
Έσί :w σχεδίου Νόμου «σερ: τροσοσοιήσεως 5;ατάσεών τινων 
τ;·] ς;ζ τού Ν. 014/1977 κυ?ω-3έ·/τ:ς Κωδικός 'Οδικής 
Κυκλοφορίας».

Ιΐοόζ τήν Βουλήν των Ελλήνων

1. Διά των διατάσεων τού Ινώ;:·/.;; Όδικής Κυκλοφορίας, 
κυρών εντός διά τού Νόμον 614/1977. κατηργήνησαν σροϊτχύ- 
ζζζί'. διατάσεις ών σροεόλεσετο ή έσιβολή διοικητικών

αυτοκινήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ρωσεων ί άφαίρεσις ο-δειας ικανότητες οοηγητεως αυτοκίνητων 
•/.2: άδειας κυκλοφορίας μετά των κρασκών ττιν2·/.:;ων αυτο
κινήτων! εις τούς σαραί άτα: κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

εις το άρ·3ρον 103 νότον.
2. Τό χρονικόν διάστημα όμως, οττερ διερρευσεν άσό τής

έσαρμογής τών διατάσεων του άνω κωδικός.. άν και σύντο
μον ίήρχισεν εφαρμοζόμενος ό Κώδισ άσό τής 17 ης Δεκεμ
βρίου 1977). άσέδεισεν σεριτράνως ότι ν: ρυθμίσεις αυτού 
τόσον εις τον τομέα τών σοτ/ικών κυρώσεων (μικρά σροστιμα ι 
όσον και κυρίως εις τον τομέα τών διοικητικών κυρώσεων είναι 
λίαν άνεσαρκείς 7.2! άτελέσφοσσ. διά τήν συγκράτητιν τής 
σλειονότητος τών οδηγών αυτοκινήτων άτο τήν ροσην ττρ-ος τας 
σαραβάσεις τών y.r/όνων όδικής κυκλοφορίας, ______  _

Τοότο άσοδεικνύεται άσό τον άρι-3μόν τών κα-3 έκαστη/ ση- 
μειουμένων σαραβάσεων Εστις αυξάνει άλματωδώς σαρά τήν 
έντασιν τής αστυνομεύσει»; τών οδών καί τήν σρ οσσα-3ε:αν ητις 
•/.χταβάλλεται εν. μέρους τών συνασμοδίων Ύσουργειων —ρος 
τ μ κατεύ-όυνσιν διαφωτίσει»; καί διασαιδαγωγήσεως τον κοι
νού καί τής σημάνσεως τών όϊών.

3. Ή διασίστωσ’. ς αΰτη μέ τάς εντεύθεν δυσμενεστάτας έττε- 
στώσεις της εις τό κοινωνικόν σύνολον (νύξη::; τροχαίων ατυ
χημάτων, κύκλο φ οριακόν χάος κλσ.) ήγαγε τη·/ ύσηρεσίαν είς 
τήν είσήγησιν τών., εις το σαρόν σχέδιον Νόμον, σεριλαμβατ/ο- 
μενων μέτρων σρός άναχαίτησιν τού συνεχώς όγκουμένου •λύ
ματος σαραβάσεων τών κανόνων τον Κώδικες Όδικής Κυκλο
φορίας.

4. Οντω, δ:ι·ά τών έσί μέρους διατάξεων τού σαρ όντος σχε
δίου Νόμον σροβλέσοντα: τά εξής:

Δ:ά τής διατάσεως τού άρθρου 1 ύσοόσθμίζετα: τό άο!νή
μα (πλημμέλημα)· τής σαραδιάσεως τού ερυθρού φωτός (άρ
θρο-/ 6 σαρ. 4 έδ. β', ε' καί η') εες σταίτμα. Δ;ά τής ρυθμά-

ταντης τ/.οτε’.τα: η αμεσ ;;μωρ'.2 των, σαραοατων ϊια■7ΐ<ι) C
τής εύχερείας καταβολής ύσ) αυτών τού ήμ-ίσεος τού σροβλε- 
σομένου οτροστίμου (βάσει τής ίιστάσεως τον άρθρου 104).

Δ’.ά τού άρθρου 2 αντικαθίσταται ή σαράγραφος 7 τού άρ
θρου 10 τού ΚΟΚ έσ! σκοσώ συμσληρώσεως αυτής. Ή σνμ- 
σλήρωσις συνίσταται ε!ς τό νά καλύΊ/η τήν ά'/άγκην όσως ή 
αστυνομική αρχή έχε·, τήν εϋχέρε’.α/ νά άφαορεί ή νά έσαλεί- 
φε·. τοσο·3ετουμένας. άσό ·δ:ώτας. σινακίδας κατευθυντηρίους 
κλσ. οτα/ αυται σροκαλούν συγχυσιν με τ ά τών συ/ακίδων ση- 
μά·/σεων ή τών διαγραμμίσεων τών όοών. Ή συμσλήρωσ·ς αύτή 
έκρί-όη ά'/αγκαία σρός τόν σκοσόν ά-/αχα·.τ?σεως τον καίημε- 
ρτνώς όγκο υμέναν κύιατος τοσοΔετήοεως ε!ς τάς όδονς ϋσό 
ιδιωτών διαφόρων σ:νακίδων, κατευθυντηρίων όνομαζομένων. 
δ·.ά τή·/ έξυσηρέτησιν τών έσ:χε:ρή:εών των. α:τ:νες όμως 
σροκαλούν σύγχνσ:ν είς τούς οδηγούς με τάς έντεύ-λεν συνε- 
σείας είς τή-/ άσφάλεια-/ τής κυκλοφορίας. Δ:ά τής αυτής δ;α- 
τάσεως σροόλέσετα: κατασταλτικός έ/.ε-,/χος όστ·ς ά-/2τί·5ετα! 
είς τάς οικείας άστυνομ:κάς άρχάς.

Δ:ά τού άρ'5-pcu 3 συμσληρούντα: αί δ:ατάσε:ς τού άρ·3ρ;υ 
12 τού αυτού ώς ά-/ω Κώδ:κος. ·3ΐσσ·.7ομέντ- νσοχρεώσεως 
τών οδηγών νά συμσερτφέρωντα: με ευγένειαν σρός τούς σε- 
ζούς. σρός τούς άλλους όδηγούς κα-5ώς καί σρός τούς έσ'.ίά- 
τας. ά-/ σρόκειτα: σερί οδηγών αυτοκίνητων έκτελούντων δη
μοσία/ συγκοινωνία/ (τασί. αστικών, ύσεραστοκώ-/ καί τονοί- 
στ:κών λεοσφορείων). ■ - ·

Ή συμσλήρωσ'.ς αύτη έκρίνη αναγκαία κυρίως διά νά 
ύσάρχη δυνατότης έλεγχον τών οδηγών αυτοκινήτων δημοσίας 
χρήσεως, οίτινες όσό τό ίσχύον κα·5εστώς είναι σα·/τελώς 
άνεσέλεγκτο! ιδία άσό τής σλευράς τού δ:ο:κητ:κοϋ ελέγχου 
τής συμσερ:φοράς σύτών.

