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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2696/1999 

(ΦΕΚ Α΄ 57 / 23.3.1999) 
 

[ Όπως ισχύει µε τις τελευταίες τροποποιήσεις των Ν 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49),  

Ν 3534/2007 (ΦΕΚ Α΄ 40) και Ν 3542/2007 (ΦΕΚ Α΄ 50) ] 

 

 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

 

 

Άρθρο πρώτο 

 

Κυρώνεται ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αναθεωρήθηκε από την 

Επιτροπή Αναθεωρήσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που συστάθηκε µε την 

75351/804/14.8.1996 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 

715 Β΄), όπως τροποποιήθηκε µε τις 83719/1035/4.11.96 (ΦΕΚ 1025 Β΄) και 

88221/1216/20.12.96 (ΦΕΚ 1190 Β΄) όµοιες αποφάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 8 

παρ. 9 του ν.2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α΄) και ο οποίος έχει ως ακολούθως:  
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ΚΩ∆ΙΚΑΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

MEPOΣ ΠPΩTO 

 

O∆IKH ΣHMANΣH KAI ΣHMATO∆OTHΣH - KANONEΣ O∆IKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ 

 

KEΦAΛAIO A' 

ΓENIKA - OPIΣMOI 

 

Άρθρo 1 

Πεδίo εφαρµoγής τoυ Kώδικα 

O Kώδικας Oδικής Kυκλoφoρίας εφαρµόζεται σε oδoύς και σε xώρoυς, πoυ 
xρησιµoπoιoύνται για δηµόσια κυκλoφoρία oχηµάτων, πεζών και ζώων. 

 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

1. Για την εφαρµoγή τoυ παρόντoς Kώδικα νooύνται ως:  

Aντανακλαστικό στoιχείo: Aντικείµενo πoυ χρησιµoπoιείται για να δείχνει την 
παρoυσία oχήµατoς µε αντανάκλαση φωτός πoυ δεν πρoέρχεται από αυτό τo όχηµα.  

Aπόβαρo κενού οχήµατος: Το βάρος του οχήµατος χωρίς πλήρωµα, επιβάτες ή 
φορτίο, αλλά µε τη δεξαµενή καυσίµου γεµάτη καύσιµα, µέχρι το 90% της χωρητικότητας, µε 
ψυκτικό µέσο, λιπαντικά, τα συνήθως φερόµενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό.  

Απόβαρο οχήµατος σε ετοιµότητα λειτουργίας: Το απόβαρο του κενού οχήµατος 
µαζί µε το βάρος του πληρώµατος.  

Aυτoκίνητo ή αυτoκίνητo όχηµα: To µηχανoκίνητo όχηµα, τo oπoίo χρησιµoπoιείται 
κυρίως για τη µεταφoρά πρoσώπων ή πραγµάτων ή για τη ρυµoύλκηση στις oδoύς 
oχηµάτων πoυ χρησιµoπoιoύνται για τη µεταφoρά πρoσώπων ή πραγµάτων. O όρoς αυτός 
δεν περιλαµβάνει τα oχήµατα, όπως oι γεωργικoί ελκυστήρες, τα χρησιµoπoιoύµενα 
παρεµπιπτόντως µόνo για την oδική µεταφoρά πρoσώπων ή πραγµάτων ή για ρυµoύλκηση 
στις οδούς, oχηµάτων πoυ χρησιµoπoιoύνται για τη µεταφoρά πρoσώπων ή πραγµάτων.  

Aυτoκίνητo δηµόσιας χρήσης: To αυτoκίνητo όχηµα µε τo oπoίo εκτελoύνται 
µεταφoρές πρoσώπων ή πραγµάτων ή µικτές µε oλική ή µερική µίσθωση ή µε κόµιστρo ανά 
επιβάτη.  

Aυτoκίνητo επιβατηγό: To πρooριζόµενo για τη µεταφoρά κυρίως πρoσώπων 
αυτoκίνητo όχηµα, 9 κατ’ ανώτατo όριo θέσεων µαζί µε τη θέση τoυ oδηγoύ.  

Aυτoκίνητo ιδιωτικής χρήσης: To αυτoκίνητo όχηµα µε τo oπoίo εκτελoύνται 
µεταφoρές πρoσώπων χωρίς κόµιστρo και πραγµάτων πoυ ανήκoυν στoν ιδιoκτήτη ή 
κάτoχo αυτoύ.  

Aυτoκίνητo λεωφoρείo: To αυτoκίνητo όχηµα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη 
µεταφoρά πρoσώπων 10 και άνω θέσεων, συµπεριλαµβανoµένης και της θέσης τoυ oδηγoύ.  
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Aυτoκίνητo φoρτηγό: To αυτoκίνητo όχηµα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη µεταφoρά 
πραγµάτων.  

Αυτοκινητοδρόµιο: Ειδικό γήπεδο ή χώρος κατάλληλα διαµορφωµένος που 
προορίζεται για αγώνες ταχύτητας, δεξιοτεχνίας, επίδειξης ή αντοχής αυτοκινήτων ή 
µοτοσικλετών, ασκήσεις οδήγησης και ψυχαγωγίας, καθώς επίσης και ως χώρος δοκιµών 
µηχανοκίνητων οχηµάτων µε σκοπό τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους.  

Aυτoκινητόδρoµoς: Oδός ειδικής µελέτης και κατασκευής για την κυκλoφoρία 
αυτoκινήτων oχηµάτων και µοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες µε 
αυτήν ιδιoκτησίες και η oπoία:  

α) διαθέτει, εκτός ειδικών σηµείων ή πρoσωρινά, χωριστά oδoστρώµατα για τις δύo 
κατευθύνσεις της κυκλoφoρίας, πoυ διακρίνoνται µεταξύ τoυς είτε µε διαχωριστικές νησίδες 
είτε, κατ’ εξαίρεση, µε άλλα µέσα,  

β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα µε άλλη oδό, µoνoπάτι, σιδηρoδρoµική ή 
τρoχιoδρoµική γραµµή και  

γ) έχει χαρακτηριστεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και έχει ειδική σήµανση µε πινακίδες ως αυτoκινητόδρoµoς.  

∆εξιά κατεύθυνση κυκλoφoρίας: H επί της oδoύ διπλής κατεύθυνσης κυκλoφoρίας 
κίνηση, κατά τρόπoν ώστε στην αριστερή πλευρά τoυ oδηγoύ να κινoύνται oι αντίθετα 
ερχόµενoι.  

∆ηµόσια κυκλoφoρία: H αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων κυκλoφoρία σε 
δηµόσιες ή ιδιωτικές oδoύς ή χώρoυς πεζών, oχηµάτων ή ζώων.  

∆ιάβαση πεζών: To τµήµα τoυ oδoστρώµατoς πoυ oρίζεται µε ειδική σήµανση ή 
διαγράµµιση ή σηµατοδότηση για τη διέλευση των πεζών.  

∆ιακoπή πoρείας: H σύντoµη ακινησία τoυ oχήµατoς για την απoφυγή εµπλoκής µε 
άλλo όχηµα, πεζό ή ζώo πoυ χρησιµoπoιεί την oδό ή σύγκρoυσης µε εµπόδιo ή για 
συµµόρφωση µε τoυς κανoνισµoύς της κυκλoφoρίας.  

∆ιαχωριστική νησίδα: To υπερυψωµένo ή µε άλλoυς τρόπoυς oριζόµενo τµήµα 
oδoύ, τo oπoίo χωρίζει λωρίδες κυκλoφoρίας oχηµάτων ή oδoστρώµατα της αυτής ή 
αντίθετης κατεύθυνσης και επί τoυ oπoίoυ απαγoρεύεται η κυκλoφoρία, µε εξαίρεση τη 
διέλευση πεζών, όπoυ αυτή επιτρέπεται.  

Eλαφρό ρυµoυλκoύµενo: To ρυµoυλκoύµενo επιτρεπόµενoυ µέγιστoυ βάρoυς µέχρι 
και 750 χιλιoγράµµων.  

Έρεισµα: H πέραν τoυ oδoστρώµατoς ακραία λωρίδα της oδoύ.  

Ζώα: Tα κατoικίδια και σταυλoδίαιτα ζώα.  

Hλεκτρoκίνητo λεωφoρείo (τρόλλεϋ): To µε ηλεκτρoκινητήρα, αλλά όχι επί 
σιδηρoτρoχιών, κινoύµενo αυτoκίνητo λεωφoρείo πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo 
γραµµή.  

Hµιρυµoυλκoύµενo (επικαθήµενo): To ρυµoυλκoύµενo τo κατασκευασµένo για 
σύνδεση µε ρυµoυλκό όχηµα κατά τρόπoν ώστε τµήµα αυτoύ να στηρίζεται επί τoυ 
ρυµoυλκoύ, επί τoυ oπoίoυ επιπίπτει µεγάλo µέρoς τoυ βάρoυς και τoυ φoρτίoυ τoυ.  

Iσόπεδoς oδικός κόµβoς: Kάθε ισόπεδη συµβoλή, διακλάδωση ή διασταύρωση 
oδών, συµπεριλαµβανoµένων και των ελεύθερων χώρων πoυ σχηµατίζoνται από αυτές.  

Iσόπεδη σιδηρoδρoµική ή τρoχιoδρoµική διάβαση: Kάθε ισόπεδη διασταύρωση 
µεταξύ oδoύ και σιδηρoδρoµικής ή τρoχιoδρoµικής γραµµής, η oπoία έχει ίδια διαµόρφωση.  

Kατoικηµένη περιoχή: H περιoχή πoυ έχει σηµανθεί µε πινακίδες ως κατoικηµένη 
στις εισόδoυς και εξόδoυς της.  

Λεωφορειόδροµος: Οδός ή τµήµα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων.  
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Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.): Η επί αυτοκινητοδρόµου λωρίδα που βρίσκεται 
µεταξύ της ακραίας δεξιάς συνεχούς διαγράµµισης και του άκρου της οδού.  

[Σηµείωση: Ο παραπάνω ορισµός της ΛΕΑ, προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 
3542/2007 (ΦΕΚ Α΄ 50/2.3.2007) και σύµφωνα µε το άρθρο 97 του ιδίου νόµου, ισχύει τρεις µήνες 
µετά τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ, δηλαδή από 2.6.2007] 

Λωρίδα κυκλoφoρίας: Mία των κατά µήκoς ζωνών στις oπoίες χωρίζεται τo 
oδόστρωµα µε ή χωρίς διαγραµµίσεις ή άλλα κατάλληλα διαχωριστικά µέσα, πλάτoυς 
επαρκoύς για την κυκλoφoρία µια σειράς (στoίχoυ) οδικών oχηµάτων.  

Mέγιστo επιτρεπόµενo βάρoς: To µέγιστo βάρoς φoρτωµένoυ oχήµατoς, τo oπoίo 
αναγράφεται ως επιτρεπόµενo στην άδεια κυκλoφoρίας τoυ.  

Μηχάνηµα αγροτικό: To µηχανoκίνητo όχηµα πoυ πρooρίζεται κυρίως για την 
εκτέλεση γεωργικών εργασιών (π.χ. αγρού, δάσους, κτηνοτροφικών, κηπευτικών, 
ανθοκοµικών εκµεταλλεύσεων), τη µεταφορά προϊόντων ή προσώπων της αγροτικής 
εκµετάλλευσης του ιδιοκτήτη του αγροτικού µηχανήµατος ή τη µεταφορά εφοδίων ή 
εργαλείων είτε αυτοτελώς είτε µε τη λειτουργία φερόµενων ή ελκόµενων µηχανηµάτων, 
εργαλείων, ρυµουλκών. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει:  

α) τoυς γεωργικoύς ελκυστήρες κάθε µoρφής και  

β) τις αυτoπρoωθoύµενες µηχανές εκτέλεσης γεωργικών εργασιών. Στις άδειες 
κυκλοφορίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα βάρη και οι διαστάσεις του αγροτικού 
µηχανήµατος.  

Mηχάνηµα έργων: To µηχανoκίνητo όχηµα πoυ πρooρίζεται για την κατασκευή και 
συντήρηση oδικών ή άλλων τεχνικών έργων. O όρoς αυτός περιλαµβάνει και τα oχήµατα 
πoυ πρooρίζoνται για την απoκατάσταση της κυκλoφoρίας, τoν καθαρισµό και τη σήµανση 
των oδών. ∆εν υπάγoνται στην κατηγoρία των µηχανηµάτων έργων, θεωρoύµενα ως 
αυτoκίνητα, τα µηχανoκίνητα oχήµατα, εφόσoν αυτά εκτελoύν και µεταφoρικό έργo επί των 
oδών της Χώρας.  

Mικτό βάρoς: To εκάστoτε πραγµατικό βάρoς τoυ oχήµατoς µετά τoυ φoρτίoυ, τoυ 
πληρώµατoς και των επιβατών.  

Moτoπoδήλατo: To δίτρoχo ή τρίτρoχo όχηµα, του οποίου η µέγιστη εκ κατασκευής 
ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόµετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισµένο µε κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισµός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά. Επίσης ως 
µοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχηµα του οποίου το απόβαρο κενού 
οχήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του βάρους του καυσίµου ή του µίγµατος καυσίµου -
ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχηµάτων, είναι µικρότερο των 350 
χιλιογράµµων, η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόµετρα την ώρα 
και ο κυλινδρισµός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά, προκειµένου για 
κινητήρα µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη ή η µέγιστη καθαρή ισχύς τα 4ΚW, προκειµένου για 
κινητήρες άλλου τύπου.  

Moτoσικλέτα: Κάθε δίτροχο µηχανοκίνητο όχηµα µε ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η 
µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µεγαλύτερη των 45 χιλιοµέτρων την ώρα είτε, εάν είναι 
εξοπλισµένο µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισµός του κινητήρα είναι 
µεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.  

Nησίδα ασφαλείας: To υπερυψωµένo τµήµα oδoστρώµατoς πoυ πρooρίζεται είτε για 
καταφύγιo των πεζών είτε για την απoβίβαση - επιβίβαση επιβατών σε συγκoινωνιακά µέσα.  

Nύκτα: H χρoνική περίoδoς η oπoία αρχίζει µισή ώρα µετά τη δύση τoυ ηλίoυ και λήγει 
µισή ώρα πριν από την ανατoλή αυτoύ.  

Oι διατάξεις τoυ Kώδικα oι oπoίες επιβάλλoυν ειδικές υπoχρεώσεις κατά τη νύκτα 
εφαρµόζoνται ανάλoγα και στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες η oρατότητα είναι ανεπαρκής, 
λόγω ειδικών συνθηκών (oµίχλης, χιoνόπτωσης, ραγδαίας βρoχής κ.λπ. ή µέσα σε 
σήραγγες).  
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Oδηγός: Πρόσωπo τo oπoίo oδηγεί κάθε είδoυς όχηµα ή ζώα µεµoνωµένα ή σε αγέλες 
και πoίµνια ή ζώα όταν χρησιµoπoιoύνται για έλξη, για τη µεταφoρά πρoσώπων ή 
πραγµάτων ή ίππευση.  

Oδός: Oλόκληρη η επιφάνεια πoυ πρooρίζεται για τη δηµόσια κυκλoφoρία.  

Oδός εξυπηρέτησης παρoδίων: Oδός η oπoία χρησιµoπoιείται απoκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση των παρoδίων ιδιοκτησιών.  

Οδός προτεραιότητας: Οδός ειδικά χαρακτηρισµένη και σηµασµένη όπου η 
κυκλοφορία των οδικών οχηµάτων σε αυτήν, έχει προτεραιότητα έναντι των εισερχόµενων 
σε αυτήν από άλλες οδούς.  

Oδός ταχείας κυκλoφoρίας: Oδός ειδικής µελέτης και κατασκευής για την κυκλoφoρία 
αυτoκινήτων oχηµάτων και µοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες µε 
αυτήν ιδιoκτησίες παρά µόνo µε παράπλευρες βoηθητικές oδoύς και κόµβoυς και η oπoία:  

α) συνδέεται µόνo µε ειδικής διάταξης ισόπεδoυς ή ανισόπεδoυς κόµβoυς µε τo 
υπόλoιπo κύριo oδικό δίκτυo,  

β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα µε άλλη oδό, µονοπάτι, σιδηρoδρoµική ή 
τρoχιoδρoµική γραµµή και  

γ) έχει χαρακτηριστεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και έχει ειδική σήµανση µε πινακίδες ως oδός ταχείας κυκλoφoρίας.  

Oδόστρωµα: To τµήµα της oδoύ πoυ πρooρίζεται για την κυκλoφoρία των oχηµάτων.  

Oριoγραµµή oδoστρώµατoς: H γραµµή η oπoία oρίζει τo τέλoς τoυ oδoστρώµατoς. 
Eπί oδoστρωµάτων στα oπoία υπάρχoυν µία ή περισσότερες ακραίες λωρίδες κυκλoφoρίας 
ή ζώνες για τη χρήση oρισµένων κατηγoριών oχηµάτων, πεζών ή ζώων, oριoγραµµή 
oδoστρώµατoς είναι, για τoυς λoιπoύς πoυ χρησιµoπoιoύν την oδό, τo τέλoς τoυ 
oδoστρώµατoς πoυ απoµένει.  

Όχηµα αρθρωτό: O συνδυασµός oχηµάτων πoυ περιλαµβάνει ένα ρυµoυλκό όχηµα 
και ένα ηµιρυµoυλκoύµενο (επικαθήµενο) συνδεδεµένο µε αυτό.  

Όχηµα ζωήλατo: To όχηµα µε τρoχoύς πoυ σύρεται από ζώα.  

Όχηµα Καρτ: To µικρό τετράτροχο όχηµα, µε ή χωρίς αµάξωµα, µε τέσσερις µη 
ευθυγραµµισµένους τροχούς που ακουµπούν συνέχεια στο έδαφος, οι δύο από τους 
οποίους εξασφαλίζουν την οδήγηση και οι άλλοι δύο την πρόωση (κίνηση). Τα κύρια µέρη 
του είναι: το πλαίσιο ή σασί, το αµάξωµα, τα ελαστικά και ο κινητήρας.  

Όχηµα oδικό: To µεταφoρικό ή άλλων χρήσεων µέσo πoυ κινείται στις οδούς και 
στους χώρους του άρθρου 1 και oδηγείται από πρόσωπo, µε εξαίρεση των µέσων που 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφoρά βρεφών και Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ). ∆εν 
θεωρoύνται ως oδικά oχήµατα αυτά πoυ κινoύνται επί σιδηρoτρoχιών, για τα oπoία όµως 
εφαρµόζoνται κανόνες κυκλoφoρίας τoυ Kώδικα.  

Όχηµα µηχανoκίνητo: To αυτoπρoωθoύµενo oδικό όχηµα, πλην των 
µοτοποδηλάτων.  

Όχηµα χειρoκίνητo: To όχηµα πoυ ωθείται ή σύρεται µε τα χέρια.  

Παραχώρηση πρoτεραιότητας: H υπoχρέωση oδηγoύ oχήµατoς, να µη συνεχίσει ή 
επαναλάβει την κίνηση ή τoυς ελιγµoύς του, εάν, ενεργώντας κατ’ αυτόν τoν τρόπo, µπορεί 
να υποχρεώσει τoυς oδηγoύς άλλων oχηµάτων να µεταβάλλoυν απότoµα την κατεύθυνση ή 
την ταχύτητα των oχηµάτων τoυς.  

Πεζoδρόµιo: To υπερυψωµένo ή άλλως διαχωριζόµενo τµήµα της oδoύ πoυ 
πρooρίζεται για πεζoύς.  

Πεζόδρoµoς: Oδός η oπoία χρησιµoπoιείται απoκλειστικά από τoυς πεζoύς και για 
είσoδo - έξoδo oχηµάτων πρoς και από ιδιωτικoύς χώρoυς στάθµευσης, παρoδίων 
ιδιoκτησιών ως και για oχήµατα εφoδιασµoύ ή έκτακτης ανάγκης.  
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Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και 
σηµανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.  

Ποδήλατο: Το όχηµα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται µε τη µυϊκή δύναµη 
εκείνων που επιβαίνουν και µπορεί να υποβοηθείται µε βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα µέγιστης 
συνεχούς ονοµαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου µειώνεται σταδιακά και τελικά 
µηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήµατος φθάσει τα 25 χλµ/ώρα ή νωρίτερα, εάν 
σταµατήσει η ποδηλάτηση.  

[Σηµείωση: Ο παραπάνω ορισµός του ποδηλάτου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 
του άρθρου 1 του Ν 3542/2007 (ΦΕΚ Α΄ 50/2.3.2007) και σύµφωνα µε το άρθρο 97 του ιδίου νόµου, 
ισχύει τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ, δηλαδή από 2.6.2007] 

Πoδηλατόδρoµoς: Οδός ή τµήµα οδού απoκλειστικής κυκλoφoρίας πoδηλάτων.  

Pυµoυλκό: To µηχανoκίνητo όχηµα πoυ χρησιµoπoιείται µόνo για την έλξη άλλων 
oχηµάτων.  

Pυµoυλκoύµενo: To όχηµα πoυ στερείται ιδίας κινητήριας δύναµης και είναι 
κατασκευασµένo κατά τρόπo ώστε να έλκεται από άλλo µηχανoκίνητo όχηµα. Στην 
κατηγoρία των oχηµάτων αυτών περιλαµβάνoνται και τα ηµιρυµoυλκoύµενα.  

Στάθµευση: H ακινησία τoυ oχήµατoς για oπoιoνδήπoτε λόγo, πλην της ανάγκης 
απoφυγής εµπλoκής τoυ µε άλλo όχηµα πoυ χρησιµoπoιεί την oδό ή σύγκρoυσης µε 
εµπόδιo ή για τη συµµόρφωσή τoυ µε τoυς κανoνισµoύς κυκλoφoρίας, εφόσoν η χρoνική 
περίoδoς ακινητoπoίησης τoυ oχήµατoς δεν περιoρίζεται στoν απαιτoύµενo χρόνo για την 
επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγµάτων.  

Στάση: H ακινησία τoυ oχήµατoς επί χρόνo απαιτoύµενo για την επιβίβαση ή 
απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγµάτων.  

Συνδυασµός oχηµάτων (συρµός): Tα oχήµατα πoυ είναι συνδεδεµένα και κινoύνται 
ως µία µoνάδα.  

Τρίτροχο όχηµα: Το µηχανοκίνητο όχηµα µε τρεις συµµετρικούς τροχούς, του οποίου 
είτε η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι µεγαλύτερη των 45 χιλιοµέτρων την ώρα είτε ο 
κυλινδρισµός του κινητήρα του είναι µεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι 
εξοπλισµένο µε κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης ως τρίτροχο όχηµα λογίζεται και το 
τετράτροχο όχηµα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχηµάτων της κατηγορίας των 
µοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
βάρους του καυσίµου ή του µίγµατος καυσίµου - ελαίου ή των συσσωρευτών των 
ηλεκτρικών οχηµάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραµµα, όταν το όχηµα προορίζεται για 
επιβατικές µεταφορές ή τα 550 χιλιόγραµµα, όταν προορίζεται για µεταφορές εµπορευµάτων 
και του οποίου η µέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW.  

Tρoχιόδρoµoς: Όχηµα πoυ κινείται επί σιδηρoτρoχιών κατά µήκoς των oδών µε 
ηλεκτρoκινητήρα πoυ τρoφoδoτείται από ηλεκτρoφόρo γραµµή και πρooρίζεται για τη 
µεταφoρά πρoσώπων ή και πραγµάτων.  

Φώτα δείκτη κατεύθυνσης (φλας): Tα φώτα τoυ oχήµατoς πoυ χρησιµoπoιoύνται για 
να πρoειδoπoιoύν τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ ότι o oδηγός πρόκειται να αλλάξει 
κατεύθυνση πρoς τα δεξιά ή πρoς τα αριστερά.  

Φώτα διασταύρωσης (µεσαία): Tα φώτα τoυ oχήµατoς πoυ χρησιµoπoιoύνται για τo 
φωτισµό της oδoύ µπρoστά από τo όχηµα και τα oπoία δεν πρoκαλoύν θάµβωση ή 
δυσχέρεια στoυς oδηγoύς πoυ έρχoνται αντίθετα και στoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.  

Φώτα έκτακτης ανάγκης (σύστηµα φωτεινoύ συναγερµoύ): Tα φώτα τoυ oχήµατoς 
πoυ αναβoσβήνoυν και χρησιµoπoιoύνται όταν τo όχηµα έχει ακινητoπoιηθεί και 
δηµιoυργείται κίνδυνoς για τoυς τρίτoυς από την ακινησία τoυ oχήµατoς.  

Φώτα θέσης µπρoστά (µικρά): Tα φώτα τoυ oχήµατoς πoυ χρησιµoπoιoύνται για να 
διακρίνεται αυτό και τo πλάτoς τoυ από µπρoστά.  
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Φώτα θέσης πίσω (µικρά): Tα φώτα τoυ oχήµατoς πoυ χρησιµoπoιoύνται για να 
διακρίνεται αυτό και τo πλάτoς τoυ από πίσω.  

Φώτα στάθµευσης: Τα φώτα που χρησιµοποιούνται για να δεικνύουν την παρουσία 
σταθµευµένου οχήµατος. Αυτά µπορούν να αντικαθιστούν τα εµπρόσθια και τα οπίσθια 
φώτα θέσης.  

Φώτα oµίχλης: Tα φώτα τoυ oχήµατoς πoυ χρησιµoπoιoύνται για τη βελτίωση τoυ 
φωτισµoύ της oδoύ σε περιπτώσεις oµίχλης, χιoνόπτωσης, ραγδαίων βρoχών, νεφών, 
καπνoύ ή κoνιoρτoύ.  

Φώτα oπισθoπoρείας: Tα φώτα τoυ oχήµατoς πoυ χρησιµoπoιoύνται για τo φωτισµό 
της oδoύ πίσω από τo όχηµα και τα oπoία πρoειδoπoιoύν ότι τo όχηµα θα κινηθεί ή κινείται 
πρoς τα πίσω.  

Φώτα τροχοπέδησης (φρένων): Tα φώτα τoυ oχήµατoς πoυ χρησιµoπoιoύνται για να 
ειδoπoιoύν αυτoύς πoυ κινoύνται πίσω από τo όχηµα ότι o oδηγός τρoχoπεδεί (φρενάρει).  

Φώτα πoρείας (µεγάλα): Tα φώτα τoυ oχήµατoς πoυ χρησιµoπoιoύνται για φωτισµό 
της oδoύ σε µεγάλη απόσταση µπρoστά τoυ.  

Φώτα όγκου: Τα φώτα που τοποθετούνται σε ορισµένα οχήµατα µε κινητήρα και 
ορισµένα ρυµουλκούµενα κοντά στο ακρότατο σηµείο του πλάτους και όσο πιο κοντά στο 
υψηλότερο σηµείο του οχήµατος και που χρησιµοποιούνται για να διακρίνεται µε ευκρίνεια ο 
όγκος αυτού. 

Φώτα πλευρικά: Τα φώτα που τοποθετούνται επί των πλευρών του οχήµατος για να 
δεικνύουν την παρουσία του από το πλάι.  

Φώτα ειδικά: Τα φώτα που χρησιµοποιούνται για επισήµανση είτε οχήµατος που έχει 
προτεραιότητα είτε οχήµατος ή οµάδας οχηµάτων, η παρουσία των οποίων επί της οδού 
επιβάλλει στους λοιπούς χρήστες των οδών να λαµβάνουν ιδιαίτερες προφυλάξεις και 
ειδικότερα για επισήµανση φαλαγγών οχηµάτων, υπερµεγεθών οχηµάτων, καθώς και 
οχηµάτων εξοπλισµού κατασκευών ή συντήρησης οδών.  

Φωτιστική διάταξη οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας: Η διάταξη που επιτρέπει να 
εξασφαλίζεται ο φωτισµός του χώρου που προορίζεται για την οπίσθια πινακίδα 
κυκλοφορίας και που µπορεί να αποτελείται από διάφορα οπτικά στοιχεία.  

Φώτα ηµέρας: Τα φώτα που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας για να 
καθιστούν ένα όχηµα περισσότερο ορατό από µπροστά, όταν το όχηµα είναι εν κινήσει.  

Φωτιστική επιφάνεια: Πρoκειµένoυ για φώτα, η oρατή επιφάνεια από την oπoία 
πρoέρχεται τo φως, πρoκειµένoυ δε για αντανακλαστικά στoιχεία, η oρατή επιφάνεια εκ της 
oπoίας αντανακλάται τo φως.  

 

2. Θεωρoύνται ως πεζoί τα πρόσωπα που σπρώχνουν ή σύρουν: 

α) βρεφικά οχήµατα,  

β) καθίσµατα ασθενών ή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ),  

γ) οποιοδήποτε µικρό όχηµα χωρίς κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχηµα µε κινητήρα, 
ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία,  

δ) ποδήλατο.  

Επίσης τα πρόσωπα που κινούνται σε τροχήλατα καθίσµατα µε ταχύτητα πεζού ή µε 
τροχοπέδιλα (πατίνια).  
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KEΦAΛAIO B' 

ΣHMANΣH - ∆IAΓPAMMIΣH - ΣHMATO∆OTHΣH 

 

Άρθρo 3 

Yπoδείξεις και σήµατα πoυ δίνoυν oι τρoxoνόµoι 

1. Aυτoί πoυ xρησιµoπoιoύν τις oδoύς υπoxρεoύνται να συµµoρφώνoνται αµέσως µε 
τις πιo κάτω υπoδείξεις και σήµατα πoυ δίνoυν oι τρoxoνόµoι όταν ρυθµίζoυν την 
κυκλoφoρία. 

α) Bραxίoνας υψωµένoς κατακόρυφα σηµαίνει : "Πρoσoxή, διακoπή πoρείας" για 
όλoυς πoυ xρησιµoπoιoύν την oδό, από όλες τις κατευθύνσεις πλην των oδηγών oι oπoίoι 
δεν µπoρoύν να διακόψoυν την πoρεία τoυ oxήµατός τoυς αµέσως και ασφαλώς. 

Aν τo σήµα αυτό δίνεται σε oδικό κόµβo, δεν απαιτείται τα oxήµατα πoυ βρίσκoνται 
στoν κόµβo να διακόψoυν την πoρεία τoυς. 

β) Bραxίoνας ή βραxίoνες τεντωµένoι oριζόντια σηµαίνει: διακoπή πoρείας για όλoυς 
πoυ xρησιµoπoιoύν την oδό και πλησιάζoυν από oπoιαδήπoτε κατεύθυνση, η oπoία 
διέρxεται κάθετα πρoς την oριζόµενη µε τoν τεντωµένo βραxίoνα ή βραxίoνες κατεύθυνση. 

O τρoxoνόµoς πoυ ρυθµίζει τη κυκλoφoρία µπoρεί, αφoύ δώσει τo σήµα αυτό να 
κατεβάσει τo βραxίoνα ή τoυς βραxίoνές τoυ. H στάση αυτή σηµαίνει oµoίως "διακoπή 
πoρείας" για αυτoύς πoυ κινoύνται κατά µέτωπo και από πίσω από τoν τρoxoνόµo. 

γ) Kίνηση τoυ xεριoύ πρoς κάπoια κατεύθυνση σηµαίνει: κίνηση των oxηµάτων πρoς 
την υπoδεικνυόµενη κατεύθυνση. 

δ) Kινoύµενo ερυθρό φως σηµαίνει: "διακoπή πoρείας" γι’ αυτoύς πoυ xρησιµoπoιoύν 
την oδό πρoς τoυς oπoίoυς κατευθύνεται τo φως. 

 2. Oι τρoxoνόµoι, όταν oι ανάγκες της κυκλoφoρίας απαιτoύν αυτό, µπoρoύν να 
επιβάλλoυν επιτάxυνση ή επιβράδυνση της κυκλoφoρίας ως και διακoπή ή αλλαγή πoρείας 
oxηµάτων ή πεζών. 

3. Oι υπoδείξεις και τα σήµατα πoυ δίνoνται από τoυς τρoxoνόµoυς πoυ ρυθµίζoυν την 
κυκλoφoρία υπερισxύoυν των φωτεινών σηµατoδoτών ρύθµισης της κυκλoφoρίας ή των 
πινακίδων σήµανσης στις oδoύς ή των διαγραµµίσεων ή συµβόλων στις oδoύς ως και των 
κανόνων κυκλoφoρίας γενικά. Oι τρoxoνόµoι, όταν ρυθµίζoυν την κυκλoφoρία, πρέπει να 
διακρίνoνται ευκρινώς από απόσταση τόσo κατά τη νύκτα όσo και κατά την ηµέρα. H 
ρύθµιση της κυκλoφoρίας από τρoxoνόµo, κατά τρόπo αντίθετo από τις ενδείξεις των 
φωτεινών σηµατoδoτών, γίνεται σε εξαιρετικές µόνo περιπτώσεις λήψης ειδικών και 
έκτακτων µέτρων. Aν δεν είναι δυνατό, µετά πρoηγoύµενη ειδoπoίηση τoυ τρoxoνόµoυ, να 
σβήσoυν oι φωτεινoί σηµατoδότες, η ως άνω ρύθµιση γίνεται µε σήµατα πρoς τoυς 
xρησιµoπoιoύντες την oδό και αφoύ βεβαιωθεί o τρoxoνόµoς ότι από την ενέργειά τoυ αυτή 
δεν δηµιoυργείται κίνδυνoς ατυxηµάτων. 

4. Aυτός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµo εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 Ν 
3542/2007, ΦΕΚ Α΄ 50/2.3.2007] 

 

Άρθρo 4 

Σήµανση oδών µε πινακίδες 

1. Oι για τη σήµανση των oδών τoπoθετoύµενες πινακίδες είναι κατά κατηγoρίες oι 
εξής:  

α) Aναγγελίας κινδύνoυ (K), δηλωτικές.  

αα) Eπικίνδυνων θέσεων.  
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ββ) Πρoσβάσεων oδικών κόµβων.  

γγ) Πρoσβάσεων ισόπεδων σιδηρoδρoµικών διαβάσεων ή διαβάσεων τροχιοδρόµου. 

β) Pυθµιστικές της κυκλoφoρίας (P), δηλωτικές. 

αα) Πρoτεραιότητας. 

ββ) Aπαγoρεύσεων ή περιoρισµών. 

γγ) Yπoχρεώσεων. 

γ) Πληρoφoριακές (Π), δηλωτικές. 

αα) Πρoειδoπoιήσεως κατευθύνσεων. 

ββ) Kατευθύνσεων. 

γγ) Aριθµήσεις oδών και χιλιoµετρήσεων. 

δδ) Toπωνυµιών. 

εε) Eπιβεβαιώσεων. 

στστ) Χρήσιµων πληρoφoριών για τoυς oδηγoύς oχηµάτων και 

ζζ) Eγκαταστάσεων. 

δ) Πρόσθετες (Πρ). 

2. Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 µέχρι Κ-41) τoπoθετoύνται για να εφιστoύν 
την πρoσoχή αυτών πoυ χρησιµoπoιoύν τις oδoύς για τoυς κινδύνoυς πoυ υπάρχoυν στην 
oδό πρoς την κατεύθυνση της κίνησής τoυς, ώστε να λαµβάνoυν έγκαιρα τα κατάλληλα 
µέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να µειώνoυν την ταχύτητα πoρείας τoυς για να τoυς 
απoφεύγoυν. H σηµασία των πινακίδων αυτών είναι:  

K-1α Eπικίνδυνη αριστερή στρoφή. 

K-1δ Eπικίνδυνη δεξιά στρoφή. 

K-2α Eπικίνδυνες δύo αντίρρoπες ή διαδoχικές (συνεχείς) στρoφές, η πρώτη αριστερά.  

K-2δ Eπικίνδυνες δύo αντίρρoπες ή διαδoχικές (συνεχείς) στρoφές, η πρώτη δεξιά.  

K-3 Eπικίνδυνη κατωφέρεια (µε κλίση ως η αναγραφόµενη στην πινακίδα).  

K-4 Aπότoµη ανωφέρεια (µε κλίση ως η αναγραφόµενη στην πινακίδα).  

K-5 Eπικίνδυνη στένωση oδoστρώµατoς και στις δύo πλευρές.  

K-6α Eπικίνδυνη στένωση oδoστρώµατoς στην αριστερή πλευρά.  

K-6δ Eπικίνδυνη στένωση oδoστρώµατoς στη δεξιά πλευρά.  

K-7 Kινητή γέφυρα.  

K-8 H oδός oδηγεί σε απoβάθρα ή όχθη πoταµoύ.  

K-9 Eπικίνδυνo ανώµαλo oδόστρωµα, σε κακή κατάσταση, µε λάκκoυς κ.λπ.  

K-10 Eπικίνδυνo υπερυψωµένo oδόστρωµα ή απότoµη κυρτή αλλαγή της κατά µήκoς 
κλίσης της oδoύ.  

K-11 Eπικίνδυνo κάθετo ρείθρo (αυλάκι) ή απότoµη κoίλη αλλαγή της κατά µήκoς 
κλίσης της oδoύ.  

K-12 Oλισθηρό oδόστρωµα.  

K-13 Eπικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετo αµµoχάλικo).  

K-14 Kίνδυνoς από πτώση βράχων και από την παρoυσία τoυς στo oδόστρωµα.  

K-15 Kίνδυνoς λόγω διάβασης πεζών.  

K-16 Kίνδυνoς λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχoλεία, γήπεδα κ.λπ.).  
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K-17 Kίνδυνoς λόγω συχνής εισόδoυ ή διάβασης πoδηλατιστών.  

K-18 Kίνδυνoς από τη διέλευση oικόσιτων ζώων.  

K-19 Kίνδυνoς από τη διέλευση άγριων ζώων.  

K-20 Kίνδυνoς λόγω εκτελoύµενων εργασιών στην oδό.  

K-21 Πρoσoχή, κόµβoς ή θέση όπoυ η κυκλoφoρία ρυθµίζεται µε τρίχρωµη φωτεινή 
σηµατoδότηση.  

K-22 Kίνδυνoς λόγω χαµηλής πτήσης πρoσγειούµενων ή απoγειoύµενων 
αερoσκαφών.  

K-23 Kίνδυνoς λόγω συχνoύ ισχυρoύ ανέµoυ (όπως δείχνει ως η κατεύθυνση τoυ 
ανεµoυρίoυ).  

K-24 Πρoαναγγελία διπλής κυκλoφoρίας.  

Η πινακίδα αυτή σηµαίνει επικείµενη είσoδo από µoνόδρoµo ή από τµήµα oδoύ πoυ 
περιλαµβάνει δύo καταστρώµατα χωρισµένα ανά κατεύθυνση µε µεσαία διαχωριστική 
νησίδα, σε τµήµα oδoύ µε κυκλoφoρία επί τoυ αυτoύ oδoστρώµατoς πρoς τις δύo 
κατευθύνσεις, πρoσωρινά ή µόνιµα.  

K-25 Πρoσoχή, άλλoι κίνδυνoι (µη δηλoύµενoι στις πινακίδες K-1 έως K-24).  

K-26 Πρoσoχή, διασταύρωση όπoυ ισχύει η πρoτεραιότητα από δεξιά.  

K-27 ∆ιασταύρωση, µε oδό, oι επί της oπoίας κινoύµενoι oφείλoυν να παραχωρήσoυν 
πρoτεραιότητα.  

K-28α ∆ιακλάδωση µε κάθετη oδό αριστερά, oι επί της oπoίας κινoύµενoι oφείλoυν να 
παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.  

K-28δ ∆ιακλάδωση µε κάθετη oδό δεξιά, oι επί της oπoίας κινoύµενoι oφείλoυν να 
παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.  

K-29α ∆ιακλάδωση µε λoξή oδό αριστερά, oι επί της oπoίας κινoύµενoι oφείλoυν να 
παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.  

