτόν χρώμα. Αι πλευραί του εν λόγω τριγώ
νου πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ανακλαστικήν ύλην 
ερυθρού χρώματος. Η πινακίς πρέπει να είναι κατασκευασμένη 
κατά τρόπον ώστε να δύναται να τοποθετήται σταθερώς εις κα- 
τακόρυφον θέσιν.Αι προδιαγραφαι των πινακίδων, της ανακλα
στικής ύλης αυτών ως και των ειδικών συσκευών επισημάνσεως, 
καθορίζονται με κοινήν απόφασιν των Υπουργών Συγκοινωνιών 
και Δημοσίων Έργων.

16. Τα επιβατηγό αυτοκίνητα οχήματα επιβάλλεται να είναι ε- 
φωδιασμένα με ζώνας ασφαλείας εις τας εμπρόσθιας θέσεις αυ
τών. Δι' αποφόσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται 
αι προδιαγραΦαί των ζωνών ασφαλείας. Δια τα κυκλοφορούντο 
κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος παρέχεται διετής προθε
σμία 6ic τον εφοδιασμόν των με ζώνας ασφαλείας. Μετά την λη- 
ξιν της προθεσμίας αυτής η χρήσις των ζωνών υπό των οδηγών 
KCi επιβατών των επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, 6α είναι υ
ποχρεωτική.

17. Tg αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκουμενα. μεγίστου ε- 
πιτρεπομένου βάρους μεγαλύτερων των 3.500 χιλιόγραμμων, ε
πιβάλλεται να είναι εφωδιασμένα με καταλλήλους σφήνας 
αναστολής κυλίσεως (Τάκοι).

16. Εκτος των ημιρυμευλκουμένων, τα ρυμουλκουμενα τα οποία 
δεν είνει εφωδιασμένα με την εις το άρθρο 56 παρ. 5 του παρό
ντος Κώδικος αναφερουένην αυτόματον τροχοπέδην, επιβάλλε
ται να έχουν εκτός της κυρίας συσκευής ζεύξεως και δευτε- 
ρεύουσον σύνδεσιν, η οποία Sc εμποδίση, εις περίπτωσιν θραύ
σεως της κυρίας συσκευής την πτώσιν της ράβδου έλξεως του ρυ- 
μουλκουμένου επί του εδάφους και θα εξασφαλίση την συνέχισιν 
της ασφαλούς έλξεως τούτου.

19. Δι' αποφόσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται να ε
πιβάλλεται, όπως, αυτοκίνητα οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων 
(συρμοί) μήκους μεγαλυτέρου των 10 μέτρων, εφοδιάζωνται με συ
στήματα δια των οποίων υποβοηθείται η λήψις σημάτων προειδο-

ιοιτκ ι . - -α οποία δίδονται υπό των οδηγών των ακολουθούντων
όχημα ίων.

20 7α ϊωΓ,λατα οχημοτο μεγίστου επιτρεπομένου βάρους μέ
χρι 3 000 χιλιόγραμμων, δύναται να Φέρουν μεταλλικές στεφάνας 
εις τους τοοχούς το πλάτος των οποίων εις ουδεμίαν περίπτωσιν 
επιτρέπεται να είναι μικρότερον των 0,05 μ Αι στεφάναι αυταί ε
πιβάλλεται να είναι συνεχείς, κυλινδρικοί και χωρίς προεξοχάς, 
γωνίας ή διακοπάς, απαγορεύεται δε να στεοεώνωνται επί των 
τροχών με καρφιά των οποίων η κεφαλή εξέχει της επιφανείας 
των στεφάνών.