Διά τού άρ-5ρου 4 άντ:κα·3ίστατα>. τό ap-Spov 1δ τού αυτού 
ιύς ά·/ω Ινώδικος τού όσοίου ή δ’.ατύσωσις έχαρακτηρ!σ-3η 
ϋσό εγκύρων νομικών κύκλων (σεριοδικόν Ποινικά Χρονι
κά ΚΖ. 1977 σελίδες 003 καί 604. Εισαγγελία Πρωτοδι
κών Αυηνών. ώς νομικώς σλημμελής. Διά τής νέας οιατυ- 
σώσεως τού άρ·3ροο τούτου, άφ- όνος μεν καθίσταται εύχερε- 
στέρα ή σοινική δίωάις τών σαραόατών τών σχετικών δια
τάσεων. άο έτερου σροολέφ-υησαν είδικαί διατάσεις (σαρ.. 

. 1 καί 2 έν συνδυασμώ μέ τήν σαρ. 4) διά τόν αυστηρόν σοι- 
νικόν κολασμόν τών άτομων τών όδηγούντων οχήματα κατά 
τρόσον έσικινδυνον τόσον άσό σλευράς άσφαλείας τής κυκλο
φορίας. όσον καί άσό σλευράς μολύνσεως τού σεριδάλλοντος 
(καυσαέρια—νόρυβοι). Ες άλλου διά τής νέας διατυσώσεως 
τής διατάσεως ταύτης, ·3ερασεύεται καί έτερον άτοσον ένυ- 
σάρχον εις τήν ίσχύουσαν διάτασιν.

Τό άτοσον τούτο συνίστσται εις τό ότι τιμωρείται είς όα- 
·3μόν σλημμελήματος ή ΰσό τών οδηγών «σαρενόχλησις τών 
χρησιμοσοιούντων τήν οδόν ή τάς σαρόδους διά σροκλήσεως 
κονιορτού ή έκτινάςεως ύδάτων». Μέ τήν νέαν διάτασιν ή 
σαράίασις αύτη τιμωρείται είς ία·3μόν σταίσματος.

Διά τού άρ-ύρου 5 τού σχεδίου, σροτείνεται ή άντικατάστα- 
" σι ς τής'σαρ. 8‘τού άρίΓρου 34 τ'οΰ' ΚΟΚ" εσ5. σκοσώ διευρύν- 

σεως τής διατάσεως ίνα κα·3ίσταται δυνατή ή ύσο τών αστυ
νομικών αρχών άμεσος άσομάκρυνσις οχ: μό·/ον τών οδικών 
οχημάτων, άλλα καί άλλων αντικειμένων όσως τροχόσ.τιτων. 
σκαφών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων, έφ’ όσον σαρεμσοδί- 
ζουν τήν κυκλοφορίαν (σταρ. 1 τού άρ·3ρου 5 τού σχεδίου).

Διά τής σαρ. 2 τού άρ·3ρου 5, αντικαθίσταται ή σαρ. 10 
τού άρ·3ρου 34 τού αύτοϋ ώς ά·/ω Κωδικός, ήτις σροβλέσει 
τή-/ έσιίολήν σροστίμαυ τουλάχιστον εσακοσιων δραχμών εις 
τούς σα;αβάτας τών σερί στάσεως καί στα-3αεύσεως διατά
ξεων. Διά τής νέας ρυ·3μίσεως σροβλέσεται έσιίολή σροστί- 
μου χιλιων δραχμών τουλάχιστον. Ή ρύίμισις αύτη κατέστη 
ά'/αγκαία διά τον έναρμονυμόν τής διαττάξεως ταύτης σρός 
τήν σχετικήν διάταξιν τής σαρ. 10 τού άρ-3ρου 4 κα-3’ ήν 
«ό μή συμμορφούμενος σρός τάς διά τών ρυθμιστικών σινακί- 
δων έσιίαλλομένας ύσοχρεώσεις οδηγός, τιμωρείται διά σροσ- 
τίμου τουλάχιστον χιλιων δραχμών».

Διά τής σαρα-ρράφου 3 τού σχεδίου σροτείνεται ή σροσ·5ή- 
κη νέας σαραγράφου είς τό άρ-3ρον 34 τού ΚΟΚ.

Διά τής νέας ταύτης διατάσεως σκοσείται ή σάταξις τού 
άσαραδέκτου φαινομένου τής καταλήψεως τών οδοστρωμάτων, 
διά τής χρησιμοσοιήσεως οδικών οχημάτων ή άλλων μέσων 
σρός τόν σκοσόν δημιουργίας ανωμαλιών είς τάς συγκοινωνίας.

Διά τού άρ·3ρου 6 τού σχεδίου, σροτείνεται ή σροσ-3ήκη 
νέου άρ·3ρου είς τόν ΚΟΚ, ύσό τόν άρι·3μόν 34α. Διά τής 
νέας διατάσεως τού έν λόγω άρ·3ρου 34α σαρέχεται ή δυνα
τότης είς τάς άστυνομικάς άρχάς νά άσομακρύνουν άσό τάς 
όδούς. σλατειας, κήσους καί έν γένει δημοσίους χώρους, τά 
άνευ ιάρ:·3;χού κυκλοφορίας έγκαταλελειμμενα οδικά οχήματα, 
τροχοσσιτα. σκάφη ή άλλα ογκώδη αντικείμενα, τά όσοία; 
άσοδεδειγμένως σαραμέ>/ουν είς τό αύτό σημείο// σέρτ/ τον 
μηνός καί τών όσοίων δεν καθίσταται έφικτή ή άνεύρεσις 
τών ιδιοκτητών ή κατόχων.

Περαιτέρω σροβλέσεται ή διαδικασία τής άσομακρύνσεώς 
των κα·3ώς καί αί σρούσο-3έσε:ς ύσό τάς όσοία; είναι δυνατή 
ή έκσοίηση αυτών· ύσό τού ’Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημο
σίου Τλικού (ΟΔΔΓ). τό σροιον τής όσοίας άσοτελεί έσ> 
δον τού Δημοσίου.

Διά τής διατάσεως ταύτης σκοσείται άφ’ ενός μεν νά σα- 
5ασχε-3ή ή δυνατότης άσελευ-3ερώσεως τών δρόμων καί τών 
δημοσίων χώρων έν γένε; άσό τά έγκαταλελειμμένα οχήματα 
κλσ. ά'/τικείμ·)*α. άφ’ έτερου δέ νά διασφαλισ-3ούν αί έμσλε- 
κομεναι εις τήν άσομάκρυνσιν, τήν φύλαξιν και τήν έκσοίησιν 
άρχαί άσό συχόν σαραλόγους διεκδικήσεις ΐδεωτών.



Διά τοΰ «ρΨρου 7 -άντικαΨίστατα! ή παφ. 1 τοΰ αρ-ύρου 82 
τοΰ ΚΟΚ. Ή άντικχτάστασις χύτη έκρίΨη αναγκαία καί 
έπ:βεβλημένη^ πρός τον σκοπόν όπως άπαλειφψή ή φράσις 
«καί νά μή προχαλείται ύπερβολική εκπομπή βλαβερών αε
ρίων, καπνώκ, οσμών ή Ψορύβων», ήτις, έν συσχετισμψ μέ την 
νέαν διατόπωσίν τοΰ άρψρου 15 τοΰ ΚΟΚ (άρψρον 4 τοΰ πα
ρόντος σχεδίου) ήδύνατο νά δημιουργήση σύγχυσιν και αμφι
βολίαν περί τής έκάστοτε εφαρμοστέας διαταξεως.