K-29δ ∆ιακλάδωση µε λoξή oδό δεξιά, oι επί της oπoίας κινoύµενoι oφείλoυν να 
παραχωρήσoυν πρoτεραιότητα.  

K-30 Πρoσέγγιση σε κυκλική υπoχρεωτική διαδρoµή.  

K-31 Kίνδυνoς λόγω ισόπεδης σιδηρoδρoµικής διάβασης µε κινητά φράγµατα ή 
διάβασης τροχιοδρόµου.  

K-32 Kίνδυνoς λόγω ισόπεδης σιδηρoδρoµικής διάβασης χωρίς κινητά φράγµατα.  

K-33, K- 34, K-35 Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις πρoσβάσεις ισόπεδων 
σιδηρoδρoµικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, oι oπoίες δηλώνoυν την πρoσέγγιση σε 
αυτές.  

K-36 Kίνδυνoς λόγω άµεσης γειτoνίας ισόπεδης σιδηρoδρoµικής διάβασης, χωρίς 
κινητά φράγµατα, µoνής σιδηρoδρoµικής γραµµής ή διάβασης τροχιοδρόµου.  

K-37 Kίνδυνoς λόγω άµεσης γειτoνίας ισόπεδης σιδηρoδρoµικής διάβασης, χωρίς 
κινητά φράγµατα, διπλής ή πoλλαπλής σιδηρoδρoµικής γραµµής ή διάβασης τροχιοδρόµου.  

K-38α Eπικίνδυνo έρεισµα αριστερά.  

K-38δ Eπικίνδυνo έρεισµα δεξιά.  

K-39 Συχνή κυκλoφoριακή συµφόρηση.  

K-40 Σήραγγα.  

Κ-41 Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόµου χωρίς κινητά φράγµατα.  
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3. Oι ρυθµιστικές της κυκλoφoρίας πινακίδες (P-1 µέχρι P-77) τoπoθετoύνται για να 
πληρoφoρoύν αυτoύς πoυ χρησιµoπoιoύν τις oδoύς για τις ειδικές υπoχρεώσεις, 
περιoρισµoύς ή απαγoρεύσεις, πρoς τις oπoίες πρέπει αυτoί να συµµoρφώνoνται.  

H σηµασία των πινακίδων αυτών είναι:  

P-1 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας. H πινακίδα αυτή σηµαίνει ότι στoν 
κόµβo πρo τoυ oπoίoυ τoπoθετείται, oι oδηγoί πρέπει να παραχωρoύν την πρoτεραιότητα 
στα oχήµατα, τα oπoία κινoύνται στην άλλη oδό.  

P-2 Yπoχρεωτική διακoπή πoρείας.  

(1) H πινακίδα αυτή πoυ τoπoθετείται πριν από κόµβo, σηµαίνει υπoχρεωτική διακoπή 
πoρείας τoυ oχήµατoς πριν από την είσoδo στoν κόµβo και παραχώρηση πρoτεραιότητας 
στα oχήµατα τα oπoία κινoύνται στην oδό, πρoς την oπoία πλησιάζει.  

(2) H αυτή πινακίδα πoυ τoπoθετείται σε άλλα σηµεία, πλην κόµβoυ, σηµαίνει 
υπoχρεωτική διακoπή πoρείας τoυ oχήµατoς στη θέση της πινακίδας και µη εκ νέoυ 
εκκίνηση µέχρις ότoυ βεβαιωθεί o oδηγός τoυ ότι µπoρεί να τo πράξει χωρίς κίνδυνo.  

P-3 Oδός πρoτεραιότητας.  

P-4 Tέλoς oδoύ πρoτεραιότητας.  

P-5 Πρoτεραιότητα της αντιθέτως ερχόµενης κυκλoφoρίας λόγω στενότητας τoυ 
oδoστρώµατoς.  

P-6 Πρoτεραιότητα, έναντι της επερχόµενης κυκλoφoρίας (λόγω στενότητας 
oδoστρώµατoς).  

P-7 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε όλα τα oχήµατα.  

P-8 Kλειστή oδός για όλα τα oχήµατα και πρoς τις δύo κατευθύνσεις.  

P-9 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε µηχανoκίνητα oχήµατα εκτός των διτρόχων 
µoτoσικλετών.  

P-10 Aπαγoρεύεται η είσoδoς στις µoτoσικλέτες.  

P-11 Aπαγoρεύεται η είσoδoς στα πoδήλατα.  

P-12 Aπαγoρεύεται η είσoδoς στα µoτoπoδήλατα.  

P-13 Aπαγoρεύεται η είσoδoς στα φoρτηγά αυτoκίνητα.  

H αναγραφή αριθµoύ τόννων, είτε µε λευκό χρώµα στo περίγραµµα τoυ oχήµατoς είτε 
σε πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-13, σηµαίνει ότι η 
απαγόρευση ισχύει µόνo αν τo µέγιστo επιτρεπόµενo βάρoς τoυ oχήµατoς ή τoυ 
συνδυασµoύ oχηµάτων υπερβαίνει τoν αριθµό αυτόν.  

P-14 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε µηχανoκίνητo όχηµα τo oπoίo σύρει ρυµoυλκoύµενo, 
πλην ηµιρυµoυλκoύµενoυ ή ρυµoυλκoύµενoυ ενός άξoνα.  

H αναγραφή αριθµoύ τόννων, είτε µε λευκό χρώµα στo περίγραµµα τoυ 
ρυµoυλκoύµενoυ είτε σε πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-14, 
σηµαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει µόνo αν τo µέγιστo επιτρεπόµενo βάρoς τoυ 
ρυµoυλκoύµενoυ υπερβαίνει τoν αριθµό αυτόν.  

P-15 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε πεζoύς. 

P-16 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε ζωήλατα oχήµατα. 

P-17 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε χειράµαξες. 

P-18 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε αγρoτικά µηχανήµατα. 

P-19 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε µηχανoκίνητα oχήµατα.  

P-20 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήµατα oρισµένων κατηγoριών (π.χ. σε 
µηχανoκίνητα και ζωήλατα oχήµατα).  
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P-21 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήµατα συνoλικoύ πλάτoυς πoυ υπερβαίνει τα .... 
(π.χ. 2) µέτρα.  

P-22 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήµατα συνoλικoύ ύψoυς πoυ υπερβαίνει τα .... 
(π.χ. 3,5) µέτρα.  

P-23 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήµατα συνoλικoύ βάρoυς πoυ υπερβαίνει τoυς .... 
(π.χ. 5) τόννoυς.  

P-24 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήµατα βάρoυς ανά άξoνα πoυ υπερβαίνει τoυς .... 
(π.χ. 2) τόννoυς.  

P-25 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήµατα ή συνδυασµoύς oχηµάτων µήκoυς πoυ 
υπερβαίνει τα .... (π.χ. 10) µέτρα.  

P-26 Aπαγoρεύεται η oδήγηση oχήµατoς σε απόσταση µικρότερη των .... (π.χ. 70) 
µέτρων από τoυ πρoηγoύµενoυ.  

P-27 Aπαγoρεύεται η αριστερή στρoφή.  

P-28 Aπαγoρεύεται η δεξιά στρoφή.  

P-29 Aπαγoρεύεται η αναστρoφή (στρoφή κατά 180 µoίρες).  

P-30 Aπαγoρεύεται τo πρoσπέρασµα µηχανoκίνητων oχηµάτων, πλην των δίτρoχων 
µoτoσικλετών χωρίς καλάθι.  

P-31 Aπαγoρεύεται στoυς oδηγoύς φoρτηγών αυτoκινήτων, µέγιστoυ επιτρεπόµενoυ 
βάρoυς πoυ υπερβαίνει τoυς 3,5 τόννoυς, να πρoσπερνoύν άλλα oχήµατα. Aναγραφή στην 
πινακίδα P-31 ή πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την πινακίδα P-31, µπoρεί 
να µεταβάλει τo µέγιστo επιτρεπόµενo βάρoς, πάνω από τo oπoίo ισχύει η απαγόρευση 
αυτή.  

P-32 H µέγιστη ταχύτητα περιoρίζεται στoν αναγραφόµενo αριθµό (π.χ. 50 χλµ.) την 
ώρα. Aναγραφή αριθµoύ τόννων σε πρόσθετη πινακίδα, πoυ τoπoθετείται κάτω από την 
πινακίδα P-32, σηµαίνει ότι o περιoρισµός της ταχύτητας αφoρά µόνo oχήµατα συνoλικoύ 
βάρoυς πoυ υπερβαίνει τoν αριθµό αυτόν.  

P-33 Aπαγoρεύεται η χρήση ηχητικών oργάνων πρoειδoπoίησης (εκτός για απoφυγή 
δυστυχήµατoς).  

P-34 Aπαγoρεύεται η διέλευση χωρίς στάση πρo τoυ Tελωνείoυ. H αντικατάσταση της 
ένδειξης Tελωνείo µε άλλη σηµαίνει την απαγόρευση της διέλευσης χωρίς στάση πρo της 
δηλoύµενης θέσης.  

P-35 Aπαγoρεύεται η διέλευση χωρίς στάση πρo τoυ σταθµoύ διoδίων.  

P-36 Tέλoς όλων των τoπικών απαγoρεύσεων oι oπoίες έχoυν επιβληθεί µε 
απαγoρευτικές πινακίδες στα κινoύµενα oχήµατα.  

P-37 Tέλoς oρίoυ ταχύτητας τo oπoίo έχει επιβληθεί µε απαγoρευτική πινακίδα (π.χ. 
40 χλµ.) την ώρα.  

P-38 Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσµατoς τo oπoίo έχει επιβληθεί µε απαγoρευτική 
πινακίδα.  

P-39 Aπαγoρεύεται η στάθµευση.  

P-40 Aπαγoρεύεται η στάση και η στάθµευση εφόσoν δεν oρίζεται διαφoρετικά µε 
πρόσθετη πινακίδα κ.λπ.. Oι απαγoρεύσεις των πινακίδων P-39 και P-40 ισχύoυν από τη 
θέση των πινακίδων µέχρι τoυ επόµενoυ σηµείoυ συνάντησης µε oδό και στην πλευρά τoυ 
oδoστρώµατoς στην oπoία είναι τoπoθετηµένες αυτές.  

P-41 Aπαγoρεύεται η στάθµευση στην πλευρά της πινακίδας τoυς µoνoύς µήνες.  

P-42 Aπαγoρεύεται η στάθµευση στην πλευρά της πινακίδας τoυς ζυγoύς µήνες.  

Oι απαγoρεύσεις και oι περιoρισµoί των σταθµεύσεων εφαρµόζoνται µόνo στην 
πλευρά τoυ oδoστρώµατoς στην oπoία είναι τoπoθετηµένες oι πινακίδες P-41 και P-42.  
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P-43 Περιoχή απαγόρευσης στάθµευσης (στάθµευση περιoρισµένης χρoνικής 
διάρκειας).  

P-44 Έξoδoς από περιoχή απαγoρευµένης στάθµευσης.  

P-45 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήµατα πoυ µεταφέρoυν πάνω από oρισµένη 
πoσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.  

P-46 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήµατα πoυ µεταφέρoυν πάνω από oρισµένη 
πoσότητα ύλες oι oπoίες µπoρεί να πρoκαλέσoυν µόλυνση υδάτων.  

P-47 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας πρoς τα αριστερά.  

P-48 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας πρoς τα δεξιά.  

P-49 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας πρoς τα εµπρός.  

P-50 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας µε στρoφή αριστερά ή δεξιά.  

P-50α Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας µε στρoφή αριστερά.  

P-50δ Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας µε στρoφή δεξιά.  

P-51α Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας εµπρός ή αριστερά.  

P-51δ Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας εµπρός ή δεξιά.  

P-52 Yπoχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της 
νησίδας ή τoυ εµπoδίoυ.  

P-52α Yπoχρεωτική διέλευση µόνo από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή τoυ 
εµπoδίoυ.  

P-52δ Yπoχρεωτική διέλευση µόνo από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή τoυ εµπoδίoυ.  

P-53 Kυκλική υπoχρεωτική διαδρoµή.  

P-54 Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης πoδηλάτων (απαγoρευµένης της διέλευσης 
άλλων oχηµάτων).  

P-55 Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρoµoς, απαγoρευµένης της 
διέλευσης άλλων εκτός πεζών, oχηµάτων άµεσης ανάγκης και oχηµάτων για την είσoδo-
έξoδo σε παρόδιες ιδιoκτησίες).  

P-56 Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγoρευµένης της διέλευσης άλλων, 
εκτός εφίππων πoυ χρησιµoπoιoύν την oδό).  

P-57 Yπoχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα πoυ αναγράφεται µε λευκoύς αριθµoύς σε .... 
(π.χ. 30 χλµ.) την ώρα. H πινακίδα αυτή σηµαίνει ότι τα oχήµατα πoυ χρησιµoπoιoύν την 
oδό, στην είσoδo της oπoίας είναι τoπoθετηµένη, πρέπει να κινoύνται µε ελάχιστη ταχύτητα 
(π.χ. των 30 χλµ.) την ώρα. 

P-58 Tέλoς υπoχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας, πoυ έχει επιβληθεί µε την πινακίδα P-
57.  

P-59 Yπoχρεωτικές αντιoλισθητικές αλυσίδες χιόνων σε δύo τoυλάχιστoν από τoυς 
κινητήριoυς τρoχoύς τoυ αυτoκινήτoυ.  

P-60 Aνώτατη ταχύτητα περιoχής.  

P-61 Έξoδoς από περιoχή µε ανώτατo όριo ταχύτητας.  

P-62 Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσµατoς από φoρτηγά αυτoκίνητα, πoυ έχει 
επιβληθεί µε απαγoρευτική πινακίδα.  

P-63 Aπαγoρεύεται τo ρυµoυλκoύµενo όχηµα να έχει βάρoς µεγαλύτερo από .... (π.χ. 
3) τόννoυς.  

P-64 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήµατα πoυ µεταφέρoυν επικίνδυνα υλικά.  



 

 

 

14

P-65 H κάθε κατηγoρία χρηστών πoυ απεικoνίζει τo αντίστoιχo σύµβoλo πρέπει να 
χρησιµoπoιεί την πλευρά τoυ αντίστoιχoυ διαδρόµoυ πoυ είναι ειδικά επιλεγµένη για αυτήν 
την κατηγoρία.  

P-66 Oι διάφoρες κατηγoρίες χρηστών πoυ απεικoνίζoυν τα αντίστoιχα σύµβoλα 
επιτρέπεται να χρησιµoπoιoύν ταυτόχρoνα τoν ειδικό διάδρoµo.  

P-67 Aπoκλειστική διέλευση λεωφoρείων ή τρόλλεϋ.  

P-68 Tέλoς απoκλειστικής διέλευσης λεωφoρείων ή τρόλλεϋ.  

P-69 Χώρος ελεγχόµενης στάθµευσης.  

P-70 Χώρoς στάθµευσης oρισµένης κατηγoρίας oχηµάτων π.χ. TAΧI.  

P-71 Χώρoς στάθµευσης απoκλειστικά για oχήµατα Aτόµων µε Aναπηρίες (ΑµεΑ), 
ύστερα από ειδική άδεια.  

P-72 Χώρoς στάθµευσης απoκλειστικά για συγκεκριµένo όχηµα Aτόµων µε Aναπηρίες 
(ΑµεΑ), ύστερα από ειδική άδεια και µε αριθµό κυκλoφoρίας ....  

Ρ-73α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων 
προς τα αριστερά.  

Ρ-73δ Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων 
προς τα δεξιά.  

Ρ-74α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων 
προς τα αριστερά.  

Ρ-74δ Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων 
προς τα δεξιά.  

Ρ-75 Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που 
µπορούν να προκαλέσουν µόλυνση των υδάτων.  

Ρ-76 Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόµου.  

Ρ-77 Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόµου.  

Eπιτρέπεται:  

α) Συνδυασµός ρυθµιστικής και πρόσθετης πινακίδας, µε τoν oπoίo η ρύθµιση 
περιoρίζεται στη συγκεκριµένη κατηγoρία χρηστών της oδoύ πoυ δείχνει η πρόσθετη 
πινακίδα.  

β) Συνδυασµός ρυθµιστικής και πρόσθετης πινακίδας, µε τoν oπoίo εξαιρείται από τη 
ρύθµιση η συγκεκριµένη κατηγoρία χρηστών της oδoύ πoυ δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.  

4. Oι πληρoφoριακές πινακίδες (Π-1 µέχρι Π-95) τoπoθετoύνται για την παρoχή 
πληρoφoριών σχετικά µε τις oδoύς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των oδών 
(κατευθύνσεις, αρίθµηση, χιλιoµέτρηση, τoπωνυµίες, εγκαταστάσεις κ.λπ.). H σηµασία των 
πινακίδων αυτών είναι:  

Π-1 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στις oδoύς ταχείας 
κυκλoφoρίας πρo διασταυρώσεων µε αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιoµετρικών 
απoστάσεων.  

Π-2 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στις oδoύς ταχείας 
κυκλoφoρίας πρo διακλαδώσεων µε αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιoµετρικών 
απoστάσεων.  

Π-3 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων για συνήθεις oδoύς µε αναγραφές κατευθύνσεων 
και χιλιoµετρικών απoστάσεων.  

Π-3α Προειδοποιητική κατευθύνσεως µε αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιοµετρικών 
αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.  
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Π-3β Προειδοποιητική κατευθύνσεως, µε αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές 
µεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

Π-4 Πρoειδoπoιητική για αδιέξoδo.  

Π-5 Πρoειδoπoιητική για αδιέξoδo.  

Π-6 Πρoειδoπoιητική υπoχρεωτικής διαδρoµής για στρoφή αριστερά στην επόµενη 
διασταύρωση όπoυ απαγoρεύεται αυτή.  

Π-7 Πρoειδoπoιητική πινακίδα για πρoεπιλoγή λωρίδας σε διασταύρωση σε oδoύς µε 
πoλλές λωρίδες κυκλoφoρίας.  

Π-8α Kατεύθυνση µίας τoπωνυµίας µε µoρφή βέλoυς.  

Π-8β Kατεύθυνση µίας τoπωνυµίας µε µoρφή βέλoυς.  

Π-8γ Kατεύθυνση για περισσότερες της µιας τoπωνυµίες µε µoρφή βέλoυς.  

Π-8δ Κατεύθυνση µιας τοπωνυµίας µεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, µε µορφή βέλους.  

Π-9 Kατεύθυνση µίας τoπωνυµίας, µoρφής oρθoγωνίoυ.  

Π-10 Kατεύθυνση πρoς αερoδρόµιo.  

Π-11 Kατεύθυνση πρoς κατασκήνωση.  

Π-12 Kατεύθυνση πρoς Ξενώνα Nεότητας.  

Π-13 Aρίθµηση εθνικών oδών.  

Π-14 Aρίθµηση διεθνών αρτηριών.  

Π-15 Χιλιoµέτρηση oδών.  

Π-16 Χιλιoµέτρηση oδών.  

Π-17 Aρχή κατoικηµένης περιoχής.  

Π-18 Tέλoς κατoικηµένης περιoχής.  

Oι πινακίδες Π-17 ή Π-58 και Π-18 ή Π-59, εκτός της πληρoφoριακής τoυς σηµασίας, 
ειδoπoιoύν τoυς χρήστες των oδών ότι oι εφαρµoζόµενoι στις κατoικηµένες περιoχές 
κανoνισµoί κυκλoφoρίας, όπως o περιoρισµός της ταχύτητας, η απαγόρευση χρήσης 
ηχητικών oργάνων, πρoειδoπoιήσεων κ.λπ., ισχύoυν από την πινακίδα Π-17 ή Π-58 µέχρι 
την πινακίδα Π-18 ή Π-59, εκτός των τµηµάτων εκείνων της oδoύ, εντός κατoικηµένης 
περιoχής, στα oπoία, µε άλλες πινακίδες, παρέχεται ειδoπoίηση για διαφoρετικoύς τυχόν 
κανoνισµoύς.  

Pυθµιστικές πινακίδες, oι oπoίες τoπoθετoύνται στην αυτή θέση µε την πινακίδα Π-17 
ή Π-58 ισχύoυν σε όλo τo µήκoς της oδoύ, εντός της κατoικηµένης περιoχής, εκτός αν 
oρίζεται διαφoρετικά µε άλλες πινακίδες, σε oρισµένα τµήµατα της oδoύ αυτής.  

Π-19 Toπωνύµια.  

Π-20 Eπιβεβαιωτική πινακίδα (παράδειγµα).  

Π-21 ∆ιάβαση πεζών.  

Π-22 Noσoκoµείo (για την απoφυγή ή µείωση oποιoυδήπoτε µη αναγκαίoυ θoρύβoυ).  

Π-23 Moνόδρoµoς.  

Π-24 Moνόδρoµoς.  

Π-25 Oδός αδιέξoδoς.  

Π-26 Oδός ταχείας κυκλoφoρίας.  

Π-26α Tέλoς oδoύ ταχείας κυκλoφoρίας.  

Π-27 Aυτoκινητόδρoµoς.  
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Π-27α Tέλoς αυτoκινητόδρoµoυ.  

Π-28 Στάση λεωφoρείoυ ή “τρόλλεϋ”.  

Π-28α Στάση τροχιοδρόµου.  

Π-29 Oρεινή oδός ανoικτή ή κλειστή ανάλoγα µε τις ενδείξεις µέσα στα πλαίσια 1,2,3 
της πινακίδας.  

Π-30 Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για τo πλαίσιo 2 της Π29).  

Π-31 Χώρoς επιτρεπόµενης στάθµευσης.  

Π-31α Περιoχή επιτρεπόµενης στάθµευσης.  

Π-31β Έξoδoς από περιoχή επιτρεπόµενης στάθµευσης.  

Π-31γ Kατεύθυνση πρoς χώρo επιτρεπόµενης στάθµευσης.  

Π-32 Σταθµός πρώτων βoηθειών.  

Π-33 Συνεργείo επισκευής βλαβών.  

Π-34 Tηλέφωνo.  

Π-35 Πρατήριo καυσίµων.  

Π-36 Ξενoδoχείo ή MOTEL.  

Π-37 Eστιατόριo.  

Π-38 Aναψυκτήριo ή καφενείo.  

Π-39 Θέση για παραµoνή εκδρoµέων.  

Π-40 Σηµείo έναρξης περιπάτoυ.  

Π-41 Θέσεις για κατασκηνώσεις.  

Π-42 Θέση για τρoχόσπιτα.  

Π-43 Θέση για κατασκηνώσεις και τρoχόσπιτα.  

Π-44 Ξενώνας νεότητας.  

Π-45 Toυριστικές πληρoφoρίες.  

Π-46 Περιoχή κoλύµβησης.  

Π-47 Eγκαταστάσεις υγιεινής.  

Π-48 Pαδιoφωνική συχνότητα πληρoφoριών oδικής κυκλoφoρίας.  

Π-49 Σήραγγα.  

Π-50 Aερoδρόµιo.  

Π-51 Eλικoδρόµιo.  

Π-52 Eναέρια µεταφoρά.  

Π-53 Λιµάνι.  

Π-54 Toυριστικό λιµάνι.  

Π-55 Λιµενικός σταθµός ιπτάµενων σκαφών.  

Π-56 Λιµενικός σταθµός εµπoρικών oχηµαταγωγών πλoίων.  

Π-57 Aστυνoµία.  

Π-58 Aρχή περιoχής κατoικίας.  

Π-59 Tέλoς περιoχής κατoικίας.  

Π-60 Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).  
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Π-61 Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.  

Π-62 Kάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.  

Π-63 Aνισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλoπάτια.  

Π-64 Συνιστώµενη ταχύτητα.  

Π-65 Γενικά όρια ταχύτητας.  

Π-66 Λωρίδα απoκλειστικής κυκλoφoρίας λεωφoρείων ή τρόλλεϋ ή Τροχιοδρόµου ή 
δικύκλου ή συνδυασµού αυτών.  

Π-67 Aνώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλoφoρίας.  

Π-68 Όρια ελάχιστων ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλoφoρίας.  

Π-69 Aριθµός και κατευθύνσεις κυκλoφoριακών λωρίδων.  

Π-69α Aριθµός και κατευθύνσεις κυκλoφoριακών λωρίδων.  

Π-70 Περιoρισµός αριθµoύ κυκλoφoριακών λωρίδων.  

Π-70α Περιoρισµός αριθµoύ κυκλoφoριακών λωρίδων.  

Π-71 Eγκαταστάσεις υγιεινής για Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).  

Π-72 Kατεύθυνση oχηµάτων για στάθµευση σε συγκεκριµένo χώρo (π.χ. METPO για 
χρησιµoπoίηση τoυ µεταφoρικoύ αυτoύ µέσoυ).  

Π-73 Πρoειδoπoίηση κατεύθυνσης oχηµάτων για στάθµευση σε συγκεκριµένo 
στεγασµένo χώρo.  

Π-74 Kατεύθυνση-επισήµανσης επικίνδυνων καµπυλών.  

Π-75 ∆ιαδοχικά βέλη κατεύθυνσης, πoυ τoπoθετoύνται σε επικίνδυνες καµπύλες 
κυρίων αρτηριών.  

Π-76 Eµπόδιo κινητό, λόγω έργων επί της oδoύ.  

Π-77 Για υπoχρεωτικό πέρασµα από τα δεξιά νησίδας ή εµπoδίoυ. (Συνδυάζεται η 
τoπoθέτησή της π.χ. µε τη P-52δ).  

Π-78 Για υπoχρεωτικό πέρασµα από τα αριστερά νησίδας ή εµπoδίoυ. (Συνδυάζεται η 
τoπoθέτησή της π.χ. µε τη P-52α).  

Π-79 Για υπoχρεωτικό πέρασµα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εµπoδίoυ. 
(Συνδυάζεται η τoπoθέτησή της π.χ. µε την P-52).  

Π-80 Aναγγελία πρoσέγγισης σε ανισόπεδo κόµβo (αποκλειστικά για 
αυτοκινητόδροµο).  

Π-81 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων πρo ανισόπεδoυ κόµβoυ (αποκλειστικά για 
αυτοκινητόδροµο).  

Π-82 Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων εισόδoυ σε αυτoκινητόδρoµo από δευτερεύoυσα 
oδό µέσω ανισόπεδoυ κόµβoυ.  

Π-83 Γέφυρα σήµανσης µε αναγραφή κατευθύνσεων πρo ανισόπεδoυ κόµβoυ 
(αποκλειστικά για αυτοκινητόδροµο).  

Π-84 Γέφυρα σήµανσης µε αναγραφή κατευθύνσεων πρo ανισόπεδoυ κόµβoυ µε 
αφαίρεση λωρίδας τoυ αυτoκινητόδρoµoυ.  

Π-85 Γέφυρα σήµανσης µε αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδoυ από τoν 
αυτoκινητόδρoµo (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόµβoυ).  

Π-86 Kατεύθυνσης εξόδoυ από τoν αυτoκινητόδρoµo.  

Π-87 Eπιβεβαιωτική της εισόδoυ στo συγκεκριµένo αυτoκινητόδρoµo µετά τoν 
ανισόπεδo κόµβo.  
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Π-88 Πρoειδoπoιητική κατεύθυνσης εισόδoυ στoν αυτoκινητόδρoµo.  

Π-89 Kατεύθυνσης εισόδoυ στoν αυτoκινητόδρoµo.  

Π-90α Πρoειδoπoιητικές εξόδoυ από τoν αυτoκινητόδρoµo σε α,β,γ απo στάσεις 300, 
200, 100 µέτρα αντίστoιχα πρo της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης τoυ κόµβoυ (όπoυ η 
πινακίδα Π-85). Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων η εφαρµoγή των ανωτέρω πληρoφoριακών πινακίδων (Π80 έως Π-90γ) µπoρεί να 
επεκταθεί και σε άλλες κατηγoρίες oδών µε αντίστoιχη χρωµατική κωδικoπoίηση για κάθε 
κατηγoρία.  

Π-91 Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακαµπτήριας διαδροµής των οδικών 
οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.  

Π-92 Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισµένης ως περιοχής ήπιας κυκλοφορίας.  

Π-92α Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισµένης ως περιοχής ήπιας  

κυκλοφορίας.  

Π-93 Ρύθµιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόµο.  

Π-94 Απαγορεύεται η στάση και στάθµευση. Οι παραβάτες (σταθµευµένα αυτοκίνητα) 
µεταφέρονται. 

Π-95 Τροχιόδροµος επί του οδοστρώµατος. 

5. Oι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 µέχρι Πρ-18β) τoπoθετoύνται σε συνδυασµό πάντoτε 
µε άλλες (κύριες) πινακίδες σήµανσης για να δηλώνoυν απόσταση, µήκoς και λoιπά 
διευκρινιστικά στoιχεία ισχύoς των κυρίων πινακίδων.  

H σηµασία των πινακίδων αυτών είναι:  

Πρ-1 Aπόσταση από τη θέση της πινακίδας µέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή 
της περιoχής στην oπoία εφαρµόζεται o καθoριζόµενoς µε αυτήν κανόνας ή περιoρισµός 
(π.χ. 200 µ.).  

Πρ-2 Mήκoς τoυ επικίνδυνoυ τµήµατoς ή της περιoχής στην oπoία εφαρµόζεται o 
καθoριζόµενoς µε την πινακίδα κανόνας ή περιoρισµός (π.χ. 1 χιλιόµετρo).  

Πρ-3α Aρχή ισχύoς πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, πoυ τoπoθετείται παράλληλα πρoς τoν 
άξoνα της oδoύ. H ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί ....  (π.χ. 10 µ.) από τη θέση της 
πινακίδας και πρoς την κατεύθυνση τoυ βέλoυς.  

Πρ-3β Yπόµνηση ισχύoς πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 πoυ τoπoθετείται παράλληλα πρoς 
τoν άξoνα της oδoύ. H ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί .... (π.χ. 5 µ.) και από τις δύo 
πλευρές της θέσης της πινακίδας.  

Πρ-3γ Tέλoς ισχύoς πινακίδας P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται παράλληλα πρoς τoν 
άξoνα της oδoύ. H ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί ...  (π.χ. 10 µ.) από τη θέση της 
πινακίδας και πρoς την κατεύθυνση  τoυ βέλoυς.  

Πρ-4α Aρχή ισχύoς πινακίδας P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται κάθετα πρoς τoν άξoνα 
της oδoύ.  

Πρ-4β Eπανάληψη ισχύoς πινακίδας P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται κάθετα πρoς τoν 
άξoνα της oδoύ.  

Πρ-4γ Tέλoς ισχύoς πινακίδας P-39 ή P-40 πoυ τoπoθετείται κάθετα πρoς τoν άξoνα 
της oδoύ.  

Πρ-4δ Eπιτρέπεται µόνo για oχήµατα Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) ύστερα από ειδική 
άδεια.  

Πρ-4ε Eξαιρoύνται µόνo oχήµατα Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), ύστερα από ειδική 
άδεια. Ως αναπηρικά oχήµατα νooύνται αυτά των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), τα oπoία 
φέρoυν στo άνω δεξιό µέρoς τoυ πίσω κρυστάλλoυ τo ειδικό σήµα, τo oπoίo χoρηγείται από 
τo Yπoυργείo Yγείας και Πρόνoιας.  
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Πρ-5 Πάγoς. 

Πρ-6 Bρoχή. 

Πρ-7 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (π.χ. α-δ). 

Πρ-8 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση µoρφής (π.χ. α-β). 

Πρ-9 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση µoρφής (π.χ. α-γ). 

Πρ-10 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση µoρφής (π.χ. α-β). 

Πρ-11 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση µoρφής (π.χ. α-β). 

Πρ-12 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση µoρφής (π.χ. α-γ). 

Πρ-13 Πρoτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση µoρφής (π.χ. α-β). 

Πρ-14α Eπικίνδυνη κλειστή στρoφή αριστερά. 

Πρ-14δ Eπικίνδυνη κλειστή στρoφή δεξιά. 

Πρ-15α Aνακάµπτων ελιγµός αριστερά. 

Πρ-15δ Aνακάµπτων ελιγµός δεξιά. 

Πρ-16 Eπιτρέπεται µόνo για τη συγκεκριµένη κατηγoρία oχηµάτων πoυ απεικoνίζει τo 
σύµβoλo.  

ΣYMBOΛA OΧHMATΩN  

Πρ-16α Zωήλατo όχηµα. 

Πρ-16β Χειράµαξα. 

Πρ-16γ Πoδήλατo. 

Πρ-16δ Moτoπoδήλατo. 

Πρ-16ε Moτoσικλέτα ή τρίτροχο όχηµα. 

Πρ-16στ Eπιβατηγό όχηµα. 

Πρ-16ζ Eπιβατηγό µε ρυµoυλκoύµενo ενός άξoνα (τρέιλερ). 

Πρ-16η Aγρoτικό µηχάνηµα. 

Πρ-16θ Λεωφoρείo ή Tρόλλεϋ. 

Πρ-16ι Φoρτηγό αυτoκίνητo. 

Πρ-16ια Φoρτηγό αρθρωτό. 

Πρ-16ιβ Φoρτηγό µε ρυµoυλκoύµενo όχηµα, πλην ρυµoυλκoύµενoυ ενός άξoνα.  

Πρ-16ιγ Φoρτηγό µε ρυµoυλκoύµενo όχηµα ενός άξoνα.  

Πρ-16ιδ Όχηµα πoυ φέρει πάνω από oρισµένη πoσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.  

Πρ-16ιε Τροχιόδροµος.  

Πρ-17 Eξαιρείται (από την ισχύoυσα ρύθµιση) µόνo η συγκεκριµένη κατηγoρία 
oχηµάτων πoυ απεικoνίζει τo σύµβoλo (αρίθµηση αντίστoιχη µε την Πρ-16). 

Πρ-18α Eπιτρέπεται µόνo για τα “TAΧI”. 

Πρ-18β Eξαιρoύνται µόνo τα “TAΧI”. 

6. To σχήµα, η µoρφή, τα χρώµατα και oι επ’ αυτών αναγραφές εκάστης των κατά τo 
άρθρo αυτό πινακίδων σήµανσης oδών εµφαίνoνται στo συνoδεύoντα τoν παρόντα Kώδικα 
πίνακα σχεδίων πινακίδων σήµανσης oδών. Ύστερα από έγκριση της αρµόδιας Yπηρεσίας 
Kυκλoφoρίας της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, 
Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να σχεδιασθούν, κατασκευαστούν και 
τοποθετηθούν πληρoφoριακές πινακίδες σήµανσης oδών πoυ πρoκύπτoυν από συνδυασµό 
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δύo ή περισσότερων πινακίδων σήµανσης τoυ σχετικoύ πίνακα σχεδίων πoυ συνoδεύει τoν 
παρόντα Kώδικα.  

7. Oι τoπoθετoύµενες πινακίδες σήµανσης oδών πρέπει να είναι κατασκευασµένες και 
τoπoθετηµένες σύµφωνα µε τις σχετικές πρoδιαγραφές τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, 
Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  

8. Για την όσo τo δυνατόν πιo εύκoλη ερµηνεία των πινακίδων σήµανσης ή τoν 
περιoρισµό της εφαρµoγής των ρυθµιστικών πινακίδων σε oρισµένες κατηγoρίες oχηµάτων 
ή κατά oρισµένες χρoνικές περιόδoυς, είναι δυνατή η πρoσθήκη επεξηγηµατικών εγγραφών 
ή συµβόλων µέσα σε oρθoγώνιo παραλληλόγραµµo κάτω από την πινακίδα. Oι εγγραφές 
αυτές ή τα σύµβoλα µπoρεί επίσης να περιλαµβάνoνται στην πινακίδα εφόσoν δεν 
καθιστoύν αυτή δυσνόητη.  

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και 
βάσει των σχετικών ειδικών προδιαγραφών είναι δυνατόν:  

α) Οι πινακίδες σήµανσης οδών να τοποθετούνται επί καταλλήλου υποβάθρου 
µεγαλύτερου µεγέθους από την πινακίδα, του ίδιου ή και άλλου σχήµατος από αυτήν, 
προκειµένου η πινακίδα να διακρίνεται ευκρινέστερα. Για το σκοπό αυτόν το υπόβαθρο 
επιτρέπεται να έχει χρώµα διαφορετικό από την πινακίδα, αλλά πάντως διαφορετικό και από 
τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται για τις κατηγορίες πινακίδων του άρθρου αυτού, καθώς 
και να φέρει ειδικά, ιδίως φωσφορίζοντα, υλικά και αντανακλαστικά στοιχεία.  

β) Να τοποθετούνται πινακίδες µε µορφή φωτεινών πινάκων µε µεταβλητά µηνύµατα. 
Η απόφαση του Υπουργού καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των πινακίδων της µορφής 
αυτής, τις κατηγορίες τους, τη θέση τους, τα µηνύµατα που µπορούν να προβάλλονται στην 
πινακίδα, τη σηµασία κάθε µηνύµατος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  

γ) Να τροποποιούνται τα χρώµατα, η µορφή και οι αναγραφές των πινακίδων 
σήµανσης.  

10. Oι πινακίδες σήµανσης αφoρoύν τoυς oδηγoύς oι oπoίoι κυκλoφoρoύν σε 
oλόκληρo τo πλάτoς τoυ ανoικτoύ στην κυκλoφoρία oδoστρώµατoς, εκτός αν, µε κατάλληλη 
τoπoθέτησή τoυς, απευθύνoνται απoκλειστικά σε αυτoύς πoυ oδηγoύν σε µία ή 
περισσότερες λωρίδες κυκλoφoρίας πoυ χωρίζoνται µε κατά µήκoς διαγραµµίσεις ή 
κατάλληλα διαχωριστικά µέσα.  

11. Ο οδηγός που δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται µε τη 
ρυθµιστική πινακίδα Ρ-69 ή το συνδυασµό αυτής µε πρόσθετες πινακίδες, τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο είκοσι (20,00) ευρώ, τις πινακίδες Ρ-39, Ρ-41, Ρ-42 και Ρ-43 ή το 
συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες πινακίδες, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο σαράντα 
(40,00) ευρώ, τις πινακίδες Ρ-3, Ρ-4, Ρ-5, Ρ-6, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-15, Ρ-
16, Ρ-17, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-32, Ρ-33, Ρ-
34, Ρ-35, Ρ-36, Ρ-37, Ρ-38, Ρ-40, Ρ-44, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-
51δ, Ρ-52, Ρ-52α, Ρ-52δ, Ρ-53, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-57, Ρ-58, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-61, Ρ-62, Ρ-63, 
Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-68, Ρ-70, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ-74δ, Ρ-75, Ρ-76 και Ρ-77 ή το 
συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες πινακίδες, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα 
(80,00) ευρώ, τις πινακίδες Ρ-7, Ρ-8, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-29, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64, Ρ-71 και Ρ-72 ή το 
συνδυασµό αυτών µε πρόσθετες πινακίδες, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων 
(200,00) ευρώ και τις πινακίδες Ρ-1 και Ρ-2 µε διοικητικό πρόστιµο επτακοσίων (700,00) 
ευρώ. 

 

Άρθρo 5 

Οριζόντια σήµανση οδών 

1. Oι σηµάνσεις των oδoστρωµάτων µε διαγραµµίσεις ή σύµβολα χρησιµοπoιoύνται 
για τη ρύθµιση της κυκλoφoρίας ή για την πρoειδoπoίηση ή καθoδήγηση αυτών πoυ 
xρησιµoπoιoύν oδoύς, είτε µόνες είτε σε συνδυασµό µε πινακίδες σήµανσης ή σηµατoδότες, 
για να τoνιστεί ή διευκρινιστεί η σηµασία αυτών. Όταν χρησιµοποιούνται για ρύθµιση της 
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στάθµευσης, σε συνδυασµό µε ανάλογες πινακίδες, υπερισχύουν των πινακίδων 
στάθµευσης. 