21 Τα μηχανήματα έργων και τα αγροτικά μηχανήματα τα ο
ποία δεν δύναται να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλυτέραν των 40 
χλμ. την ώραν, επί ευθείας οριζόντιας οδού, επιβάλλεται να φέ
ρουν προς αναννώοισίν των εις την οπισθίαν πλευράν ειδικήν με
ταλλικήν τριγωνικήν πινακίδα της οποίας το περίγραμμα φέρει 
αντανακλαστικόν υλικόν ερυθρού χρώματος, η δε υπόλοιπος ε- 
πίΦόνεια Φθορίζον υλικόν επίσης ερυθρού χρώματος.

22. Τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, ως ε
κρηκτικός ύλας αυτομάτως αναΦλεξίμους, ευφλέκτους ύλας εις 
στερεόν ή υγρόν ή αέριον κατάστασιν, τοξικάς ουσίας, ραδιενερ
γά υλικά, διαβρωτικά υλικά, δυσόσμους ουσίας και υπεροξείδια, 
επιβάλλεται να φέρουν προς αναννώρισίν των εις την εμπρόσθιαν 
και οπίσθιον πλευράν ανά μίαν ειδικήν μεταλλικήν ορθογώνιον 
πινακίδα της οποίας η επιφάνεια έχει καλυφθή με αντανακλαστι
κόν υλικόν πορτοκαλόχρου χρώματος με περιθώριον μαύρον. Ε
πί της πινακίδος αναγράφονται δύο αριθμοί εκ των οποίων ο μεν 
άνω δια να σηυειώνπ την κατηγορίαν του κινδύνου, ο δε κάτω διο 
το είδος του μετα©ερομένου Φορτίου.

23. Τα οχήματα, μεγίστου επιτρεπομένου βάρους 7.500 χιλιό
γραμμων και ΰνω και τα ρυμουλκούμενα οχήματα μεγ. επιτρεπο- 
μένου βάρους 3.000 χιλ. και άνω. επιβάλλεται να φέρουν προς 
αναγνώοισίν των εις την οπίσθιον πλευράν των μίαν ή δύο μεταλ
λικός πινακίδας, αι οποίοι έχουν εναλλασσομένους λοξός λωρί
δας Φθορίζοντος υλικού ερυθοού χρώματος και αντανακλαστικού 
υλικού κίτρινου χρώματος.

24. Τα οχήματα ή οι συνδυαοιιοί οχημάτων μήκους 13 μέτρων 
και άνω, επιβάλλεται να φέρουν προς αναγνώρισίν των εις την 
οπισθίαν πλευράν των μίαν ή δύο πινακίδας των οποίων η επιφά
νεια καλύπτεται με φθορίζον υλικόν χρώματος ερυθρού και αντα
νακλαστικόν υλικόν χρώματος κιτρίνου και επί των οποίων 
αναγράφονται ειδικό σύμβολα.

25. Αι διαστάσεις, αι τεχνικοί προδιαγραφαί, ως και αι θέσεις 
τοποθετήσεως των εις τας προηγουμένας παραγράφους 21, 22, 
23 και 24, ειδικών πινακίδων επισημάνσεως ειδικών οχημάτων κα
θορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Δημοσίων Έρ
γων και Συγκοινωνιών.

26. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δύναται να ε
πιβάλλεται ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων, των υπ' αυτών ρυμουλ
κουμένων, των μοτοσυκλεττών και των μοτοποδηλάτων και δι' 
άλλων, έκτος των ανωτέρω, εξαρτημάτων ή συσκευών (ιδία πυ
ροσβεστήρων! προοριζουενων διο την ασφάλειαν των οχημάτων 
τούτων η των άλλων επί της οδού οχημάτων, την βελτίωσιν του 
εξοπλισμού των και την εξυπηρέτησιν του δι αυτών, εκτελουμέ- 
νου έογου. Δια της αυτής αποφάσεως δύνατσι νο επιβάλλεται ο 
εφοδιασμός όλων των οδικών οχημάτων δια κιβωτίου το οποίον 
6ο πεοιέχη υγειονομικόν υλικόν πρώτων βοηθειών.