Διά τοΰ άρψρου 8 σνμπληροΰται ή παράγραφος 1 τοΰ άρ- 
άροο 99 τοΰ ΚΟΚ προς τον σκοπόν καλύψεως ένυπάρχοντος 
νομόνετικοΰ χενοΰ. Οΰτω διά τής νέας διατυπώσεως προβλέ
πετα! χητώς ή άπαγόρευσις παραχωρήσεως τής ό^ϊηγήσεως 
οδικού οχήματος, εις πρόσωπον τοΰ όποιου ή άδεια έχει άφαι- 
ρεΨεί, λόγω οίασδήποτε παραίάσεως. κατά την διάρκειαν έκτί- 
σεως τής έπιβληΨείσης ποινής.

Διά τοΰ άρΨρου 9 άντικαΨίσταται το άρ-Spov 103 τοΰ αύτοΰ 
ως άνω Κώδικος.

Δ.ά των παραγρ. 1 καί 2 προβλέπετα: δι’ ώρισμένας παρα
βάσεις τοΰ ΚΟΚ α: οποία: έκρίίησαν πλέον επικίνδυνοι δ:ά 
την ασφάλειαν τής κυκλοφορίας, ή έπ'.βολή τοΰ διοικητικού 
μέτρου τής άφα:ρέσεως τής άδειας ικανότητες όδηγοΰ, τής 
άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων τοΰ οχή
ματος έπί 1Q ή 20 ημέρας, άναλόγως προς την σοβαρότητα 
τής διαπραττομένης παραίάσεως.

Αί διατάξεις τής παραγράφου 3 τοΰ όπ’ όψιν άρ-ΰρου δεν 
χρ ήζουν άναλύσεως κα-S’ όσον ό σκοπός τής Ψεσπίσεως χύτών 
είναι προφανής.

Δ:ά τής παρ. 4 εξαιρούνται τής έπιβολής διοικητικής κυ- 
ρώσεως άφαιρέσεως των πινακίδων ύπό προϋποθέσεις δυο κατη- 
γορίαι οχημάτων, ήτοι πρώτον τά οδικά οχήματα τά άν ή κοντά 
εις νομίμως λειτουργούσα.; επιχειρήσεις έκμισ-ϋώσεως αυτών, 
κατά την διάρκειαν τής μισΨώσεως μόνον καί δεύτερον τά 
όχήματα δημοσίας χρήσεως, έφ’ όσον δεν οδηγούνται ύπό τών 
ιδιοκτητών αυτών.
'·· Ό σκοπός τών εξαιρέσεων αυτών είναι προφανής καί απο
βλέπει' εις την προστασίαν τών άναιτίων επιχειρηματιών έκ.μι- 
οΨώσεως αυτοκινήτων κ.αΨώς καί τών ιδιοκτητών αυτοκινή
των Δ.Χ., άπό ενεργεί ας κακόβουλων ατόμων (μισθωτών καί 
υπαλλήλων οδηγών)..

Αί ώς άνω εξαιρέσεις δεν ισχύουν διά παραβάσεις αί όποίαι 
άναφεροντα: εις την ελαττωματικήν λειτουργίαν τοΰ οχήμα
τος τήν σχετικήν μέ την ασφαλή κυκλοφορίαν αύτοΰ, τήν ύπό 
τουτου εκπομπήν επικινδύνων καυσαερίων καί τήν πρόκλτσιν 
υπερβολικών Ψορύβων. Καί αυτής τής διατάξεως ό σκοπός 
είναι προφανής κ.α! αποβλέπει εις τόν καταλογισμόν διοικη
τικών εύΨυνών εις βάρος τών ιδιοκτητών τών οχημάτων τών 
αμελούν των τήν συντήρησιν αυτών καί ώς έκ τούτου επικινδύ
νων εις τήν ασφάλειαν τής οδικής κυκλοφορίας.

Διά τής παρ. 5 προβλέπετα: ή άμεση καί εις τόν τόπον 
τής παραίάσεως άφαιρεσις τής άδειας όδηγήσεως καί τών 
κρατικών πινακίδων. Ή άφαιρεσις ένεργείτα: άπό τό βεβαιών 
τήν παράβασιν αστυνομικόν ή άλλο όργανον. τό όποιον όργα- 
vcv δύνσται νά είναι καί πολυμελές, προς έξσσφάλισιν έγγυή- 
σεως αμερόληπτου εφαρμογή; τοΰ μέτρου, ώ; σχετικώς Ψά 
ορίζεται διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Συγκοινωνιών 
καί Δημοσίας Τάξεως. ’Ακόμη εις τό άνω όργα/ον (πολυ
μελές) δύνατα: νά συμμετέχη καί ειδικός περί τήν διαπίστω- 
σιν τών ελαττωμάτων ή άλλων, ύπαρχουσών ελλείψεων έπί 
τοΰ οχήματος. Περαιτέρω προβλέπετα: διαδικασία κα! τρόπος 
επιβολής τών ανωτέρω διοικητικών μέτρων διά τά; περιπτώ
σεις πού δέν κα-Ψίσταται δυνατή ή άμασος καί έπί τόπου άσαί-

Διά τής παρ. 6 ορίζεται ότι ο 
φοράς, άποΨηκεύσεως, φυλάξεως 
ρουμένων πινακίδων βαρύνουν τούς 
οχημάτων καί έξουσιοδοτοΰντα: ο 
καί Συγκοινωνιών όπως ρυψμισουν 
γής τής διαδικασία; άφαιρέσεως.

ά έξοδα άφαιρέσεως. μετα- 
κα: επιστροφής τών άφαι- 
ίδιοκτήτας ή κατόχους τών 

ί Υπουργοί Δημ. Τάξεως 
1 τάς λεπτομέρειας έφαρμο- 
κατακρατήσεως καί αποδό-

οεως τών πινακίδων καί καθορίσουν τό ποσό·, όπερ ·ϋα κ,οτα- 
βάλλουν οί τιμωρούμενου, -μετά τήν λήξιν τής ποινής κατά 
τήν παραλαβήν τών πινακίδων των.

Τέλος διά-τής παραγράφου 7 ορίζεται ότι τά λαμβανόμενα 
διοικητικά μέτρα είναι ανεξάρτητα τών προβλεπομένων δια 
τήν αυτήν παράβασιν ποινικών κυρώσεων.

Διά τοΰ αρψρου 10 προστίΨεται παρ. 4 εις τό άρ-ύρον 104 
τού ΚΟΚ.

Διά τής παρ. 4 προβλέπετα: ή δυνατότης αΰξήσεως διά 
Προεδρικού Διατάγματος τών προβλεπομένων προστίμων εις 
ποσοστόν 5% έως 10% έτησιως. .

Διά τοΰ άρΨρου 11 έξαιροΰντα: τής δημοσιεύσεως εις τήν 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως αί ύπό τής αστυνομικής αρχής 
έκδιδόμεναι, κατ’ έξουσιοδότησιν τοΰ ώς άνω Κώδικος αποφά
σεις, τροποποιουμένης τής δατάξ-ως τοΰ άρψρου 111. Ή 2 η- 
μοσίευσις τών αποφάσεων αυτών διά τών όποιων εις τάς 
πλείστας τών περιπτώσεων ρυθμίζονται Ψέματα επείγοντα δι- 
ευκολύνσεως τής κυκλοφορίας, εις τά όποια περιλαμβάνον
ται καί.εντελώς επουσιώδη ή βραχείας διάρκειας τοιαΰτα ή 
προσωρινά: τροποποιήσεις εις τήν κυκλοφορίαν λόγω κατα
σκευής έργων έπί τοΰ οδοστρώματος, όχι μόνον δέν ΨεωρεΤταί 
άπαραίτητος ώς μή έκπληροΰσα ουσιαστικόν τινα σκοπον, 
αλλά καί πρακτικώς τυγχάνει λίαν δυσχερής καί ενίοτε έκ 
τών πραγμάτων ανεφάρμοστος.