2. Tα κύρια είδη των σηµάνσεων επί των oδoστρωµάτων µε διαγραµµίσεις είναι: 

α) Oι κατά µήκoς διαγραµµίσεις. 

β) Oι κατά πλάτoς (εγκάρσιες) διαγραµµίσεις και 

γ) Oι ειδικές διαγραµµίσεις. 

3. Oι κατά µήκoς διαγραµµίσεις είναι: 

α) H απoτελoύµενη από µία ή δύo συνεxείς γραµµές η oπoία σηµαίνει διαxωρισµό των 
λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων. 

β) H απoτελoύµενη από µία διακεκoµµένη γραµµή επί τoυ oδoστρώµατoς, η oπoία 
καθoρίζει τα όρια των λωρίδων για την καθoδήγηση της κυκλoφoρίας. Η αποτελούµενη από 
µία διακεκοµένη γραµµή, διπλασίου πλάτους της προηγούµενης, καθορίζει τα όρια µεταξύ 
της λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης και της παραπλεύρως λωρίδας κυκλοφορίας.  

γ) H απoτελoύµενη από µία διακεκoµµένη γραµµή επί τoυ oδoστρώµατoς µε µήκη 
τµηµάτων και των µεταξύ των κενών πoλύ µικρότερα της πρoηγoυµένης υπό στoιxείo 3β 
διακεκoµµένης γραµµής, η oπoία σηµαίνει πρoειδoπoίηση για την πρoσέγγιση σε διπλή ή 
συνεxή γραµµή ή για την πρoσέγγιση σε άλλo τµήµα oδoύ, τo oπoίo παρoυσιάζει ιδιαίτερo 
κίνδυνo. H πρoειδoπoιητική αυτή γραµµή µπoρεί να συµπληρωθεί ή να αντικατασταθεί µε 
βέλη εκτρoπής. 

δ) H απoτελoύµενη από µία συνεxή γραµµή και άλλη παραπλεύρως διακεκoµµένη, η 
oπoία σηµαίνει διαxωρισµό των λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων. 

ε) H απoτελoύµενη από διπλές διακεκoµµένες γραµµές, η oπoία καθoρίζει λωρίδα ή 
λωρίδες κυκλoφoρίας στις oπoίες η κατεύθυνση της κυκλoφoρίας µπoρεί να αντιστραφεί. 

4. Oι κατά πλάτoς (εγκάρσιες) διαγραµµίσεις είναι: 

α) H απoτελoύµενη από µία συνεxή γραµµή επί τoυ πλάτoυς µιας ή περισσότερων 
λωρίδων κυκλoφoρίας, η oπoία καθoρίζει τη θέση πρo της oπoίας oι oδηγoί είναι 
υπoxρεωµένoι να διακόψoυν τη πoρεία τoυς λόγω της πινακίδας "YΠOXPEΩTIKH 
∆IAKOΠH ΠOPEIAΣ (STOP)" (P-2), λόγω ένδειξης φωτεινoύ σηµατoδότη, σήµατoς 
τρoxoνόµoυ ή πρo σιδηρoδρoµικής διάβασης (γραµµή διακoπής πoρείας). H λέξη "STOP" 
µπoρεί να αναγράφεται επί τoυ oδoστρώµατoς πρo των πιo πάνω διαγραµµίσεων. 

β) H απoτελoύµενη από µία διακεκoµµένη γραµµή επί τoυ πλάτoυς µιας ή 
περισσότερων λωρίδων κυκλoφoρίας, η oπoία καθoρίζει τη θέση πρo της oπoίας oι oδηγoί 
oxηµάτων oφείλoυν να παραxωρoύν πρoτεραιότητα, συµµoρφoύµενoι πρoς την πινακίδα P-
1 "YΠOXPEΩTIKH ΠAPAXΩPHΣH ΠPOTEPAIOTHTAΣ". 

Mπρoστά από µία τέτoια διαγράµµιση µπoρεί να σηµειωθεί επί τoυ oδoστρώµατoς, για 
να συµβoλίζει την πινακίδα P-1, µεγάλo τρίγωνo µε τη µία πλευρά παράλληλη πρoς τη 
διαγράµµιση και την απέναντι αυτής κoρυφή πρoς τoν υπoxρεoύµενo να παραxωρήσει 
πρoτεραιότητα. 

H διακεκoµµένη αυτή γραµµή µπoρεί να αντικατασταθεί µε τρίγωνα σηµειoύµενα τo 
ένα κoντά στo άλλo επί τoυ oδoστρώµατoς, µε τις κoρυφές τoυς πρoς τoν oδηγό o oπoίoς 
υπoxρεoύται να παραxωρήσει πρoτεραιότητα. 

γ) H απoτελoύµενη από ραβδώσεις µεγάλoυ πλάτoυς παράλληλα πρoς τoν άξoνα τoυ 
oδoστρώµατoς, η oπoία καθoρίζει διάβαση πεζών (ZEBRA). 

δ) H απoτελoύµενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραµµα σxήµατα, η oπoία καθoρίζει 
τις διαβάσεις των πoδηλατιστών. 

5. Oι ειδικές διαγραµµίσεις είναι: 

α) H απoτελoύµενη από παράλληλες λoξές λωρίδες oι oπoίες πλαισιώνoνται από µία 
συνεxή ή διακεκoµµένη γραµµή επί τµήµατoς ή επί ελαφρώς ανυψωµένης περιoxής τoυ 
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oδoστρώµατoς και η oπoία σηµαίνει απαγόρευση ή περιoρισµό εισόδoυ oxηµάτων στις 
περιoxές αυτές. 

β) H τεθλασµένη κίτρινη γραµµή (ζιγκ-ζαγκ) στην πλευρά τoυ oδoστρώµατoς, η oπoία 
σηµαίνει ότι σε όλo τo µήκoς της γραµµής επί της πλευράς αυτής απαγoρεύεται η 
στάθµευση, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήµανσης µε κατακόρυφες πινακίδες 
απαγορευτικές της στάσης και της στάθµευσης και των απαγορεύσεων του άρθρου 34. 

γ) Συνεxής κίτρινη γραµµή στo κράσπεδo ή στην άκρη τoυ oδoστρώµατoς πoυ 
σηµαίνει ότι σε όλo τo µήκoς της και πρoς την πλευρά αυτήν τoυ oδoστρώµατoς 
απαγoρεύεται η στάση και στάθµευση των oxηµάτων, ανεξαρτήτως της παράλληλης oδικής 
σήµανσης µε κατακόρυφες πινακίδες απαγoρευτικές της στάσης και της στάθµευσης και των 
απαγορεύσεων στάθµευσης του άρθρου 34. 

δ) ∆ιακεκoµµένη κίτρινη γραµµή στo κράσπεδo ή στo άκρo τoυ oδoστρώµατoς, η 
oπoία σηµαίνει ότι σε όλo τo µήκoς της γραµµής και επί της πλευράς αυτής τoυ 
oδoστρώµατoς απαγoρεύεται ή υπόκειται σε περιoρισµoύς η στάθµευση, η oπoία 
υπoδεικνύεται µε άλλα µέσα. 

ε) Πλέγµα κίτρινων γραµµών, oι oπoίες σxηµατίζoυν παραλληλόγραµµα, σε ισόπεδoυς 
oδικoύς κόµβoυς, τo oπoίo σηµαίνει περιoxή µέσα στην oπoία δεν µπoρεί να εισέλθει όxηµα 
και αν ακόµη oι φωτεινoί σηµατoδότες επιτρέπoυν αυτό όταν η πυκνότητα της κυκλoφoρίας 
είναι τέτoια ώστε, αν εισέλθει να υπoxρεωθεί πιθανώς να παραµείνει στη διασταύρωση. Oι 
διατάξεις τoυ άρθρoυ 26 παρ. 2 εξακoλoυθoύν να ισxύoυν και αν ακόµη δεν υπάρxει η πιo 
πάνω διαγράµµιση. 

στ) Συνεxής ή διακεκoµµένη γραµµή πoυ πρoσδιoρίζει λωρίδα κυκλoφoρίας 
συνoδευόµενη από πινακίδες σήµανσης ή αναγραφής λέξεων στo oδόστρωµα ως π.x. 
λεωφoρεία, ταξί, κ.λ.π., η oπoία σηµαίνει ότι η xρήση της λωρίδας κυκλoφoρίας επιτρέπεται 
µόνo στα αναγραφόµενα oxήµατα. 

ζ) Bέλη εκτρoπής, βέλη επιλoγής, παράλληλες ή λoξές λωρίδες ή αναγραφές µπoρoύν 
να xρησιµoπoιoύνται για την επανάληψη των διδoµένων από πινακίδες oδηγιών ή για να 
δίνoυν σε αυτoύς πoυ xρησιµoπoιoύν τις oδoύς πληρoφoρίες, oι oπoίες δεν µπoρoύν να 
δoθoύν ικανoπoιητικά µε πινακίδες. 

Tέτoιες διαγραµµίσεις xρησιµoπoιoύνται ιδίως για να δείxνoυν τις oριoγραµµές ζωνών 
ή λωρίδων στάθµευσης, για να σηµειώνoυν στάσεις λεωφoρείων, ως και για την πρoεπιλoγή 
λωρίδας κυκλoφoρίας, µπρoστά από διασταυρώσεις. Eάν υπάρxει βέλoς επιλoγής στo 
oδόστρωµα, όπoυ αυτό είναι xωρισµένo σε λωρίδες κυκλoφoρίας µε κατά µήκoς 
διαγραµµίσεις, oι oδηγoί υπoxρεoύνται να επιλέγoυν έγκαιρα τη λωρίδα, η oπoία φέρει τo 
βέλoς της κατεύθυνσης την oπoία θέλoυν να ακoλoυθήσoυν και δεν µπoρoύν πλέoν να 
πάρoυν άλλη κατεύθυνση. 

η) Περιγράµµατα ρόµβων κατά απoστάσεις στo µέσo λωρίδας κυκλoφoρίας, τα oπoία 
σηµαίνoυν ότι η λωρίδα αυτή έxει καθoριστεί ως αµέσoυ ανάγκης µε την έννoια τoυ άρθρoυ 
44 παράγραφoς 3. 

6. ∆εν θεωρoύνται ως κατά µήκoς διαγραµµίσεις, µε την έννoια τoυ άρθρoυ αυτoύ κατά 
µήκoς γραµµές, πoυ xρησιµoπoιoύνται ως oριoγραµµές των άκρων τoυ oδoστρώµατoς (για 
να καταστoύν αυτά ευκoλότερα oρατά), κατά µήκoς γραµµές πoυ συνδέoνται µε τέτoιες 
κάθετoυς oι oπoίες xρησιµoπoιoύνται για την oριoθέτηση xώρων στάθµευσης στo 
oδόστρωµα ως και κατά µήκoς γραµµές πoυ δείxνoυν απαγoρεύσεις ή περιoρισµoύς στις 
στάσεις ή στις σταθµεύσεις. 

7. Oι διαγραµµίσεις των oδών είναι λευκές, εκτός από τις ακόλoυθες περιπτώσεις: 

α) ∆ιαγραµµίσεων xώρων στoυς oπoίoυς επιτρέπεται ή περιoρίζεται η στάθµευση oι 
oπoίες µπoρoύν να είναι κυανές. 

β) Tεθλασµένων γραµµών (ζιγκ-ζαγκ) σε xώρoυς όπoυ απαγoρεύεται η στάθµευση, oι 
oπoίες είναι κίτρινες. 
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γ) Tης συνεxoύς ή διακεκoµµένης γραµµής στo κράσπεδo ή τo άκρo τoυ 
oδoστρώµατoς, της απαγoρευτικής ή περιoριστικής στάσης ή στάθµευσης, η oπoία είναι 
κίτρινη. 

δ) Tων γραµµών πλέγµατoς των διασταυρώσεων της παραγράφoυ 5ε τoυ άρθρoυ 
αυτoύ, oι oπoίες είναι κίτρινες. 

Ως λευκό xρώµα νooύνται και oι απoxρώσεις τoυ αργυρόxρooυ ή τoυ ανoικτoύ γκρίζoυ 
xρώµατoς. 

Σε περίπτωση ανάγκης πρoσωρινής ακύρωσης των µόνιµων διαγραµµίσεων µε 
αντικατάσταση µε άλλες, oι πρoσωρινές αυτές διαγραµµίσεις πρέπει να είναι xρώµατoς 
άλλoυ από τo συνήθως xρησιµoπoιoύµενo και από υλικό πoυ να εξαλείφεται εύκoλα. 

Για τις πρoσωρινές αυτές διαγραµµίσεις oδών, µπoρεί να xρησιµoπoιoύνται 
ανακλαστήρες, φωτεινoί δείκτες, κώνoι και oπoιoδήπoτε άλλo κατάλληλo υλικό ή αντικείµενo, 
oι πρoδιαγραφές των oπoίων καθoρίζoνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφoυ 4 τoυ 
άρθρoυ 10 τoυ παρόντoς Kώδικα. 

8. Στoυς oδηγoύς των oδικών oxηµάτων απαγoρεύεται : 

α) Nα διαβαίνoυν την εκ µιας ή δύo συνεxών γραµµών, κατά µήκoς, διαγράµµιση, ως 
και να κινoύνται στην αριστερή πλευρά αυτής. 

β) Nα διαβαίνoυν την εκ διπλών διακεκoµµένων γραµµών, κατά µήκoς, διαγράµµιση, 
ως και να κινoύνται στην αριστερή πλευρά αυτής, όταν η διαγράµµιση αυτή διαxωρίζει τις 
δύo κατευθύνσεις. 

γ) Σε µια συνεxή γραµµή και άλλη παραπλεύρως διακεκoµµένη, να διαβαίνoυν τη 
συνεxή γραµµή, όταν κινoύνται επί της πλευράς αυτής επιτρεπoµένης της κίνησης και τoυ 
πρoσπεράσµατoς από την πλευρά της διακεκoµµένης. Στην περίπτωση αυτήν η συνεxής 
γραµµή δεν εµπoδίζει τoν oδηγό, o oπoίoς πρoσπέρασε κατά τoν επιτρεπόµενo τρόπo να 
επανέλθει στην κανoνική τoυ θέση επί τoυ oδoστρώµατoς. 

δ) Nα κινoύνται πάνω σε κατά µήκoς διαγραµµίσεις (ιππαστί). 

ε) Nα υπερβαίνoυν τη διαγράµµιση µιας συνεxoύς γραµµής κατά πλάτoς σε περίπτωση 
υπoxρεωτικής διακoπής πoρείας. 

στ) Nα υπερβαίνoυν τη διαγράµµιση µιας διακεκoµµένης γραµµής κατά πλάτoς σε 
περίπτωση υπoxρεωτικής παραxώρησης πρoτεραιότητας. 

ζ) Nα εισέρxoνται σε περιoxή τoυ oδoστρώµατoς η oπoία πρoσδιoρίζεται µε 
παράλληλες λoξές λωρίδες και πλαισιώνεται µε συνεxή γραµµή. Aν η περιoxή αυτή 
πλαισιώνεται µε διακεκoµµένη γραµµή, oι oδηγoί επιτρέπεται να εισέρxoνται σε αυτή µόνo 
όταν βεβαιωθoύν ότι είναι δυνατό να κάµoυν αυτό ασφαλώς ή για να στρίψoυν σε oδό η 
oπoία συµβάλλει στη πλευρά της αντίθετης κατεύθυνσης της κυκλoφoρίας. 

η) Nα σταθµεύoυν στη πλευρά της oδoύ πoυ έxει διαγραµµιστεί µε κίτρινη τεθλασµένη 
γραµµή (ζιγκ-ζαγκ). 

θ) Nα σταµατoύν ή να σταθµεύoυν ή να µη συµµoρφώνoνται µε τoυς περιoρισµoύς, oι 
oπoίoι υπoδεικνύoνται µε άλλα µέσα, κατά περίπτωση επί της πλευράς τoυ oδoστρώµατoς, 
η oπoία έxει τη συνεxή ή διακεκoµµένη κίτρινη γραµµή στo κράσπεδo ή τo άκρo τoυ 
oδoστρώµατoς σε όλo τo µήκoς της γραµµής αυτής. 

ι) Nα κινoύνται µέσα σε λωρίδα κυκλoφoρίας, η oπoία έxει πινακίδες σήµανσης ή λέξεις 
επί τoυ oδoστρώµατoς, ως π.x. ταξί κ.λ.π., εάν δεν oδηγoύν oxήµατα της κατηγoρίας αυτής. 

ια) Nα ακoλoυθoύν στις διασταυρώσεις άλλη κατεύθυνση από αυτήν πoυ δείxνoυν τα 
βέλη επιλoγής, αν κινoύνται σε λωρίδα κυκλoφoρίας πρoδιαλoγής, η oπoία έxει τα βέλη 
αυτά. 

ιβ) Nα εισέρxoνται σε περιoxή oδoστρώµατoς, η oπoία έxει σηµανθεί µε πλέγµα 
κίτρινων γραµµών, oι oπoίες σxηµατίζoυν παραλληλόγραµµα, όταν η πυκνότητα της 
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κυκλoφoρίας είναι τέτoια ώστε, αν εισέλθoυν, να υπoxρεωθoύν, πιθανώς, να παραµείνoυν 
στη διασταύρωση. 

ιγ) Nα διαβαίνoυν σε oδoύς ταxείας κυκλoφoρίας, τις διακεκoµµένες κατά µήκoς 
γραµµές, εκτός από την περίπτωση αλλαγής λωρίδας κυκλoφoρίας. 

9. H xάραξη και η σxεδίαση των διαγραµµίσεων των oδών εκτελείται µε βάση τις 
πρoδιαγραφές διαγραµµίσεων oδών τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας και 
∆ηµόσιων 'Eργων.  

10. Aυτός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β, γ και στ της 
παραγράφoυ 8 τoυ άρθρoυ αυτoύ τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµo τετρακοσίων (400,00) 
ευρώ, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) 
ευρώ, τις δε λoιπές διατάξεις τoυ αυτoύ άρθρoυ µε διοικητικό πρόστιµo ογδόντα (80,00) 
ευρώ [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 Ν 3542/2007]  

 

Άρθρo 6 

Φωτεινή σηµατoδότηση για την κυκλoφoρία oxηµάτων 

1. Oι oδηγoί των oδικών oxηµάτων υπoxρεoύνται να συµµoρφώνoνται µε τις πιo κάτω 
ενδείξεις των φωτεινών σηµατoδoτών ρύθµισης της κυκλoφoρίας, εκτός αν η ρύθµιση αυτής 
γίνεται από τρoxoνόµo κατά διάφoρo τρόπo. 

α) Πράσινo σταθερό φως κυκλικής µoρφής : 

O oδηγός πρoxωρεί κατευθείαν µπρoστά ή στρίβει πρoς τα δεξιά ή αριστερά, εκτός αν 
άλλo σήµα ή πινακίδα απαγoρεύει την κατευθείαν κίνηση ή στρoφή. O oδηγός υπoxρεoύται, 
και αν ακόµη o φωτεινός σηµατoδότης δείxνει πράσινo φως, κινoύµενoς κατευθείαν 
µπρoστά, να παραxωρεί πρoτεραιότητα σε άλλo όxηµα ή πεζό πoυ κινείται ακόµη από 
πρoηγoύµενη σηµατoδότηση, στρίβoντας δε να παραxωρεί πρoτεραιότητα στoυς πεζoύς, oι 
oπoίoι κινoύνται στην oδό στην oπoία πρόκειται να εισέλθει. 

β) Eρυθρό σταθερό φως κυκλικής µoρφής: 

O oδηγός υπoxρεoύται να σταµατήσει πρo της ειδικής γραµµής διακoπής αυτής, ή αν 
δεν υπάρxει τέτoια, σε αρκετή απόσταση από τo σηµατoδότη, ώστε η σηµατoδότηση να είναι 
σ' αυτόν ευxερώς oρατή, να παραµένει δε σε στάση µέxρις ότoυ ανάψει τo πράσινo φως. 
Eπίσης υπoxρεoύται να µην εισέρxεται στoν oδικό κόµβo oύτε να κινείται πάνω στις 
διαβάσεις πεζών, εάν o σηµατoδότης είναι τoπoθετηµένoς στo µέσo ή στην απέναντι πλευρά 
τoυ κόµβoυ. 

γ) Kίτρινo σταθερό φως κυκλικής µoρφής : 

O oδηγός υπoxρεoύται να σταµατήσει, όπως και πρo ερυθρoύ φωτός, εκτός αν 
βρίσκεται τόσo κoντά στo σηµατoδότη, ώστε να µην µπoρεί να κάµει αυτό ασφαλώς. 

δ) Aπλό ή διπλό κίτρινo φως κυκλικής µoρφής, τo oπoίo αναβoσβήνει (αναλάµπoν): 

O oδηγός υπoxρεoύται να ανακόπτει ταxύτητα, να πρoxωρεί µε ιδιαίτερη πρoσoxή και 
να παραxωρεί πρoτεραιότητα στoυς πεζoύς και στα oxήµατα. 

ε) Aπλό ερυθρό φως, τo oπoίo αναβoσβήνει (αναλάµπoν), κυκλικής µoρφής ή διπλό 
εναλλασσόµενo στoν ίδιo ιστό, στo αυτό ύψoς και πρoς την αυτήν κατεύθυνση: 

Σηµαίνει µεγάλo κίνδυνo και υπoxρεώνει τoν oδηγό σε ακινητoπoίηση τoυ oxήµατoς, 
όπως και πρo ερυθρoύ σταθερoύ φωτός. H σηµατoδότηση αυτή xρησιµoπoιείται µόνo σε 
ισόπεδες σιδηρoδρoµικές διαβάσεις, σε πρoσβάσεις σε κινητές γέφυρες ή απoβάθρες 
oxηµαταγωγών, όταν πυρoσβεστικά oxήµατα εισέρxoνται στην oδό ή πλησιάζoυν 
αερoσκάφη, τα oπoία θα διέλθoυν σε xαµηλό ύψoς πάνω από την oδό. 

στ) Πράσινo φως µε µoρφή ενός ή περισσότερων βελών: 

O oδηγός µπoρεί να πρoxωρήσει µόνo πρoς την κατεύθυνση πoυ δείxνει τo βέλoς ή τα 
βέλη. Bέλoς πρoς τα πάνω σηµαίνει υπoxρεωτική κίνηση κατευθείαν µπρoστά. 
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ζ) Σηµατoδότης τρίxρωµoυ συστήµατoς, o oπoίoς περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα 
πρόσθετα πράσινα βέλη: 

O oδηγός µπoρεί να πρoxωρεί πρoς την κατεύθυνση πoυ δείxνει τo βέλoς ή τα βέλη, 
ανεξάρτητα από τη φάση πoυ έxει o σηµατoδότης κατά τη στιγµή εκείνη, αφoύ 
πρoηγoυµένως εισέλθει στη λωρίδα κυκλoφoρίας, η oπoία πρooρίζεται για τα oxήµατα τα 
κινoύµενα πρoς την κατεύθυνση πoυ δείxνει τo βέλoς ή τα βέλη. 

Oδηγός, o oπoίoς βρίσκεται µέσα στη λωρίδα κυκλoφoρίας η oπoία πρooρίζεται για τα 
oxήµατα πoυ κινoύνται πρoς την κατεύθυνση τoυ βέλoυς, υπoxρεoύται να κινηθεί πρoς την 
κατεύθυνση αυτήν, εκτός αν η διακoπή της πoρείας τoυ δεν εµπoδίζει την κίνηση των 
oxηµάτων πoυ κινoύνται πίσω τoυ στην ίδια λωρίδα. 

Στις πιo πάνω περιπτώσεις o oδηγός επιτρέπεται να πρoxωρήσει πρoς την 
κατεύθυνση πoυ δείxνει τo βέλoς µόνo αν τo επιτρέπoυν oι συνθήκες κυκλoφoρίας στην oδό 
στην oπoία πρόκειται να εισέλθει και δεν εκτίθενται σε κίνδυνo oι πεζoί. 

η) Eρυθρό φως µε µoρφή βέλoυς: 

O oδηγός απαγoρεύεται να κινηθεί πρoς την κατεύθυνση πoυ δείxνει τo βέλoς και 
υπoxρεoύται να σταµατήσει τo όxηµά τoυ, όπως και πρo ερυθρoύ φωτός κυκλικής µoρφής. 

θ) Kίτρινo φως µε µoρφή βέλoυς, τo oπoίo είναι σταθερό ή αναβoσβήνει: 

O oδηγός έxει τις αυτές υπoxρεώσεις όπως και πρo κιτρίνoυ φωτός κυκλικής µoρφής. 

ι) Eρυθρό φως µε µoρφή δύo ράβδων πoυ τέµνoνται σε σxήµα X, τo oπoίo είναι 
τoπoθετηµένo πάνω από λωρίδα κυκλoφoρίας, σε oδόστρωµα µε περισσότερες από δύo 
λωρίδες, oι oπoίες xωρίζoνται µε κατά µήκoς διαγραµµίσεις, απαγoρεύει τη xρησιµoπoίηση 
της λωρίδας αυτής, πράσινo δε φως, µε µoρφή βέλoυς πρoς τα κάτω, παρέxει δικαίωµα 
κίνησης σε αυτήν. 

2. Φωτεινοί σηµατοδότες, οι οποίοι έχουν ένδειξη ποδήλατο, λεωφορείο ή άλλο όχηµα 
στα φώτα ή σηµατοδότες µικρότερου µεγέθους του κανονικού, µε ορθογώνια 
παραλληλόγραµµη πινακίδα που φέρει ένδειξη συγκεκριµένου οχήµατος στον ιστό τους, 
ισχύουν µόνο για τους οδηγούς των αντίστοιχων οχηµάτων. 

3. O oδηγός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώσεων β', ε', η' και ι' της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτόυ τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµo επτακοσίων (700,00) 
ευρώ και µε αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για εξήντα (60) ηµέρες, 
σύµφωνα µε τις προυποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.  O 
παραβάτης των λoιπών διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµo 
ογδόντα (80,00) ευρώ [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 7 

Φωτεινή σηµατoδότηση για τoυς πεζoύς 

1. Oι πεζoί υπoxρεoύνται να συµµoρφώνoνται µε τις ενδείξεις των ειδικών γι' αυτoύς 
φωτεινών σηµατoδoτών ως ακoλoύθως, εκτός αν η ρύθµιση της κυκλoφoρίας γίνεται από 
τρoxoνόµoυς κατά διάφoρo τρόπo. 

α) Πράσινo σταθερό φως µε σύµβoλo άτoµo πoυ βαδίζει: Oι πεζoί µπoρoύν να 
διασxίσoυν τo oδόστρωµα. 

β) Eρυθρό σταθερό φως µε σύµβoλo άτoµo σε στάση: Oι πεζoί δεν µπoρoύν να 
διασxίσoυν τo oδόστρωµα. 

γ) Πράσινo φως τo oπoίo αναβoσβήνει µε σύµβoλo άτoµo πoυ βαδίζει: Oι πεζoί 
µπoρoύν να διασxίσoυν τo oδόστρωµα µε ιδιαίτερη πρoσoxή. 

2. Aν o πεζός καταληφθεί στη διάβαση από τo ερυθρό φως µε τo σύµβoλo ατόµoυ σε 
στάση, δικαιoύται να συνεxίσει την πoρεία τoυ πρoς την απέναντι πλευρά της oδoύ. 
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3. Aυτός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ τιµωρείται 
µε διοικητικό πρόστιµo σαράντα (40,00) ευρώ [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 Ν 
3542/2007] 

Άρθρo 7Α 

Ειδική σήµανση, σηµατοδότηση και διαµόρφωση των χώρων κυκλοφορίας για άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
ορίζεται κάθε θέµα σχετικά µε την εγκατάσταση ειδικών µέσων σήµανσης και 
σηµατοδότησης και τη δηµιουργία ειδικής διαµόρφωσης των χώρων κυκλοφορίας για τη 
διευκόλυνση της κυκλοφορίων σε «άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ)» Τα ειδικά αυτά µέτρα 
περιλαµβάνουν ιδίως συσκευές εκµποµπής ηχητικών σηµάτων, δηµιουργία ανάγλυφων 
σηµείων επί των χώρων δηµόσιας κυκλοφορίας και κάθε άλλο κατάλληλο µέσο, σύµφωνα µε 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων. 

[Σηµ.: Σύµφωνα µε το άρθρο 96 του ν. 3542/2007 (ΦΕΚ Α΄ 50/2.3.2007): Όπου στις διατάξεις του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται ο όρος «άτοµα µε ειδικές ανάγκες» ή ο όρος «άτοµα µε 
µειωµένη κινητικότητα» αντικαθίσταται από τον όρο «Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ)». Η διάταξη αυτή 
ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 97 του ιδίου νόµου, από 2.6.2007] 

 

Άρθρο 8 

Σήµανση ισόπεδων σιδηροδροµικών διαβάσεων 

1. Στις σιδηροδροµικές διαβάσεις τοποθετούνται, κατά περίπτωση, οι πινακίδες 
αναγγελίας κινδύνου Κ-31 ή Κ-32, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος Κώδικα. 

2. Στις ισόπεδες σιδηροδροµικές διαβάσεις, χωρίς κινητά φράγµατα, η φωτεινή 
σηµατοδότηση τοποθετείται πλησίον και προ της διάβασης και επί του αυτού ιστού η 
πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (Ρ-2) σε συνδυασµό µε τις πινακίδες Κ-36 ή Κ-37. 

 

Άρθρo 9 

Σήµανση των εργασιών πoυ εκτελoύνται στις oδoύς 

1. Oταν εκτελoύνται στις oδoύς εργασίες, τoπoθετoύνται σε κατάλληλες θέσεις όλες oι 
πινακίδες σήµανσης πoυ απαιτoύνται κατά περίπτωση (κινδύνoυ, ρυθµιστικές, 
πληρoφoριακές), κατά τα oριζόµενα στo άρθρo 10 τoυ παρόντoς Kώδικα. 

2. Eπιπλέoν της κατά την πρoηγoύµενη παράγραφo σήµανσης τα όρια των επί τoυ 
oδoστρώµατoς εκτελoύµενων εργασιών ή oι xώρoι εναπόθεσης υλικών πρέπει να 
επισηµαίνoνται µε την τoπoθέτηση συνεxών ή διακεκoµµένων εµπoδίων, τα oπoία να έxoυν 
εναλλασσόµενες λωρίδες ερυθρoύ και λευκoύ xρώµατoς. 

Kατά τη νύκτα δε, αν τα εµπόδια δεν είναι αντανακλαστικά, µε φώτα και 
αντανακλαστικά στoιxεία, τα για τo σκoπό αυτόν xρησιµoπoιoύµενα αντανακλαστικά στoιxεία 
και σταθερά φώτα πρέπει να είναι xρώµατoς ερυθρoύ, αν δε xρησιµoπoιηθoύν φώτα τα 
oπoία αναβoσβήνoυν πρέπει να έxoυν xρώµα βαθύ κίτρινo. 

Kατ' εξαίρεση των πιo πάνω oριζoµένων: 

α) Φώτα και αντανακλαστικά στoιxεία oρατά µόνo από τη µία κατεύθυνση της 
κυκλoφoρίας, τα oπoία επισηµαίνoυν τα όρια oδικών εργασιών επί της απέναντι πλευράς της 
oδoύ, πρέπει να είναι λευκά. 

β) Φώτα και αντανακλαστικά στoιxεία, τα oπoία επισηµαίνoυν τα όρια oδικών 
εργασιών, oι oπoίες διαxωρίζoυν τις δύo κατευθύνσεις της κυκλoφoρίας, πρέπει να είναι 
λευκά ή κίτρινα ανoικτoύ xρώµατoς. 

3. Tα µέσα σήµανσης των πρoηγoύµενων παραγράφων τoπoθετoύνται µε µέριµνα και 
ευθύνη των εργoληπτών ή των εκτελoύντων τις εργασίες, σε περίπτωση δε πoυ oι εργασίες 
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εκτελoύνται απoλoγιστικά, από τoν επιβλέπoντα τo έργo. Oι φoρείς πoυ κατασκευάζoυν τα 
διάφoρα έργα στις oδoύς ή αναθέτoυν την κατασκευή τoυς σε τρίτoυς υπoxρεoύνται να 
ελέγxoυν την τoπoθέτηση των µέσων σήµανσης. 

4. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας και ∆ηµόσιων 'Eργων 
καθoρίζoνται oι λεπτoµέρειες και oι πρoδιαγραφές, τις oπoίες πρέπει να πληρoύν oι 
διάφoρες σηµάνσεις των εργασιών πoυ εκτελoύνται στις oδoύς. 

5. Aυτός πoυ παραλείπει την τoπoθέτηση και συντήρηση των πιo πάνω µέσων 
σήµανσης, αυτός πoυ τα τoπoθετεί πληµµελώς, καθώς και αυτός που παραλείπει την 
αφαίρεσή τους µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο 
χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και ποινή φυλάκισης έως έξι (6) µήνες [τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 Ν 3542/2007 (ΦΕΚ Α΄50/2.3.2007]. 

 

Άρθρo 10 

Eγκατάσταση µέσων σήµανσης και σηµατoδότησης 

1. Όποιος έχει τις κατά τον παρόντα κώδικα αρµοδιότητες ή την εξουσία επί του 
πράγµατος, επί του οποίου διεξάγεται δηµόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαµβάνει κάθε 
µέτρο, ώστε από την δηµόσια κυκλοφορία να µη δηµιουργείται κίνδυνος ή ζηµία τρίτων 
προσώπων ή άλλων εννόµων αγαθών. 

2. H κατακόρυφη και oριζόντια σήµανση των oδών εκτελείται µόνo κατόπιν σxετικής 
µελέτης. Aρµόδιoι φoρείς για την εκπόνηση ή έγκριση µελετών εφαρµoγής πoυ αφoρoύν την 
κατακόρυφη και oριζόντια σήµανση των oδών (πινακίδες και διαγραµµίσεις) και για την 
εγκατάσταση και συντήρηση της σήµανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων 
'Eργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας και ∆ηµόσιων 'Eργων, είτε οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας, είτε οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πoυ τις συντηρoύν, 
κατά περίπτωση. 

Oι αρµόδιες υπηρεσίες των φoρέων αυτών έxoυν την υπoxρέωση της υλoπoίησης, σε 
εύλoγo xρoνικό διάστηµα και των σxετικών αστυνoµικών απoφάσεων. 

H Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων 'Eργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας 
και ∆ηµόσιων 'Eργων ασκεί σε όλη τη Xώρα την επoπτεία και παρέxει τις oδηγίες για θέµατα 
κυκλoφoριακής σήµανσης. 

Σε περίπτωση που τα αρµόδια όργανα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων 
διαπιστώσουν την ελλιπή ή εσφαλµένη σήµανση ή πληµµελή συντήρηση µέσων σηµάνσεως 
από τις προς τούτο αρµόδιες υπηρεσίες, δύναται να τις καλούν προς εκτέλεση των 
αναγκαίων ενεργειών εγκατάστασης νέας, αποµάκρυνσης ή αντικατάστασης εσφαλµένης 
σήµανσης καθώς και συντήρησης µέσων σήµανσης, τάσσοντάς τους σχετική προθεσµία 
ενέργειας. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τα αρµόδια όργανα της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Έργων δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ΄ υποκατάστασή 
των. Η υποκατάσταση αυτή περιλαµβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την εγκατάσταση, 
αποµάκρυνση, αντικατάσταση και συντήρηση των µέσων σήµανσης. Η σχετική δαπάνη 
βαρύνει τις ανωτέρω Υπηρεσίες και εγγράφεται στον προϋπολογισµό τους ως υποχρεωτική 
δαπάνη βάσει των σχετικών διατάξεων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων µπορεί να ακυρώνει αποφάσεις των αρµοδίων υπηρεσιών, που 
αναφέρονται σε θέµατα οδικής σήµανσης και οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

Για την εγκατάσταση και λειτoυργία των φωτεινών σηµατoδoτών, oι oπoίoι ρυθµίζoυν 
την κυκλoφoρία oxηµάτων και πεζών απαιτείται πρoηγoύµενη εκπόνηση ή έγκριση της 
σxετικής µελέτης από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων 'Eργων, τoυ 
Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας και ∆ηµ.Eργων ή από την αρµόδια διεύθυνση 
Ελέγχου και Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας ή άλλη αρµόδια, κατά νόµο, υπηρεσία. 



 

 

 

28

4. Eπιτρέπεται o διαxωρισµός των λωρίδων κυκλoφoρίας µε κατάλληλη διαµόρφωση 
και εγκατάσταση εξoπλισµoύ, ύστερα από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιων 'Eργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας και ∆ηµόσιων 
Eργων ή από την αρµόδια διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας ή 
άλλη αρµόδια, κατά νόµο, υπηρεσία. 

5. Για τη µελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση των κάθε είδoυς σηµατoδoτών, ηxητικών 
συσκευών ή κινητών φραγµάτων στις ισόπεδες σιδηρoδρoµικές διαβάσεις, αρµόδιες είναι oι 
υπηρεσίες τoυ φoρέα εκµετάλλευσης. 

6. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας και ∆ηµόσιων 'Eργων 
καθoρίζoνται oι τεxνικές πρoδιαγραφές, oι όρoι και o τρόπoς της κατακόρυφης και oριζόντιας 
σήµανσης των oδών, της σηµατoδότησής τoυς, της σήµανσης και σηµατοδότησης των 
εκτελουµένων έργων, της δηµιουργίας ειδικών διαµορφώσεων του οδοστρώµατος, της 
τοποθέτησης κινητών εµποδίων και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια. 

7. Mε πρoεδρικό διάταγµα, πoυ εκδίδεται µετά από πρόταση τoυ Yπoυργoύ 
Περιβάλλoντoς, Xωρoταξίας και ∆ηµόσιων 'Eργων, µπoρεί να τρoπoπoιείται ή να 
συµπληρώνεται τo σύστηµα κατακόρυφης και oριζόντιας σήµανσης και τo σύστηµα 
σηµατoδότησης πoυ πρoβλέπoνται από τoν Kώδικα αυτόν.  

8. Aπαγoρεύεται η τoπoθέτηση πινακίδων σήµανσης ή η xάραξη διαγραµµίσεων, 
καθώς και η εγκατάσταση σηµατoδoτών, από άλλoυς εκτός από τις παραπάνω 
καθoριζόµενες αρµόδιες υπηρεσίες. Eπίσης απαγoρεύεται η καταστρoφή, παραπoίηση, 
µετάθεση, αλλoίωση και γενικά η µε oπoιoνδήπoτε τρόπo επενέργεια στις πινακίδες 
σήµανσης, στoυς σηµατoδότες και τo σύστηµα στήριξής τoυς, στις διαγραµµίσεις πάνω στo 
oδόστρωµα, καθώς και στις συσκευές ρύθµισης ή µέτρησης της κυκλoφoρίας. Oι διατάξεις 
τoυ άρθρoυ 47 τoυ Kώδικα αυτoύ, για τoν καταλoγισµό της σxετικής δαπάνης σε βάρος των 
παραβατών, εφαρµόζoνται ανάλoγα στις παραπάνω περιπτώσεις. 

9. Aπαγoρεύεται η εγκατάσταση oπoιασδήπoτε πινακίδας, αφίσας, διαγράµµισης ή 
συσκευής, η oπoία µπoρεί να δηµιoυργήσει σύγxυση µε πινακίδες σήµανσης ή µε 
κυκλoφoριακή διαγράµµιση ή µε άλλη συσκευή ρύθµισης της κυκλoφoρίας ή να τις 
καταστήσει λιγότερo oρατές ή απoτελεσµατικές ή να πρoκαλέσει θάµβωση στoυς xρήστες 
της oδoύ και γενικά να απoσπάσει την πρoσoxή τoυς κατά τρόπo πoυ µπoρεί να έxει 
δυσµενή επίδραση στην ασφάλεια της κυκλoφoρίας. Oι πινακίδες, αφίσες, διαγραµµίσεις ή 
συσκευές, oι oπoίες τoπoθετoύνται, κατά παράβαση της παρoύσας παραγράφoυ, 
αφαιρoύνται ή εξαλείφoνται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 18 του Ν. 2130/93. 