27. Ο θέτων εις κυκλοφορίαν ως και c οδηγών αυτοκίνητον ό
χημα. αγροτικόν μηχάνημα ή μηχάνημα έργων, κατά παρόβασιν 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή μη εφωδιασμένον δια των 
υπό του άοθοου τούτου προβλεπομένων μηχανισμών, πινακίδων, 
συσκευών, ζωνών σσφσλείας ή συστημάτων ή έχον μηχανισμούς, 
πινακίδας, συσκ.ευάς, ζώνας ασφαλείας ή συστήματα μη πληρού- 
ντα τας απαιτήσεις του ιδίου άρθρου τιμωρείται δια προστίμου ■ 
τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) δραχμών.

26. Ο θέτων εις κυκλοφορίαν όχημα ετέρας κατηγορίας κατά 
παοάβασιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή μη εφωδιασμέ- 
νον δια των υπό του άρθρου τούτου προβλεπομένων, κατά περί- 
τττωσιν, μηχανισμών, πινακίδων, συσκευών ή συστημάτων ή έχον
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4ΐηχ«ιομοϋς..πινακίδας, συακευάς ή συστήματα μη πληρούντατας 
.-απαιτήσεις του ίδιου άρθρου, τιμωρείται δια προστίμου τουλάχι
στον χιλίων τετρακοοίων (1.400) δραχμών.

Άρθρον 96
Έιδικαί περιπτώσεις αφαιρέσεως αδείας οδηγήσεως

.-Εάν δια την.διάπραξιν κακουργήματος ή εκ δάλου πλημμελή 
.ματος εχρησιμοποιήθη ως μέσον δια την τέλεσιν τούτων οδικόν 
όχημα η. υπό του αυτουργού ή ουμμετόχου των ως άνω εγκλημά
των, κατεχομένη άδεια ικανότητος οδηγού ανακαλείται υποχρε- 
ωτικώς υπό του.δικαστηρίου δια χρονικόν διάστημα ενός έως δέκα 
ετών, εφ' όσον η επιβαλλομένη ποινή είναι διάρκειας τουλάχιστον 
τριών, μηνών.

-ΑΡΘΡΟ ΙΟΙ.ιπαράγραφος 2:
2,.Οδηγοί.και:επιΒαται δίτροχων μοιοουκλεττών χωρίς κάνι- 

σχρον και δίτροχων μοτοποδηλάτων υποχρεούνται να φέρουν προ
στατευτικόν κράνος.

ΑΡΘΡΟ 108/παράγραφος 4:
Λ. Από της,εφαρμογής του συστήματος της παραγράφου 1 του 

nappyioxpapBpou καταργούνται οι διατάξεις του παρόντος Κώ- 
δικος αι οποίαι προβλέπουν διοικητικός ποινάς. ως και αι διατά- 

. ξεις δια των,αποίων.επιβάλλονται παρεπόμενοι ποιναί αφαιρέοεως 
τηι^αδείας -ικανότητος οδηγού υπό των δικαστηρίων.

Γιαπαραβασεις του παρόντος κώδικαπου εντάσσονται στο σύ- 
στημαελέγχου συμπεριφοράς οδηγών μεταγενεστέρως, μπορεί 
με τηναπώφαση ένταξής τους να,επιφυλάσσεται η,εφαρμογή και 
των ιδίωνυαυτών διατάξεων.

Αι σχετικοί παραβάσεις θα καταγράφωνται και βατιμωρούνται 
κατάταυάνω δια της κατ' εξουσιοδότησιν του παρόντος άρθρου 
εκδοθησομένης κοινής Υπουργικής αποφάσεως.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Γto την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
ποιακυρώθηκε με το νόμο 614/1977 (ΦΕΚ 167Α/16.6.77) και άλλων 
διατάξεων

Άρθρο 1

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

«Γία τις προσωρινές διαγραμμίσεις οδών, μπορεί να χρησιμο
ποιούνται ανακλαστήρες. φωτεινοί δείκτες, πλαστικοί κώνοι και 
σποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό η αντικείμενο, οι προδιαγρα
φές των οποίων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της πο· 
ραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος κώδικος».