Τέλος διά τοΰ άρψρου 12 ορίζεται ότι ή ισχύς τών διατά
ξεων τοΰ Νομοσχεδίου αύτοΰ άρχεται ένα μήνα άπό τής δη- 
μοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

5. Αυται είναι, έν γενικαίς γραμμαίς αί κατευθύνσεις καί 
αϊ βασικαί άρχαί τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου όπερ είσηνφύ-. 
μεΨα όπως τύχει τής έγκρίσεως τής ΈΨνικής Άντιπρο ω- 
πείας. .

6. Επισυνάπτεται παράρτημα εις το όποιο καταχωροϋνται
τά κείμενα τών άντικα-ύιστωμένων διά του παρόντος διατά- 
ξεων. ’ :

’Εν ΆΨήναις τή 30 Δεκεμβρίου 1978 
Οί 'Υπουργοί

Δικαιοσύνης Δημοσίας ΤάίΕεως
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. Μ Π ΑΛΚΟΣ

Δημοσίων "Εογων
Ν. ΖΑΡΝΤΙΝ1ΔΗΣ

Συγκ.οινωνιών
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ
II ροσηρτημένον εις τήν αίτιολογικήν έκΨεσιν έπί του Σχεδίου 

Νόμου «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων τοΰ διά τοΰ 
Ν. G14/1977 κυρωψέντος Κώδικος Οδικής Κυ·/ύ.οφο- 
ρίας».

Π ΕΡI EX Ε I
Τά κείμενα τών διά τοΰ Νομοσχεδίου άντικα-Ψιστωμένων δια

τάξεων ώς καί τά κείμενα τών σχετικών πρός τό Νομοσχέ- 
διον διατάξεων:
Α' — Νόμος G14/1977 «περί κυρώσους τοΰ Κώδικος 'Οδι
κή; Κυκλοφορίας») — ΦΕΚ 167/AV16.6.1977.

ΆρΨρον 6.
Φωτεινή σηματοδότη?:; διά τήν κυκλοφορίαν οχημάτων.
1. Οι όδηγο: τών οδικών οχημάτων ύποχρεοΰντα: νά συμμορ

θώνονται πιρός τάς κατωτέρω ενδείξεις τών φωτεινών σημα
τοδοτών ρυΨμισεως τής κυκλοφορίας, έκτος εάν ή ρύ-ύμισις 
αυτής γίνεται ·ύπό τροχονόμου κατά διάφορο·) τρόπον, 

α) Πράσινον στα-ύερόν φώς κυκλικής μορφής:
Ό οδηγός προχωρεί κατ' εύνείαν έμπρός ή στρέφει πρός 

τά δεξιά ή αριστερά, έκτος έάν άλλο σήμα ή πινακίς άπαγο- 
ρεύη τήν καί' εύΨεία; κίνησιν ή στροφήν. Εις τά; κατωτέρω 
περιπτώσεις καί έάν ακόμη ό φωτεινός σηματοδότη; έπιδεικνύη 
πράσινον φώς. ό οδηγός ΰποχρεοϋτα::
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αα) Κινούμενος κατ εύλείαν έμτρός. νά τη:αχωρή τρο- 
τερα:ότητα είς άλλον όχημα ή τεζ;ν κινονιενον άκόχη έκ ττρ0- 
ηγουχενητ σημ7τοο: :ησεο>ς, στρέοων δέ νά ταραχωρή τροτε- 
ραιοτητα είς τούς πεζούς ;ί ότοίο: κινούνται έτ: τής οδού, 
είς τήν ότοίαν τρύκειτα: νά είσύλλη.

ξό) Χά μή εισέρχεται ε!ς τον όδ:κόν κόμβον. έάν α: συν- 
λήκαι κυκλοφορίας είνα: τοιαύτα: ώστε νά μή δόνατα: νά 
έξέλλη μέχρ: τής έτεχενης αλλαγής φύσεως τής σηματοδο- 
τήτεως.

8) Έρυλρόν ττ2λερόν φως κυκλικής μορφής:
Ό οδηγός ύτοχρεούτα: νά διακόττη τοοείαν τρο τής είί 

•/.ής γραμμής δ:α/.οτής ταύτης. ή. έάν οέν ύταρχη το:χύτη 
είς αρκετήν άτότταστν. τρό τού σηματοδότου. ώστε ή σηματο- 
δότησρς νά,είν» εις αυτόν εύχερώς ορατή. .νά ,ταραμένη δέ έν 
,στάσε: μέχρις ότου άνάψη τό τράσινον φώς. Όμοίως ύτο
χρεούτα: νά μή εισέρχεται εις τον όδ’.κόν ν.όχόον ή νά τροχω- 
ρή έτί διαβάσεως τελών έτί τού όδ:κού κόμβου. έάν ό σηματο
δότης είναι τοτολε τημενος εις τό με τον ή εις τήν άτέναντ: 
τλευράν τού κόμβον.

γ) Κίτρινον σταύερέν φώς κυκλικής μορφής:
Ό οδηγός ύτοχρεούτα: νά 2:α/.όττη τήν ταρείαν, ότως καί 

τρο έρυλρού φωτός, έκτος έά-; εύρίσκεται τότον τλησίον τρός 
τον σηματοδότην, ώττε οέν δύναται νά κάμη τούτο ασφαλώς.

2) Άτλο ή διτλό κίτρινον φώς κνκλ'.κής μορφής τό ότοΐον 
αναβοσβήνει (άναλάμτον):

Ό οδηγός ύτοχρί ύται νά άνακύττη ταχύτητα, νά τροχωρή 
με ιδιαιτέραν τροσοχήν και νά ταραχωρή τροτεραιότητα εις 
τούς τεζούς. _

ε) Άτλό έρυλρόν φώς τό ότοΐον αναβοσβήνει (άναλάμτον)’ 
κνκλ’.κής μορφής ή διτλό εναλλαττόμενον έτί τού αυτού ιστού, 
εις τό αύτό ύψος καί τρός τήν αύτήν κατεόλυνσιν:

Σημαίνει μεγάλον κίνδυνον κ.αί ύτοχρεώνε: εις άκινητο- 
τοίησιν τού οχήματος.· ότως καί τρό έρυλρού σταλερού φωτός. 
"Η σηματοδότησις αύτή χρησ:μοτο:·είται μόνον εις ίσοτέδους 
σιδηροδρομικές διαβάσεις. εις τρντ6άτε:ς τρός κ’.νητάς γε- 
φύρας ή άτοβάλσας οχηματαγωγών, όταν τυροσβεστικά οχή
ματα εισέρχονται εις τήν οδόν ή τλητ:άζονν άεροτλάνα. τά 
ότοΓα λά διέλλουν ε!ς χαμηλόν ύψος άνω τής οδού.

ct) Πράτινον φώς ύτό μορφήν ενός ή αερίστε τέρων βελών:
Ό οδηγός δόνατα: νά τροχωρήση μόνον κατά τήν κ.ατεύ- 

-λυνσιν ή ότοία δεικνύεται ντο τού βόλονς ή των βελών. Βέλος 
τ.τός τά άνω την.αίνε: ύτοχοεωτικήν κϊνησιν κατ’ εύλεΐαν 
εχτρός.