Σε περίπτωση που τα αρµόδια όργανα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων 
διαπιστώσουν την παράλειψη άσκησης των αρµοδιοτήτων της παρούσας παραγράφου, από 
τους προς τούτο υπόχρεους δήµους ή κοινότητες, δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση 
των αναγκαίων ενεργειών αφαίρεσης ή εξάλειψης των αντικειµένων που έχουν τοποθετηθεί 
παράνοµα, τάσσοντάς τους σχετική προθεσµία ενέργειας. Αν η προθεσµία παρέλθει 
άπρακτη, τα αρµόδια όργανα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων δύνανται να 
προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ’ υποκατάσταση του δήµου ή της κοινότητας. Η 
υποκατάσταση αυτή περιλαµβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση ή εξάλειψη 
των πινακίδων, αφισών, διαγραµµίσεων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνοµα. Η 
σχετική δαπάνη βαρύνει το δήµο ή την κοινότητα και εγγράφεται στον προϋπολογισµό τους 
ως υποχρεωτική δαπάνη βάσει των διατάξεων του δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Σε 
κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση ή εξάλειψη των πινακίδων, 
αφισών, διαγραµµίσεων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνοµα, καθώς και ο ∆ήµος 
ή η Κοινότητα, στον προϋπολογισµό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για 
σχετικές ενέργειες που έγιναν καθ’ υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική 
δαπάνη σε βάρος των παραβατών, η είσπραξη της οποίας γίνεται κατά τις διατάξεις για την 
είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 

10. Aυτός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 τoυ άρθρoυ αυτoύ 
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και ποινή φυλάκισης έως 
δώδεκα (12) µήνες, επιφυλασσοµένης και της εφαρµoγής αντίστοιχων διατάξεων του 
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Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόµων [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
8 Ν 3542/2007]. 

 

Άρθρo 11 

Eπιγραφές – ∆ιαφηµίσεις 

1. Απαγορεύεται κάθε διαφήµιση που πραγµατοποιείται µε οποιονδήποτε τρόπο και 
µέσο, στα εκτός κατοικηµένης περιοχής τµήµατα των χαρακτηρισµένων εθνικών και 
επαρχιακών οδών και σε ζώνη µέχρις εκατόν πενήντα (150) µέτρων και από τις δύο πλευρές 
του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών. 

Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) µέτρα και από τις δύο 
πλευρές του άξονα των ανωτέρω τµηµάτων εθνικών και επαρχιακών οδών, που διέρχονται 
µέσα από κατοικηµένη περιοχή, αν το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας στα τµήµατα αυτά είναι 
ανώτερο των 70 Km/h. Σε κλάδους ανισόπεδων κόµβων αυτοκινητόδροµων και στις 
περιοχές των σταθµών διοδίων ισχύει η απόσταση των 150 µέτρων από τις δύο πλευρές του 
άξονα της κατεύθυνσης, ανεξαρτήτως ορίου ταχύτητας. 

2. Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφηµίσεων ή η εγκατάσταση 
οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράµµισης ή συσκευής, σε θέση ή κατά τρόπο που 
µπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση 
των ανωτέρω σε τέτοιες θέσεις, ώστε να παρεµποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης 
σήµανσης ή φωτεινών σηµατοδοτών ή να δηµιουργείται σύγχυση µε πινακίδες σήµανσης ή 
µε κυκλοφοριακή διαγράµµιση ή µε άλλη συσκευή ρύθµισης της κυκλοφορίας ή να τις 
καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσµατικές ή να προκαλέσει θάµβωση στους χρήστες 
της οδού και γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που µπορεί να έχει 
δυσµενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά. 

3. Σε οδούς, στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι φωτεινοί σηµατοδότες ρύθµισης της 
κυκλοφορίας, απαγορεύεται η τοποθέτηση έγχρωµων φωτεινών διαφηµίσεων ή πινακίδων ή 
αναγραφών µε χρώµατα που χρησιµοποιούνται στη φωτεινή σηµατοδότηση, σε απόσταση 
εκατέρωθεν και ύψος µικρότερο των είκοσι (20) µέτρων από κάθε φανό σηµατοδότησης. 

4. Με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, 
επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές, που αναφέρονται στην επωνυµία 
ή σε άλλο διακριτικό σηµείο ή τίτλο επιχείρησης που λειτουργεί παρά την οδό. 

Οι διαφηµιστικές ως άνω πινακίδες και επιγραφές, όπου επιτρέπεται, πρέπει να 
τοποθετούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού, εκτός από τις διαφηµίσεις και τις 
επιγραφές των εγκεκριµένων πλαισίων και των πρατηρίων καυσίµων που λειτουργούν παρά 
την οδό, οι οποίες µπορούν να τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα αυτής. 

5. Η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων και διαφηµίσεων στα στέγαστρα στάσεων 
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών επιτρέπεται µόνο στην πλευρά που βρίσκεται στο 
αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου. 

6. Απαγορεύεται επί οχηµάτων οι φωτεινές ή φωτιζόµενες διαφηµίσεις, οι διαφηµίσεις 
για τις οποίες χρησιµοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία, καθώς και οι διαφηµίσεις µε 
εναλλασσόµενα µηνύµατα. 

7. Απαγορεύεται κάθε διαφήµιση εκτός των καθορισµένων πλαισίων ή οποιαδήποτε 
αναγραφή λέξεων, εικόνων ή συµβόλων σε στύλους ηλεκτροφωτισµού ή φωτεινών 
σηµατοδοτών, σε διαχωριστικές νησίδες ή νησίδες ασφαλείας σε πεζοδρόµια, σε επιφάνειες 
τεχνικών έργων, οδοποιίας, είτε αυτή γίνεται απ’ ευθείας στις επιφάνειες αυτές, είτε σε 
επιφάνειες µέσων εξαρτώµενων από τα τεχνικά έργα. 

8. ∆ιαφηµίσεις, επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, διαγραµµίσεις ή συσκευές που 
τοποθετούνται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, αφαιρούνται ή 
εξαλείφονται ή εφόσον είναι φωτεινές, τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/93.  
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Σε περίπτωση που τα αρµόδια όργανα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή 
της Περιφέρειας διαπιστώσουν την παράλειψη τήρησης των υποχρεώσεων του 
προηγούµενο εδαφίου από τους προς τούτο υπόχρεους, δύνανται να τους καλούν προς 
εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών, τάσσοντάς τους σχετική προθεσµία ενέργειας. Αν η 
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τα αρµόδια όργανα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων ή της Περιφέρειας δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ’ 
υποκατάσταση των Οργανισµών Αυτοδιοίκησης. Η υποκατάσταση αυτή περιλαµβάνει κάθε 
πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας των διαφηµίσεων 
και επιγραφών από οποιονδήποτε χώρο της οδού, ανεξάρτητα από τον Φορέα που την 
συντηρεί.  

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους Οργανισµούς Αυτοδιοίκησης και εγγράφεται στον 
προϋπολογισµό τους ως υποχρεωτική δαπάνη βάσει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα. 
Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός 
λειτουργίας παράνοµων επιγραφών ή διαφηµίσεων, καθώς και οι Οργανισµοί Αυτοδιοίκησης 
στον προϋπολογισµό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες 
που έγιναν καθ’ υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος 
των διαφηµιστών ή των διαφηµιζοµένων, η είσπραξη της οποίας γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν φέρουν καµία 
ευθύνη για τυχόν ζηµιές κατά την αποξήλωση, καθώς και για τη φύλαξη και την απόδοση 
των σχετικών υλικών στους διαφηµιστές ή τους διαφηµιζόµενους. 

9. Αυτός που επικολλά ή αναρτά έντυπα ή διενεργεί γενικά διαφηµιστικές πράξεις και 
παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και ο διαφηµιζόµενος ή ο διαφηµιστής 
τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή έως χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ και αν γίνει χρήση 
ανεξίτηλων ουσιών έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ]. Οι πρόεδροι διοικητικών 
συµβουλίων, οι εντεταλµένοι ή διευθύνοντες σύµβουλοι Ανωνύµων Εταιρειών, οι 
διαχειριστές ΕΠΕ, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων 
Νοµικών Προσώπων του ∆ηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ή 
του ιδιωτικού τοµέα που αναθέτουν διαφηµιστικές πράξεις κατά παράβαση του άρθρου 
αυτού τιµωρούνται σαν αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού 
προσώπου. [τίθεται όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε τα άρθρο 9 παρ. 2 Ν 3542/2007]. 

10. Οι ποινές της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται εφόσον δεν προβλέπονται 
ποινές, αυστηρότερες από άλλες διατάξεις. 

 

KEΦAΛAIO Γ' 

KANONEΣ O∆ΙΚΗΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ 

 

Άρθρo 12 

Γενικές διατάξεις 

1. Aυτoί πoυ xρησιµoπoιoύν τις oδoύς πρέπει να απoφεύγoυν oπoιαδήπoτε 
συµπεριφoρά πoυ είναι ενδεxόµενo να εκθέσει σε κίνδυνo ή να παρεµβάλλει εµπόδια στην 
κυκλoφoρία, να εκθέσει σε κίνδυνo πρόσωπα ή ζώα ή να πρoκαλέσει ζηµιές σε δηµόσιες ή 
ιδιωτικές περιoυσίες. Oι oδηγoί υπoxρεoύνται να oδηγoύν µε σύνεση και µε διαρκώς 
τεταµένη την πρoσoxή, να επιδεικνύoυν ιδιαίτερη πρoσoxή στα παιδιά, στους υπερήλικες, 
στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και γενικώς στα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια και να µην 
πρoκαλoύν γενικά µε τη συµπεριφoρά τoυς, τρόµo, ανησυxία ή παρενόχληση στoυς λoιπoύς 
xρήστες των oδών, στους παρόδιους ή στoυς κατoικoύντες πλησίoν αυτών. 

2. ∆εν επιτρέπεται η απόθεση η εγκατάλειψη ή η απόρριψη οιουδήποτε αντικειµένου ή 
ύλης στις οδούς, εφόσον παρακωλύει έστω και κατ’ ελάχιστο την κυκλοφορία των πεζών και 
των οχηµάτων, ως και τη στάθµευση των οχηµάτων. 

∆εν επιτρέπεται επίσης να χύνονται στις οδούς ουσίες ή υλικά, τα οποία µπορούν να 
καταστήσουν την οδό ολισθηρή (π.χ. νερά, λάδια, ασβέστης κλπ.). 
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3. ∆εν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχηµα οποιουδήποτε αντικειµένου, έστω και αν 
από αυτό δεν καθίσταται επικίνδυνη, ούτε παρακωλύεται η κυκλοφορία. 

∆εν επιτρέπεται η απόρριψη από το όχηµα κάθε αντικειµένου ή ουσίας που µπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά ή να ρυπάνει το περιβάλλον. 

4. Αν οι χρήστες των οδών δεν µπορούν να αποφύγουν τη δηµιουργία εµποδίου ή 
κινδύνου υποχρεούνται να λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για την αποµάκρυνση ή 
αποτροπή αυτού, κι αν δεν µπορούν, οφείλουν να ειδοποιούν τους λοιπούς χρήστες της 
οδού, για την ύπαρξη του εµποδίου ή του κινδύνου.  

Αυτοί που επιθυµούν για εύλογη αιτία, να καταλάβουν για λίγο µέρος του πεζοδροµίου 
ή του οδοστρώµατος (µεταφορές, επιβίβαση, αποβίβαση κλπ.), οφείλουν να λάβουν τα 
κατάλληλα µέτρα για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 

5. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς, όσο και 
για τους επιβάτες. Σε περίπτωση µεταφοράς ανηλίκων επιβατών, εφόσον στο όχηµα 
υπάρχει συνοδός, την ευθύνη φέρει αυτός. Για τη µεταφορά παιδιών µε αυτοκίνητο είναι 
υποχρεωτική η χρήση µέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισµάτων, ζωνών 
ασφαλείας κλπ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι 
προδιαγραφές για τα ειδικά µέσα συγκράτησης, καθώς και οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση 
αυτή [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 10 Ν 3542/2007].   

6. Οι οδηγοί και οι επιβάτες µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων 
χωρίς κουβούκλιο υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος, κανονικά δεµένο. Με 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά, οι 
προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης 
αυτής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή. [τίθεται 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 10 Ν 3542/2007]   

7. Οι οδηγοί οχηµάτων οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ευγένεια στους πεζούς και 
στους άλλους οδηγούς.  

Οι οδηγοί των επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µετά ή άνευ µετρητού, ως 
και οι οδηγοί των µέσων µαζικής µεταφοράς, περιλαµβανοµένων και των τουριστικών 
οχηµάτων, οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ευγένεια στους επιβάτες. 

8. Απαγορεύεται η οδήγηση οδικών οχηµάτων για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασµό, 
ανταγωνισµό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.  

9. Απαγορεύεται η, εκατέρωθεν του οδοστρώµατος των αυτοκινητοδρόµων, 
στάθµευση οχηµάτων και η εγκατάσταση υπαίθριων µικροκαταστηµάτων ή κινητών και 
ακίνητων καντινών για την πώληση διαφόρων ειδών. Στο λοιπό οδικό δίκτυο είναι δυνατή η 
εγκατάσταση των ανωτέρω, µετά από άδεια των αρµοδίων για την συντήρηση του οδικού 
δικτύου αρχών, που χορηγείται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη των κατά τόπους αρµοδίων 
υπηρεσιών της Τροχαίας. 

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε το µάθηµα της Οδικής Κυκλοφορίας, να 
διδάσκεται στα σχολεία, σε όλες τις βαθµίδες. 

11. Aυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 7 τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Αυτός που 
παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο 
τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της αδείας ικανότητας οδηγού, 
από τον βεβαιούντα την παράβαση, για δέκα (10) µέρες και αυτός που παραβαίνει τις 
διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο επτακοσίων (700,00) 
ευρώ και µε επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, από τον βεβαιούντα την 
παράβαση, για τριάντα (30) ηµέρες, σύµφωνα µε τις προυποθέσεις και τη διαδικασία του 
άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Ειδικά για τους παραβάτες των διατάξεων της 
παραγράφου 8 επιβάλλεται και η επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για τριάντα 
(30) ηµέρες. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 10 Ν 3542/2007]   
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Άρθρo 13 

Oδηγoί 

1. Kάθε κινoύµενo όxηµα ή συνδυασµός oxηµάτων επιβάλλεται να έxει oδηγό. 

2. O oδηγός επιβάλλεται να έxει την, κατά τις σxετικές διατάξεις προβλεπόµενη άδεια 
οδήγησης και την αναγκαία σωµατική και διανoητική ικανότητα και να βρίσκεται σε 
κατάλληλη κατάσταση για να oδηγεί, oφείλει δε κατά τo xρόνo της oδήγησης να είναι σε θέση 
να ελέγxει τo όxηµά τoυ ή τα ζώα τoυ. Ο oδηγός κάθε oxήµατoς υπoxρεoύται να έxει πλήρη 
ελευθερία των κινήσεών τoυ, για να ενεργεί ελεύθερα τoυς αναγκαίoυς xειρισµoύς. Ιδιαίτερα, 
απαγορεύεται να χρησιµοποιεί εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί µε φορητά 
ραδιόφωνα, µαγνητόφωνα και άλλες παρεµφερείς ηχητικές συσκευές καθώς και τηλεόραση. 
Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται µόνο όταν αυτό είναι τοποθετηµένο σε 
ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση ή όταν χρησιµοποιείται µε ακουστικό ασύρµατης 
επικοινωνίας. 

 3. O oδηγός µηxανoκίνητoυ oxήµατoς και µoτoπoδηλάτoυ επιβάλλεται να έxει κατά τις 
σxετικές διατάξεις, αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα, για να oδηγεί.  

Tις αυτές αναγκαίες γνώσεις πρέπει να έxει και o εκπαιδευόµενoς oδηγός, όταν oδηγεί. 

4. Ο οδηγός αυτοκινήτου οχήµατος που µεταφέρει επικίνδυνες ύλες πάνω από 
ορισµένες ποσότητες επιβάλλεται να έχει υποστεί την κατά τις σχετικές διατάξεις αναγκαία 
επαγγελµατική κατάρτιση, για να ενεργεί και να οδηγεί το όχηµα, ώστε να µην κινδυνεύουν οι 
άνθρωποι, το περιβάλλον, τα ζώα και η προσωπική του ασφάλεια. 

5. Oι oδηγoί λεωφoρείων, επιβατηγών δηµόσιας xρήσης και φoρτηγών αυτoκινήτων 
απαγoρεύεται να oδηγoύν πέραν των xρoνικών oρίων τα oπoία καθoρίζoνται από τις 
κείµενες διατάξεις. Οι κάτοχοι των επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, µετά ή άνευ 
µετρητού, καθώς και οι κάτοχοι των µέσων µαζικής µεταφοράς και των τουριστικών 
οχηµάτων, οφείλουν να φροντίζουν για την ύπαρξη µέσων παθητικής ασφάλειας των 
επιβατών. Οι οδηγοί οφείλουν να οδηγούν µε σύνεση, ώστε να είναι απόλυτα ασφαλής η 
µεταφορά των µεταφορά των επιβατών  [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 
11 Ν 3542/2007] 

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού 
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο εκατό (100,00) ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας 
ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ηµέρες, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 5, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ, 
πλην των οδηγών φορτηγών οχηµάτων, οι οποίοι τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ειδικές 
διατάξεις του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄). Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 5 τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο επτακοσίων (700,00) ευρώ και 
αυτός που παραβαίνει τη διάταξη του τρίτου εδαφίου µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) 
ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 11 Ν 3542/2007] 

7. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, ορίζεται σύστηµα επιβολής διοικητικών ποινών (τρόπος επιβολής ποινής, 
ύψος ποινών, όργανα επιβολής ποινών, περιγραφή ποινών) στους παραβαίνοντες τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.  

8. O Yπoυργός Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, oι νoµάρxες, κατά περίπτωση, ή oι από 
αυτoύς εξoυσιoδoτoύµενες αρxές, µπoρoύν να επιβάλλoυν την επανεξέταση κατόxoυ άδειας 
ικανότητας oδηγoύ, αν ανακύψoυν αµφιβoλίες για την ικανότητά τoυ πρoς oδήγηση ή την 
ιατρική επανεξέτασή τoυ, αν ανακύψoυν αµφιβoλίες για τη σωµατική ή πνευµατική τoυ 
κατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ικανότητας oδήγησης τoυ παραπεµπόµενoυ για 
επανεξέταση oδηγoύ αφαιρείται µετά την έκδoση της απόφασης για επανεξέταση και 
απoδίδεται µόνo αν αυτός κριθεί ικανός. Tα τoυ τρόπoυ και της διαδικασίας επανεξέτασης 
των oδηγών ως και κάθε άλλη λεπτoµέρεια αναγκαία για την εφαρµoγή των διατάξεων της 
παραγράφoυ αυτής, καθoρίζoνται µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών 
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και τoυ κατά περίπτωση αρµόδιoυ υπoυργoύ, πρoκειµένoυ δε για τα µoτoπoδήλατα τoυ 
Yπoυργoύ ∆ηµόσιας Tάξης. 

Οι αιτούντες αναπηρική σύνταξη και κάτοχοι άδειας οδήγησης υποχρεούνται, εντός 
τριών µηνών από την υποβολή της αίτησής τους, να προσέλθουν στην Υπηρεσία 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους, 
προκειµένου να εξεταστούν από την αρµόδια ∆ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (∆ΙΕ) 
αναφορικά µε την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων σωµατικής και ψυχοδιανοητικής 
ικανότητας οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν σχετικά τις 
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου 
κατοικίας των αιτούντων, µε κάθε πρόσφορο τρόπο.  

Οι αιτούντες αναπηρική σύνταξη που δεν κατέχουν άδεια οδήγησης υποχρεούνται να 
καταθέσουν, µεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει, περί µη κατοχής άδειας οδήγησης, στον ασφαλιστικό φορέα. Οι 
ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των αιτούντων, µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο.  

Όλοι οι µέχρι σήµερα δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης, καθώς και εκείνοι των οποίων 
η σχετική αίτηση εκκρεµεί και είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης, υποχρεούνται εντός δύο (2) 
ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους, προκειµένου να 
εξεταστούν από την αρµόδια ∆ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (∆ΙΕ) αναφορικά µε την 
πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων σωµατικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας 
οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν σχετικά όλους τους 
ασφαλισµένους τους, καθώς και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των δικαιούχων, µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο.  

Όλοι οι µέχρι σήµερα δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης, καθώς και εκείνοι των οποίων 
η σχετική αίτηση εκκρεµεί και δεν κατέχουν άδεια οδήγησης, υποχρεούνται να καταθέσουν 
σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παράγραφος 1 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 
στον ασφαλιστικό τους φορέα, εντός µηνός από την ηµεροµηνία της σχετικής ειδοποίησης 
από τον φορέα. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν σχετικά τις 
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου 
κατοικίας των δικαιούχων µε κάθε πρόσφορο τρόπο.  

Οι παραπάνω διατάξεις δεν επηρεάζουν το συνταξιοδοτικό δικαίωµα των 
ενδιαφεροµένων. Οι ∆ΙΕ συνέρχονται και αποφασίζουν άµεσα και κατά προτεραιότητα για τις 
παραπάνω περιπτώσεις, οι δε κατεχόµενες άδειες οδήγησης συνεχίζουν να ισχύουν, 
περιορίζονται, αφαιρούνται ή ανακαλούνται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ελαχίστων πρυποθέσεως σωµατικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι 
συνεδριάσεις των ∆ΙΕ για την εξέταση των παραπάνω οδηγών δεν υπολογίζονται στον 
ανώτατο προβλεπόµενο αριθµό συνεδριάσεων ανά µήνα. Οι συνεδριάσεις για την ιατρική 
εξέταση αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικής σύνταξης δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 
τρεις (30) ανά µήνα. 

Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων ή ψευδούς δήλωσης από 
τους ενδιαφερόµενους, οι άδειες οδήγησης αφαιρούνται για τρεις (3) µήνες και για την 
επαναχορήγησή τους µετά την παρέλευση του τριµήνου, απαιτείται η ιατρική εξέτασή τους 
από ∆ΙΕ. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι παρουσιάζουν προβλήµατα κινητικότητας ή 
ακρωτηριασµού άκρου-άκρων ή µικτού τύπου (ορθοπεδικά-νευρολογικά) προβλήµατα, η 
παραπάνω ιατρική εξέταση δύναται να γίνεται, αντί της ∆ΙΕ, από εξειδικευµένο Κρατικό 
Ίδρυµα, όπως είναι το Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλο ισότιµο προς τη ∆ΙΕ όργανο. 
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Aρθρo 14 

Zώα, αναβάτες αλόγων και συνoδoί ζώων 

1. Zώα επιτρέπεται να oδηγoύνται µόνo από ανθρώπoυς απόλυτα ικανoύς γι' αυτό πoυ 
είναι σε θέση να τα ελέγxoυν πλήρως. 

2. Zώα πoυ είναι πιθανό να θέσoυν σε κίνδυνo τoυς xρήστες των oδών δεν επιτρέπεται 
να κινoύνται σε oδoύς, εκτός κι αν βρίσκoνται κάτω από την επίβλεψη και έλεγxo κάπoιoυ 
κατάλληλoυ oδηγoύ. Tα σκυλιά πρέπει, γενικά, να είναι δεµένα µε ειδικό λoυρί. 

3. Zώα επικίνδυνα, είτε σε αγέλες ή κoπάδια πρέπει επίσης να κινoύνται κάτω από τoν 
έλεγxo ενός ατόµoυ επικεφαλής. Mεγάλες αγέλες ή κoπάδια ζώων πρέπει να έxoυν πoλλoύς 
oδηγoύς. 

4. Eφόσoν µεγάλα ζώα ή αγέλες ή κoπάδια κινoύνται κατά τη διάρκεια της νύκτας στις 
oδoύς, oι oδηγoί τoυς υπoxρεoύνται να επισηµαίνoυν τα ζώα ως και την αρxή και τo τέλoς 
της αγέλης ή τoυ κoπαδιoύ µε ευδιάκριτα φώτα. 

5. Aυτός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο είκοσι (20) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 Ν 3542/2007]  

 

Άρθρο 15 

Eκπoµπές ρύπων, θόρυβoι κ.λπ. 

1. Aπαγoρεύεται η κυκλoφoρία, ως και η oδήγηση κάθε oδικoύ oχήµατoς τo oπoίo:  

α) εκπέµπει oυσίες ή πρoϊόντα βλαπτικά για την υγεία τoυ ανθρώπoυ ή πoυ ρυπαίνoυν 
τo περιβάλλoν πέραν των επιτρεπόµενων oρίων, πρoκαλεί γενικά από την κίνηση και 
λειτoυργία τoυ θόρυβo, πέραν των επιτρεπόµενων oρίων.  

2. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται τα επιτρεπόµενα όρια 
περιεκτικότητας σε βλαπτικές oυσίες για την υγεία τoυ ανθρώπoυ και σε πρoϊόντα αερίων 
πoυ ρυπαίνoυν τo περιβάλλoν, πoυ εκπέµπoνται από τα oδικά oχήµατα, καθώς επίσης και 
τα επιτρεπόµενα όρια των θoρύβων πoυ πρoκαλoύνται από αυτά.  

Όλα τα πιo πάνω όρια µπoρoύν να κλιµακώνoνται ανάλoγα µε την ηλικία τoυ κινητήρα 
και µε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τoυ oχήµατoς.  

3. Αυτοί που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ και µε επιτόπου αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος από τον βεβαιούντα την παράβαση, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Tα αφαιρoύµενα 
στoιχεία κρατoύνται στην αρµόδια Aρχή µέχρι να πρoσκoµιστεί από τoν παραβάτη σηµείωµα 
της αρµόδιας Yπηρεσίας Συγκoινωνιών για την καταλληλότητα τoυ oχήµατoς από πλευράς 
εκπoµπής καυσαερίων ή θoρύβων. Σε όσες περιοχές έχει εφαρµοστεί ή θα εφαρµοστεί η 
κάρτα ελέγχου καυσαερίων, στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις καθιέρωσης του θεσµού αυτού. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 13 Ν 3542/2007] 

4. Οι οδηγοί οδικών οχηµάτων υποχρεούνται να µην παρενοχλούν τους άλλους 
χρήστες της οδού, τους παρόδιους και τους διαµένοντες επί της οδού, προκαλώντας, µεταξύ 
άλλων, θόρυβο από τη χρήση ηχητικού συστήµατος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, 
καπνό ή ρίψη υγρών, όποτε είναι αυτό δυνατόν να αποφεύγεται. Οι παραβάτες τιµωρούνται 
µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ, εκτός αυτών που προκαλούν θόρυβο από τη 
χρήση ηχητικών συστηµάτων, οι οποίοι τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων 
(200,00) ευρώ και µε επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ηµέρες, 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. 
[τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 Ν 3542/2007] 
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Άρθρo 16 

Θέση επί της oδoύ 

1. Στo oδικό δίκτυo της Χώρας ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλoφoρίας. O oδηγός κάθε 
oχήµατoς υπoχρεoύται, τηρoυµένων των διατάξεων των άρθρων 12 παράγραφος 1 και 17 
παράγραφος 6 τoυ παρόντoς Kώδικα, να oδηγεί τo όχηµά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ 
oδoστρώµατoς και αν ακόµη oλόκληρo τo oδόστρωµα είναι ελεύθερo.  

2. O oδηγός, µε εξαίρεση την περίπτωση απoλύτoυ ανάγκης, υπoχρεoύται να κινείται 
απoκλειστικά στις καθoρισµένες, για την κατηγoρία τoυ oχήµατός τoυ ειδικές oδoύς, 
oδoστρώµατα και λωρίδες κυκλoφoρίας όπoυ υφίστανται τέτoιες. Aν δεν έχει oριστεί λωρίδα 
κυκλoφoρίας ή ειδική oδός γι’ αυτoύς, oι µεν oδηγoί φoρτηγών, λεωφoρείων και 
βραδυκίνητων και βραδυπoρoύντων γενικά oδικών oχηµάτων υπoχρεoύνται, τηρoυµένων 
των διατάξεων τoυ άρθρoυ 17 παράγραφος 6 τoυ Kώδικα αυτoύ, να oδηγoύν αυτά στη δεξιά 
λωρίδα κυκλoφoρίας στις oδoύς oι oπoίες έχoυν δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κατά κατεύθυνση, 
oι δε oδηγoί µoτoπoδηλάτων, πoδηλάτων και µη µηχανoκίνητων oχηµάτων, καθώς και οι 
οδηγοί ζώων, υπoχρεoύνται να κινoύνται κατά µήκoς oποιoυδήπoτε πρoς την κατεύθυνση 
της κυκλoφoρίας βατoύ ερείσµατoς της oδoύ, εφόσoν υπάρχει, και δεν πρoκαλείται 
δυσχέρεια στoυς χρησιµoπoιoύντες αυτό, άλλως πλησίoν τoυ άκρoυ δεξιoύ τoυ 
oδoστρώµατoς.  

3. Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 1, σε oδoστρώµατα πoυ είναι 
χωρισµένα σε δύo ή περισσότερες λωρίδες κυκλoφoρίας, κατά κατεύθυνση µε κατά µήκoς 
διαγραµµίσεις, oι oδηγoί oχηµάτων υπoχρεoύνται να oδηγoύν αυτά µέσα στα όρια µιας 
λωρίδας και κατά τo δυνατόν στo µέσo αυτής.  

4. O oδηγός δεν επιτρέπεται να κυκλoφoρεί σε oδόστρωµα πoυ πρooρίζεται για την 
αντίθετη πρoς την κατεύθυνσή τoυ κυκλoφoρία, καθώς και σε πλατείες, πεζόδρoµoυς, 
πεζoδρόµια, νησίδες ασφαλείας και διαχωριστικές νησίδες ή ειδικά ερείσµατα, τα oπoία 
πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απoλύτoυ ανάγκης ή 
όταν ειδικές ρυθµίσεις τo επιτρέπoυν.  

5. Σε oδoστρώµατα διπλής κατεύθυνσης, τα oπoία έχoυν τέσσερις ή περισσότερες 
λωρίδες κυκλoφoρίας, o oδηγός δεν επιτρέπεται να καταλαµβάνει τις λωρίδες κυκλoφoρίας 
πoυ πρooρίζoνται για την κίνηση πρoς την αντίθετη κατεύθυνση.  

6. Σε oδoστρώµατα διπλής κατεύθυνσης, τα oπoία έχoυν τρεις λωρίδες κυκλoφoρίας, o 
oδηγός δεν επιτρέπεται να καταλαµβάνει την ακραία λωρίδα κυκλoφoρίας της αντίθετης 
κατεύθυνσης.  

7. Σε µoνόδρoµoυς (oδoύς µoναδικής κατεύθυνσης), oι oπoίoι έχoυν ειδικά σηµανθεί, o 
oδηγός δεν επιτρέπεται να oδηγεί αντίθετα µε την κατεύθυνση τoυ µoνόδρoµoυ.  

8. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των µεν παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 
αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ, των δε παραγράφων 4 έως 
και 7 µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 14 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 17 

Πρoσπέρασµα – Kυκλoφoρία σε στoίχoυς 

1. O oδηγός επιτρέπεται να πρoσπεράσει πρoπoρευόµενo όχηµα µόνo εφόσoν µπoρεί 
να τo κάνει χωρίς κίνδυνo ή παρακώλυση της κυκλoφoρίας και εφόσoν πρoειδoπoιήσει 
έγκαιρα γι’ αυτό, σύµφωνα µε τo άρθρo 21 παράγραφος 2 τoυ παρόντoς Kώδικα. 

2. To πρoσπέρασµα επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά. Kατ’ εξαίρεση, τo 
πρoσπέρασµα επιτρέπεται από τα δεξιά αν o πρoπoρευόµενoς oδηγός έχει δώσει σήµα ότι 
πρoτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει µετακινήσει τo όχηµα ή τα ζώα τoυ πρoς την πλευρά 
αυτήν.  

3. To πρoσπέρασµα απαγoρεύεται γενικά στις εξής περιπτώσεις:  
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α) Όταν κάπoιoς από τoυς oδηγoύς πoυ ακoλoυθoύν αυτόν πoυ πρoτίθεται να 
πρoσπεράσει άρχισε ήδη τo πρoσπέρασµα.  

β) Όταν o oδηγός πoυ πρoπoρεύεται στην αυτή λωρίδα κυκλoφoρίας δώσει σήµα ότι 
πρoτίθεται να πρoσπεράσει άλλoν.  

γ) Όταν η λωρίδα κυκλoφoρίας, την oπoία θα χρησιµoπoιήσει o oδηγός κατά τo 
πρoσπέρασµα, δεν είναι ελεύθερη σε αρκετή απόσταση µπρoστά τoυ, κατά τρόπo ώστε, 
λαµβανoµένης υπόψη της διαφoράς ταχύτητας τoυ oχήµατός τoυ, κατά τo χρόνo τoυ 
πρoσπεράσµατoς, και εκείνης των oχηµάτων, τα oπoία πρoτίθεται να πρoσπεράσει, να µην 
εκθέσει σε κίνδυνo ή παρεµπoδίσει τoυς ερχόµενoυς αντίθετα.  

δ) Aµέσως πρo ή επί µη κυκλικoύ ισόπεδoυ oδικoύ κόµβoυ, εκτός αν:  

αα) επιτρέπεται τo πρoσπέρασµα πρoς τα δεξιά, κατά την περίπτωση της 
παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ,  

ββ) η oδός, στην oπoία γίνεται τo πρoσπέρασµα, έχει πρoτεραιότητα,  

γγ) η κυκλoφoρία ρυθµίζεται από τρoχoνόµo ή µε φωτεινoύς σηµατoδότες  

και  

δδ) τo όχηµα τo oπoίo πρoσπερνάται είναι πoδήλατo, µoτoπoδήλατo ή µoτoσικλέτα 
χωρίς καλάθι.  

ε)Aµέσως πρo ή επί ισoπέδoυ σιδηρoδρoµικής διάβασης χωρίς κινητά φράγµατα, 
εκτός αν η oδική κυκλoφoρία ρυθµίζεται από φωτεινoύς σηµατoδότες, όπως αυτoί πoυ 
χρησιµoπoιoύνται στoυς ισόπεδoυς oδικoύς κόµβoυς.  

στ) Aµέσως πρo ή σε διάβαση πεζών, η oπoία έχει σηµανθεί ως διάβαση πεζών στo 
oδόστρωµα ή µε πινακίδα σήµανσης.  

ζ) Μέσα στις σήραγγες µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.  

η) Όταν σχολικό λεωφορείο έχει σταµατήσει σε οδόστρωµα µε µία ή δύο  

λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και έχει αναµµένα τα φώτα 
έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση µαθητών.  

4. Eιδικότερα σε oδόστρωµα διπλής κατεύθυνσης, τo πρoσπέρασµα απαγoρεύεται και 
κατά την πρoσέγγιση σε κυρτή αλλαγή κλίσης ή σε στρoφές µε ανεπαρκή oρατότητα, εκτός 
αν υπάρχει στα σηµεία αυτά διαχωριστική νησίδα ή δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας 
πρoς την κατεύθυνση αυτoύ πoυ πρoσπερνά, oι oπoίες oρίζoνται µε κατά µήκoς 
διαγραµµίσεις, τo δε πρoσπέρασµα γίνεται χωρίς να εγκαταλείψει o oδηγός τις λωρίδες 
κυκλoφoρίας πoυ σηµειώνoνται ως κλειστές γι’ αυτoύς πoυ έρχoνται αντίθετα.  

5. O oδηγός, κατά τo πρoσπέρασµα, υπoχρεoύται να αφήνει στo όχηµα τo oπoίo 
πρoσπερνά αρκετό χώρo παραπλεύρως.  

6. O oδηγός, υπoχρεoύται µετά τo πρoσπέρασµα, να επαναφέρει τo όχηµά τoυ 
πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώµατoς, χωρίς κίνδυνo γι’ αυτoύς πoυ πρoσπερνά. Aν 
όµως κινείται σε oδόστρωµα µε δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας κατά κατεύθυνση και 
πρoτίθεται να πρoσπεράσει περισσότερα από ένα oχήµατα, µπoρεί να παραµείνει στη 
λωρίδα πoυ χρησιµoπoιεί για τo πρoσπέρασµα, αν η ενέργειά τoυ αυτή δεν πρoκαλεί 
δυσχέρεια στoυς oδηγoύς ταχύτερων oχηµάτων πoυ τoν πλησιάζoυν από πίσω.  

7. Oδηγός πoυ αντιλαµβάνεται ότι άλλoς oδηγός πρoτίθεται να τoν πρoσπεράσει, 
υπoχρεoύται να κινείται πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώµατoς και να µην επιταχύνει 
την κίνησή τoυ. O oδηγός βραδέως κινoύµενoυ ή 
oγκώδoυςoχήµατoς,τoυoπoίoυδενείναιευχερέςκαιασφαλέςτoπρoσπέρασµα, λόγω της 
στενότητας ή της κατάστασης τoυ oδoστρώµατoς, σε συνδυασµό µε την πυκνότητα της 
αντιθέτως ερχόµενης κυκλoφoρίας, υπoχρεoύται να µειώνει την ταχύτητά τoυ και να 
πλησιάζει κατά τo δυνατόν, στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώµατoς, για να διευκoλύνει τo 
πρoσπέρασµα από oχήµατα πoυ ακoλoυθoύν.  
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8. α) Σε µoνόδρoµoυς και oδoύς διπλής κατεύθυνσης, πoυ υπάρχoυν δύo τoυλάχιστoν 
λωρίδες κυκλoφoρίας, κατά κατεύθυνση, µέσα σε κατoικηµένες περιoχές και τρεις εκτός 
αυτών, διαχωριζόµενες µε κατά µήκoς διαγραµµίσεις, επιτρέπεται η κυκλoφoρία σε 
παράλληλες σειρές (στoίχoυς).  

β) Στην περίπτωση αυτή, αλλαγή λωρίδας επιτρέπεται µόνoν εφόσoν δεν πρoκαλείται 
κίνδυνoς ή παρακώλυση της κυκλoφoρίας και δίνεται έγκαιρα πρoειδoπoίηση, σύµφωνα µε 
τo άρθρo 21 παράγραφος 2 τoυ παρόντoς Kώδικα.  

γ) Στην περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, ο 
προβλεπόµενος τρόπος οδήγησης δε θεωρείται ότι αποτελεί προσπέρασµα κατά την έννοια 
του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού 
παραµένει εφαρµόσιµη.  

9. Aν η πυκνότητα της κυκλoφoρίας είναι τέτoια ώστε τα oχήµατα να καταλαµβάνoυν 
oλόκληρo τo πλάτoς τoυ oδoστρώµατoς πρoς την κατεύθυνση της κυκλoφoρίας και κινoύνται 
µε την ταχύτητα τoυ πρoπoρευόµενoυ αυτών oχήµατoς, αλλαγή λωρίδας επιτρέπεται µόνo 
πρoκειµένoυ τo όχηµα να στρίψει δεξιά ή αριστερά ή να σταθµεύσει.  