Άρθρο 2

Η-παράγραφος 5 του άρθρου 16 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο
ρίας αντικαθίσταται ως έξης:

•5. Κανένας οδηγός δεν στιτρέπεται να κυκλοφορεί σιτοδόστρω- 
μα -που προορίζεται γιο την αντίθετη προς την κατεύθυνση του 
κυκλοφορία, καθώς και σε πλστείες. πεζόδρομους. πεζοδρόμια, 
νησίδες ασφάλειας και διαχωρισηκες νησίδες ή ειδικά ερείσμα
τα,-τα οποία προορίζονται γιο την κυκλοφορία των πεζών, εκτός 
από περιπτώσεις απολύτου αναγκης ή όταν ειδικές ρυθμίσεις το 
επιτρέπουν.»

Άρθρο 3

α Στο άρθρο 18 του Κώδικα Οδικής ΚυκλοΦορίαςτιροστίθεται 
παρ. 3 ως εξής:

«3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που π διέλευση αντιθέτως κινού
μενων οχημάτων είναι δυσχερής ή αδύνατος έχουν .ανάλογη ε

φαρμογή οι διατάξεις των δύο τελευταίων, περμπώαχων-της 
προηγούμενης παραγράφου με την προσθήκη όχεσετιερένταιση 
οχημάτων της αυτής κατηγορίας υποχρεούται σε οπισθοδρόμιση 
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 Κυ
κλοφορίας προστίθεται το εξής:

«Οι οδηγοί αυτοκινήτων οχημάτων, που κινούνται σε οδό με χιό
νια, υποχρεούνται να τοποθετούν στους δύο τουλάχιστον κινη
τήριους τροχούς αντιολισθητικές αλυσίδες. Την (δια υποχρέωση 
έχουν οι οδηγοί των ανωτέρω οχημάτων και όταν κινούνται σε ο
δό με παγετό, εφ όσον ειδοποιούνται προς τούτο από ειδικές,ρυθ- 
μιστικές 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:

«10. Ο έλεγχος της ταχύτητας των οδικών οχημάτων μπορεί να 
γίνεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και με ειδικές συσκευ
ές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Χωροτα
ξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδι
κών 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 Ε

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

«2. Ο οδηγός υποχρεούται να μην εισέρχεται εις τον κόμβον έ
στω και αν οι τυχόν υπάρχοντες φωτεινοί σηματοδότες επιτρέ
πουν τούτο, όταν η πυκνότης της κυκλοφορίας είναι τοιαύτη. ώστε 
να υποχρεωθεί, ενδεχομένως, να παραμείνει επί της διασταυ- 
ρώσεως.»

Άρθρο 7

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

«ια. Στις εισόδους και εξόδους των πεζοδρόμων, επί των πεζο
δρόμων, επί νησίδων.ασφαλείας ως και διαχωριστικών νησίδων, 
εκτός αν επιτρέπεται με ειδική σήμανση.»

Άρθρο 6

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

■ε. Να χρησιμοποιούν ακουστικά συνδεδεμένα με φορητά ρα
διόφωνα - μαγνητόφωνα ή άλλες περεμφερεις ηχητικές συσκευές.»

Άρθρο S

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

«7. Τυχόν εγκαταλειπόμενα για οποιονδηποτε λόγο στον τόπο 
του ατυχήματος οχήματα, εφ όσον εμποδίζουν την.οδική κυκλο
φορία, απομακρύνονται με μέριμνο των ιδιοκτητών ή κατόχων αυ
τών και σε αδυναμία η αδιαφορία αυτών από την αρμόδιο 
αστυνομική αρχή.

Οι λεπτομέρειες καθαρίζονται με απόφαση του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης.»