ζ) Σηματοδότης τριχρώμου συστήματος ό ότοίος τεριλαμ- 
βάνε: ενα ή τερισσότερα τρύσλετα τράσ:να βέλη:

Ό οδηγός δύναται νά τροχωρή τρός τήν ϊε:κννομένην ύτό 
τού βέλους ή των βελών κατεόλυνσιν ά'^εςαρτήτως τής φά- 
τεως τή; ότοίαν εχει ό τηματοϊότης κατά τήν ττιγμήν εκεί
νην άφού τροηγοναένως είτέλλη εις τή·/ λωρίϊα κυκλοφορίας 
ή ότοία τροορίζετα: ϊ:ά τά οχήματα τά κινούμενα τρός τήν 
ύτό τού βέλους ή τών βελών ϊε’.κννομένην κατενλνντ:ν.

Όϊηγός ό ότοίος ενρίτκετα: έντός τής λωρίοος κυκλοφο
ρίας ή ότοία τροορίζετα: ϊ:ά τά οχήματα τά κινούμενα τρός 
τήν ύτό τού βέλους οε:κνυομένην κατεύλυνο:ν, ύτοχρεούτα: νά 
κ:νηλή τρός τήλ κατεύλνντιν αύτήν. έκτος έάν, ϊ’.ακ.όττων 
τήν τορεία'^ του. ϊέν λά ταρημτό::ζε τή>^ κίνητ’.ν τών ότίολεν 
αυτού έττί τής ίϊίας λωρίοος κινούμενων οχημάτων. Εις τάς 
ανωτέρω τερ:ττώαε:ς ό όοηγός έτ:τρέτετα: νά τροχωρήτη 
τρός τήν ύτό τού βέλους οεικνυομένην κατεύλυνοτν μόνον έάν 
α· συνλήκα: κυκλοφορίας ε:ς τή; όοόν εις τήν ότοίαν τρό- 
κε:τα: νά είτέλλη έτιτρέτουν τούτο καί οέν έκτίλεντα: εις 
κίνϊυνον οί τεζοί.

η) ’Ερυλρόν φώς ύτό μορφήν βέλους: Ό όοηγός άταγο- 
ρεύεται ·κι κινηλή τρός τήν ύτό τοΰ βέλους 2ε:κνυομόνην κα- 
τεύλυντ:ν καί ύτοχρεούτα: νά ό-.ακ.όττη τήν τορείαν τού οχή
ματος του ότως καί τρό έρυλρού τταλερού φωτός κυκλικής
μο??ής· ’

λ) Κίτρινον φώς ύτό χορδήν βέλους- το οποίον είνα».
λερόν ή αναβόσβηνε::

Ό όοηγός έχε: τάς αύτάς υποχρεώσεις οττως καί
ίωτος κυκΛ’.ν.ής αορσής.

*.) Έρυλρόν φώς. ύτό μορφήν ράοοων τεμνομένων εις σχή
μα X. τό ότοΐον είνα: τοτολετημενον έτάνω άτό λωρίοα κυ
κλοφορίας. ε:ς όόόττρωμα με τερ:ττοτέρας τών έύο λωρίόων 
αί ότοία: χωρίζονται μέ κατά μήκος ::αγραμμ:τε:ς. άταγο- 
ρεύε: τήν χρητ:μοτοίητ:ν τής λωρίϊος αυτής, τράτ’.νον 2έ 
φώς. ύτό μορφήν βέλους τρός τά κάτω, ταρέχε: ϊικαίωμα 
κινήτεως έτ' αυτής.

2. Φωτε’.νοί τηματοοότα:, οί ότοίο: έχουν σόμβολον τοόη- 
λάτου έτ! τών φώτων ή τηματοοότα: μ:κροτέρου μεγέλους τού 
κανονικού, μέ έρλογών.ον ταραλληλόγραμμον τινακίϊα τής 
αυτής ένΒείςεως έτί τού ίττού των ισχύουν μόνον ίιά τούς 
,τοοηλάτας.

3. Ή ρύλμ:τ:ς τής κυκλοφορίας ύτό τροχονόμου, κατά τρά
του άντίλετον τρός τάς έν2είςε:ς τών φωτεινών σηματοδο
τών. γίνετα: ε:ς έςα:ρετ:κάς μόνον τερ:ττώτε:ς λήψεως εί- 
ο:κών καί έκτακτων μέτρων. Έάν ϊέν είνα: δυνατόν μετά 
τροηγουμένην είδοτοίητ’.ν τού τροχονόμου, νά σβήσουν οί φω- 
τε’.νοί τηματοδότα:, ή ώς ά^ω ρύλ*μ:τ:ς γίνεται_ϊ:ά σημάτων 
τρός τούς χρησ μοτοιούντας τήν οδόν καί άφού βεβα’.ωλή ό 
τροχονόμος ότ: έκ τής ένεργείας του αυτής δεν ϊημ:ουρνεΐ- 
τα: κίνδυνος ατυχημάτων.

4. Ό· ταραβαίνων τά διατάσεις τής ταραγράφου 1 έδάφ-.α 
β-, ε' καί η' τού ταρόντος άρλρου όοηγός τιμωρείται δ ά φυ- 
λακίσεως άτό ένός μέχρι δώδεκα μηνών καί δι’ άφαιρέσεως 
τής άδειας ίκα^ότητος οδηγού έτί χρονικόν διάστημα ένός 
μηνός, τούτης έτ:βαλλομένης ύτοχρεωτ:κώς ύτό τού δικα
στηρίου.

Ό ταραβαίνων τά λο:τάς διατάξεις τού ταρόντος άρλρου 
τιμωρείται διά τροστίμου τουλάχιστον χιλίων τεντακοσίων 
δραχμών.

•'Αρλρον 10.

1........... .... .... ...................................... .. ..·..............
7. ;Αταγορεύετα*. ή έγκατάστασις οίασδήτοτε τινακίδος, 

οδηγίας, δ’.αγραμμίσεως ή συσκευής ή ότοία δύνατα: νά δη- 
μιουργήση σύγχυσιν μετά τινακίδος σημάνσεως ή άλλης συ
σκευής ρυλμίσεως τής κυκλοφορίας, νά καταστήση αύτάς όλ:- 
γώτερον όρατάς ή άτοτελεσματικάς, νά τροκαλέση λάμβω- 
σ:ν εις τούς χρησ-.μοτοιοϋντας τή-^ οδόν καί γενικώς νά άτο- 
στάση τήν τροσοχήν τωύ κατά τρότον δυνάμενον νά έτ:δράση 
έτί τής ασφαλείας τής κυκλοφορίας.

Άρλρον 15.
Καυσαέρια — Θόρυβοι κλτ.

1. Οί οδηγοί ή κάτοχο: ταντός όδ:κοΰ οχήματος ύτοχρε- 
οΰντα: νά:

α) φροντίζουν ίδια δ:ά τής κανονικής συντηρήσεως τοΰ κ:- 
νητήρος, τής άτοφυγής ύτερφορτίσεως τούτου καί‘τής όρλής 
ρδηγήσεως, νά μην έκτέμτωντα: έκ τών οχημάτων των βλα- 
ττικαί δ:ά τήν υγείαν τού άνλρώτου ούσίαι καί τροίόντα ρυ- 
ταίνοντα τό τερ:βάλλον καί νά μή τροκαλούντα: έκ τής κ:- 
νήσεως καί λειτουργίας των γενικώς ένοχλητικοί λόρυίο:.