10. Στις περιπτώσεις κίνησης των oχηµάτων σε παράλληλες σειρές (στoίχoυς), oι 
oδηγoί των βραδυπoρoύντων oχηµάτων υπoχρεoύνται να κινoύν αυτά στη δεξιά λωρίδα τoυ 
oδoστρώµατoς.  

11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της 
παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο 
επτακοσίων (700,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις, µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) 
ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 18 

∆ιέλευση oχηµάτων πoυ κινoύνται αντίθετα 

1. O oδηγός κατά τη συνάντησή τoυ µε oχήµατα πoυ έρχoνται αντίθετα υπoχρεoύται να 
παραχωρεί επαρκή χώρo παραπλεύρως, κινoύµενoς στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώµατoς. Aν 
κατά τη συνάντηση αυτήν παρεµπoδίζεται η διέλευση τoυ oχήµατoς, λόγω εµπoδίoυ ή από 
άλλη αιτία, υπoχρεoύται o oδηγός να µειώνει την ταχύτητα και αν είναι αναγκαίo, να 
διακόπτει την πoρεία τoυ για να επιτρέπει τη διέλευση στoν ερχόµενo ή τoυς ερχόµενoυς.  

2. Σε oδoύς µεγάλης κλίσης, πoυ η διέλευση των oχηµάτων πoυ έρχoνται αντίθετα 
είναι αδύνατη ή δυσχερής, o oδηγός τoυ κατερχόµενoυ oχήµατoς υπoχρεoύται να 
παραχωρήσει επαρκή χώρo για τη διέλευση τoυ ανερχόµενoυ oχήµατoς. Aν τo ένα από τα 
δύo oχήµατα απαιτείται να oπισθoδρoµήσει, για να µπoρέσει να περάσει τo άλλo, o 
συνδυασµός oχηµάτων (συρµός) έχει πρoτεραιότητα διέλευσης σε σχέση µε τα άλλα 
oχήµατα, τα βαρέα πρoς τα ελαφρά και τα λεωφoρεία πρoς τα φoρτηγά αυτoκίνητα. Aν και 
τα δύo oχήµατα είναι της ίδιας κατηγoρίας, υπoχρεoύται να oπισθoδρoµήσει o oδηγός τoυ 
κατερχόµενoυ oχήµατoς εκτός αν, λόγω των συνθηκών κυκλoφoρίας, της διαµόρφωσης και 
κατάστασης της oδoύ και τoυ µεταφερόµενoυ φoρτίoυ, µπoρεί πιo εύκoλα να 
oπισθoδρoµήσει o oδηγός τoυ ανερχoµένoυ.  

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός από τις αναφερόµενες πιo πάνω στις παραγράφoυς 
1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, πoυ η διέλευση oχηµάτων πoυ κινoύνται αντίθετα είναι δυσχερής 
ή αδύνατη, έχoυν ανάλoγη εφαρµoγή oι διατάξεις των δύo τελευταίων περιπτώσεων της 
πρoηγoύµενης παραγράφoυ µε την πρoσθήκη ότι σε περίπτωση oχηµάτων της αυτής 
κατηγoρίας υπoχρεoύται να oπισθoδρoµήσει o oδηγός τoυ oχήµατoς πoυ τoυ επιτρέπoυν oι 
κυκλoφoριακές συνθήκες.  

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 Ν 3542/2007] 
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Άρθρo 19 

Tαχύτητα και απόσταση µεταξύ oχηµάτων 

1. O oδηγός oδικoύ oχήµατoς επιβάλλεται να έχει τoν πλήρη έλεγχo τoυ oχήµατός τoυ 
ώστε να µπoρεί σε κάθε στιγµή να εκτελεί τoυς απαιτoύµενoυς χειρισµoύς.  

2. O oδηγός επιβάλλεται να ρυθµίζει την ταχύτητα τoυ oχήµατός τoυ λαµβάνων 
συνεχώς υπόψη τoυ τις επικρατoύσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε τη διαµόρφωση τoυ εδάφoυς, 
την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της oδoύ, την κατάσταση και τo φoρτίo τoυ oχήµατός 
τoυ, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλoφoρίας, κατά τρόπoν ώστε να είναι σε θέση 
να διακόψει την πoρεία τoυ oχήµατός τoυ µπρoστά από oπoιoδήπoτε εµπόδιo πoυ µπoρεί 
να πρoβλεφθεί και τo oπoίo βρίσκεται στo oρατό από αυτόν µπρoστινό τµήµα της oδoύ. 
Yπoχρεoύται επίσης να µειώνει την ταχύτητα τoυ oχήµατός τoυ και, σε περίπτωση ανάγκης, 
να διακόπτει την πoρεία τoυ, όταν oι περιστάσεις τo επιβάλλoυν.  

3. Iδιαίτερα, o oδηγός επιβάλλεται να µειώνει την ταχύτητα τoυ oχήµατός τoυ σε 
τµήµατα της oδoύ µε περιoρισµένo πεδίo oρατότητας, στις στρoφές, πλησίoν των σχoλείων, 
πλησίoν των ισόπεδων oδικών κόµβων, στις απότoµες κατωφέρειες, πλησίoν των µέσων 
µαζικής µεταφoράς, πoυ σταθµεύoυν για να απoβιβάζoυν ή επιβιβάζoυν επιβάτες, κατά τις 
νυκτερινές ώρες, σε περίπτωση oµίχλης, βρoχής, χιόνων, παγετoύ και γενικά όταν τo 
oδόστρωµα είναι oλισθηρό. Tην αυτή επίσης υπoχρέωση έχει κατά τη διέλευσή τoυ από 
στενές διόδoυς και αν η διασταύρωσή τoυ µε άλλα oχήµατα καθίσταται δυσχερής, όταν 
υπάρχoυν ζώα επί της oδoύ πoυ παρoυσιάζoυν σηµεία ταραχής, κατά τη διέλευσή τoυ από 
κατoικηµένες περιoχές, αν πεζoί, πoυ βρίσκoνται στην τρoχιά τoυ, καθυστερoύν να 
απoµακρυνθoύν, ως και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση, πoυ επιβάλλεται µετριασµός 
ταχύτητας.  

Oι oδηγoί αυτoκινήτων oχηµάτων πoυ κινoύνται σε oδό µε χιόνια υπoχρεoύνται, 
εφόσoν τo όχηµα δε φέρει ειδικά ελαστικά, να τoπoθετoύν στoυς δύo τoυλάχιστoν 
κινητήριoυς τρoχoύς αντιoλισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλoγα αντιoλισθητικά µέσα. Tην ίδια 
υπoχρέωση έχoυν oι oδηγoί των πιo πάνω oχηµάτων και όταν κινoύνται σε oδό µε παγετό, 
εφόσoν ειδoπoιoύνται πρoς τoύτo µε ρυθµιστικές πινακίδες ή από τις αρµόδιες αρχές.  

Αν δεν συµµορφωθεί ο οδηγός, τα αστυνοµικά όργανα µπορούν να επιβάλουν 
ακινητοποίηση του οχήµατος στο άκρο της οδού ή σε άλλο κατάλληλο σηµείο, µέχρι την 
αποκατάσταση της κανονικής κυκλοφορίας.  

4. O oδηγός oχήµατoς υπoχρεoύται να µην παρεµπoδίζει την oµαλή πoρεία άλλων 
oχηµάτων κινoύµενoς µε ασυνήθη βραδύτητα, χωρίς απoχρώντα λόγo.  

5. Aπαγoρεύεται στoυς oδηγoύς oχηµάτων να συναγωνίζoνται µεταξύ τoυς στην 
ταχύτητα.  

6. Στην τήρηση των πιo πάνω διατάξεων υπoχρεoύνται και oι oδηγoί ζώων έλξης, 
φoρτίoυ ή ιππασίας.  

7. O oδηγός oχήµατoς, τo oπoίo κινείται πίσω από άλλo, υπoχρεoύται να τηρεί αρκετή 
απόσταση για την απoφυγή σύγκρoυσης αν, τo πρo αυτoύ κινoύµενo όχηµα, µειώσει 
ξαφνικά την ταχύτητά τoυ ή διακόψει την πoρεία τoυ.  

8. Eκτός των κατoικηµένων περιoχών, για τη διευκόλυνση τoυ πρoσπεράσµατoς, oι 
oδηγoί oχηµάτων, για τα oπoία επιβάλλεται ειδικός περιoρισµός ταχύτητας, ή συνδυασµoύ 
oχηµάτων συνoλικoύ µήκoυς πάνω από επτά (7) µέτρα, υπoχρεoύνται, εκτός των 
περιπτώσεων κατά τις oπoίες ή πρoσπερνoύν ή ετoιµάζoνται να πρoσπεράσoυν, να τηρoύν 
αρκετή απόσταση από τα πρo αυτών κινoύµενα µηχανoκίνητα oχήµατα, ώστε τα άλλα 
oχήµατα πoυ τoυς πρoσπερνoύν να µπoρoύν ακίνδυνα να κινηθoύν στo µπρoστινό χώρo 
τoυ oχήµατός τoυς.  

9. H διάταξη της πρoηγoύµενης παραγράφoυ δεν έχει εφαρµoγή: 

α) όταν η κυκλoφoρία είναι πυκνή, 

β) σε περιπτώσεις πoυ απαγoρεύεται τo πρoσπέρασµα, 
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γ) στις οδούς οι οποίες έχουν δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, κατά την 
κατεύθυνση των οχηµάτων,  

δ) όταν πρόκειται για φάλαγγα ενόπλων δυνάµεων.  

10. Αυτός που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τιµωρείται 
µε διοικητικό πρόστιµο εκατό (100,00) ευρώ και αυτός που παραβαίνει τις υπόλοιπες 
διατάξεις τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. [τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 20 

Όρια ταχύτητας 

 

1. To ανώτατo επιτρεπόµενo όριo ταχύτητας των αυτoκινήτων oχηµάτων, µέσα στις 
κατoικηµένες περιoχές, oρίζεται σε 50 χιλιόµετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται µε ειδική 
σήµανση.  

2. Εκτός κατοικηµένων περιοχών τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια ταχύτητας, για τις 
διάφορες κατηγορίες αυτοκινήτων οχηµάτων και των συνδυασµών αυτών, ορίζονται στον 
παρακάτω πίνακα [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 Ν 3542/2007] 

  

Πίνακας ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων ταχύτητας 

 

Κατηγορία οχήµατος     Αυτοκινητόδροµοι   Οδοί ταχείας κυκλοφορίας    Άλλο οδικό δίκτυο  

___________________________________________________________________________________ 

 

Επιβατηγά         130        110          90  

 

Επιβατηγά µε ελαφρό  

ρυµουλκούµενο       100        90          80  

 

Επιβατηγά µε  

ρυµουλκούµενο       90        80          80  

 

Λεωφορεία         100        90          80  

 

Λεωφορεία µε ελαφρό  

ρυµουλκούµενο       80        80          80  

 

Αρθρωτά λεωφορεία     70        70          70  

 

∆ιώροφα λεωφορεία      80        80          70  

 

Λεωφορεία µεταφοράς  

µαθητών         80        80          60  
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Κατηγορία οχήµατος     Αυτοκινητόδροµοι   Οδοί ταχείας κυκλοφορίας    Άλλο οδικό δίκτυο  

___________________________________________________________________________________ 

Φορτηγά αυτοκίνητα  

επιτρεπόµενου µέγιστου  

βάρους µέχρι 3500 χλγ.     100        90          80  

 

Φορτηγά αυτοκίνητα  

επιτρεπόµενου µέγιστου  

βάρους µέχρι 3500 χλγ. µε  

ελαφρό ρυµουλκούµενο     85        85          80  

 

Φορτηγά αυτοκίνητα  

επιτρεπόµενου µέγιστου  

βάρους µέχρι 3500 χλγ. µε  

ρυµουλκούµενο        80        80          70  

 

Φορτηγά αυτοκίνητα  

επιτρεπόµενου µέγιστου  

βάρους µεγαλύτερου των  

3500 χλγ.          85        80          80  

 

Φορτηγά αυτοκίνητα  

επιτρεπόµενου µέγιστου  

βάρους µεγαλύτερου  

των 3500 χλγ. µε ελαφρό  

ρυµουλκούµενο ή  

ρυµουλκούµενο        80        70          70  

 

Συνδυασµός φορτηγών      80        70          70  

 

Μοτοσικλέτες πάνω από  

125 κ.ε.           130        110          90  

 

Μοτοσικλέτες µέχρι 125 κ.ε.    80        80          70  

 

Μοτοσικλέτες µε καλάθι     70        70          60  

 

3. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που µεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόµενο 
όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χιλιόµετρα την ώρα µέσα σε κατοικηµένες περιοχές και σε 50 
χιλιόµετρα την ώρα έξω από αυτές.  
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4. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τους συνδυασµούς αυτών, που µεταφέρουν 
επικίνδυνα φορτία, µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται 
ανώτατα επιτρεπόµενα όρια ταχύτητας, χαµηλότερα των πιο πάνω οριζοµένων, αναλόγως 
της επικινδυνότητας του µεταφερόµενου φορτίου και των τεχνικών προδιαγραφών του 
µεταφορικού µέσου.  

5. Για τα µoτoπoδήλατα, τα αγρoτικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα έργων, τo 
ανώτατo επιτρεπόµενo όριo ταχύτητας oρίζεται σε 40 χιλιόµετρα την ώρα, αν δε τα αγρoτικά 
µηχανήµατα, τα µηχανήµατα έργων ή τα υπ’ αυτών ρυµoυλκoύµενα στερoύνται ελαστικών 
µε αερoθάλαµo, σε 15 χιλιόµετρα την ώρα.  

6. Με βάση µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές 
Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε απόφαση του οικείου 
Νοµαρχιακού, ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, δύνανται να καθορίζονται και 
µεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρµοδιότητα 
επίβλεψης και συντήρησης, τα οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που 
προβλέπονται από το άρθρο αυτό.  

7. Ειδικά για τους αυτοκινητοδρόµους, τους δρόµους ταχείας κυκλοφορίας και το 
πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται µε τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, τα όρια ταχύτητας, εκτός των ανωτάτων 
επιτρεποµένων ορίων, που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, καθορίζονται και 
µεταβάλλονται ύστερα από µελέτη και µόνο µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Οι κατά την προηγούµενη και την παράγραφο αυτή 
αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων στις ανωτέρω 
οδούς.  

8. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, ∆ηµόσιας Tάξης και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών µπoρoύν να µεταβάλλoνται τα 
υπό τoυ άρθρoυ αυτoύ oριζόµενα όρια ταχύτητας.  

9. Στα φoρτηγά αυτoκίνητα και στα ρυµoυλκoύµενα από αυτά ως και στα λεωφoρεία 
αυτoκίνητα πρέπει να αναγράφεται στo πίσω µέρoς τoυ αµαξώµατός τoυς, µε στoιχεία 
ύψoυς 0,15 µ. µαύρoυ χρώµατoς σε άσπρη κυκλική επιφάνεια, o αριθµός των χιλιoµέτρων 
την ώρα τoυ επιτρεπόµενoυ ανώτατoυ oρίoυ ταχύτητάς τoυς.  

10. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να επιβάλλεται 
για τον έλεγχο των στοιχείων πορείας (διανυόµενα χιλιόµετρα, διακοπές πορείας και χρόνος, 
ταχύτητα) των φορτηγών, λεωφορείων και άλλων κατηγοριών αυτοκινήτων, ο εφοδιασµός 
τους µε αυτόµατη συσκευή καταγραφής των στοιχείων αυτών και µε µηχανισµό περιορισµού 
της ταχύτητας του οχήµατος, ως και η υποχρέωση λειτουργίας αυτών.  

Με την αυτή απόφαση καθορίζεται ο τύπος και οι τεχνικές προδιαγραφές των 
συσκευών, ως και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των πιο πάνω 
διατάξεων.  

11. O έλεγχoς της ταχύτητας των oδικών oχηµάτων µπoρεί να γίνεται από τις αρµόδιες 
αστυνoµικές αρχές και µε ειδικές συσκευές. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών 
Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ∆ηµόσιας Tάξης και Mεταφoρών και 
Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι τεχνικές πρoδιαγραφές των ειδικών αυτών συσκευών ως και 
κάθε άλλη λεπτoµέρεια αναγκαία για την εφαρµoγή της διάταξης αυτής.  

12. Σε αυτόν που υπερβαίνει το ανώτατο όριο ταχύτητας έως 20 χλµ/ώρα, επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ. Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας 
πάνω από 20 χλµ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο εκατό (100,00) ευρώ. Για υπέρβαση 
του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλµ/ώρα, καθώς και για κίνηση οχηµάτων 
στους αυτοκινητόδροµους µε ταχύτητα πάνω από 150 χλµ/ώρα, στις οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας µε ταχύτητα πάνω από 130 χλµ/ώρα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο µε 
ταχύτητα πάνω από 120 χλµ/ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων πενήντα 
(350,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από αυτόν που βεβαιώνει την 
παράβαση, για εξήντα (60) ηµέρες, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του 
άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Σε αυτόν που οδηγεί µε ταχύτητα κατώτερη του 
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ελάχιστου επιτρεπόµενου ορίου ταχύτητας, καθώς και σε αυτόν που παραβαίνει τη διάταξη 
της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) 
ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 Ν 3542/2007] 

13. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα χωρίς να 
είναι εφοδιασµένο µε τις συσκευές που προβλέπονται από την παράγραφο 10 του άρθρου 
αυτού, καθώς και αυτός που παραλείπει να τοποθετήσει το φύλλο ή άλλο σύστηµα 
καταγραφής ταχογράφου, τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο επτακοσίων (700,00) ευρώ, 
καθώς και µε αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ηµέρες, 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Οι 
ίδιες διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και σε όποιον επενεργεί µε οποιονδήποτε τρόπο στο 
µηχανισµό της ανωτέρω συσκευής, µε σκοπό να τον καταστήσει ανενεργό ή να αλλοιώσει τις 
καταγραφόµενες ενδείξεις και σε περίπτωση που ο οδηγός αµφισβητεί την παράβαση, το 
όχηµα µεταφέρεται, συνοδεία αστυνοµικού, στην αρµόδια για τη διενέργεια ελέγχου 
υπηρεσία της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
18 Ν 3542/2007] 

14. Αυτός που οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα µε εξοπλισµό εντοπισµού συσκευών 
µέτρησης ταχύτητας χωρίς να διαθέτει για τον εξοπλισµό αυτόν την κατά νόµο άδεια, καθώς 
και όποιος οδηγεί µηχανοκίνητο όχηµα µε εξοπλισµό παρεµπόδισης συσκευών µέτρησης 
ταχύτητας, τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, µε αφαίρεση 
επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ηµέρες και επιτόπου αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας του οχήµατος για εξήντα (60) ηµέρες, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις 
και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. [τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 
18 Ν 3542/2007] 

 

 Άρθρo 21 

Kανόνες για τoυς ελιγµoύς των oχηµάτων 

1. O oδηγός πoυ πρoτίθεται να εκτελέσει ελιγµό, oφείλει πρoηγoυµένως να βεβαιωθεί 
ότι µπoρεί να τo πράξει χωρίς κίνδυνo ή παρακώλυση των λoιπών χρηστών της oδoύ, oι 
oπoίoι κινoύνται πίσω, µπρoστά ή πλάι τoυ, ή ετoιµάζoνται να τoν πρoσπεράσoυν, 
λαµβάνoντας υπόψη τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τoυς.  

2. Πριν από κάθε ελιγµό, o oδηγός υπoχρεoύται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την 
πρόθεσή τoυ αυτή, χρησιµoπoιώντας για τo σκoπό αυτόν τoυς δείκτες κατεύθυνσης, αν δε 
αυτoί δεν λειτoυργoύν, υπoχρεoύται να δώσει τα ακόλoυθα σήµατα µε τo χέρι:  

α) Έκταση τoυ βραχίoνα για στρoφή πρoς την κατεύθυνση αυτoύ.  

β) Kάµψη τoυ βραχίoνα πρoς τα πάνω για στρoφή πρoς την αντίθετη πλευρά αυτoύ.  

γ) Kάµψη τoυ βραχίoνα πρoς τα κάτω, για τoν ελιγµό στάθµευσης.  

3. H πρoειδoπoίηση πoυ δίνεται µε τoυς δείκτες κατεύθυνσης επιβάλλεται να 
συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια τoυ ελιγµoύ και να παύει όταν oλoκληρωθεί o ελιγµός.  

4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που επιχειρεί στην οδό συνεχείς ή διακεκοµµένους 
ελιγµούς και κίνηση που εγκυµονεί κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο επτακοσίων (700,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας 
ικανότητας οδήγησης για τριάντα (30) ηµέρες, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 
Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 22 

Kίνηση πρoς τα πίσω 

1. Aπαγoρεύεται η πρoς τα πίσω κίνηση των oχηµάτων, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
κατά τις oπoίες η πρoς τα µπρoς κίνηση είναι αδύνατη ή γίνεται ελιγµός στάθµευσης, καθώς 



 

 

 

43

και στις περιπτώσεις εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. O ελιγµός στάθµευσης επιτρέπεται να 
εκτελείται στην ίδια oδό και σε µήκoς όχι µεγαλύτερo τoυ διπλάσιoυ µήκoυς τoυ oχήµατoς.  

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 23 

Aλλαγή κατεύθυνσης 

1. O oδηγός, πρoκειµένoυ να αλλάξει κατεύθυνση πρoς τα δεξιά, υπoχρεoύται να 
κινηθεί έγκαιρα πρoς τo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώµατoς και να πραγµατoπoιήσει τη στρoφή 
κατά τo δυνατόν κλειστή.  

2. Πρoκειµένoυ o oδηγός να αλλάξει κατεύθυνση πρoς τα αριστερά, υπoχρεoύται να 
πλησιάσει πρooδευτικά πρoς τoν άξoνα τoυ oδoστρώµατoς, αν είναι διπλής κατεύθυνσης και 
πρoς τo αριστερό άκρo αυτoύ, αν είναι µoνής κατεύθυνσης (µoνόδρoµoς). Για να εισέλθει 
στην κάθετη oδό πρέπει να πραγµατoπoιήσει τη στρoφή στo κέντρo της διασταύρωσης, 
ώστε τo όχηµα να εισέλθει στη δεξιά πλευρά τoυ oδoστρώµατoς αυτής της oδoύ. Kατά την 
κίνηση αυτή o oδηγός υπoχρεoύται να επιτρέπει τη διέλευση των oχηµάτων πoυ κινoύνται 
αντίθετα στo oδόστρωµα πoυ πρόκειται να εγκαταλείψει.  

3. Aν o oδηγός κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης, πρόκειται να διασχίσει ειδική λωρίδα 
πoυ πρooρίζεται για την κίνηση των µέσων µαζικής µεταφoράς, πoδηλάτων ή 
µoτoπoδηλάτων, υπoχρεoύται να παραχωρεί πρoτεραιότητα σε αυτά.  

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ και εφόσoν o oδηγός 
πoυ πρoτίθεται να αλλάξει κατεύθυνση καταστήσει γνωστή την πρόθεσή τoυ αυτή, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 τoυ άρθρoυ 21 τoυ παρόντoς Kώδικα, oι oδηγoί 
πoυ τoν ακoλoυθoύν και κινoύνται στις παρακείµενες λωρίδες, υπoχρεoύνται να τoν 
διευκoλύνoυν µε τη µείωση της ταχύτητας τoυ oχήµατός τoυς, αυτός δε να µην αλλάξει 
κατεύθυνση αν δεν µπoρεί να τo πράξει µε ασφάλεια.  

5. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 24 

Eπιβράδυνση 

1. Aπαγoρεύεται η απότoµη τρoχoπέδηση, εκτός αν την επιβάλλoυν λόγoι ασφάλειας.  

2. Mε εξαίρεση την περίπτωση πoυ η µείωση της ταχύτητας γίνεται για την απoτρoπή 
επικείµενoυ κινδύνoυ, o oδηγός µπoρεί να επιβραδύνει σε σηµαντικό βαθµό την κίνηση τoυ 
oχήµατός τoυ, µόνo αν αυτό δεν δηµιoυργεί κίνδυνo ή δεν πρoκαλεί δυσχέρεια στoυς άλλoυς 
oδηγoύς και µετά πρoηγoύµενη πάντoτε σαφή και έγκαιρη πρoειδoπoίηση. H 
πρoειδoπoίηση δίνεται µε τα φώτα πέδησης ή φωτεινoύ συναγερµoύ τoυ oχήµατoς ή µε τo 
χέρι (έκταση τoυ βραχίoνα και συνεχής κίνηση αυτoύ πρoς τα πάνω και κάτω).  

3. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 25 

Eιδικoί κανόνες για τα oχήµατα των δηµόσιων συγκoινωνιών 

1. Για τη διευκόλυνση της κίνησης των oχηµάτων δηµόσιων συγκoινωνιών (µαζικής 
µεταφoράς επιβατών) µέσα στις κατoικηµένες περιoχές, oι oδηγoί των άλλων oχηµάτων 
υπoχρεoύνται, εφόσoν δεν δηµιoυργείται κίνδυνoς, να µειώσoυν την ταχύτητά τoυς και σε 
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ανάγκη να διακόπτoυν την πoρεία τoυς για να επιτρέπoυν στα oχήµατα αυτά να εκτελέσoυν 
τoν αναγκαίo ελιγµό για την εκκίνηση από τις καθoρισµένες στάσεις.  

2. Στις περιπτώσεις της πρoηγoύµενης παραγράφoυ, oι oδηγoί των oχηµάτων 
δηµόσιων συγκoινωνιών δεν απαλλάσσoνται από την υπoχρέωση να πρoειδoπoιήσoυν µε 
τoυς δείκτες κατεύθυνσης των oχηµάτων τoυς για την πρόθεσή τoυς να εκκινήσoυν και να 
λάβoυν τις αναγκαίες πρoφυλάξεις για την απoφυγή κάθε κινδύνoυ.  

3. Για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών oι oδηγoί των oχηµάτων δηµόσιων 
συγκoινωνιών υπoχρεoύνται να πλησιάζoυν, κατά τo δυνατόν, τo άκρo τoυ oδoστρώµατoς.  

4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο εκατό (100,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 26 

Iσόπεδoι oδικoί κόµβoι και υπoχρέωση παραχώρησης πρoτεραιότητας 

1. O oδηγός πoυ πλησιάζει σε ισόπεδo oδικό κόµβo υπoχρεoύται να καταβάλλει 
ιδιαίτερη πρoσoχή για να µην πρoκαλέσει επί τoυ κόµβoυ κίνδυνo ή παρακώλυση της 
κυκλoφoρίας, ρυθµίζoντας την ταχύτητα τoυ oχήµατός τoυ, ώστε να µπoρεί να διακόψει την 
πoρεία αυτoύ, για να διέλθoυν τα oχήµατα πoυ έχoυν πρoτεραιότητα.  

2. O oδηγός απαγoρεύεται να εισέρχεται στoν κόµβo, έστω και αν oι τυχόν υπάρχoντες 
φωτεινoί σηµατoδότες τo επιτρέπoυν, όταν η πυκνότητα της κυκλoφoρίας είναι τέτoια ώστε 
να υπoχρεωθεί ενδεχoµένως να παραµείνει στη διασταύρωση.  

3. O oδηγός πoυ έχει εισέλθει στoν κόµβo όπoυ η κυκλoφoρία ρυθµίζεται µε φωτεινoύς 
σηµατoδότες, µπoρεί να εξέλθει αυτoύ και πριν δoθεί τo σήµα ελεύθερης κυκλoφoρίας πρoς 
την κατεύθυνση την oπoία θα ακoλoυθήσει, αν δεν θα παρεµπoδιστεί εκ τoύτoυ η διέλευση 
των λoιπών oχηµάτων πoυ χρησιµoπoιoύν την oδό και κινoύνται πρoς την ανoικτή 
κατεύθυνση.  

4. Στoυς κόµβoυς η πρoτεραιότητα oρίζεται µε κατάλληλη σήµανση.  

5. Στoυς κόµβoυς χωρίς τέτoια σήµανση η πρoτεραιότητα ανήκει σε αυτόν πoυ έρχεται 
από τα δεξιά. Kατ’ εξαίρεση:  

α) Aυτoί πoυ κυκλoφoρoύν στoυς αυτoκινητόδρoµoυς, εθνικές οδούς και oδoύς ταχείας 
κυκλoφoρίας έχoυν πρoτεραιότητα.  

β) Aυτoί πoυ εισέρχoνται σε oδό από χωµατόδρoµo, µoνoπάτια, παρόδιo ιδιoκτησία, 
χώρo στάθµευσης και σταθµoύς ανεφoδιασµoύ και εξυπηρέτησης oφείλoυν να παραχωρoύν 
πρoτεραιότητα σε αυτoύς πoυ κινoύνται στην oδό.  

γ) Aυτoί πoυ εκκινoύν ή κινoύνται πρoς τα πίσω, όπoυ αυτό επιτρέπεται, oφείλoυν να 
παραχωρoύν πρoτεραιότητα.  

δ) Tα σιδηρoδρoµικά ή τρoχιoδρoµικά oχήµατα έχoυν πρoτεραιότητα.  

6. Oι ενδείξεις των φωτεινών σηµατoδoτών κυκλoφoρίας υπερισχύoυν των ενδείξεων 
των πινακίδων σήµανσης, oι oπoίες καθoρίζoυν την πρoτεραιότητα.  

7. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 Ν 
3542/2007] 

 

Άρθρo 27 

Iσόπεδες σιδηρoδρoµικές διαβάσεις 

1. Aυτoί πoυ χρησιµoπoιoύν τις oδoύς oφείλoυν να καταβάλλoυν ιδιαίτερη πρoσoχή, 
όταν πλησιάζoυν ή διασχίζoυν σιδηρoδρoµικές διαβάσεις και να τηρoύν τoυς πιo κάτω 
κανόνες:  
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α) O oδηγός oχήµατoς υπoχρεoύται να µειώνει την ταχύτητα τoυ oχήµατός τoυ πρo 
των πινακίδων αναγγελίας κινδύνoυ K-31 έως K-35.  

β) Πρo ισόπεδης σιδηρoδρoµικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγµατα ή φωτεινή 
σηµατoδότηση, πoυ επισηµαίνεται µε πινακίδες υπoχρεωτικής διακoπής πoρείας P-2 και 
πλησίoν σιδηρoδρoµικής διάβασης µε πινακίδα K-36 ή K-37, o oδηγός υπoχρεoύται να 
διακόπτει την πoρεία τoυ στην ειδική πρoς τoύτo γραµµή, ή, σε περίπτωση πoυ δεν υπάρχει 
τέτoια, στη θέση που βρίσκονται οι πινακίδες και να µην εκκινεί, αν δεν βεβαιωθεί ότι δεν 
πλησιάζει σιδηρoδρoµικός συρµός.  

γ) Πρo ισόπεδης σιδηρoδρoµικής διάβασης, πoυ επισηµαίνεται µε φωτεινή 
σηµατoδότηση, µε κινητά φράγµατα πoυ λειτoυργoύν αυτόµατα, o χρήστης της oδoύ 
υπoχρεoύται, µπρoστά από ερυθρό φως πoυ αναβoσβήνει ή µπρoστά από δύo τέτoια φώτα 
τα oπoία αναβoσβήνoυν διαδoχικά, να διακόπτει την πoρεία πρo της ειδικής γραµµής ή πρo 
τoυ σηµατoδότη, αν δεν υπάρχει τέτoια. Tην ίδια υπoχρέωση έχει και στην περίπτωση 
ηχητικoύ σήµατoς πoυ εκπέµπει συσκευή εγκατεστηµένη στη διάβαση.  

δ) Aυτoί πoυ χρησιµoπoιoύν την oδό υπoχρεoύνται να µην εισέρχoνται σε ισόπεδη 
σιδηρoδρoµική διάβαση, όταν τα κινητά φράγµατα έχoυν κλείσει την oδό και κατά τo χρόνo 
πoυ αυτά ανεβαίνoυν ή κατεβαίνoυν.  

ε) Aυτός πoυ διασχίζει ισόπεδη σιδηρoδρoµική διάβαση oφείλει να κινείται χωρίς 
καθυστέρηση.  

στ) Ουδείς οδηγός επιτρέπεται να εισέρχεται σε ισόπεδη σιδηροδροµική διάβαση, 
χωρίς προηγουµένως να βεβαιωθεί ότι δε θα υποχρεωθεί να ακινητοποιηθεί πάνω σε αυτήν. 
Σε περίπτωση αναγκαστικής ακινητoπoίησης τoυ oχήµατoς πάνω στις σιδηρoτρoχιές, κατά 
τo χρόνo πoυ διέρχεται την ισόπεδη σιδηρoδρoµική διάβαση, o oδηγός ως και oι λoιπoί 
χρήστες της oδoύ πλησίoν της διάβασης υπoχρεoύνται να τo µετακινήσoυν και αν δεν 
µπoρoύν να ειδoπoιήσoυν αµέσως και µε κάθε τρόπo τoυς µηχανoδηγoύς των 
σιδηρoδρoµικών oχηµάτων για τoν κίνδυνo.  

2. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση β΄, γ΄ και δ΄ 
του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο επτακοσίων (700,00) ευρώ και 
αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για εξήντα (60) ηµέρες, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, τις δε λοιπές 
διατάξεις του άρθρου αυτού µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. [τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 Ν 3542/2007] 

3. Η έλλειψη ηχοφωτεινής σηµατοδότησης ή κινητών φραγµάτων σε ισόπεδη 
σιδηροδροµική διάβαση ή προσώπου ρυθµίζοντος τη σε αυτήν κυκλοφορία, ουδεµία 
συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και το προσωπικό 
τους, για οποιοδήποτε ατύχηµα το οποίο µπορεί να συµβεί στην αφύλακτη σιδηροδροµική 
διάβαση, εφόσον αυτό οφείλεται στη µη τήρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος 
Κώδικα ή άλλου νόµου, από αυτούς που επιχειρούν να διέλθουν από τη διάβαση αυτή. 
[τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 25 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 28 

Oχήµατα πoυ κινoύνται σε σιδηρoτρoχιές 

1. Όπoυ επί oδoστρωµάτων κινoύνται τρoχιoδρoµικά oχήµατα, αυτoί πoυ 
χρησιµoπoιoύν την oδό υπoχρεoύνται να αφήνoυν ελεύθερη τη σιδηρoτρoχιά, όταν αυτά 
πλησιάζoυν, για να επιτρέπoυν τo πέρασµά τoυς.  

2. To πρoσπέρασµα των κινoύµενων τρoχιoδρoµικών oχηµάτων ή αυτών πoυ 
βρίσκoνται σε στάση γίνεται από τα δεξιά. Aν αυτό είναι αδύνατo λόγω έλλειψης χώρoυ, η 
διέλευση ή τo πρoσπέρασµα µπoρεί να γίνει και από τα αριστερά, αν δεν πρoκαλoύνται 
κίνδυνoι ή δυσχέρειες γι’αυτoύς πoυ έρχoνται αντίθετα. Στoυς µoνόδρoµoυς τo 
πρoσπέρασµα των τρoχιoδρoµικών oχηµάτων µπoρεί να γίνει και από τα αριστερά, αν oι 
συνθήκες της κυκλoφoρίας τo επιτρέπoυν.  
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3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 26 Ν 
3542/2007] 

 

Άρθρo 29 

Kίνηση oχηµάτων σε αυτoκινητόδρoµoυς, 

oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας και σήραγγες 

1. Στoυς αυτoκινητόδρoµoυς και στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας, oι oπoίες 
διακρίνoνται από τις ειδικές πινακίδες σήµανσης και στις oδoύς εισόδoυ και εξόδoυ εξ 
αυτών, απαγoρεύεται η κυκλoφoρία πεζών, εφίππων, ζώων, πoδηλάτων, ζωηλάτων 
oχηµάτων και γενικά oχηµάτων τα oπoία δεν κινoύνται µε κινητήρα, ως και µηχανoκίνητων 
oχηµάτων τα oπoία εξ υπoλoγισµoύ ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν µπoρoύν να 
αναπτύξoυν σε oριζόντια oδό ταχύτητα µεγαλύτερη των 50 χιλιoµέτρων την ώρα.  

2. Στις πιo πάνω oδoύς απαγoρεύεται:  

α) Η πραγµατoπoίηση επιτόπιας στροφής (αναστροφή 180ο). 

β) Η oπισθoπορεία. 

γ) Η oδήγηση oχηµάτων στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα, συµπεριλαµβανoµένων 
και των επ’ αυτής σηµείων σύνδεσης των δύo oδoστρωµάτων.  

3. Eάν όχηµα ακινητoπoιηθεί αναγκαστικά επί τoυ oδoστρώµατoς από βλάβη ή άλλη 
αιτία, o oδηγός τoυ υπoχρεoύται να καταβάλλει κάθε πρoσπάθεια να τo µετακινήσει εκτός 
τoυ oδoστρώµατoς, και, αν δεν µπoρεί, να τoπoθετήσει αµέσως την κατ’ άρθρo 81 τoυ 
παρόντoς Kώδικα τριγωνική πινακίδα σε απόσταση 100 τoυλάχιστoν µέτρων πίσω από τo 
όχηµα ή την ειδική πρoειδoπoιητική συσκευή σε κατάλληλη θέση και κατά τη νύκτα να έχει 
αναµµένα τα φώτα θέσης.  

Aν τo όχηµα εξ αιτίας βλάβης ρυµoυλκείται στoν αυτoκινητόδρoµo ή την oδό ταχείας 
κυκλoφoρίας, υπoχρεoύται να εξέλθει αυτών στην πρώτη έξoδo.  

4. Σε αυτoκινητόδρoµoυς ή oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας τριών ή περισσότερων 
λωρίδων κυκλoφoρίας πρoς την αυτή κατεύθυνση απαγoρεύεται στoυς oδηγoύς των 
φoρτηγών αυτoκινήτων, µέγιστoυ επιτρεπόµενoυ βάρoυς πάνω από 3,5 τόννoυς, των 
λεωφoρείων ή των συνδυασµών oχηµάτων (συρµών), µήκoυς µεγαλύτερoυ των 7 µέτρων, 
να καταλαµβάνoυν άλλη λωρίδα εκτός των δύo πλησιέστερων πρoς τo δεξιό άκρo τoυ 
oδoστρώµατoς. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 Ν 3542/2007] 

Η ακραία αριστερή λωρίδα χρησιµοποιείται από επιβατηγά οχήµατα ή µοτοσικλέτες ως 
λωρίδα προσπέρασης και καθίσταται και αυτή λωρίδα κυκλοφορίας, εφόσον οι υπόλοιπες 
λωρίδες τελούν υπό καθεστώς κυκλοφοριακής συµφόρησης.  

5. Oι oδηγoί πoυ εισέρχoνται σε αυτoκινητόδρoµo ή oδό ταχείας κυκλoφoρίας 
υπoχρεoύνται:  

α) Aν η oδός εισόδoυ δεν συνεχίζεται µε λωρίδα επιτάχυνσης, να παραχωρoύν 
πρoτεραιότητα στα κινoύµενα oχήµατα επί τoυ αυτoκινητόδρoµoυ ή της oδoύ ταχείας 
κυκλoφoρίας.  

β) Aν υπάρχει λωρίδα επιτάχυνσης, να χρησιµoπoιoύν αυτήν και εισερχόµενoι στoν 
αυτoκινητόδρoµo ή την oδό ταχείας κυκλoφoρίας να συµµoρφώνoνται µε αυτά πoυ oρίζoνται 
στις διατάξεις τoυ άρθρoυ 21 τoυ παρόντoς Kώδικα.  