6) τρολαμβάνουν τούς δυναμένους νά τροκληλοϋν έκ τοΰ 
φορτίου ή έξ άλλων αιτίων, συνδεόμενων τρός τήν κυκλοφο
ρίαν τών οχημάτων των, λορύβους καί διατηρούν εις κατά- 
στασιν καλής λειτουργίας τήν συσκευήν άτοσδέσεως λορόβων.

γ) άτοφευγουν κατά τάς τερ:στάσε:ς δ:ά τής καταλλήλου 
όδηγήσεως, νά ταρενοχλοϋν τούς λοιτους χρησ:μοκοιοΰντας 
τήν οδόν ή τούς ταροδίους, οιά τής τροκλήσεως κονιορτοΰ ή 
έκτ:νάξεως ύδάτων.

2. Διά κοινής άτοφάσεως τών 'Ττουργών Κοινω'ντκών 
Ύτηρεσιών καί Συγκοινωνιών, καλορίζονται τά έκάστοτε έτι- 
τρετόζχενα όρια τεριεκτικότητο-ς εις βλαττικάς ϊιά τήν 
υγείαν τοΰ άνλρώτου ουσίας καί εις τροίόντα ρυταίνοντα τό 
τεριβάλλον τών έκτεμτομένων ύτό τών οδικών οχημάτων άε- 
ριων, ώς καί τά έτιτρετόμενα όρια τών τροκαλουμένων ύτό 
τούτων λορύβων.
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3. Ό παραβαίνων τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου τι- 
μωτείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών. .

Άρθρον 34.
Στάσις καί Στάθμευσις.

1. Ή στάσις καί ή στάθμευσις έπιτρέπονται άν δεν δη- 
μιουργήτα·. έκ τούτων κίνδυνος η παρακώλυσις τής κυκλο- 
φορέας καί έάν δεν υπάρχουν σχετικά! απαγορευτικοί πινακί
δες ή διαγραμμίσεις.

2. Ή στάσις ή στάθμευσις οχήματος απαγορεύεται:
a) Εις άπόστασιν μικροτέραν τών 5 μέτρων προ διαβάσεων 

αεζών ή έπ: αύτών. ώς κβί έπί διαβάσεων ποδηλατιστών.
£) Εις άπόστασιν μικροτέραν τών 12 μέτρων άπό στάσεων 

αστικών. υπεραστικών, ηλεκτροκινήτων λεωφορείων κα! τρο- 
χιοδρομικών σχημάτων.

γ) Έπί εισόδων κα! εξόδων κόμβων καί εις άπόστασιν 
μικροτέραν τών 10 μέτρων ατό τής νοητής προεκτάσεως τής 
πλησιεστέρας όριογραμμής τοώ καθέτου οδοστρώματος.

δ) Έπί σιδηροδρομικών ή τροχιοϊρομικών γραμμών ή τόσον 
πλησίον αστών, ώστε νά παρεμποδίζεται ή κίνησις τών σιδη- 
ριδρόμων ή τροχιοδρόμων.

ε) Επί πεζοδρομίων ή ειδικών ερεισμάτων προοριζομένων 
διά πεζούς, ώς καί έπί ποδηλατοδρόμων, έκτος έάν τούτο 
έπιτρέπετα: οι’ ειδικής σημάνσεως.

στ) Εντός σηράγγων, κάτωθεν και έπί γεφυρών, έκτος 
έάν υπάρχουν χώρο: προς στάθμευσην εΐδικώς διαγραμμισμέ
νοι.
; ·ζ) Έπί ή πλησίον κυρτών αλλαγών, κατά μήκος κλίσεων 
τών όδών (ράχεων) καί έπί στροφών ανεπαρκούς διά προσπέ
ρασμα όρατότητος.

η) Έπί οδοστρωμάτων χωρισμένων εις δύο λωρίδας κυκλο
φορίας καί έάν τό έναπομένον πλάτος τής λωρίδος μεταξύ 
οχήματος καί απαγορευτικής γραμμής ύπερβάσεως είναι μι- 
κρότερον τών 3 μέτρων.

θ) Εις άπόστασιν μικροτέραν τών 30 μέτρων άπό φωτει
νών σηματοδοτών καί 12 μέτοων άπό πινακίδων υποχρεωτι
κής διακοπής πορείας (STOP), ώς καί εις θέσιν, έκ τής 
όποιας τό όχημα αποκρύπτει την θέαν πινακίδων σημάνσεως 
καί σηματοδοτών άπό τους χρησιμοποιοΰντας τήν όδόν.

ι) Εις άπόστασιν 5 μέτρων άπό τής τομής οικοδομικών 
γραμμών ή τώ νοητών προεκτάσεων αυτών.
• 3. Ή στάθμευσις οχήματος έπί τοΰ οδοστρώματος απα
γορεύεται καί:

αί Εις άπόστασιν μικροτέοαν τών 15 μέτρων προ καί μετά 
τάς ίσοπέδους σιδηροδρομικός διαβάσεις.

β) Προ τής εισόδου οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας.
γ) Εΐ; θέσιν άπό τήν όποιαν παρεμποδίζεται τόσον ή εί

σοδος εις α/.λον κανονικώς σταθμεΰον όχημα, όσον καί ή έξο
δο: τοΰ οχήματος τούτου έκ τοΰ χώρου σταθμεύσεως

ο) Έπί τοΰ κεντρικού όδοστοώνατος όδών τριών όδοστσω- 
ματων κυκλοφορίας και. εκτός κατνκημένων πεοιοχών. έπί 
τών οδοστρωμάτων όοιζομένων ώς όδών προτεραιότητες.
. ε) Έάν το έναπομένον ελεύθερον μέσος τής οδού είναι ά;ε
παρκές διά τήν κυκλοφορίαν τών οχημάτων.

στ) Παοαπλεύσως άλλου έχήν.ατ:;. έν στάσε: ή σταθμεύ- 
σει. έκτος άν άλλως όριζετα: διά σημάνσεως. Κατ' έξαίρεσιν 
τά δίκυκλα ποδήλατα, μοτοποδήλατα καί μοτοσυκλέττα: χωρίς '

παοαπ/.ευσω:κάνιστρο·/. Ουνατα: να σταθμεύουν το ενα 
άλλου εις διπλή·/ σειράν.

ζ) Εις άπόστασιν μικροτέραν τών δ μέτρων προ καί μετά 
πυροσβεστικών κρουνών.

η) Προ τής εισόδου τής πσοορι.ομένης διά τήν διακίνησιν 
άτ·5ενών νοσοκομείων, κλινικών καί σταθμών πρώτων βοη
θειών γενικώς.

4. Έκτος κατοίκημένων περιοχών επιτρέπεται ή στάσις ή ή 
στάθμευσις μόνον έπί τών- πρός τούτο διατιθεμένων χώρων ή 
επ: τών έρειτμάτων τής οδού, έάν δό δεν υπάρχουν τειαΰτα όσον 
τό δυνατόν πλησιέστερον ποός τό δεξιόν άκρον τοΰ οδοστρώ
ματος καί παραλλήλω; ποός τον άξονα του. έκτος έάν τούτο

δ. Έκτος κατοικημένων περιοχών, όπου έπιτρεπεται ή στά
σις ή στάθμευσις, ο! οδηγοί οχημάτων ή ζώων υπόχρεο 7/τα: να 
θέτουν ταΰτα όσον τό δυνατόν πλησιέστερον πρός τό δεξιόν 
άκρον τοΰ οδοστρώματος. Έπί μονοδρόμων δέ έπιτρεπεται η 
στάσις ή ή στάθμευσες καί έπί τής αριστερής πλευράς. Εάν 
δεν όπάρχη πεζοδρόμιον οί οδηγοί ύποχρεοΰνται νά άφήναυν 
ελεύθερον χώρον πλάτους ένος μέτρου τουλάχιστον διά τήν 
διέλευσιν τών πεζών.

6. Τά έν στάσε: ή σταθμεύσει οχήματα έπιβάλλεται νά το
ποθετούνται παραλλήλως πρός τήν όριογραμμήν τοΰ οδοστρώ
ματος, έκτος έάν ορίζεται άλλως διά σημάνσεως.

7. Οί οδηγοί σταθμευόντων οχημάτων ή ζώων δεν έπιτρε- 
πεται νά άπομακρύνωντα: αυτών έάν δεν λάβουν προηγουμέ
νως τά κ.ατάλληλα προφυλαχτικά μέτρα πρός αποφυγήν δυστυ
χήματος καί προκειμένου περί μηχανοκινήτων οχημάτων, δια 
νά έμποδισθή ή χρησιμοποίησις τούτων χωρίς τήν άδειαν τών 
οδηγών των.

8. Τά αρμόδια αστυνομικά όργανα δένονται νά ένεργήσουν 
τήν μεταφορά/ οχήματος, τό όποιον σταθμεύει εις άπαγορευ- 
μένην θέσιν άν έκ τής σταθμεύσεως παρεμποδίζεται, ή κυκλο
φορία. Ή μεταφορά διενεργείται διά καταλλήλων τεχνικών 
μέσων, άποκλειομένης τής παραίιάσεως τών -λυρών τοΰ οχή
ματος καί λαμβανομένων μέτρων πρός άποτροπήν υλικών ζη
μιών. εις σταθμόν αυτοκινήτων ή εις άλλον κατάλληλον χώ
ρον. Περί τής μεταφορά; ειδοποιείται ό ιδιοκτήτης ή κάτο
χος έντός εύλογου προθεσμίας. Τά έξοδα μεταφοράς, καθορι
ζόμενα δι’ άποφάσεως τοΰ έπί τής Δημοσίας Τάξεως 1 πουρ- 
γοΰ καί τά φύλακτρα βαρύνουν τον ιδιοκτήτην ή το*/ κάτοχον 
τοΰ οχήματος, ό όποιος ϊύναται νά παραλαβή τούτο άμεσως 
αετά τη·/ καταβολήν τών έξόδων τούτων.

9. Ό οδηγός παν,τός μηχανοκινήτου οχήματος, έκτος τών 
δίτροχων μοτοποδηλάτων καί δίτροχων μοτοσυκλεττών χωρίς 
κάνιστρο·/, έά/ ύποχρεωθή εις στάθμευσιν έπί τοΰ οδοστρώμα
τος. οπού άπαγορεύετα: αύττ„ έπιβάλλεται νά τοποθέτηση πι
νακίδα ή κατάλληλον συσκευήν, συμφώνως πρός τό άρθρον 81 
ςοΰ παρόντος, εί; τρόπον ώστε νά ειδοποιούνται έξ άποστασεως. 
•οί πλησιαζοντες οδηγοί περί τοΰ εμποδίου. Ή πινακίς τοποθε
τείται έπί τοΰ οδοστρώματος καί εις άπόστασιν μεγαλυτέραν 
τών 20 ·μέτρων έντός κατοικημένων περιοχών. 50 δέ μέτρων 
έκτος κατοικημένων περιοχών. Η αυτή ύποχρέωσις ΰφιστα- 
ται. υπό τάς αύτάς ώς ά/ω περιστάσεις καί διά πάν ρυμουλ- 
κοάκενον.

10. Ό παραίαίνων τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου οδη
γός τιμωρείται διά προστίμου τουλάχιστον έξακοσίων δραχμών.

11. Ώς παραβάτης τών περί σταθμεύσεως διατάξεων τοΰ 
παρόντος άρθρου λογίζεται ό έπ’ αΰτοφώρω καταλαμβανόμε
νος οδηγός τοΰ οχήματος, έν απουσία δέ τούτου έ κάτοχος 
αύτοΰ.

rAp-Spcv 37.
Ηχητικά: καί φωτεινά: προειδοποιήσεις.

ί. Ή χρήσις τών ηχητικών οργάνων προειΐοποιήσεως έπι- 
τρόπετα: μόνον:

α'' Εις περίπτωσιν εκτάκτου ανάγκης διά τήν αποφυγή·/ 
δυστυχήματος.

β) Έκτος κατοικημένων περιοχών, κατά τό προσπέρασμα 
δια νά ειδοποιηθή ό οδηγός τοΰ προπορευομένου οχήματος άν 
τούτο είναι απαραίτητον.

γ) "Οταν μεταφέρωντα: μέ οχήματα άτομα τά οποία κιν
δυνεύουν ή έχουν άμεσον ανάγκη-» ιατρικής βοήθειας.

2. Η χρήσις τών ηχητικών οργάνων πρέπει νά ·μή παρα- 
τεινετα: πέραν τού απολύτως ά/αγκαίου χρόνου.

3. 0: οδηγοί αυτοκινήτων οχημάτων δύνανται κατά τήν 
νύκτα, αντί ηχητικών προειδοποιήσεων, νά δίδουν τάς φωτει
νά; προειδοποιήσεις τοΰ άρθρου 30 παρ. 4 τοΰ παρόντος Κώ- 
δικος.

4. !0 παραβαίνουν τάς διατάξεις τών παραγράφων 1 ή 2 
τοΰ παρόντος άρθρου τιμωρείται δια προστίμου τουλάχιστο·/ 
τετρακοσίων δραχμών.



ο

Άρ-Spov So.
Στοιχεία άναγ/ωρίσεως ζλαισίου καί κινητήρες.

]. Έζ’ι τού ζλα·σίου ή τού αμαξώματος των αυτοκινήτων 
'νημάτων κ2ί τών ύζ αυτών ρυμουλ‘/.θυμένων έζιίάλλεται νά 
σημειώνωνται τό ονομα τού κατασκευαστοό. τά στοιχεία τά 
όζοία χαρακτηρίζουν τον τΰζον τού οχήματος καί ό αύξων άρι- 
■υμός κατασκευής τούτου. έζ: :ε τού κινητήρες τά στοιχεία τά 
χαρακτηρίζοντα τον τύζον αύτεϋ καί 6 άρι-άμός σειράς κατα
σκευής αΰτοό.

δ. Ό κάτοχος οχήματος τών κατηγοριών το3 ζαρόντος άρ- 
•όρου. ό όζοίος ζαραζοιεί ή εξαφανίζει τά εις τήν zap. ί1 άνα- 
φερόμενα στοιχεία ά<αγνωρίσεως ώς καί ό ενεργών την το'.χύ
την ζαραζείησιν ή άλλοίω-'.ν. τιμωρείται διά ζν.νής φυλακι- 
σεως τουλάχιστον ενός μηνός καί 51’ οριστικής άφαιρέσεως 
τής άδειας κυκλοφορίας το3 οχήματος, ταύτης έζιοαλλομέ- 
νης ύζοχρεωτικώς ύζό τοό δικαστηρίου.

Άράρον 99.