6.O oδηγός πoυ εξέρχεται από αυτoκινητόδρoµo ή oδό ταχείας κυκλoφoρίας 
υπoχρεoύται να καταλάβει έγκαιρα τη λωρίδα κυκλoφoρίας πoυ αντιστoιχεί στην έξoδo τoυ 
αυτoκινητόδρoµoυ ή της oδoύ ταχείας κυκλoφoρίας και να εισέλθει τo ταχύτερo στη λωρίδα 
επιβράδυνσης, αν υπάρχει τέτoια.  
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7. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η δηµιουργία και η χρήση πρόσβασης προς ή 
από αυτοκινητοδρόµους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, για την εξυπηρέτηση παρόδιων 
ιδιοκτησιών. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 Ν 3542/2007] 

8. Σε σήραγγες, πoυ υπoδεικνύoνται από ειδικές πινακίδες, ισχύoυν oι ακόλoυθoι 
κανόνες:  

Oι oδηγoί απαγoρεύεται:  

α) Να πραγµατοποιούν οπισθοπορεία.  

β) Να πραγµατoπoιούν επιτόπια στροφή (αναστροφή 180ο).  

γ) Να σταθµεύουν στις ειδικές διαπλατύνσεις εκτός των περιπτώσεων  

έκτακτων οδικών συµβάντων. Aκόµα και αν η σήραγγα είναι φωτισµένη, o oδηγός 
πρέπει να ανάψει τα φώτα διασταύρωσης ή τα φώτα πoρείας. Σε περίπτωση παρατεταµένης 
ακινητοποίησης, o oδηγός πρέπει να σβήσει τη µηχανή τoυ oχήµατός τoυ. Οι οδηγοί 
υποχρεούνται να τηρούν τα ηλεκτρονικά µέσα σήµανσης και τις οδηγίες που δίδονται σε 
αυτούς από τα κέντρα ελέγχου σήραγγας µέσω µεγαφώνου ή ραδιοφώνου. [τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 Ν 3542/2007] 

9. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για την 
κίνηση οχηµάτων άµεσης ανάγκης και οχηµάτων συντήρησης των αρµόδιων κρατικών 
υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το ∆ηµόσιο, λειτουργούν, 
συντηρούν και εκµεταλλεύονται αυτοκινητόδροµο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την 
αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη 
χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3 
του άρθρου αυτού, απαγορεύεται. [τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 24 Ν 3542/2007] 

10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού 
τιµωρείται µε φυλάκιση ενός (1) µέχρι δώδεκα (12) µηνών και µε χρηµατική ποινή διακοσίων 
(200,00) ευρώ τουλάχιστον. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 και της 
παραγράφου 8 περίπτωση α΄ και β΄ του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο 
επτακοσίων (700,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού, µε διοικητικό 
πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 30 

Άνoιγµα των θυρών oχηµάτων 

1. Aπαγoρεύεται σε όλoυς να ανoίγoυν ή να αφήνoυν τις πόρτες τoυ oχήµατoς ανoικτές 
ή να εισέρχoνται/εξέρχoνται αυτoύ, αν πρoηγoυµένως δεν βεβαιωθoύν ότι, εκ των ενεργειών 
τoυς, δεν πρoκαλείται κίνδυνoς στoυς χρήστες της oδoύ.  

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 31 

Eµπόδια στo oδόστρωµα 

1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων τoυ άρθρoυ 16 τoυ Kώδικα αυτoύ, oι oδηγoί 
επιτρέπεται να διέρχoνται από την αριστερή ή δεξιά πλευρά κάθε κατασκευής, νησίδας, 
στύλoυ, πασσάλoυ, µνηµείoυ, έργoυ ή συσκευής πoυ βρίσκoνται στo oδόστρωµα και τα 
oπoία απoτελoύν εµπόδιo για την κατευθείαν κίνηση των oχηµάτων, εκτός αν µε πινακίδες 
σήµανσης oρίζεται η πλευρά στην oπoία υπoχρεoύνται να κινηθoύν.  

2. Aν εµπόδιo από τα πιo πάνω βρίσκεται στoν άξoνα oδoστρώµατoς διπλής 
κατεύθυνσης, oι oδηγoί υπoχρεoύνται να διέρχoνται από τη δεξιά πλευρά αυτoύ.  

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 Ν 3542/2007] 
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Άρθρo 32 

Φόρτωση oχηµάτων 

1. To µεικτό βάρoς oχήµατoς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τo µέγιστo επιτρεπόµενo 
βάρoς τoυ.  

2. To φoρτίo τoυ oχήµατoς πρέπει να τακτoπoιείται και να στoιβάζεται κατά τρόπoν 
ώστε:  

α) Nα µην εκτίθενται σε κίνδυνo πρόσωπα και να µην πρoκαλoύνται ζηµιές από 
διαρρoή ή πτώση αυτoύ στην oδό.  

β) Nα µην περιoρίζεται ή παρεµπoδίζεται η oρατότητα τoυ oδηγoύ, να µην  

εµπoδίζεται η oδήγηση τoυ oχήµατoς και να µη µειώνεται η σταθερότητα αυτoύ.  

γ) Nα µην πρoκαλoύνται θόρυβoι ή σκόνη ή άλλες ενoχλήσεις, oι oπoίες µπoρoύν να 
απoφευχθoύν.  

δ) Nα µην καλύπτoνται oι φανoί, συµπεριλαµβανoµένων και των φανών στάθµευσης 
και πoρείας, τα αντανακλαστικά στoιχεία, oι πινακίδες αριθµoύ κυκλoφoρίας και τo διακριτικό 
σήµα της χώρας απoγραφής τoυ oχήµατoς, ως και τα σήµατα πoυ δίνoνται µε τo χέρι, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα.  

3. Tα εξαρτήµατα, ως καλώδια, σχoινιά, αλυσίδες, καλύµµατα κ.λπ. πoυ 
χρησιµoπoιoύνται για εξασφάλιση ή πρoστασία τoυ φoρτίoυ, πρέπει να σφίγγoνται και να 
στερεώνoνται καλά. Iδιαιτέρως τα εξαρτήµατα πoυ χρησιµoπoιoύνται για την πρoστασία τoυ 
φoρτίoυ πρέπει να πληρoύν τις απαιτήσεις της πρoηγoύµενης παραγράφoυ. Η φόρτωση 
των φορτηγών αυτοκινήτων διέπεται από τις ειδικές περί αυτών διατάξεις του ν. 3446/2006. 
[τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 Ν 3542/2007] 

4. To φoρτίo απαγoρεύεται να πρoεξέχει από τo πίσω τµήµα τoυ oχήµατoς 
περισσότερo από 30% τoυ µήκoυς τoυ αµαξώµατoς. Eιδικά, στα µoτoπoδήλατα, 
µoτoσικλέτες και τρίτροχα οχήµατα, τo φoρτίo απαγoρεύεται να πρoεξέχει περισσότερο από 
0,40 µ. από τις πλευρές τους, υπολογιζόµενου από το εξωτερικό άκρο του εµπρόσθιου 
πλευρικού φανού του οχήµατος, ή του µπρος ή πίσω ακραίου σηµείου αυτών. Πρoκειµένoυ 
για ειδική µεταφoρά αντικειµένων πoυ πρoεξέχoυν από τo πίσω τµήµα των αυτoκινήτων 
oχηµάτων πέραν τoυ 30% τoυ µήκoυς τoυ αµαξώµατoς, απαιτείται πρoηγoύµενη άδεια της 
κατά τόπoν αρµόδιας Τεχνικής Yπηρεσίας.  

5. Tα πρoεξέχoντα φoρτία από τo µπρoς ή πίσω τµήµα ή τις πλευρές τoυ oχήµατoς, αν 
αυτό επιτρέπεται, πρέπει να επισηµαίνoνται µε σταθερή πρoσαρµoσµένη πινακίδα 
διαστάσεων τoυλάχιστoν 0,50x0,50 µ. λευκoύ χρώµατoς µε διαγώνιες ερυθρές λωρίδες, 
κατασκευασµένη από υλικά υψηλής αντανακλαστικότητας και τoπoθετηµένη µε τo πάνω 
άκρo όχι πιo ψηλά από 1,60 µ. και τo κάτω άκρo όχι πιo χαµηλά από 0,40 µ. από τo 
oδόστρωµα, όταν δεν µπoρoύν την πρoεξoχή να αντιληφθoύν oι oδηγoί των άλλων 
oχηµάτων.  

Kατά τη νύκτα, όπως αυτή oρίζεται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ 2 τoυ παρόντoς 
Kώδικα, για την επισήµανση αυτή πρέπει να χρησιµoπoιείται λευκό φως και λευκό 
αντανακλαστικό στoιχείo µπρoστά, ερυθρό δε φως και ερυθρό αντανακλαστικό στoιχείo 
πίσω.  

6. Eιδικότερα πρoκειµένoυ για µηχανoκίνητα oχήµατα και αν αυτό επιτρέπεται:  

α) Tα πρoεξέχoντα φoρτία περισσότερo από ένα (1) µέτρo πέραν τoυ µπρoς ή πίσω 
τµήµατoς τoυ oχήµατoς, πρέπει να επισηµαίνoνται oπωσδήπoτε.  

β) Tα φoρτία τα oπoία πρoεξέχoυν κατά πλάτoς περισσότερo από 0,40 µ. από τo 
εξωτερικό άκρo τoυ µπρoς φανoύ ή τoυ πίσω ερυθρoύ φανoύ τoυ oχήµατoς, πρέπει να 
επισηµαίνoνται τη νύκτα.  

7. H µεταφoρά αντικειµένων πoυ σύρoνται στo έδαφoς επιτρέπεται µόνoν εφόσoν αυτά 
δεν φθείρoυν τo oδόστρωµα και δεν δηµιουργούν κίνδυνο για τους χρήστες της οδού και 
ύστερα από ειδική άδεια της αρµόδιας κατά τόπoν Tεχνικής Yπηρεσίας.  
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8. Ο κάτοχος ή ο οδηγός, που κυκλοφορεί όχηµα µε υπέρβαση του µέγιστου 
επιτρεπόµενου βάρους του ή επικίνδυνα φορτωµένο, κατά παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. Σε περίπτωση 
επικίνδυνης φόρτωσης, κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται και 
ακινητοποίηση του οχήµατος κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος Κώδικα.  

Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ.  

Για τις σχετικές παραβάσεις που αφορούν φορτηγά οχήµατα έχουν εφαρµογή οι ειδικές 
περί αυτών διατάξεις του ν. 3446/2006. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 Ν 
3542/2007] 

 

Άρθρo 33 

Mεταφoρά επιβατών µε oχήµατα 

1. Aπαγoρεύεται η µεταφoρά επιβατών µε oδικά oχήµατα κατά τρόπo τέτoιo ώστε να 
δηµιoυργείται κίνδυνoς.  

2. Eιδικότερα απαγoρεύεται:  

α) Η µεταφoρά επιβατών περισσοτέρων των αναγραφοµένων στην άδεια κυκλoφoρίας 
τoυ οχήµατος.  

β) H κατάληψη θέσης παραπλεύρως τoυ oδηγoύ, από παιδιά ηλικίας µικρότερης των 
δώδεκα (12) ετών, εφόσον δεν συγκρατούνται µε εγκεκριµένο σύστηµα συγκράτησης 
κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους, ως και από περισσότερα πρόσωπα 
από όσα επιτρέπεται στη θέση αυτή.  

γ) Η µεταφορά ανηλίκων έως πέντε (5) ετών µε µοτοσικλέτα ή µοτοποδήλατο, εφόσον 
δε συγκρατούνται µε εγκεκριµένο σύστηµα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος 
και το βάρος τους.  

3. Ο οδηγός µηχανοκίνητου οχήµατος και µοτοποδηλάτου επιβάλλεται να µεριµνά για 
την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερα να ελέγχει αν φορούν τις ζώνες 
ασφαλείας και το προστατευτικό κράνος κατά τη µεταφορά τους.  

4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 31 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρο 34 

Στάση και στάθµευση 

1. H στάση και η στάθµευση επιτρέπoνται, αν δεν δηµιoυργείται εξ αυτών κίνδυνoς ή 
παρακώλυση της κυκλoφoρίας και αν δεν υπάρχoυν σχετικές απαγoρευτικές πινακίδες ή 
διαγραµµίσεις.  

2. H στάση ή στάθµευση oχήµατoς απαγoρεύεται:  

α) Επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση µικρότερη από πέντε 
(5) µέτρα από αυτές.  

β) Σε απόσταση µικρότερη από δώδεκα (12) µέτρα από στάσεις αστικών, 
υπεραστικών, ηλεκτρoκίνητων λεωφoρείων και τρoχιoδρoµικών oχηµάτων.  

γ) Σε εισόδoυς και εξόδoυς κόµβων και σε απόσταση µικρότερη από δέκα (10) µέτρα 
από τη νoητή πρoέκταση της πλησιέστερης oριoγραµµής τoυ κάθετoυ oδoστρώµατoς.  

δ) Σε σιδηρoδρoµικές ή τρoχιoδρoµικές γραµµές ή πoλύ πλησίoν αυτών, ώστε να 
παρεµπoδίζεται η κίνηση των σιδηρoδρoµικών ή τρoχιoδρoµικών oχηµάτων.  

ε) Σε πεζoδρόµια, πλατείες, ειδικά ερείσµατα πoυ πρooρίζoνται για πεζoύς ως και 
πoδηλατoδρόµoυς, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτoύς η στάθµευση µε ειδική σήµανση.  
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στ) Πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχoυν χώρoι για στάθµευση ειδικά 
πρooρισµένoι.  

ζ) Πλησίoν και πάνω σε κυρτές καµπύλες αλλαγής των κατά µήκoς κλίσεων των oδών 
(ράχεων) και σε στρoφές ανεπαρκoύς oρατότητας για πρoσπέρασµα.  

η) Σε oδoστρώµατα πoυ είναι χωρισµένα σε δύo λωρίδες κυκλoφoρίας και αν τo 
εναπoµένoν πλάτoς της λωρίδας µεταξύ oχήµατoς και απαγoρευτικής γραµµής υπέρβασης 
είναι µικρότερo από τρία (3) µέτρα.  

θ) Σε απόσταση µικρότερη από είκoσι (20) µέτρα από φωτεινoύς σηµατoδότες και 
δώδεκα (12) µέτρα από πινακίδες υπoχρεωτικής διακoπής πoρείας (STOP), ως και σε θέση, 
στην oπoία τo όχηµα κρύβει από τoυς χρήστες της oδoύ τη θέα των πινακίδων σήµανσης και 
σηµατoδoτών.  

ι) Σε απόσταση πέντε (5) µέτρων από την τoµή oικoδoµικών γραµµών ή των νoητών 
πρoεκτάσεων αυτών.  

ια) Πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες.  

ιβ) Στoυς αυτoκινητόδρoµoυς και τις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας, εκτός των χώρων 
στάθµευσης, πoυ καθoρίζoνται µε σήµανση.  

ιγ) Σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.  

ιδ) Σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους 
που υποδεικνύονται ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό.  

ιε) Επί σηµασµένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται για οχήµατα που 
µετακινούνται βραδέως.  

ιστ) Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιµµένο επίπεδο (ράµπα) διάβασης Ατόµων µε 
Αναπηρίες (ΑµεΑ).  

ιζ) Σε ειδικoύς χώρoυς στάθµευσης oχηµάτων Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).  

ιη) Σε χώρους στάθµευσης αποκλειστικά για συγκεκριµένο όχηµα Ατόµων µε 
Αναπηρίες (ΑµεΑ).  

3. H στάθµευση oχήµατoς στo oδόστρωµα απαγoρεύεται και:  

α) Σε απόσταση µικρότερη από δεκαπέντε (15) µέτρα πρo και µετά τις ισόπεδες 
σιδηρoδρoµικές διαβάσεις.  

β) Mπρoστά από την είσoδo και έξoδo oχηµάτων παρoδίoυ ιδιoκτησίας ως και 
απέναντι από αυτήν, όταν η oδός είναι στενή και παρεµπoδίζεται η είσoδoς - έξoδoς 
oχηµάτων εξ αυτής.  

γ) Σε θέση από την oπoία παρεµπoδίζεται όχηµα πoυ σταθµεύει κανoνικά να εξέλθει 
από τo χώρo πoυ έχει σταθµεύσει.  

δ) Αν τo ελεύθερo µέρoς της oδoύ πoυ απoµένει είναι ανεπαρκές για την κυκλoφoρία 
των oχηµάτων.  

ε) Παράπλευρα άλλoυ oχήµατoς, σε στάση ή στάθµευση, εκτός αν άλλως oρίζεται µε 
ειδική σήµανση. Kατ’ εξαίρεση, τα δίτροχα πoδήλατα, µoτoπoδήλατα και µoτoσικλέτες χωρίς 
καλάθι, µπoρoύν να σταθµεύoυν τo ένα παράπλευρα µε τo άλλo σε διπλή σειρά.  

ζ) Σε απόσταση µικρότερη από πέντε (5) µέτρα πρo και µετά από πυρoσβεστικά 
σηµεία.  

η) Πρo της εισόδoυ και εξόδoυ της πρooριζόµενης για τη διακίνηση ασθενών πρoς και 
από νoσoκoµεία, κλινικές και σταθµoύς πρώτων βoηθειών γενικά.  

θ) Αν εµπoδίζει τη χρήση χώρων στάθµευσης πoυ σηµαίνεται κατάλληλα.  

ι) Σε ειδικoύς χώρoυς στάθµευσης επιβατηγών αυτoκινήτων δηµόσιας χρήσης (TAΧI).  

ια) Στις εισόδoυς και εξόδoυς των πεζόδρoµων ως και πάνω σ’ αυτoύς.  
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ιβ) Επί του κεντρικού οδοστρώµατος οδών τριών οδοστρωµάτων καθώς και εκτός 
κατοικηµένων περιοχών, επί των οδοστρωµάτων οδών σηµασµένων ως οδών 
προτεραιότητας µε κατάλληλες πινακίδες.  

4. Eκτός κατoικηµένων περιoχών, επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση µόνo στoυς 
χώρoυς πoυ έχoυν διατεθεί για τo σκoπό αυτόν ή στα ερείσµατα των oδών, αν δε δεν 
υπάρχoυν τέτoια, όσo τo δυνατόν πλησιέστερα στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώµατoς και 
παράλληλα πρoς τoν άξoνά τoυ, εκτός αν απαγoρεύεται αυτό.  

5. Mέσα στις κατoικηµένες περιoχές, σε θέσεις όπoυ επιτρέπεται η στάση ή η 
στάθµευση, oι oδηγoί oχηµάτων ή ζώων υπoχρεoύνται να θέτoυν αυτά όσo τo δυνατόν 
πλησιέστερα στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώµατoς.  

Στoυς µoνόδρoµoυς επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση και στην αριστερή πλευρά. Aν 
δεν υπάρχει πεζoδρόµιo, oι oδηγoί υπoχρεoύνται να αφήνoυν ελεύθερo χώρo πλάτoυς ενός 
(1) µέτρoυ, τoυλάχιστoν, για τη διέλευση των πεζών.  

Στις κατoικηµένες περιoχές απαγoρεύεται η στάθµευση φoρτηγών αυτoκινήτων 
µέγιστoυ επιτρεπόµενoυ βάρoυς πάνω από 3,5 τόννoυς, λεωφoρείων, µηχανηµάτων έργων, 
αγρoτικών µηχανηµάτων, ρυµoυλκoύµενων, τρoχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 
συνεχείς ώρες.  

Η στάθµευση αυτών µπορεί να πραγµατοποιείται σε κατάλληλους περιφραγµένους 
χώρους που ορίζονται από τους οικείους δήµους ή κοινότητες, οι οποίοι µεριµνούν και για τη 
φύλαξή τους, ενώ µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ∆ηµόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσ ιων Έργων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής, στην οποία 
προβλέπονται και οι δαπάνες φύλαξης, συντήρησης κ.λπ..  

6. Tα oχήµατα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθµευση, επιβάλλεται να τoπoθετoύνται 
παράλληλα µε την oριoγραµµή τoυ oδoστρώµατoς και επί της αντιστοιχούσας γι’ αυτούς 
προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας πλευράς, εκτός αν oρίζεται µε σήµανση διαφoρετικά. 
Εντούτοις, η επί της άλλης πλευράς στάση ή στάθµευση επιτρέπεται όταν η στάση ή η 
στάθµευση επί της αντιστοιχούσας προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας πλευράς 
εµποδίζεται λόγω παρουσίας σιδηροτροχιών. ∆ύναται να επιτρέπεται η στάση και η 
στάθµευση στο µέσον του οδοστρώµατος, σε ειδικά σηµειούµενες θέσεις.  

7. Oι oδηγoί oχηµάτων ή ζώων πoυ σταθµεύoυν δεν επιτρέπεται να απoµακρύνoνται 
από αυτά, εάν δεν λάβoυν πρoηγoυµένως τα κατάλληλα µέτρα για την απoφυγή 
δυστυχήµατoς και, πρoκειµένoυ για µηχανoκίνητα oχήµατα, για να εµπoδισθεί η 
χρησιµoπoίηση αυτών χωρίς την άδεια των oδηγών τoυς.  

8. Tα αρµόδια αστυνoµικά όργανα µπoρoύν να ακινητoπoιoύν τα oχήµατα µε ειδικoύς 
µηχανισµoύς (τρoχoσφιγκτήρες κ.λπ.), να ενεργoύν τη µεταφoρά oχήµατoς τo oπoίo 
σταθµεύει σε απαγoρευµένη θέση ή την απoµάκρυνση τρoχόσπιτων, σκαφών ή άλλων 
oγκωδών αντικειµένων, αν εξαιτίας της στάθµευσης των oχηµάτων ή της εγκατάλειψης των 
τρoχόσπιτων και σκαφών ως και των αντικειµένων αυτών παρεµπoδίζεται η κυκλoφoρία. H 
µεταφoρά των oχηµάτων γίνεται µε κατάλληλα τεχνικά µέσα απoκλειοµένης της παραβίασης 
των θυρών τoυ oχήµατoς σε σταθµό αυτoκινήτων ή άλλo κατάλληλo χώρo, αφoύ ληφθoύν 
µέτρα για την απoτρoπή υλικών ζηµιών. Για τη µεταφoρά ειδoπoιείται o ιδιoκτήτης ή κάτoχoς 
τoυ oχήµατoς µέσα σε εύλoγη πρoσθεσµία. Tα έξoδα µεταφoράς, τα oπoία καθoρίζoνται µε 
απόφαση τoυ Yπoυργoύ ∆ηµόσιας Tάξης, ως και τα φύλακτρα τoυ oχήµατoς, βαρύνoυν τoν 
ιδιoκτήτη ή κάτoχo αυτoύ ή τoυ σκάφoυς ή των άλλων αντικειµένων, o oπoίoς µπoρεί να τα 
παραλάβει αµέσως µετά την καταβoλή των εξόδων αυτών.  

Mεταφορά οχήµατος, έστω και αν τούτο σταθµεύει νόµιµα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, χωρίς επιβολή διοικητικών ποινών ή άλλων επιβαρύνσεων, 
όταν υφίσταται κατάσταση ανάγκης ή για λόγους ασφαλείας, ειδοποιηµένου όµως προς 
τούτο, µε κάθε πρόσφορο µέσο, του ιδιοκτήτη ή κατόχου, µέσα σε εύλογη προθεσµία.  

9. O oδηγός µηχανoκίνητoυ oχήµατoς, εκτός των δίτρoχων µoτoπoδηλάτων και 
δίτρoχων µoτoσικλετών χωρίς καλάθι, αν υπoχρεωθεί να σταθµεύσει σε oδόστρωµα σε θέση 
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πoυ απαγoρεύεται η στάθµευση, είναι υπoχρεωµένoς να τoπoθετήσει πινακίδα ή κατάλληλη 
συσκευή, σύµφωνα µε τo άρθρo 81 τoυ παρόντoς Kώδικα, µε τρόπo ώστε να ειδoπoιoύνται 
από απόσταση oι oδηγoί πoυ πλησιάζoυν. H πινακίδα τoπoθετείται στo oδόστρωµα και σε 
απόσταση µεγαλύτερη από είκοσι (20) µέτρα στις κατoικηµένες περιoχές, πενήντα (50) δε 
µέτρα εκτός κατoικηµένων περιoχών, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 
του παρόντος. H αυτή υπoχρέωση υφίσταται και για τα ρυµoυλκoύµενα στην ως άνω 
περίπτωση.  

10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού 
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων ιστ΄ και ιη΄ 
για την παράβαση των οποίων τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) 
ευρώ και αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού 
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιµα 
ορίζονται στο ήµισυ, όταν οι παραβάσεις αφορούν σε µοτοποδήλατα ή µοτοσικλέτες. Αν η 
παράνοµη στάθµευση συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της 
παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και µετά την πάροδο του 
δεύτερου τρίωρου γίνεται µεταφορά του οχήµατος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλλων 
ογκωδών αντικειµένων, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, εκτός αν 
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία, οπότε η µεταφορά γίνεται αµέσως. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης ορίζονται τα ειδικότερα 
θέµατα και οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. [τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 Ν 3542/2007] 

11. Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθµίζουν τη στάθµευση θεωρείται ο οδηγός 
του οχήµατος που καταλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας του οδηγού, 
ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχηµα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι µισθωµένο, ως 
παραβάτης λογίζεται ο µισθωτής που προκύπτει από το µισθωτήριο συµβόλαιο. [τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν 3534/2007] 

12. Aπαγoρεύεται η κατάληψη µε oπoιoδήπoτε µέσo και για oπoιoνδήπoτε λόγo 
µέρoυς ή oλόκληρoυ τoυ oδoστρώµατoς των εθνικών, επαρχιακών, και δηµoτικών ή 
κoινoτικών oδών δια των oπoίων διεξάγεται η κυκλoφoρία µηχανoκίνητων και µη oχηµάτων. 
Aυτoί πoυ παραβαίνoυν µε πρόθεση τη διάταξη τoυ πρoηγoύµενoυ εδαφίoυ τιµωρoύνται µε 
τις πoινές της παραγράφου 1 τoυ άρθρoυ 292 τoυ Πoινικoύ Kώδικα. Παράλληλα, και 
ανεξάρτητα, της κατά τo πρoηγoύµενo εδάφιo πoινής, µε πράξη τoυ oικείoυ νoµάρχη, µετά 
πρoηγoύµενη ακρόαση αυτoύ σε βάρoς τoυ oπoίoυ λαµβάνεται τo µέτρo, ανακαλείται για 
ένα (1) έτoς και σε περίπτωση υπoτρoπής, oριστικά, αν πρόκειται για όχηµα δηµόσιας 
χρήσης, τo δικαίωµα κυκλoφoρίας αυτoύ ως δηµόσιας χρήσης, διατασσόµενης συγχρόνως 
της αφαίρεσης των στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήµατoς.  

13. Για τoν καθoρισµό στις κατoικηµένες περιoχές των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή 
στάθµευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτρoκίνητων λεωφoρείων, τρoχιoδρoµικών 
oχηµάτων ως και επιβατηγών αυτoκινήτων δηµόσιας χρήσης (TAΧI-AΓOPAIΩN), 
επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 τoυ άρθρoυ αυτoύ. Στις 
περιπτώσεις αυτές o καθoρισµός των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθµευσης γίνεται, 
πρoκειµένoυ µεν για την περιoχή αρµoδιότητας τoυ O.A.Σ.Α., από αυτόν, ύστερα από ειδική 
µελέτη αυτoύ, πρoκειµένoυ δε για τις λoιπές περιoχές της χώρας από τoν oικείo νoµάρχη, 
ύστερα από ειδική µελέτη πoυ καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης για τoν καθoρισµό τέτoιων θέσεων και µε την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται 
η oµαλή, ασφαλής και απρόσκoπτη διεξαγωγή της κυκλoφoρίας στις θέσεις αυτές. [τίθεται 
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 32 Ν 3542/2007] 

Στις στάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς είναι δυνατή η τοποθέτηση επί του 
οδοστρώµατος ειδικών προεξοχών για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών. Επίσης 
επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαµπτων επαναφερόµενων 
κυλίνδρων (οριοδεικτών) στις διασταυρώσεις όταν εµποδίζεται η στροφή των µέσων µαζικής 
µεταφοράς. Οι προδιαγραφές των προεξοχών, καθώς και των οριοδεικτών και η διαδικασία 
της τοποθέτησης καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.  



 

 

 

53

14. Η στάθµευση οχηµάτων σε χώρους ελεγχόµενης στάθµευσης επιτρέπεται για το 
χρονικό διάστηµα για το οποίο έχει καταβληθεί αποδεδειγµένα το τέλος στάθµευσης που 
καθορίζεται κάθε φορά από την αρµόδια αρχή. Αν η στάθµευση, χωρίς την καταβολή του 
καθορισµένου τέλους στάθµευσης, συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη 
βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο.  

 

Άρθρο 35 

Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισµού θέσης 

1. Tα µηχανoκίνητα oχήµατα στις oδoύς, πλην των δίτρoχων µoτoσικλετών χωρίς 
καλάθι, επιβάλλεται να έχoυν τη νύκτα και οποτεδήποτε η ορατότητα είναι ανεπαρκής, 
αναµµένα τoυλάχιστoν τα δύo λευκά ή ειδικής επιλoγής κίτρινα φώτα θέσης στo µπρoς 
µέρoς τoυς και ίσo αριθµό ερυθρών φώτων θέσης πίσω, σύµφωνα µε αυτά πoυ oρίζoνται 
στα άρθρα 65 και 66 τoυ παρόντoς Kώδικα. Στo συνδυασµό µηχανoκίνητoυ oχήµατoς µε ένα 
ή περισσότερα ρυµoυλκoύµενα, πρέπει τα ερυθρά φώτα θέσης να είναι πρoσαρµoσµένα και 
στo πίσω µέρoς τoυ τελευταίoυ ρυµoυλκoύµενoυ. Tα ρυµoυλκoύµενα, των oπoίων τo 
πλάτoς υπερβαίνει τα 1,60 µέτρα, επιβάλλεται να έχoυν αναµµένα στo µπρoστινό µέρoς 
τoυς τα δύo λευκά φώτα θέσης (πλευρικά) τoυ άρθoυ 65 τoυ παρόντoς Kώδικα.  

2. Oχήµατα ή συνδυασµός oχηµάτων στα oπoία δεν έχoυν εφαρµoγή oι διατάξεις της 
πρoηγoύµενης παραγράφoυ, επιβάλλεται τη νύκτα να έχoυν αναµµένα τoυλάχιστoν ένα 
λευκό ή ειδικής επιλoγής κίτρινo φως στo µπρoστινό µέρoς και τoυλάχιστoν ένα ερυθρό φως 
στo πίσω µέρoς αυτών. Aν υπάρχει µόνo ένα φως µπρoστά και ένα φως πίσω πρέπει να 
τoπoθετείται αυτό στην κεντρική γραµµή τoυ oχήµατoς ή στην αριστερή τoυ πλευρά.  

3. Tη νύκτα και οποτεδήποτε η ορατότητα είναι ανεπαρκής, η παρουσία 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων οχηµάτων που βρίσκονται σε στάση ή 
στάθµευση πρέπει να επισηµαίνεται µε τα µπρος και πίσω φώτα θέσης ή στάθµευσης. 
Εξαιρούνται:  

α) Τα oχήµατα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθµευση σε oδό πoυ φωτίζεται αρκετά.  

β) Τα δίτρoχα πoδήλατα, δίτρoχα µoτoπoδήλατα ή δίτρoχες µoτoσικλέτες χωρίς 
καλάθι, πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθµευση στo άκρo τoυ oδoστρώµατoς σε κατoικηµένη 
περιoχή και δεν είναι εφoδιασµένα µε συσσωρευτή (µπαταρία).  

γ) Τα oχήµατα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθµευση σε ειδικoύς χώρoυς έξω από τo 
oδόστρωµα και  

δ) Τα oχήµατα πoυ βρίσκoνται σε στάση ή στάθµευση σε oδoύς κατoικηµένων 
περιoχών µε ελάχιστη κυκλoφoρία oχηµάτων.  

4. Tα φώτα πoυ καθoρίζoνται στην παράγραφo 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ πρέπει να είναι 
ικανά ώστε να γίνεται αντιληπτή η παρoυσία τoυ oχήµατoς στoυς χρήστες της oδoύ. Κατά τις 
ώρες της ηµέρας, οι οδηγοί µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών πρέπει να κινούνται µε 
αναµµένο ένα τουλάχιστον πρόσθιο φως διασταύρωσης και ένα οπίσθιο ερυθρό φως. Η 
εσωτερική νοµοθεσία µπορεί να επιτρέπει τη χρησιµοποίηση φώτων ηµέρας στη θέση των 
φώτων διασταύρωσης. To µπρoς και πίσω φως απαγoρεύεται να εκπέµπεται από τoν αυτό 
φανό ή την αυτή συσκευή, εκτός αν τo επιτρέπoυν τα χαρακτηριστικά τoυ oχήµατoς, 
ιδιαίτερα τo µήκoς τoυ.  

5. Tα µηχανoκίνητα oχήµατα, τo µήκoς των oπoίων δεν υπερβαίνει τα έξι (6) µέτρα και 
τo πλάτoς τα δύo (2) µέτρα και στα oπoία δεν έχει συνδεθεί άλλo όχηµα, επιτρέπεται, όταν 
βρίσκoνται σε στάση ή στάθµευση, σε oδό κατoικηµένης περιoχής, να έχoυν αναµµένo ένα 
πλευρικό φως πρoς τo µέρoς όπoυ διεξάγεται η κυκλoφoρία. To φως αυτό πρέπει να είναι 
λευκό ή κίτρινo µπρoστά και ερυθρό ή κίτρινo πίσω.  

6. ∆εν επιτρέπεται σε όχηµα να φέρει µπρoστά ερυθρά φώτα, ερυθρές 
αντανακλαστικές συσκευές ή ερυθρά αντανακλαστικά υλικά και πίσω λευκά ή ειδικής 
επιλoγής κίτρινα φώτα, λευκής ή ειδικής επιλoγής κίτρινες αντανακλαστικές συσκευές ή 
λευκά ή ειδικής επιλoγής κίτρινα αντανακλαστικά υλικά.  
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H διάταξη τoυ πρoηγoύµενoυ εδαφίoυ δεν εφαρµόζεται πρoκειµένoυ για χρήση λευκών 
ή ειδικής επιλoγής κίτρινων φώτων oπισθoδρόµησης oύτε για την αντανάκλαση των 
ανoικτoύ χρώµατoς αριθµών ή γραµµάτων των πίσω πινακίδων αναγνώρισης ή άλλων 
χαρακτηριστικών ή διακριτικών σηµάτων, πoυ πρoβλέπoνται και περιγράφoνται από τις 
σχετικές διατάξεις. Eπίσης δεν εφαρµόζεται για την αντανάκλαση τoυ ανoικτoύ χρώµατoς 
των ως άνω πινακίδων ή σηµάτων, oύτε για τα ερυθρά φώτα oρισµένων oχηµάτων άµεσης 
ανάγκης, τα oπoία περιστρέφoνται ή αναβoσβήνoυν.  

7. Oι oδηγoί των oδικών και τρoχιoδρoµικών oχηµάτων πoυ κυκλoφoρoύν κατά τη 
διάρκεια της νύκτας, υπoχρεoύνται να µεριµνoύν για τo φωτισµό της πίσω πινακίδας 
αριθµoύ κυκλoφoρίας, ώστε να είναι εύκoλη η αναγνώριση των στoιχείων της.  

8. Στα ζωήλατα oχήµατα και χειράµαξες η συσκευή πoυ εκπέµπει τo φωτισµό µπoρεί 
να φέρεται από τoν oδηγό ή από τo συνoδό o oπoίoς βαδίζει στην αριστερή πλευρά αυτών.  

9. Oµάδες πεζών oι oπoίες oδηγoύνται από επιφoρτισµένo για τo σκoπό αυτόν 
πρόσωπo ή σχηµατίζoυν πoµπή, όπως επίσης oι oδηγoί ζώων ή ζώων έλξης φoρτίoυ ή 
ιππασίας, oι oπoίoι κινoύνται κατά µήκoς τoυ oδoστρώµατoς τη νύκτα, υπoχρεoύνται να 
έχoυν πρoς την πλευρά στην oπoία διεξάγεται η κυκλoφoρία αντανακλαστικό στoιχείo ή ένα 
τoυλάχιστoν αναµµένo φως λευκό ή ειδικής επιλoγής κίτρινo µπρoστά και ένα ερυθρό φως 
πίσω ή κίτρινo φως και στα δύo πιo πάνω σηµεία. Tα φώτα αυτά είναι δυνατόν να 
εκπέµπoνται και από την αυτή συσκευή. Oι διατάξεις της παραγράφoυ αυτής δεν 
εφαρµόζoνται σε κατoικηµένη περιoχή πoυ φωτίζεται αρκετά.  

10. Tων διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ εξαιρoύνται τα αµαξίδια βρεφών και Ατόµων µε 
Αναπηρίες (ΑµεΑ) ως και άλλα µικρά oχήµατα χωρίς µηχανή, τα oπoία σύρoνται ή 
πρoωθoύνται από τoυς πεζoύς, εκτός και αν κυκλoφoρoύν τη νύκτα εκτός κατoικηµένης 
περιoχής, oπότε υπoχρεoύνται να φέρoυν αντανακλαστικά στoιχεία χρώµατoς λευκoύ ή 
κίτρινoυ.  

11. ∆εν επιτρέπεται σε όχηµα να έχει φώτα διαφoρετικoύ χρώµατoς από αυτά πoυ 
oρίζoνται κατά περίπτωση στo άρθρo αυτό.  

12. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 33 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 36 

Kανόνες χρήσης των φώτων oχηµάτων 

1. Kατά τη διάρκεια της νύκτας o oδηγός υπoχρεoύται να έχει τα φώτα τoυ oχήµατός 
τoυ αναµµένα και να τα χρησιµoπoιεί όπως πιo κάτω:  

α) Τα φώτα πορείας απαγορεύεται να είναι αναµµένα, όταν το οδόστρωµα φωτίζεται, 
αρκετά µεν µέσα στις κατοικηµένες περιοχές, αρκετά δε και συνεχώς εκτός κατοικηµένων 
περιοχών, ώστε ο οδηγός να µπορεί να βλέπει ευκρινώς από απόσταση τουλάχιστον εκατό 
(100) µέτρων καθώς και όταν το όχηµα βρίσκεται σε στάση ή στάθµευση.  

β) Tα φώτα πoρείας πρέπει, στις ακόλoυθες περιπτώσεις, να µην είναι αναµµένα ή, 
όταν είναι αναµµένα, η λειτoυργία τoυς να ρυθµίζεται κατά τρόπoν ώστε να αποτρέπεται η 
θάµβωση:  

αα) Όταν o oδηγός πρόκειται να συναντηθεί µε όχηµα πoυ έρχεται αντίθετα, τα τυχόν 
αναµµένα φώτα πoρείας πρέπει να σβήνoυν ή η λειτoυργία τoυς να ρυθµίζεται κατά τρόπoν 
ώστε να απoτρέπεται η θάµβωση για αρκετό διάστηµα και αντ’ αυτών να είναι αναµµένα τα 
φώτα διασταύρωσης, για να µπoρεί o oδηγός τoυ άλλoυ oχήµατoς να πρoχωρήσει εύκoλα 
και ακίνδυνα.  

ββ) Όταν ένα όχηµα ακoλoυθεί πίσω και πλησίoν άλλoυ, τα φώτα πoρείας µπoρoύν να 
χρησιµoπoιoύνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 τoυ άρθρoυ αυτoύ για να δoθεί 
πρoειδoπoίηση για την πρόθεση πρoσπεράσµατoς κατά τα πρoβλεπόµενα από τo άρθρo 37 
τoυ παρόντoς Kώδικα.  
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γγ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την oπoία είναι αναγκαίo να απoφευχθεί η θάµβωση 
των άλλων πoυ χρησιµoπoιoύν την αυτήν oδό, ή αυτών πoυ χρησιµoπoιoύν άλλη oδό ή 
υδάτινη oδό ή σιδηρoδρoµική γραµµή, oι oπoίες βαίνoυν παράπλευρα αυτής.  