Παραχώρησις τής όδηγήσεως οχήματος.
1. Εις ούοενα έζιτρέζεται νά ζαραχωρή τήνόδήγησιν όδι- 

κο3 οχήματος εις ζρότωζον τό όζοίον ο εν έχει τήν κατά ζερί- 
τ.τωσιν νόμιμον άδειαν όδηγήσεως.

2. Ό ζαρ αό αίνων τήν διάταξιν τής προηγούμενης παρα
γράφου τιμωρείται διά φυλακίσεως ενός μέχρις εξ μηνών.

: 'Ap-Spov 103.
’Επιβολή ο οικητικών ζοινών καί μέτρων.

1. Διά τάς. εις τάς διατάσεις τών άούρων 3. 4 zap. 31, 
1ΰ. 17. 19 ζαρ. 5. 20. 21. 23. 25. 26. 27, 29? 33. 34 ζαρ. 
3 ζεριζτ. ε'. 39 ζαρ. 2 καί 54 zap. 1 τον ζαγόντος Κώδικες 
ζροίλεζομένας παρατάσεις ϊύναται έκτος τής ζοιν.κής κυρώ- 
τεως ν’ άφαιρήται καί ή άδεια ίκανότηττος όδηγοό διά χρονι
κόν διάστημα δύο έως δέκα ήμερων.

2. Διά τάς ζαραοάτεις τοό ζαρόντος Κώδικες αϊ όζοία: 
άναφέρ ονται εις τήν ελαττωματικήν λειτουργίαν τοό οχήμα
τος τήν τχετικήν μέ τήν ασφαλή κυκλοφορία αΰτοό. τήν ύζό 
τούτου εκζομζήν έζικινϊύνων καυσαερίων καί τήν ζρόκλητιν 
νζετοολικών -ίοούίων (ά:-3σα 15 ζασ. 1 ζεοιζτ. χ καί ί'. 53. 
55. 57. 61. 62.64. 6S. 70. 78. 79'καί 81 zap. Γ. 7, 8. 1,1·. 
12 καί 13). έζιίάλλεται τό διοικητικόν μέτρο'/ τής άφαιρέ- 
σεως τής άδειας κυκλοφορίας καί τών κρατικών ζινακίδων 
μεχρις άζοκαταστάσεως τών ελαττωμάτων αΰτών.

3. Αρμόδια διά τήν βείαίωσεν τών ζαραίάσεων. διά τάς 
έζοίας έζιίάλλεται τό εις τήν ζαρ. 1 τοό ζαρόντος άρ·5ρου 
διοικητικόν μέτρον. είναι τά αστυνομικά όργανα ώς κα> τά 
δι’ άζοφάσεων τών 'Γζουργών Δημοσίας Τάξεως. Συγκοινω- 
νιών. Δημοσίων Έργων καί Γεωργίας, κατά ζερίζτωσιν. εξου
σιοδοτημένα.

4. Αρμόδιοι διά τήν έζιόολήν καί έκτέλεσιν τής εις τήν 
zap. 1 τοό ζαρόντος άρ-όρου κυρώσεως είναι οί Αξιωματικοί 
Διοικηταί τών Γζηρεσιών Τροχαίας Ινινήτεως. έν ελλείψει 
δέ τοιούτων ειδικών ’Γζηρεσιών. ο! έζιφορτισμένοι καί μέ τήν 
άσκητιν Αστυνομίας Τροχαίας Διοικηταί Αξιωματικοί. Τι 
έζιΐαλλόιενον διοικητικόν αέτοον έκτελειται 3ζο τής άρμο
δίας Αστυνομικής ’Αρχής τού τόζου κατοοκίας ή διαμονής 
τοό ζαραίάτου.

5. Κατά τών ζερί έζιβολής τοό εις τή/ προηγούμενη/ πα
ράγραφον ζροολεζομένου διοικητικού μέτρου άζοφάσεων έζι- 
τρέζεται -ροσφυγή ένώζιον τών Διευθυντών 'Αστυνομικών 
Διευθύνσεων ή Διοικήσεων Χωροφυλακής. ΓΙ ροίσταμένων τών 
έκδιδόντων τάς άζοφάσεις ταΰτας οργά/ων. οί όζοιοι άζοφα- 
σίζουν ζερί τής μειώτεως ή άρσεως τής ζοινής. Προκειμένου 
ζερί άζοφάσεων έκδιδομένων ύζό αξιωματικών Διοικητών Υ
πηρεσίας Τροχαίας, ή κατ’ αυτών ζροσφυγή ασκείται ένώζιον 
τών Διευθυντών τών Γζοδιευ-όΰνσεων Τροχαίας.

Αΰτη άσκείτα: έντός ζρο-όεσμίας 10 ημερών άζό τής κοινο- 
ζοιήσεως τής σχετικής ώς άνω άζοφάσεως διά τής κατα-όί- 
σεώς της εις τήν ’Αρχήν ή όζοία έξέδωσε τήν άζόφασιν ή εις 
τό ’Αστυνομικόν Τμήμα τοό τόζου τής κατοικίας τοό ζροσφεύ- 
γοντος. Ή άσκη-όοΐσα ζροσφυγή δίαίιόάζεται εις τάς ώς άνω 
άρχάς αί' όζοίαί έντός 20 ημερών'ύζοχρεόΰνταί "νά έκδώσουν 
τήν σχετικήν άζόφασιν των. Ή άσκητις τής προσφυγής ά/α- 
στέλλει τήν έκτέλεσιν τής άζοφάσεως.

6. Αρμόδια διά τήν βείαίωσιν τών ζαραίάσεων, διά τάς 
όζοιας έζιίάλλονται τά εις τήν παράγραφον 2 τού ζαρόντος 
άρ-υρου διοικητικά μέτρα, είναι τά άστυνομικά όργανα καί 
τά δι’ άζοφάσεων τών 'Γζουργών Δημοσίας Τάξεως καί Συγ
κοινωνιών. Δημοσίων Έργων καί Γεωργίας κατά ζερίζτωσιν, 
είδικώς εξουσιοδοτημένα, διά δέ τήν διαζίστωσιν. τήν έζιίο- 
λήν κ.αί τήν έκτελεσιν τών μέτρων τούτων είναι αί άρμόδια: 
ζεριφερειακαί Τζηρεσίαι. Δι’ άζοφάσεως τού αρμοδίου κατά 
ζερίζτωσιν Τζουργοΰ κα-όορίζοντα: αί λεζτομέρειαι έφαρμογής 
τής ζαροΰσης ζοφαγράφου.

7. Ο έναντι ον τοό όζοίου έχει ληφ-όή τό διοικητικόν μέτρον 
τής άφαιρέσεως τής άδειας ικανότητες όδηγοό ΰζοχρεοόται. 
είδοζοιούμενος ύζό τής οικείας Αστυνομικής ’Αρχής, μετά 
τή/ ζάροδον τοό χρό·/ου ά—κησεο/ς τών ένδικων μέσων, όζως
ταραοωση ταυτη/ εντός ζρο·5εσμίας 15 ήμερων αζο της ειοο- 
ζοιήσεως. Ό μη συμμορφούμενος ζρός τήν διάταξιν ταυτην 
τοό ζαρό'/τος τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρος ενός μηνός.

Άρ-όρο·/ 111.

Δημοσιεύεις άζοφάσεων.

Α! κατ’ έξουσιοδότησιν τών διατάξεων τοό ζαρόντος Κω
δικός έκδιδόμενατ άζοφάσεις δημοσιεύονται διά τής Έφησερί- 
δος τής Κυίερ'/ησεως.