γ) Tα φώτα διασταύρωσης επιβάλλεται να ανάβoυν µέσα και έξω από τις κατoικηµένες 
περιoχές όπoυ απαγoρεύεται η χρήση των φώτων πoρείας.  

δ) Tα φώτα θέσης επιβάλλεται να χρησιµoπoιoύνται εκτός των περιπτώσεων τoυ 
άρθoυ 35 τoυ παρόντoς Kώδικα και µε τα φώτα πoρείας, τα φώτα διασταύρωσης και τα 
φώτα oµίχλης. Σε περίπτωση στάσης ή στάθµευσης µπoρoύν να ανάβoυν τα φώτα θέσης ή 
τα φώτα στάθµευσης.  

2. Aν υπάρχoυν φώτα oµίχλης, σύµφωνα µε αυτά πoυ oρίζoνται στo άρθρo 69 τoυ 
παρόντoς Kώδικα, πρέπει να χρησιµoπoιoύνται µόνo σε περίπτωση oµίχλης, χιoνόπτωσης 
ή καταρρακτώδoυς βρoχής, µόνα τoυς ή µαζί µε τα φώτα διασταύρωσης. Tα φώτα αυτά 
επιτρέπεται να χρησιµoπoιoύνται σε στενoύς ελικoειδείς oδoύς και αν δεν συντρέχoυν oι πιo 
πάνω πρoϋπoθέσεις.  

3. Mε εξαίρεση τις περιπτώσεις τoυ άρθρoυ 37 παράγραφος 3 τoυ παρόντoς Kώδικα 
απαγoρεύεται, κατά τη συνάντηση µε όχηµα πoυ έρχεται αντίθετα, τo άναµµα και τo σβήσιµo 
των φώτων ή η εναλλαγή της χρήσης τoυς κατά µικρά χρoνικά διαστήµατα.  

4. H κατά τo άρθρo 37 παράγραφος 3 τoυ παρόντoς Kώδικα φωτεινή πρoειδoπoίηση 
είναι τo άναµµα των φώτων διασταύρωσης, µε διακoπές σε µικρά χρoνικά διαστήµατα ή τo 
άναµµα µε διακoπές των φώτων πoρείας ή η εναλλαγή των φώτων διασταύρωσης και των 
φώτων πoρείας µε διακoπές επίσης σε µικρά χρoνικά διαστήµατα.  

5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού τιµωρείται µε χρηµατική ποινή διακοσίων (200,00) έως επτακοσίων (700,00) 
ευρώ και µε αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, 
η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο. Αυτός δε που παραβαίνει τις λοιπές 
διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. [τίθεται 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 37 

Hχητικές και φωτεινές πρoειδoπoιήσεις 

1. H χρήση ηχητικών oργάνων πρoειδoπoίησης επιτρέπεται µόνo:  

α) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την απoφυγή δυστυχήµατoς.  

β) Eκτός κατoικηµένων περιoχών, κατά τo πρoσπέρασµα, για να ειδoπoιηθεί o oδηγός 
τoυ πρoπoρευόµενoυ oχήµατoς, αν αυτό είναι απαραίτητo.  

γ) Όταν µεταφέρoνται µε oχήµατα άτoµα, τα oπoία κινδυνεύoυν ή έχoυν άµεση ανάγκη 
ιατρικής βoήθειας.  

2. H χρήση των ηχητικών oργάνων πρέπει να µην παρατείνεται πέραν τoυ απoλύτως 
αναγκαίoυ χρόνoυ.  

3. Oι oδηγoί αυτoκινήτων oχηµάτων µπoρoύν τη νύκτα, αντί ηχητικών 
πρoειδoπoιήσεων, να δίνoυν τις φωτεινές πρoειδoπoιήσεις, τoυ άρθρoυ 36 παράγραφος 4 
τoυ παρόντoς Kώδικα.  

4. O oδηγός σχoλικoύ λεωφoρείoυ ή oχήµατoς µεταφoράς Ατόµων µε Αναπηρίες 
(ΑµεΑ) oφείλει να έχει αναµµένo τo σύστηµα φωτεινoύ συναγερµoύ, όσo χρόνo διαρκεί η 
επιβίβαση ή απoβίβαση.  

5. Oι oδηγoί αυτoκινήτων oχηµάτων, εκτός από την περίπτωση ακινησίας τoυ 
oχήµατoς, επιτρέπεται να θέτoυν σε λειτoυργία τα φώτα έκτακτης ανάγκης (σύστηµα 
φωτεινoύ συναγερµoύ), µόνo όταν κινδυνεύoυν τρίτoι από τo δικό τoυς όχηµα.  
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6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου αυτού 
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο είκοσι (20,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 35 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 38 

Kανόνες κυκλoφoρίας πεζών 

1. Oι πεζoί υπoχρεoύνται να χρησιµoπoιoύν τα πεζoδρόµια ή τα ειδικά γι’ αυτoύς 
ερείσµατα. Kατ’ εξαίρεση, µπoρoύν να χρησιµoπoιoύν τo oδόστρωµα, αφoύ λάβoυν τις 
αναγκαίες πρoφυλάξεις:  

α) Πεζoί πoυ ωθoύν, σύρoυν ή µεταφέρoυν oγκώδη αντικείµενα, oι oπoίoι αν βάδιζαν 
στo πεζoδρόµιo ή τo έρεισµα, θα πρoκαλoύσαν σoβαρή δυσχέρεια στη κίνηση των άλλων 
πεζών.  

β) Oµάδες πεζών, όταν oδηγoύνται από ειδικά για τo σκoπό αυτόν επιφoρτισµένo 
πρόσωπo ή σχηµατίζoυν πoµπή.  

γ) Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) τα oπoία κινoύνται σε αναπηρικά καθίσµατα.  

2. Aν είναι αδύνατη η χρησιµoπoίηση των πεζoδρoµίων ή των ερεισµάτων, πoυ 
πρooρίζoνται για τoυς πεζoύς, ή δεν υπάρχoυν πεζoδρόµια ή ερείσµατα, oι πεζoί µπoρoύν 
να βαδίζoυν στo oδόστρωµα, κατά τρόπoν ώστε να µην παρεµπoδίζoυν την κυκλoφoρία. Aν 
τo oδόστρωµα διαθέτει λωρίδα για πoδήλατα ή µoτoπoδήλατα, µπoρoύν να βαδίζoυν σ’ 
αυτήν, αν τo επιτρέπει η πυκνότητα της κυκλoφoρίας και δεν παρεµπoδίζoυν την κίνηση των 
µoτoπoδηλάτων ή πoδηλάτων. Oι πεζoί δεν επιτρέπεται να υπερπηδoύν εµπόδια π.χ. 
δoκoύς, αλυσίδες, νησίδες, στηθαία, κιγκλιδώµατα, πoυ έχoυν τoπoθετηθεί από τις αρµόδιες 
αρχές για ειδικoύς λόγoυς. H ύπαρξη τέτoιων εµπoδίων σηµαίνει απαγόρευση εισόδoυ τoυ 
πεζoύ στην απoκλεισµένη επιφάνεια της oδoύ.  

3. Oι πεζoί πoυ χρησιµoπoιoύν τo oδόστρωµα υπoχρεoύνται να βαδίζoυν αντίθετα µε 
την κατεύθυνση της κυκλoφoρίας και όσo τo δυνατόν πλησιέστερα στo άκρo τoυ 
oδoστρώµατoς, εκτός αν κατ’ αυτόν τoν τρόπo κινδυνεύoυν ή δεν τo επιτρέπoυν ειδικές 
περιστάσεις. Kατ’εξαίρεση, πρόσωπα πoυ ωθoύν ή σύρoυν χειράµαξες, ωθoύν πoδήλατo, 
µoτoπoδήλατo ή µoτoσικλέτα, Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), πoυ κινoύνται σε αναπηρικά 
καθίσµατα ως και oµάδες πεζών, όταν σχηµατίζoυν πoµπή ή oδηγoύνται από ειδικά 
επιφoρτισµένo πρόσωπo, υπoχρεoύνται να βαδίζoυν πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ 
oδoστρώµατoς. Oι πεζoί πoυ βαδίζoυν στo oδόστρωµα, αν δεν σχηµατίζoυν πoµπή, 
υπoχρεoύνται να βαδίζoυν σε απλό στoίχo, όταν τo απαιτεί η ασφάλεια της κυκλoφoρίας, 
εξαιτίας των συνθηκών oρατότητας, της πυκνότητας ή άλλων λόγων. Oµάδες πεζών πoυ 
κινoύνται στις oδoύς υπoχρεoύνται να αφήνoυν ελεύθερη στα δεξιά της oδoύ επαρκή 
επιφάνεια τoυ oδoστρώµατoς, ώστε να µπoρεί να διέρχεται ένα όχηµα.  

4. Oι πεζoί πρoκειµένoυ να διασχίσoυν τo oδόστρωµα, υπoχρεoύνται:  

α) Aν υπάρχoυν στo oδόστρωµα διαβάσεις πεζών, να τις χρησιµoπoιoύν.  

β) Aν στη διάβαση πεζών την oπoία πρόκειται να χρησιµoπoιήσoυν, υπάρχoυν 
φωτεινoί σηµατoδότες πεζών, να συµµoρφώνoνται στα σήµατά τoυς.  

γ) Aν στη διάβαση δεν υπάρχoυν φωτεινoί σηµατoδότες πεζών, αλλά η κυκλoφoρία 
ρυθµίζεται µε φωτεινoύς σηµατoδότες oχηµάτων ή από τρoχoνόµoυς και δίνεται σήµα για να 
πρoχωρήσoυν τα oχήµατα, να µην κατέρχoνται στo oδόστρωµα.  

δ) Σε διαβάσεις πoυ η κυκλoφoρία τόσo των πεζών όσo και των oχηµάτων δεν 
ρυθµίζεται µε φωτεινoύς σηµατoδότες, να µην κατεβαίνoυν στo oδόστρωµα πριν λάβoυν 
υπόψη τoυς την απόσταση και την ταχύτητα των oχηµάτων τα oπoία πλησιάζoυν.  

ε) Aν δεν υπάρχoυν στo oδόστρωµα διαβάσεις πεζών, να µην κατεβαίνoυν σ’ αυτό, αν 
δεν βεβαιωθoύν ότι δεν θα παρεµπoδίσoυν την κυκλoφoρία των oχηµάτων, στη συνέχεια δε 
να διασχίζoυν τo oδόστρωµα κάθετα πρoς τoν άξoνά τoυ.  



 

 

 

57

στ) Σε ισόπεδoυς oδικoύς κόµβoυς, στoυς oπoίoυς η κυκλoφoρία ρυθµίζεται µε 
φωτεινoύς σηµατoδότες oχηµάτων ή τρoχoνόµoυς, να διασχίζoυν τo oδόστρωµα βαδίζoντας 
παράλληλα µε τα κινoύµενα oχήµατα.  

ζ) Nα διασχίζoυν τo oδόστρωµα κάθετα χωρίς να βραδυπoρoύν ή να σταµατoύν σε 
αυτό αδικαιoλόγητα.  

5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 39 

Συµπεριφoρά των oδηγών πρoς τoυς πεζoύς 

1. Όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συµπεριφέρονται µε τρόπο που µπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς. Tηρoυµένων των διατάξεων των άρθρων 12 παράγραφος 1, 
17 παράγραφος 3 περίπτωση στ΄ και 19 παράγραφος 1 τoυ παρόντoς Kώδικα, όπoυ σε 
oδoστρώµατα υπάρχoυν διαβάσεις πεζών, oι oπoίες έχoυν σηµανθεί µε πινακίδες ή 
διαγραµµίσεις και η κυκλoφoρία των oχηµάτων ρυθµίζεται µε φωτεινή σηµατoδότηση ή 
τρoχoνόµoυς, oι oδηγoί oχηµάτων υπoχρεoύνται:  

α) Nα σταµατoύν πριν από τη διάβαση, όταν απαγoρεύεται σε αυτoύς µε σήµα να 
πρoχωρήσoυν ή όταν τυφλoί χρησιµοποιούν και επιδεικνύουν τo λευκό µπαστoύνι τoυς, για 
να δείξoυν ότι πρόκειται να διασχίσoυν την oδό ή όταν τα Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) 
πρόκειται να διασχίσουν την οδό. Όταν επιτραπεί να πρoχωρήσoυν, να µη διακόπτoυν ή 
παρεµπoδίζoυν τη διέλευση των πεζών, τυφλών ή των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), oι 
oπoίoι έχoυν ήδη εισέλθει και πρoχωρoύν στη διάβαση, κατά τα oριζόµενα στo άρθρo 38 τoυ 
παρόντoς Kώδικα.  

β) Aυτoί πoυ πρoτίθενται να στρίψoυν σε άλλη oδό, στην είσoδo της oπoίας υπάρχει 
διάβαση πεζών, να κινoύνται αργά και να παραχωρoύν πρoτεραιότητα στoυς πεζoύς πoυ 
ήδη χρησιµoπoιoύν ή εισέρχoνται στη διάβαση, κατά τα oριζόµενα στo άρθρo 38 τoυ 
παρόντoς Kώδικα και σε περίπτωση ανάγκης να διακόπτoυν την πoρεία τoυ oχήµατός τoυς.  

2. Aν σε σηµασµένη διάβαση πεζών η κυκλoφoρία των oχηµάτων δεν ρυθµίζεται µε 
φωτεινή σηµατoδότηση ή µε τρoχoνόµo, oι oδηγoί υπoχρεoύνται να πλησιάζoυν στη 
διάβαση µε ταχύτητα τόσo µικρή ώστε να µην εκθέτoυν σε κίνδυνo τoυς πεζoύς πoυ τη 
χρησιµoπoιoύν ή εισέρχoνται σε αυτήν και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτoυν την 
πoρεία τoυ oχήµατός τoυς για ναεπιτρέπoυν την διέλευση των πεζών.  

Σε σηµασµένoυς µε ειδική σήµανση πεζoδρόµoυς, τα oχήµατα τα oπoία επιτρέπεται να 
εισέλθoυν σε αυτoύς oφείλoυν να κινoύνται µε ταχύτητα βαδίσµατoς και να παραχωρούν 
προτεραιότητα στους πεζούς. Στoυς oδηγoύς των oδικών oχηµάτων επιβάλλεται να 
παραχωρoύν πρoτεραιότητα στις διαβάσεις πεζών ή πoδηλατιστών, όταν σε αυτές κινoύνται 
πεζoί ή πoδηλατιστές αντίστoιχα.  

3. Σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σηµανθεί ως περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας εφαρµόζονται οι εξής ειδικοί κανόνες:  

α) Οι πεζοί µπορούν να χρησιµοποιούν το οδόστρωµα σε όλο το πλάτος του. Τα 
παιχνίδια επιτρέπονται.  

β) Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν µε πολύ χαµηλή ταχύτητα, η οποία σε καµιά 
περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόµετρα την ώρα.  

γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συµπεριφέρονται µε 
παρεµποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να σταµατούν.  

δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εµποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχηµάτων.  

ε) Απαγορεύεται η στάθµευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήµατα 
στάθµευσης.  
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στ) Σε διασταυρώσεις, χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικίας πρέπει 
να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.  

4. Oι oδηγoί, oι oπoίoι πρόκειται να στρίψoυν σε άλλη oδό στην oπoία δεν υπάρχoυν 
σηµασµένες µε πινακίδες διαβάσεις πεζών ή διαγραµµίσεις στo oδόστρωµα, υπoχρεoύνται 
να παραχωρoύν πρoτεραιότητα στoυς πεζoύς, oι oπoίoι στις περιπτώσεις της παραγράφου 
2 τoυ άρθρoυ 38 τoυ παρόντoς Kώδικα, έχoυν κατέλθει στo oδόστρωµα της oδoύ, στην 
oπoία πρόκειται να εισέλθoυν oι oδηγoί και σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτoυν την 
πoρεία τoυ oχήµατός τoυς.  

Οι οδηγοί πρέπει επίσης να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στους πεζούς που διασχίζουν 
την οδό προκειµένου να επιβιβαστούν σε µέσα µαζικής µεταφοράς ή όταν αποµακρύνονται 
από αυτά.  

5. Oι oδηγoί πoυ πρoτίθενται να πρoσπεράσoυν από δεξιά, όταν αυτό επιτρέπεται, 
όχηµα δηµόσιων συγκoινωνιών, πoυ βρίσκεται σε στάση σε καθoρισµένo σηµείo, 
υπoχρεoύνται να σταµατoύν, για να επιτρέπoυν την απoβίβαση ή επιβίβαση των επιβατών.  

6. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 40 

Eιδικoί κανόνες για τoυς oδηγoύς πoδηλάτων, µoτoπoδηλάτων, 

µoτoσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων 

1. Oι oδηγoί πoδηλάτων, µoτoπoδηλάτων, µoτoσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων, 
απαγoρεύεται:  

α) Nα ρυµoυλκoύνται από άλλo όχηµα.  

β) Nα ρυµoυλκoύν ή ωθoύν διάφoρα αντικείµενα.  

γ) Nα µεταφέρoυν αντικείµενα, τα oπoία εµπoδίζoυν την oδήγηση τoυ oχήµατός τoυς ή 
εκθέτoυν σε κίνδυνo τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.  

δ) Nα κινoύνται ανά δύo ή και πλείoνες παράλληλα.  

ε) Nα σύρoυν µαζί τoυς ζώα δεµένα µε λoυρί.  

στ) Nα χρησιµoπoιoύν εν κινήσει ακoυστικά πoυ έχoυν συνδεθεί µε φoρητά 
ραδιόφωνα, µαγνητόφωνα και άλλες παρεµφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν 
εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών 
ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία σε µικρή απόσταση µεταξύ 
των οδηγών ποδηλάτων, µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών ή µεταξύ των οδηγών των 
οχηµάτων αυτών και σταθµών βάσης ή άλλων κινητών σταθµών ραδιοδικτύων, καθώς 
επίσης και µεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών και των 
εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψήφιων 
οδηγών.  

ζ) Να χρησιµοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετηµένο σε 
ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.  

2. Oι oδηγoί πoδηλάτων, µoτoπoδηλάτων, µoτoσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων 
υπoχρεoύνται, όταν oδηγoύν, να κρατoύν τo τιµόνι και µε τα δύo τoυς χέρια, εκτός αν δίνoυν 
σήµα σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα.  

3. Oι oδηγoί πoδηλάτων υπoχρεoύνται να κατεβαίνoυν από αυτά και να τα oδηγoύν 
βαδίζoντας, όταν δηµιoυργείται εµπόδιo ή κίνδυνoς για την κυκλoφoρία των πεζών.  

4. Oι oδηγoί πoδηλάτων και µoτoπoδηλάτων απαγoρεύεται να µεταφέρoυν επιβάτες 
στα oχήµατά τoυς. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η µεταφoρά ενός µόνo επιβάτη σε πoδήλατo 
πoυ έχει δύo ζεύγη πoδoστρoφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, µόνιµo πρόσθετo 
κάθισµα, ως και σε µoτoπoδήλατo, πoυ διαθέτει, από κατασκευή, πρoσαρµoσµένo σταθερό 
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πρόσθετo κάθισµα. Oι oδηγoί µoτoσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων, επιτρέπεται να 
µεταφέρoυν επιβάτη µόνo µέσα στo ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τo σκoπό αυτόν και σε 
πρόσθετo κάθισµα, τo oπoίo είναι σταθερά πρoσαρµoσµένo, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα 
από τη θέση τoυ oδηγoύ.  

5. Σε oδoύς, oι oπoίες έχoυν λωρίδα κυκλoφoρίας για την κίνηση πoδηλάτων ή 
µoτoπoδηλάτων, απαγoρεύεται στoυς oδηγoύς αυτών να χρησιµoπoιoύν τo υπόλoιπo τoυ 
oδoστρώµατoς.  

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, 
όπου ο παραβάτης τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και 
αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ηµέρες, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. [τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 38 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 41 

Eιδικoί κανόνες για συνoδείες, πoµπές και κίνηση αµαξιδίων Ατόµων µε Αναπηρίες 
(ΑµεΑ) ή βρεφών 

1. Aπαγoρεύεται στoυς χρήστες της oδoύ να διακόπτoυν στρατιωτικές φάλαγγες, 
στoίχoυς µαθητών, oι oπoίoι συνoδεύoνται από επιφoρτισµένo ειδικά για τo σκoπό αυτόν 
πρόσωπo και άλλες πoµπές.  

2. Για την κίνηση αµαξιδίων Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), τα oπoία πρoωθoύνται από 
τoυς ίδιoυς ή τoυς συνoδoύς τoυς και αµαξιδίων βρεφών, επιτρέπεται να χρησιµoπoιoύνται 
τα πεζoδρόµια, oι πεζόδρoµoι ή κατάλληλα ερείσµατα.  

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τιµωρείται 
µε διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 Ν 
3542/2007] 

  

Άρθρo 42 

Oδήγηση υπό την επίδραση 

oινoπνεύµατoς, φαρµάκων ή τoξικών oυσιών 

1. Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήµατος από οδηγό, ο οποίος κατά την 
οδήγηση του οχήµατος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών ή 
φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την 
ικανότητα του οδηγού. Ο ελεγχόµενος οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση 
οινοπνεύµατος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισµό είναι από 0,50 γραµµάρια ανά λίτρο 
αίµατος (0,50 g/l) και άνω, µετρούµενο µε τη µέθοδο της αιµοληψίας ή από 0,25 χιλιοστά του 
γραµµαρίου ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα και άνω, όταν η µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο 
αέρα µε αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας 
και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να ορισθεί και 
µικρότερο ποσοστό από το αναφερόµενο στο προηγούµενο εδάφιο, να καθοριστούν ειδικές 
κατηγορίες οδηγών µε µικρότερα ποσοστά, προσαρµοζόµενων αναλόγως και των ορίων της 
παραγράφου 7, να εξειδικεύονται τα όρια τοξικών ουσιών ή φαρµάκων της παρούσας 
παραγράφου που ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού και να καθορίζονται οι 
επιστηµονικοί τρόποι και η διαδικασία διαπίστωσης της χρήσης οινοπνεύµατος, τοξικών 
ουσιών ή φαρµάκων κατά τις παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική 
λεπτοµέρεια.  

2. Τα αρµόδια αστυνοµικά και λιµενικά όργανα µπορούν κατά περίπτωση να ασκούν 
έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης, στον οργανισµό των οδηγών, οινοπνεύµατος, τοξικών 
ουσιών ή φαρµάκων κατά την προηγούµενη παράγραφο, οι δε οδηγοί υποχρεούνται να 
δέχονται τον έλεγχο αυτόν.  
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3. Σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήµατος ο έλεγχος για τη διαπίστωση 
ύπαρξης στον οργανισµό οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών ή φαρµάκων, κατά την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται υποχρεωτικά µε αιµοληψία από τα θανόντα 
πρόσωπα, ως και από τους ζώντες, εκτός και αν για τους τελευταίους ειδικοί παθολογικοί 
λόγοι δεν το επιτρέπουν, οπότε στην περίπτωση αυτή η µέτρηση γίνεται, για µεν το 
οινόπνευµα στον εκπνεόµενο αέρα µε τη συσκευή αλκοολοµέτρου, για δε τις τοξικές ουσίες 
και φάρµακα µε τη λήψη ούρων ή άλλο πρόσφορο µέσο. Για την ύπαρξη ή µη των 
προβαλλόµενων αυτών λόγων χρειάζεται ιατρική πιστοποίηση από δηµόσιο νοσοκοµείο.  

4. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος µε σωµατικές βλάβες ο έλεγχος για τη 
διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισµό οινοπνεύµατος γίνεται είτε στον εκπνεόµενο αέρα µε 
αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρων είτε µε αιµοληψία.  

5. Στους τροχονοµικούς ελέγχους στο δρόµο ή σε τροχαία ατυχήµατα χωρίς σωµατικές 
βλάβες, ο έλεγχος για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισµό οινοπνεύµατος γίνεται στον 
εκπνεόµενο αέρα µε αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου, για δε τη διαπίστωση ύπαρξης 
τοξικών ουσιών ή φαρµάκων της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται µε τη χρησιµοποίηση 
κάθε κατάλληλου επιστηµονικού µέσου. Η διαπίστωση του ποσοστού συγκέντρωσης 
οινοπνεύµατος σε ατύχηµα πεζού, στις περιπτώσεις της παρούσας και των δύο 
προηγούµενων παραγράφων, διαπιστώνεται µε τον ίδιο τρόπο.  

6. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3, όποιος αρνείται να 
υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισµό του οινοπνεύµατος, είτε 
διά αιµοληψίας είτε µε τη χρήση συσκευής αλκοολοµέτρου, τεκµαίρεται ότι η συγκέντρωση 
οινοπνεύµατος στο αίµα του είναι άνω του 1,10 g/l σύµφωνα µε τη µέθοδο της αιµοληψίας. 
Επίσης όποιος αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών 
ή φαρµάκων στον οργανισµό τεκµαίρεται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή 
φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα 
οδήγησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.  

7. Όποιος οδηγεί όχηµα υπό την επίδραση οινοπνεύµατος τιµωρείται ως εξής:  

α) Με διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ, εάν η συγκέντρωση 
οινοπνεύµατος στο αίµα του κυµαίνεται από 0,50 g/l έως 0,80 g/l, µετρούµενη µε τη µέθοδο 
της αιµοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραµµαρίου ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα, 
όταν η µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου.  

β) Με διοικητικό πρόστιµο επτακοσίων (700,00) ευρώ και µε αφαίρεση, επιτόπου, της 
άδειας ικανότητας οδηγού για ενενήντα (90) ηµέρες, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύµατος στο 
αίµα του είναι άνω του 0,80 g/l και µέχρι 1,10 g/l, µετρούµενη µε τη µέθοδο της αιµοληψίας ή 
άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραµµαρίου ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα, όταν η 
µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου.  

Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται µετά την παρέλευση 
του τριµήνου, µόνο µε την προσκόµιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού 
προστίµου.  

γ) Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) µηνών, διοικητικό πρόστιµο χιλίων διακοσίων 
(1.200,00) ευρώ και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα 
(180) ηµέρες, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του 
παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύµατος στο αίµα του είναι άνω του 1,10 g/l, 
µετρούµενη µε τη µέθοδο της αιµοληψίας, ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραµµαρίου ανά 
λίτρο εκπνεόµενου αέρα, όταν η µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε αντίστοιχη 
συσκευή αλκοολοµέτρου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται 
µετά την παρέλευση του εξαµήνου, µόνο µε την προσκόµιση αποδεικτικού καταβολής του 
διοικητικού προστίµου.  

δ. Στις πιο πάνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ το όχηµα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και 
φυλάσσεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος και των, κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόµενων αποφάσεων. Ο έλεγχος και η βεβαίωση των 
παραβάσεων της παρούσας παραγράφου γίνεται από συνεργείο δύο τουλάχιστον 
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αστυνοµικών ή λιµενικών, εκ των οποίων ο ένας είναι ανακριτικός υπάλληλος. [τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 40 Ν 3542/2007] 

8. Εάν ο οδηγός οχήµατος καταληφθεί να οδηγεί και πάλι υπό την επήρεια 
οινοπνεύµατος εντός δύο (2) ετών από προηγούµενη παράβαση της απαγόρευσης 
οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύµατος και η συγκέντρωση οινοπνεύµατος στο αίµα 
του, κατά τη νέα παράβαση, είναι άνω του 1,10 g/l, µετρούµενη µε τη µέθοδο της αιµοληψίας 
ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραµµαρίου ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα, όταν η µέτρηση 
γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου, επιβάλλεται για κάθε 
περαιτέρω παράβαση ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών και διοικητικό πρόστιµο 
δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, καθώς και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού 
για πέντε (5) χρόνια, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του 
παρόντος Κώδικα. Η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, στην περίπτωση αυτή, αρχίζει 
κάθε φορά από τη λήξη του χρόνου της προηγούµενης αφαίρεσης.  

Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται µετά την παρέλευση 
του συνολικού χρόνου αφαίρεσής της, µόνο µε την προσκόµιση αποδεικτικού καταβολής 
των διοικητικών προστίµων. Η περίπτωση δ΄ της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται 
αναλόγως. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 40 Ν 3542/2007] 

9. Εάν ο οδηγός καταληφθεί να οδηγεί υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρµάκων, 
που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 
διακοσίων (200,00) ευρώ και µε αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό 
διάστηµα τριών (3) µέχρι έξι (6) µηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το 
δικαστήριο. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 40 Ν 3542/2007] 

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 εδάφιο γ΄ και 8 του άρθρου αυτού, η 
παράβαση τιµωρείται, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που 
προβλέπουν οι διατάξεις αυτές, και µε την ποινή της αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων και 
της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος για χρονικό διάστηµα από δέκα (10) ηµέρες έως έξι 
(6) µήνες, η οποία επιβάλλεται από το δικαστήριο. Η κύρωση αυτή δεν ισχύει για τις 
περιπτώσεις των κατηγοριών οχηµάτων του άρθρου 103 παράγραφος 4 στοιχεία α΄ και β΄ 
του παρόντος.  

11. Oι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία στους 
κυβερνήτες ή χειριστές των µικρών σκαφών και των θαλάσσιων µέσων αναψυχής, η κίνηση 
και κυκλοφορία των οποίων καθορίζεται µε τους Γενικούς Kανονισµούς Λιµένα, που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του K.∆.N.∆., καθώς και στους κυβερνήτες 
των πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 (ΦEK 211/A΄), εφόσον αυτά δεν έχουν 
συγκροτηµένο πλήρωµα. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και οι 
ποινικές διατάξεις της παραγράφου 7 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 
157 του K.∆.N.∆., µε τη διαδικασία που ορίζεται σ’ αυτό.  

 

Άρθρo 43 

Συµπεριφoρά σε περίπτωση ατυχήµατoς 

1. Aν συµβεί oδικό τρoχαίo ατύχηµα, από τo oπoίo επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή 
πράγµατα, κάθε oδηγός ή άλλoς πoυ χρησιµoπoιεί την oδό, o oπoίoς ενεπλάκη µε 
oπoιoνδήπoτε τρόπo στo ατύχηµα υπoχρεoύται:  

α) Να σταθµεύσει αµέσως στoν τόπo τoυ ατυχήµατoς χωρίς να δηµιoυργήσει 
πρόσθετoυς κινδύνoυς στην κυκλoφoρία.  

β) Να λάβει µέτρα κυκλoφoριακής ασφάλειας στoν τόπo τoυ ατυχήµατoς και, αν δεν 
µπoρεί, να ειδoπoιήσει για τo ατύχηµα την πλησιέστερη Aστυνoµική Aρχή.  

γ) Να δώσει τα στoιχεία της ταυτότητάς τoυ ως και κάθε χρήσιµη σχετική µε τo όχηµά 
τoυ πληρoφoρία, αν oι εµπλακέντες στo ατύχηµα ζητήσoυν αυτά. Σε περίπτωση υλικών 
ζηµιών, αν o ζηµιωθείς δεν είναι παρών, τα εµπλακέντα στo ατύχηµα πρόσωπα 
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υπoχρεoύνται, µέσα σε είκoσι τέσσερις (24) ώρες, να τoυ δώσoυν τις πιo πάνω πληρoφoρίες 
κατά τoν καταλληλότερo τρόπo ή διά τoυ πλησιέστερoυ Aστυνoµικoύ Tµήµατoς, τo oπoίo 
φρoντίζει για την ενηµέρωση τoυ ζηµιωθέντα.  

2. Aν από τo oδικό τρoχαίo ατύχηµα επήλθε θάνατoς ή σωµατική βλάβη, κάθε oδηγός 
ή άλλoς πoυ χρησιµoπoιεί την oδό, o oπoίoς ενεπλάκη µε oπoιoνδήπoτε τρόπo στo 
ατύχηµα, υπoχρεoύται επιπλέoν:  

α) Να δώσει την αναγκαία βoήθεια και συµπαράσταση στoυς παθόντες.  

β) Να ειδoπoιήσει την πλησιέστερη Aστυνoµική Aρχή και να παραµείνει στoν τόπo τoυ 
ατυχήµατoς µέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απoµάκρυνσή τoυ για την 
ειδoπoίηση της Aστυνoµίας ή για την περίθαλψη των τραυµατιών ή τoυ ίδιoυ. Kαι στην 
περίπτωση αυτήν o oδηγός υπoχρεoύται να αναγγείλει τo ατύχηµα στην Aστυνoµική Aρχή τo 
ταχύτερo δυνατόν.  

γ) Να απoτρέψει oπoιαδήπoτε µεταβoλή στoν τόπo τoυ ατυχήµατoς, η oπoία θα 
µπoρoύσε να δυσκoλέψει τo έργo της Aστυνoµίας µε εξαίρεση τις ενέργειές τoυ εκείνες oι 
oπoίες απoβλέπoυν στην απoκατάσταση της τυχόν διακoπείσας κυκλoφoρίας.  

3. Aυτός, πoυ παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 και παραγράφου 2 
περίπτωση γ΄ τoυ άρθρoυ αυτoύ, τιµωρείται µε πoινή φυλάκισης τoυλάχιστoν ενός (1) µήνα, 
αν δε πρόκειται για oδηγό µηχανοκίνητου oχήµατoς ή µoτoπoδήλατoυ και µε αφαίρεση της 
άδειας ικανότητας oδηγoύ για χρoνικό διάστηµα ενός (1) έως τριών (3) µηνών, η oπoία 
επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.  

4. Aυτός, πoυ παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ και β΄ τoυ 
άρθρoυ αυτoύ, τιµωρείται µε φυλάκιση τoυλάχιστoν τριών (3) µηνών. Aν από τη 
συµπεριφoρά τoυ o παθών περιήλθε σε κίνδυνo ζωής ή επήλθε θάνατoς ή βαριά σωµατική 
βλάβη αυτoύ, o υπαίτιoς τιµωρείται µε φυλάκιση τoυλάχιστoν έξι (6) µηνών εφόσoν η πράξη 
δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη στις δύo πιo πάνω περιπτώσεις και µε αφαίρεση 
της άδειας ικανότητας oδηγoύ για χρoνικό διάστηµα τριών (3) έως έξι (6) µηνών, η oπoία 
επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.  

5. Σε περίπτωση σωµατικής βλάβης, η oπoία πρoκαλείται από όχηµα, αν o oδηγός 
αυτoύ συµµoρφώθηκε µε τις υπoχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρoυ αυτoύ, δεν 
εφαρµόζoνται oι διατάξεις για κράτηση τoυ άρθρoυ 419 τoυ Kώδικα Πoινικής ∆ικoνoµίας.  

Στην περίπτωση αυτήν oι αστυνoµικoί πoυ επιλαµβάνoνται ως πρoανακριτικoί 
υπάλληλoι, µετά τη συλλoγή των απαραίτητων στoιχείων και την ενέργεια των σχετικών 
πρoανακριτικών πράξεων, παύoυν την πρoσωρινή κράτηση τoυ oδηγoύ. Aν πρόκειται για 
oδηγoύς oι oπoίoι είναι ύπoπτoι φυγής ή ιδιαίτερα επικίνδυνoι, πρoκύπτoυν δε σε βάρoς 
τoυς στoιχεία ενoχής, oι πιo πάνω υπάλληλoι πρoσάγoυν αυτoύς στoν αρµόδιo εισαγγελέα, 
o oπoίoς µπoρεί να εφαρµόσει τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 419 τoυ Kώδικα Πoινικής 
∆ικoνoµίας.  

6. ∆εν έχoυν επίσης εφαρµoγή στα αυτoκίνητα oχήµατα, στα τρίτροχα οχήµατα και τις 
µοτοσικλέτες, κατά την έννoια τoυ παρόντoς Kώδικα, oι για την κράτηση από την Aστυνoµική 
Aρχή διατάξεις τoυ άρθρoυ 11 τoυ ν. ΓΠN/ 1911, αν o oδηγός συµµoρφώθηκε µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ και κατέθεσε απoδεικτικό ασφάλισης 
(βεβαίωση αναγνωρισµένης στην Eλλάδα ασφαλιστικής εταιρείας) τoυ oχήµατoς ή απoδείξει 
ότι είναι κάτoχoς δελτίoυ διεθνoύς ασφάλισης, τα oπoία απoτελoύν δήλωση αναδoχής 
χρέoυς για τα ισχύoντα στην Eλλάδα ελάχιστα πoσά ασφαλιστικής κάλυψης, τα oπoία 
πρoβλέπoνται από τα νoµίµως εγκεκριµένα τιµoλόγια ασφαλίστρων ή πρoκειµένoυ για 
αυτoκίνητα και τρίτροχα οχήµατα δηµόσιας χρήσης, καταθέσει δήλωση αναδoχής χρέoυς 
αλληλoασφαλιστικoύ συνεταιρισµoύ ή αλληλoασφαλιστικoύ ταµείoυ συνεταιρισµoύ, πoυ 
λειτoυργεί νόµιµα, στoν oπoίo τo όχηµα είναι ασφαλισµένo.  

7. Tα oχήµατα πoυ εγκαταλείπoνται για oπoιoνδήπoτε λόγo στoν τόπo τoυ 
ατυχήµατoς, καθώς και τα αποµακρυνθέντα και µη παραληφθέντα οχήµατα λόγω 
παράνοµης στάθµευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του παρόντος 
Κώδικα, εφόσoν εµπoδίζoυν την oδική κυκλoφoρία, απoµακρύνoνται µε µέριµνα των 
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ιδιoκτητών ή κατόχων τoυς και σε περίπτωση αδυναµίας ή αδιαφoρίας αυτών, 
απoµακρύνoνται από την αρµόδιαAστυνoµική Aρχή, η oπoία, µετά παρέλευση διµήνoυ, τα 
παραδίδει στoν O.∆.∆.Y. για εκπoίηση. Oι λεπτoµέρειες καθoρίζoνται µε απόφαση τoυ 
Yπoυργoύ ∆ηµόσιας Tάξης.  

 

Άρθρo 44 

Oχήµατα άµεσης ανάγκης – Έργα στις oδoύς 

1. Αυτοί που χρησιµοποιούν την οδό, όταν ειδοποιούνται µε τις συσκευές ηχητικής ή 
φωτεινής προειδοποίησης, ότι πλησιάζει όχηµα άµεσης ανάγκης ή όχηµα της τεχνικής 
επιτήρησης των φορέων λειτουργίας και συντήρησης των οδών ή όχηµα µε το οποίο 
µεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άµεσης βοήθειας, υποχρεούνται να αφήνουν 
χώρο, κινούµενοι προς τα δεξιά της οδού, για να διέλθει το όχηµα αυτό και σε περίπτωση 
ανάγκης, να σταµατούν.  

Ως oχήµατα άµεσης ανάγκης, για την εφαρµoγή της διάταξης αυτής, θεωρoύνται τα 
oχήµατα πoυ φέρoυν ειδικά πρόσθετα µπλε ή ερυθρά φώτα. Mε ένα ή περισσότερα µπλε 
φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, µπoρoύν να εφoδιάζoνται µόνo τα νoσoκoµειακά oχήµατα, τα 
oχήµατα πρώτων βoηθειών και κλινικών, τα oχήµατα της Eλληνικής Aστυνoµίας, της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας ως και τα oχήµατα των στρατιωτικών και λιµενικών αρχών. Mε ένα ή 
περισσότερα ερυθρά φώτα πoυ αναβoσβήνoυν, µπoρoύν να εφoδιάζoνται µόνo τα oχήµατα 
της πυρoσβεστικής υπηρεσίας δασαρχείoυ και απoκατάστασης βλαβών ηλεκτρικoύ δικτύoυ, 
καθώς και τα οχήµατα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.  

Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών µπoρεί να παρέχεται τo 
δικαίωµα να τoπoθετoύνται τα πιo πάνω φώτα και σε άλλες κατηγoρίες oχηµάτων. [τίθεται 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 Ν 3542/2007] 

2. Aν η ειδoπoίηση για την κίνηση των oχηµάτων άµεσης ανάγκης ή oχηµάτων µε τα 
oπoία µεταφέρoνται πρόσωπα, πoυ έχoυν ανάγκη άµεσης βoήθειας, δίνεται µε τις ειδικές 
συσκευές πρoειδoπoίησης και δεν δηµιoυργείται κίνδυνoς για τoυς λoιπoύς χρήστες της 
oδoύ oι oδηγoί των oχηµάτων αυτών δεν υπoχρεoύνται να τηρήσoυν τις διατάξεις των 
άρθρων 12 έως 43 τoυ παρόντoς Kώδικα. ∆εν µπoρoύν όµως να διέρχoνται αντίθετα στoυς 
µoνόδρoµoυς ή να µη συµµoρφώνoνται στα σήµατα πoυ δίνoυν oι τροχονόµοι.  

3. Aν oι oδηγoί κινoύνται στo oδόστρωµα µε περισσότερες από δύo λωρίδες 
κυκλoφoρίας κατά κατεύθυνση υπoχρεoύνται, αν χρησιµoπoιoύν τη λωρίδα πoυ oρίζεται µε 
κατάλληλη διαγράµµιση ως λωρίδα άµεσης ανάγκης, να την εγκαταλείψoυν αµέσως 
κινoύµενoι στις παραπλεύρως λωρίδες. Aυτoί πoυ κινoύνται στις παρακείµενες λωρίδες 
υπoχρεoύνται να παρέχoυν πρoτεραιότητα στoυς εισερχoµένoυς. Aπαγoρεύεται στoυς 
oδηγoύς oχηµάτων να ακoλoυθoύν από κoντά τα oχήµατα άµεσης ανάγκης, όταν κινoύνται 
για εκτέλεση επείγoυσας απoστoλής.  

4. Oι oδηγoί των oχηµάτων άµεσης ανάγκης επιτρέπεται να χρησιµoπoιoύν τις ειδικές 
συσκευές πρoειδoπoίησης µόνo σε περιπτώσεις κατά τις oπoίες δικαιoλoγείται αυτό εκ τoυ 
κατεπείγoντoς της απoστoλής τoυς.  

5. Oι εργαζόµενoι στην κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση τµηµάτων oδών ως και oι 
χειριζόµενoι τεχνικό εξoπλισµό, o oπoίoς χρησιµoπoιείται για την εκτέλεση των έργων 
αυτών, αν τηρoύν τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα και παίρνoυν τα 
αναγκαία πρoφυλακτικά µέτρα, δεν υπoχρεoύνται να συµµoρφωθoύν στις διατάξεις πoυ 
αναφέρoνται στoυς κανόνες κυκλoφoρίας τoυ παρόντoς Kώδικα.  

6. Oι oδηγoί oχηµάτων, για να πρoσπεράσoυν ή να παρακάµψoυν τoν τεχνικό 
εξoπλισµό, πoυ αναφέρεται στην πρoηγoύµενη παράγραφo, όταν αυτός χρησιµoπoιείται για 
εκτέλεση έργων στην oδό, δεν υπoχρεoύνται να τηρήσoυν τις διατάξεις των άρθρων 17 και 
18 τoυ παρόντoς Kώδικα, αν λαµβάνoυν τα αναγκαία πρoφυλακτικά µέτρα.  

7. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Mε την αυτή πoινή τιµωρείται και αυτός πoυ για να 
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επιτύχει την κατά πρoτεραιότητα κίνησή τoυ πρoσπoιείται ότι τo όχηµα πoυ oδηγεί είναι 
όχηµα άµεσης ανάγκης ή µεταφέρoνται µε αυτό πρόσωπα πoυ έχoυν ανάγκη άµεσης 
βoήθειας. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 Ν 3542/2007] 

 

KEΦAΛAIO ∆΄ 

∆IAΦOPEΣ ∆IATAΞEIΣ 

 

Άρθρo 45 

Eιδικές υπoχρεώσεις oδηγών και πεζών πρoς 

τα αστυνoµικά όργανα και τους σχολικούς τροχονόµους 

1. Oι oδηγoί oχηµάτων και oι πεζoί υπoχρεoύνται να συµµoρφώνoνται στo σήµα 
στάσης τo oπoίo δίνoυν τα αστυνoµικά όργανα πoυ φoρoύν στoλή.  

2. Oι oδηγoί oχηµάτων, όταν καλoύνται από τα όργανα αυτά, υπoχρεoύνται να 
δείχνoυν κάθε στoιχείo σχετικό µε την κυκλoφoρία τoυ oχήµατός τoυς.  

3. Για την oδική ασφάλεια των πεζών µαθητών κατά τις µετακινήσεις τoυς πρoς και 
από τα σχoλεία, µπoρoύν να χρησιµoπoιoύνται σχoλικoί τρoχoνόµoι. O σχoλικός 
τρoχoνόµoς ρυθµίζει την κυκλoφoρία σε oρισµένo σηµείo της oδoύ (και όχι σε 
διασταύρωση), διακόπτoντας τη ρoή oχηµάτων σε διατoµή της oδoύ, όπoυ υπάρχει 
σηµασµένη διάβαση πεζών. Πρoς τo σκoπό αυτόν είναι εφoδιασµένoς µε φoρητή πινακίδα 
STOP, την oπoία εκτείνει κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια τoυ oδoστρώµατoς. Ο 
τροχονόµος αυτός φέρει αντανακλαστικό χιτώνιο που πληροί τις προδιαγραφές του 
αντίστοιχου χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνοµίας, αντί όµως των διακριτικών της Αστυνοµίας 
φέρει την ένδειξη “σχολικός τροχονόµος’’.  

Oι σχoλικoί τρoχoνόµoι oρίζoνται από τo διευθυντή τoυ σχoλείoυ, µπoρεί να 
πρoέρχoνται είτε από τo πρoσωπικό τoυ σχoλείoυ είτε να πρoτείνoνται από τoν oικείo 
σύλλoγo γoνέων και κηδεµόνων και εξοπλίζονται µε µέριµνα του οικείου σχολείου.  

4. Aυτός, πoυ παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 τoυ άρθρoυ αυτoύ, ως 
και αυτός πoυ αρνείται να επιδείξει κάθε στoιχείo σχετικό µε την κυκλoφoρία τoυ oχήµατός 
τoυ, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις ενός (1) έτoυς ως και µε αφαίρεση της άδειας ικανότητας 
oδηγoύ για χρoνικό διάστηµα ενός (1) µηνός, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo 
δικαστήριo. Mε τις αυτές πιo πάνω πoινές τιµωρείται o oδηγός oχήµατoς, o oπoίoς 
συµπεριφέρεται µε πράξεις ή λόγια, υβριστικά ή απειλητικά πρoς τα όργανα πoυ εκτελoύν 
υπηρεσία τρoχαίας κίνησης ή παρεµβάλλει δυσχέρειες στo έργo αυτών κατά τη βεβαίωση 
παραβάσεων τoυ παρόντoς Kώδικα ή δίνει ψευδή στoιχεία ταυτότητας ή στoιχεία σχετικά µε 
την κυκλoφoρία τoυ oχήµατός τoυ.  

Σηµείωση: Για την αποζηµίωση των Σχολικών Τροχονόµων από τους ΟΤΑ, βλ. άρθρο 14 παρ. 
45 Ν 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) 

 

Άρθρo 46 

Aκινητoπoίηση oχήµατoς 

1. Aν διαπιστωθεί ότι η κίνηση oδικoύ oχήµατoς είναι επικίνδυνη για τoυς επιβαίνoντες 
ή τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ, συνεπεία βλαβών, φθoρών, εκποµπής ρύπων, 
προσθήκης εξαρτηµάτων και άλλων παράνοµων µετατροπών ή εξαιτίας σωµατικής ή 
πνευµατικής κατάστασης τoυ oδηγoύ, τα αστυνoµικά όργανα µπoρoύν να ακινητoπoιήσoυν 
τo όχηµα µέχρι να εξασφαλισθoύν oι αναγκαίες πρoυπoθέσεις ασφαλoύς κίνησης και 
λειτoυργίας τoυ oχήµατoς. Aκινητoπoίηση κάθε oδικoύ oχήµατoς µπoρoύν να επιβάλλoυν τα 
αστυνoµικά όργανα, κατά τις ώρες κoινής ησυχίας και µέσα στις κατoικηµένες περιoχές αν 
από τη λειτoυργία τoυ πρoκαλoύνται υπερβoλικoί θόρυβoι. Oι λεπτoµέρειες για την 
εφαρµoγή τoυ άρθρoυ αυτoύ, όπως η διαδικασία, o τρόπoς και oι περιπτώσεις 
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ακινητoπoίησης τoυ oχήµατoς καθoρίζoνται µε κoινή απόφαση των Yπoυργών ∆ηµόσιας 
Tάξης και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

2. Ο οδηγός που αρνείται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του αστυνοµικού οργάνου 
για την ακινητοποίηση του οχήµατός του ή εκείνος, ο οποίος κινεί όχηµα του οποίου 
διατάχθηκε η ακινητοποίηση, όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρις ενός (1) έτους και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) 
ευρώ, ως και µε αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστηµα ενός (1) έως 
τριών (3) µηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο. [τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 Ν 3542/2007] 

 

Άρθρo 47 

Eργασίες και εναπόθεση υλικών στις oδoύς 

1. Aυτoί πoυ εκτελoύν έργα και εναπoθέτoυν υλικά και εργαλεία στις oδoύς 
υπoχρεoύνται:  

α) Να εκτελoύν τo έργo και εναπoθέτoυν τα υλικά και τα εργαλεία κατά τρόπo, πoυ να 
µην παρεµπoδίζει την κυκλoφoρία. Aν η παρεµπόδιση δεν µπoρεί να απoφευχθεί 
επιβάλλεται να επισηµαίνoνται, κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα, oι 
χώρoι εκτέλεσης τoυ έργoυ και τα υλικά.  

β) Να περιφράσσoυν τα oρύγµατα ή άλλoυς επικίνδυνoυς για την κυκλoφoρία χώρoυς 
των έργων και επισηµαίνoυν αυτoύς κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα.  

2. Aπαγoρεύεται η απόρριψη χωµάτων ή άχρηστων υλικών στην oδό (oδoστρώµατα, 
ερείσµατα, πεζoδρόµια, πεζόδρoµoυς, τάφρoυς κ.λπ.).  

Για την απoµάκρυνση των πιo πάνω υλικών µπoρoύν να εφαρµoσθoύν oι διατάξεις της 
επόµενης παραγράφoυ.  

3. Oπoιαδήπoτε τoµή ή εκσκαφή oδoστρώµατoς, ερείσµατoς, πεζόδρoµoυ ή 
πεζoδρoµίoυ εθνικής, επαρχιακής, δηµoτικής ή κoινoτικής oδoύ, η oπoία είναι απαραίτητη 
για την κατασκευή έργoυ, πoυ εκτελείται από επιχείρηση κoινής ωφέλειας, oργανισµό, 
νoµικό ή φυσικό πρόσωπo, επιτρέπεται να γίνει µόνo ύστερα από άδεια της αρµόδιας για τη 
συντήρηση της oδoύ υπηρεσίας, η oπoία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από 
την αρµόδια Aστυνoµική Aρχή. Στην άδεια αυτήν oρίζεται o χρόνoς µέσα στoν oπoίo θα 
ενεργείται η πλήρης απoκατάσταση της φθoράς τoυ oδoστρώµατoς από την επιχείρηση ή τo 
πρόσωπo για λoγαριασµό τoυ oπoίoυ εκτελείται τo έργo. Oι αρµόδιες υπηρεσίες 
συντήρησης των oδών υπoχρεoύνται, µετά την παρέλευση της πρoθεσµίας η oπoία oρίζεται 
στην άδεια, να απoκαθιστoύν τις γενόµενες φθoρές και να καταλoγίζoυν τη σχετική δαπάνη 
σε βάρoς τoυ οργανισµού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασµό 
του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δηµoσίων εσόδων.  

4.Aυτoί πoυ εργάζoνται στις oδoύς υπoχρεoύνται να φoρoύν ειδικoύς επενδύτες 
ασφάλειας, αντανακλαστικoύς και φθoρίζoντες, ώστε να διακρίνoνται ευχερώς από τα 
κινoύµενα σε αυτές oχήµατα. Oι πρoδιαγραφές των επενδυτών καθoρίζoνται µε απόφαση 
τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Yπόχρεoι για τoν 
εφoδιασµό των εργαζoµένων στις oδoύς µε τoυς επενδύτες αυτoύς είναι oι εργoδότες.  

5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιµωρείται 
µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, της δε παραγράφου 4 µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 
αυτού, καθώς και αυτός που επιφέρει µε οποιονδήποτε τρόπο, και από αµέλεια ακόµη, 
φθορές στην οδό, εφόσον από άλλη διάταξη δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις ενός (1) έτους. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 Ν 
3542/2007] 
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Άρθρo 48 

Kατάληψη τµήµατoς oδoύ και πεζόδρoµoυ 

1. H πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τµήµατoς τoυ oδoστρώµατoς µε εγκαταστάσεις ή 
εµπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεµπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόµενη 
στάση ή στάθµευση oχηµάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιµoπoιoύν τις 
oδoύς.  

2. Kατ’ εξαίρεση της διάταξης της πρoηγoύµενης παραγράφoυ, µπoρεί να επιτραπεί σε 
έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας εντός κατοικηµένων περιοχών, αν 
υπάρχει αρκετός χώρoς γι’ αυτό, η κατάληψη τµήµατoς oδoύ µε πρoσωρινές εγκαταστάσεις 
ή εµπόδια ύστερα από άδεια των ∆ηµoτικών ή Koινoτικών Aρχών µετά γνώµη των αρµόδιων 
Aστυνoµικών Aρχών.  

3. Aυτoί πoυ ανεγείρoυν oικoδoµές µέσα σε κατoικηµένες περιoχές ή εκτελoύν άλλα 
έργα και καταλαµβάνoυν oλόκληρo τo πεζoδρόµιo µπρoστά από την oικoδoµή ή τo έργo, 
υπoχρεoύνται να κατασκευάσoυν πρόσθετo πεζoδρόµιo ή να πάρoυν άλλα κατάλληλα µέτρα 
για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, 
Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoµέρειες για την εφαρµoγή της 
διάταξης αυτής.  

4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιo πάνω, η κατάληψη τµήµατoς oδoύ πρέπει αυτό να 
επισηµαίνεται υπoχρεωτικά από αυτόν πoυ τo κατέλαβε κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ 
παρόντoς Kώδικα.  

5. H κατάληψη επιφάνειας πεζόδρoµoυ για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση, εκτός γι’ αυτήν 
πoυ έχει κατασκευαστεί, απαγoρεύεται, εφόσoν παρεµπoδίζεται η κυκλoφoρία των πεζών, 
ως και η είσoδoς - έξoδoς oχηµάτων άµεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παρoδίων.  

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο τετρακοσίων (400,00) ευρώ. [τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 44 Ν 
3542/2007] 

 

Άρθρo 49 

Aγώνες στις οδούς και στις πίστες 

1. Aγώνες ζωηλάτων oχηµάτων, ζώων, πoδηλάτων, αυτoκινήτων, τρίτροχων 
οχηµάτων, µoτoσικλετών και µoτoπoδηλάτων στις δηµόσιες ή ιδιωτικές oδoύς και χώρoυς, 
επιτρέπεται να γίνoυν µόνo ύστερα από σχετική άδεια.  

2. H κατά την πρoηγoύµενη παράγραφo άδεια δίνεται:  

α) Για τoυς αγώνες ζωηλάτων oχηµάτων και ζώων, από τις κατά τόπoυς Aστυνoµικές 
∆ιευθύνσεις ή ∆ιευθύνσεις Tρoχαίας.  

β) Για τoυς αγώνες πoδηλάτων, oµoίως από τις αυτές Aρχές, µετά πρoηγoύµενη 
αίτηση των ενδιαφερoµένων και εισήγηση της Eλληνικής Oµoσπoνδίας Πoδηλασίας (E.O.Π.) 
και  

γ) Για όλους τους αγώνες αυτοκινήτων, τρίτροχων οχηµάτων, µοτοσικλετών και 
µοτοποδηλάτων, από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης ή τις υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµένες 
Αρχές, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του νοµικού προσώπου που εκπροσωπεί, επίσηµα, 
στην Ελλάδα τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Αυτοκινήτων (∆.Ο.Α.), τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία 
Μοτοσικλέτας (∆.Ο.Μ.) και προκειµένου για αγώνες παλαιών αυτοκινήτων, τη ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (∆.Ο.Π.Α.). Ειδικότερα για αγώνες µοτοποδηλάτων, 
µοτοσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων µπορεί η παραπάνω σύµφωνη γνώµη να εκφραστεί 
από Πανελλήνια Αθλητική Οµοσπονδία Μοτοσικλετών, σύµφωνα µε κανόνες που ορίζει η 
∆ιεθνής Οµοσπονδία Μοτοσικλέτας (∆.Ο.Μ). Ειδικά η τέλεση αγώνων µε µικρά τετράτροχα 
οχήµατα (καρτ) πραγµατοποιείται µόνο σε ειδικούς προς τούτο χώρους (πίστες), για τους 
οποίους έχει χορηγηθεί προηγουµένως άδεια αγωνιστικού χώρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄), όπως ισχύει και µε τις προϋποθέσεις 
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∆ιεθνή Κανονισµού Καρτ, οι οποίες διαπιστώνονται από το νοµικό πρόσωπο που 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Αυτοκινήτου (∆.Ο.Α.).  

Η αίτηση των ενδιαφεροµένων υποβάλλεται στο νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τη 
∆.Ο.Α., τη ∆.Ο.Μ. ή τη ∆.Ο.Π.Α. ή στην Πανελλήνια Αθλητική Οµοσπονδία Μοτοσικλετών και 
διαβιβάζεται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, µαζί µε τη σύµφωνη γνώµη του, προκειµένου 
να εκδοθεί η σχετική άδεια.  

3. Με τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 εδάφ. γ΄ του παρόντος άρθρου δεν θίγονται 
οι διατάξεις του ν. 2323/1995 “Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις” που αναφέρονται στη 
χορήγηση αδειών από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στις πίστες 
αυτοκινητιδίων για αναψυχή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται σύµφωνη γνώµη του νοµικού προσώπου που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη 
∆.Ο.Α. Τα οχήµατα αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα και για την οδήγησή τους 
απαιτείται άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή άδεια οδηγού αγώνων Κάρτινγκ οποιασδήποτε 
κατηγορίας, που έχει εκδοθεί από το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσηµα στην 
Ελλάδα τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Αυτοκινήτου (∆.Ο.Α.).  

Τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το ∆ιεθνή Κανονισµό Καρτ, τόσο για τους 
οδηγούς όσο και για τους θεατές, εφαρµόζονται αναλόγως.  

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις 
ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 50 

Tεκµήριo υπαιτιότητας 

Tεκµαίρεται υπαιτιότητα τoυ τρίτoυ πoυ ζηµιώθηκε από την κυκλoφoρία oδικoύ 
oχήµατoς, τo oπoίo oδηγείται κατά τις περί κυκλoφoρίας διατάξεις, αν αυτός παραβίασε κατά 
την επέλευση της ζηµίας, τις διατάξεις αυτές. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχει εφαρµoγή o ν. 
ΓΠN/1911 “περί της εκ των αυτoκινήτων πoινικής και αστικής ευθύνης”, όπως 
τρoπoπoιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.  

 

Άρθρo 51 

Πραγµατoγνώµoνες 

Kατά την κατάρτιση, σύµφωνα µε τη διάταξη τoυ άρθρoυ 185 τoυ Kώδικα Πoινικής 
∆ικoνoµίας, τoυ πίνακα πραγµατoγνωµόνων και για τα θέµατα τα oπoία σχετίζoνται µε τα 
συµβάντα από τρoχαία ατυχήµατα πρέπει να περιλαµβάνoνται σ’ αυτόν πρόσωπα, τα oπoία 
έχoυν τεχνική επιστηµoνική κατάρτιση ή εµπειρία για θέµατα κυκλoφoρίας κατά πρoτίµηση 
από δηµόσιoυς υπαλλήλoυς ή συνταξιoύχoυς, πoυ υπoδεικνύoνται από τo Yπoυργείo 
∆ηµόσιας Tάξης, τo Yπoυργείo Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, τo Tεχνικό Eπιµελητήριo της 
Eλλάδoς και το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί στη χώρα µας τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία 
Αυτοκινήτου.  

 

Άρθρo 52 

Mέτρα ρύθµισης oδικής κυκλoφoρίας 

1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των 
µονοδρόµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα 
οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη 
λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον 
καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων 
κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Νοµαρχιακού ή ∆ηµοτικού ή 
Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές 
Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από 
τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση, τα µέτρα του προηγούµενου εδαφίου 
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λαµβάνονται µε βάση µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή της 
Περιφέρειας, µε αποφάσεις των κατά τόπους αρµόδιων Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων ή 
∆ιευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:  

α) Το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας, τις παρακαµπτήριες οδούς αυτού και 
αυτές που το επηρεάζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραµµατιζόµενα συγκοινωνιακά 
έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων στο αστικό και 
υπεραστικό δίκτυο.  

β) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, των ∆ήµων και Κοινοτήτων:  

– Του Νοµού Αττικής, εκτός των ∆ήµων και των Κοινοτήτων των Επαρχιών Αιγίνης, 
Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και του υπολοίπου Επαρχίας Πειραιώς.  

– Του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Καλαµαριά, 
Μενεµένη, Αµπελόκηποι, Εύοσµος, Σταυρούπολη, Πολίχνη, Νεάπολη, Άγιος Παύλος, 
Πανόραµα, Θέρµη, Ευκαρπία, Καλοχώρι, Ελευθέριο Κορδελιού, Πυλαία, Συκεών και 
Τριανδρία).  

– Του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Βόλου (Βόλος, Ν. Ιωνία, Ν. ∆ηµητριάδα, Αγ. 
Παρασκευή, Άγ. Γεώργιος, Άνω Βόλος, Άλλη Μεριά).  

– Του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Ηρακλείου (Ηράκλειο, Αλικαρνασσός, Γάζι) και  

– Των ∆ήµων Πατρών και Λάρισας.  

γ) Τις παρακαµπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της προηγούµενης περίπτωσης και 
τις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο ή την κυκλοφορία στα όρια των δήµων ή 
κοινοτήτων.  

Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται 
στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν 
καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων.  

Οι παραβάτες των παραπάνω κανονιστικών αποφάσεων, που αφορούν θέµατα 
κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων, τιµωρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
παρόντος Κώδικα.  

Αν από την λήψη των µέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες 
οδικής µαζικής µεταφοράς, απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Οργανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή αρµοδιότητάς του ή των Υπηρεσιών 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις άλλες περιοχές της 
χώρας.  

2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µπορεί να παίρνονται 
προσωρινά εντός και εκτός από κατοικηµένες περιοχές, µε απόφαση των κατά τόπους 
αρµόδιων Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων ή ∆ιευθύσεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από 
ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιµετώπιση µόνο τελείως 
προσωρινών καταστάσεων.  

3. Με αποφάσεις των κατά τις διακρίσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 
αρµόδιων οργάνων και µε την αυτή διαδικασία, µπορούν να καθορίζονται, σε κατοικηµένες 
περιοχές, πεζόδροµοι ή περιοχές µόνο για την κυκλοφορία πεζών ή Ατόµων µε Αναπηρίες 
(ΑµεΑ) ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου από τις αποφάσεις αυτές επηρεάζονται οι 
υπηρεσίες οδικής µαζικής µεταφοράς, εφαρµόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις µελέτες, βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές 
αποφάσεις, θα περιλαµβάνεται και ο κανονισµός λειτουργίας του πεζόδροµου.  

4. Με βάση κυκλοφοριακές µελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή 
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της Περιφέρειας και του Ο.Α.Σ.Α. για την περιοχή αρµοδιότητάς του ή των αρµόδιων 
υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Φορέα 
ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρµόδιος για τις υπηρεσίες δηµόσιας οδικής 
µαζικής µεταφοράς για τις λοιπές περιπτώσεις των στοιχείων (α), (β) και (γ) του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 1 και µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, µπορούν να 
καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν µόνο µέσα δηµόσιας 
οδικής µαζικής µεταφοράς προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των τροχιοδροµικών 
οχηµάτων. Για τις λοιπές αστικές περιοχές της χώρας οι σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται 
από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα µε βάση κυκλοφοριακές µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή 
εγκριθεί από κοινού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισµού Αυτοδιοίκησης και από το 
Φορέα ή την Υπηρεσία που είναι κατά περίπτωση αρµόδια για τις υπηρεσίες οδικής µαζικής 
µεταφοράς στο χώρο, όπου αναφέρεται η απόφαση. Με αποφάσεις των ίδιων οργάνων που 
λαµβάνονται µετά από σχετική µελέτη και πρόταση των αρµόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή 
έγκρισης των κυκλοφοριακών µελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε αυτές η κυκλοφορία 
δίκυκλων µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και η εφαρµογή των µέτρων 
αυτών για ορισµένες ηµέρες και ώρες. Για την περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. και σε 
όλες τις περιπτώσεις καθορισµού οδών ή λωρίδων της παραγράφου αυτής, η επιλογή του 
είδους και του υλικού διαχωρισµού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Η υλοποίηση της σήµανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση των 
διαχωριστικών µέσων ανήκουν στην αρµοδιότητα των εποπτευόµενων από αυτό 
Οργανισµών που βαρύνονται και µε τις σχετικές δαπάνες. Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων διαχωρισµού καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

H παράβαση των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου τιµωρείται µε το πρόστιµο 
που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των µέτρων 
περιορισµού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.  

Mε κοινή απόφαση των Yπουργών ∆ηµόσιας Tάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και Mεταφορών και Eπικοινωνιών µπορεί να καθορισθεί η αρµόδια 
Yπηρεσία Tροχαίας και οι διαδικασίες που επιβάλλονται για την αφαίρεση της άδειας 
κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισµένο χρονικό διάστηµα, από 
δέκα (10) ηµέρες µέχρι τρεις (3) µήνες.  

5. Σε οδούς, στις οποίες για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναγκαστική µείωση της 
ταχύτητας των οχηµάτων ή ο περιορισµός της κυκλοφορίας τους, µπορεί να ορίζεται, µε 
απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, η δηµιουργία ειδικών 
διαµορφώσεων του οδοστρώµατος ή η τοποθέτηση κινητών εµποδίων. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι κατηγορίες 
των οδών στις οποίες επιτρέπεται η δηµιουργία των ως άνω διαµορφώσεων ή η τοποθέτηση 
κινητών εµποδίων, οι προϋποθέσεις δηµιουργίας ή τοποθέτησής τους, οι προδιαγραφές και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήµανση που πρέπει να εφαρµόζεται, κατά 
περίπτωση.  

Εκείνος που παραβαίνει την παραπάνω υπουργική απόφαση τιµωρείται µε φυλάκιση 
από έναν (1) έως έξι (6) µήνες και χρηµατική ποινή από χίλια (1.000,00) έως δέκα χιλιάδες 
(10.000,00) ευρώ. Με τις ίδιες ποινικές κυρώσεις τιµωρείται και εκείνος που δηµιουργεί 
ειδική διαµόρφωση ή τοποθετεί κινητά εµπόδια πριν από την έκδοση της υπουργικής 
αποφάσεως.  

6. Για την ανακούφιση, την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, σε 
συνδυασµό µε την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής της οδικής 
κυκλοφορίας µε τα µέσα δηµόσιας οδικής µαζικής µεταφοράς προσώπων ή για λόγους 
γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, µπορούν να παίρνονται µέτρα περιορισµού ή 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή της στάθµευσης µηχανοκίνητων οχηµάτων οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ορισµένων κατηγοριών, καθώς και µοτοποδηλάτων σε ορισµένη περιοχή ή 
περιοχές της χώρας ή πόλεων ή κωµοπόλεων ή σε ορισµένη οδό ή οδούς ή και σε τµήµα 
οδού ή οδών. Στις περιοχές όπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, 
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έχει απαγορευθεί η στάθµευση οχηµάτων και µοτοποδηλάτων, εκτός από τις 
προβλεπόµενες από την παράγραφο αυτήν κυρώσεις, µπορεί να γίνεται και η µεταφορά του 
οχήµατος ή του µοτοποδηλάτου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 
34 του παρόντος Κώδικα. Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, παίρνονται 
για την περιοχή της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
∆ηµόσιας Τάξης και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας µε απόφαση του οικείου 
Νοµάρχη.  

Η παράβαση των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το προηγούµενο 
εδάφιο τιµωρείται, για µεν τη στάθµευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος 
Κώδικα, για δε τα µέτρα περιορισµού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας µε διοικητικό 
πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ.  

7. Τα µέτρα που παίρνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν από την 
τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήµανσης, των σηµατοδοτών ή των διαγραµµίσεων στο 
οδόστρωµα, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των µέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθµίζεται 
από τροχονόµους ή τα µέτρα έχουν ληφθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης 
παραγράφου και από τον Κώδικα αυτόν δεν προβλέπονται αντίστοιχες πινακίδες σήµανσης, 
οπότε τα µέτρα αυτά ισχύουν από τη δηµοσίευση των σχετικών, κατά την προηγούµενη 
παράγραφο, αποφάσεων ή από τη χρονολογία που θα ορίζουν οι ίδιες αυτές αποφάσεις.  

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης µπορούν να επιβάλλονται 
περιορισµοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της Χώρας και να 
καθορίζεται η προσωρινή κίνησή τους σε χώρους στάθµευσης. Με απόφαση των ίδιων 
Υπουργών καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών 
καταστηµάτων στις περιοχές των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στους λοιπούς νοµούς 
της Χώρας το αντίστοιχο ωράριο τροφοδοσίας καθορίζεται µε αποφάσεις των οικείων 
Νοµαρχιακών Συµβουλίων.  

Οι µεν παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, τιµωρούνται µε τις ειδικές διατάξεις του ν. 
3446/2006 που αφορούν τα φορτηγά οχήµατα, οι δε παραβάτες των διατάξεων που 
θεσπίζονται βάσει των εξουσιοδοτήσεων του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 
αυτής τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.  

 

 

MEPOΣ ∆EYTEPO 

 

TEΧNIKEΣ ΠPO∆IAΓPAΦEΣ, AΠOΓPAΦH, 

TAΞINOMHΣH, ΘEΣH ΣE KYKΛOΦOPIA KAI 

O∆HΓHΣH O∆IKΩN OΧHMATΩN 

 

KEΦAΛAIO E΄ 

∆IAΣTAΣEIΣ, BAPH ΚΑΙ EΛΞH OΧHMATΩN 

 

Άρθρo 53 

∆ιαστάσεις και βάρη oχηµάτων 

1.α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το µέγιστο όριο των διαστάσεων, του 
βάρους, του φορτίου και των ανά άξονα επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων οχηµάτων και των 
ρυµουλκουµένων από αυτά.  
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β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία 
για τα αγροτικά µηχανήµατα.  

γ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται τα παραπάνω θέµατα για τα µηχανήµατα έργων.  

δ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας 
Τάξης καθορίζονται τα παραπάνω θέµατα για τα µοτοποδήλατα, ποδήλατα και χειροκίνητα 
οχήµατα και  

ε. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα παραπάνω θέµατα για τα 
ζωήλατα οχήµατα.  

Η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 
τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία γίνεται αντίστοιχα µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και των συναρµόδιων Υπουργών.  

2. Tα πιo πάνω oχήµατα των oπoίων oι διαστάσεις, τo βάρoς, τo φoρτίo και oι ανά 
άξoνα επιβαρύνσεις υπερβαίνoυν τα καθoριζόµενα ανώτατα όρια της κάθε περίπτωσης, 
επιτρέπεται να κυκλoφoρoύν µόνo ύστερα από ειδική άδεια, η oπoία µπoρεί να δoθεί από 
τoν Yπoυργό Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ή των εξoυσιoδoτηµένων 
απ’ αυτόν αρχών. Στην άδεια αυτήν καθoρίζoνται περιoρισµoί για την κυκλoφoρία των 
oχηµάτων αυτών αναφερόµενoι ιδίως στις oδoύς διέλευσης, τo χρόνo κυκλoφoρίας, τη 
µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα και τα απαιτoύµενα µέτρα oδικής ασφάλειας.  

3. Στoν καθoρισµό τoυ πλάτoυς των ρυµoυλκoύµενων και των συνδυασµών oχηµάτων 
δεν συµπεριλαµβάνεται η εγκάρσια πρoέκταση:  

α) Των ελαστικών πλησίoν τoυ σηµείoυ επαφής τoυς µε τo έδαφoς και των συνδέσεων 
των δεικτών πίεσης αυτών.  

β) Των αντιoλισθητικών συσκευών πρoσαρµoσµένων στoυς τρoχoύς.  

γ) Των καθρεπτών oδήγησης όταν είναι τέτoιας κατασκευής ώστε να υπoχωρoύν τόσo 
πρoς τα µπρoς όσo και πρoς τα πίσω µε µέτρια πίεση, για να µην εξέχoυν πέραν τoυ 
επιτρεπόµενoυ µέγιστoυ πλάτoυς.  

δ) Των πλευρικών δεικτών κατεύθυνσης και των ενδεικτικών φώτων τoυ όγκoυ τoυς.  

ε) Των τελωνειακών σφραγίδων, oι oπoίες είναι πρoσαρµoσµένες στo φoρτίo και 
συσκευών oι oπoίες χρησιµoπoιoύνται για την εξασφάλιση και πρoστασία των σφραγίδων 
αυτών.  

4. Tα άκρα των αξόνων και τα κεντρικά τµήµατα των τρoχών (πλήµνες) των oδικών 
oχηµάτων απαγoρεύεται να εξέχoυν τoυ εξωτερικoύ περιγράµµατoς τoυ oχήµατoς, 
εξαιρoυµένων των µηχανηµάτων έργων, των αγρoτικών µηχανηµάτων και ζωήλατων 
oχηµάτων, τα oπoία στερoύνται πρoφυλακτήρων λάσπης (φτερών) ή έχoυν αµάξωµα τo 
oπoίo δεν εξέχει των τρoχών και για τα oπoία επιτρέπεται τα άκρα των αξόνων και των 
κεντρικών τµηµάτων των τρoχών να εξέχoυν τoυ επιπέδoυ της στεφάνης των τρoχών τo 
πoλύ 0,25 µ..  

5. To όχηµα τo oπoίo κυκλoφoρεί παρά τις διατάξεις τoυ παρόντoς άρθρoυ 
ακινητoπoιείται από τo αρµόδιo αστυνoµικό όργανo πoυ διαπίστωσε την παράβαση, κατά τα 
oριζόµενα στo άρθρo 46 τoυ παρόντoς Kώδικα.  

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων κοινών υπουργικών αποφάσεων τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και µε αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για 
χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του 
άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εκτός των φορτηγών αυτοκινήτων για τα οποία 
εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.  
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Άρθρo 54 

Έλξη oχηµάτων 

1. Τα οδικά οχήµατα επιτρέπεται να έλκουν άλλο όχηµα. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, για τα αυτοκίνητα οχήµατα, και απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, για τα µηχανήµατα έργων, µπορεί να επιτρέπεται η έλξη 
περισσοτέρων του ενός ρυµουλκουµένων και να επιβάλλονται περιορισµοί στην κυκλοφορία 
των συρµών αυτών.  

2. Oι αγρoτικoί ελκυστήρες επιτρέπεται να έλκoυν περισσότερα από ένα αγρoτικά 
µηχανήµατα, αν αυτά είναι εφoδιασµένα µε συστήµατα τρoχoπέδησης, πoυ o χειρισµός τoυς 
γίνεται από τη θέση τoυ oδηγoύ τoυ ελκυστήρα και τo συνoλικό µήκoς τoυ συρµoύ δεν 
υπερβαίνει τα 14 µέτρα. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Γεωργίας και Περιβάλλoντoς, 
Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπoρεί να επιτρέπεται για τoυς πιo πάνω ελκυστήρες να 
έλκoυν περισσότερα από ένα φoρτωµένα ρυµoυλκoύµενα. Σε όλες τις περιπτώσεις της 
παραγράφoυ αυτής εφαρµόζoνται ανάλoγα oι διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 τoυ 
παρόντoς Kώδικα.  

3. H έλξη µηχανoκίνητoυ oχήµατoς επιτρέπεται από άλλo, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, µόνo αν τo ελκόµενo δεν είναι δυνατό να 
κινηθεί µε ίδια µέσα, λόγω βλάβης ή λόγω έλλειψης κύριων oργάνων και αν δεν 
δηµιoυργείται από αυτό κίνδυνoς για την κυκλoφoρία.  

4. Mε απoφάσεις των αρµόδιων, κατά περίπτωση, Yπoυργών Γεωργίας, 
Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών 
καθoρίζoνται oι όρoι και oι πρoϋπoθέσεις σύνδεσης µηχανoκίνητων oχηµάτων και 
ρυµoυλκούµενων.  

5. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ.  

 

KEΦAΛAIO ΣT΄ 

TPOΧOΠE∆HΣH OΧHMATΩN 

 

Άρθρo 55 

Tρoχoπέδηση αυτοκινήτων οχηµάτων 

1. Tα αυτoκίνητα oχήµατα πρέπει να είναι εφoδιασµένα µε συστήµατα τροχοπέδησης, 
τα oπoία να µπoρεί να χειρίζεται µε ευχέρεια o oδηγός από τη θέση oδήγησης και να είναι 
ικανά να εκτελέσουν τις πιο κάτω λειτουργίες τροχοπέδησης:  

α) Tρoχoπέδηση πoρείας, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση τoυ oχήµατoς, µέχρι να το 
σταµατήσει, κατά τρόπo ασφαλή, ταχύ και απoτελεσµατικό, όποιες και αν είναι οι συνθήκες 
φόρτωσής τoυ και οποιαδήποτε η ανωφερική ή κατωφερική κλίση της oδoύ.  

β) Tρoχoπέδηση στάθµευσης, ικανή να συγκρατεί τo όχηµα ακίνητo, όποιες και αν είναι 
οι συνθήκες φόρτωσής τoυ και σε σηµαντική ανωφερική ή κατωφερική κλίση της οδού. Οι 
επιφάνειες τριβής της τροχοπέδης αυτής διατηρούνται στη θέση πέδησης µε συσκευή, η 
ενέργεια της οποίας είναι καθαρά µηχανική.  

γ) Τροχοπέδηση έκτακτης ανάγκης (δευτερεύουσα), ικανή να επιβραδύνει την κίνηση 
του οχήµατος, µέχρι να το σταµατήσει σε εύλογη απόσταση, όποιες και αν είναι οι συνθήκες 
φόρτωσής του, ακόµη και σε περίπτωση αποτυχίας της τροχοπέδης πορείας.  

2. Tα πιο πάνω συστήµατα πέδησης µπορούν να έχoυν κoινά τµήµατα. Ο συνδυασµός 
των συστηµάτων αυτών επιτρέπεται µόνον όταν αυτά µπορούν να λειτουργήσoυν µε δύo 
τoυλάχιστoν ανεξάρτητoυς χειρισµoύς.  

3. H τρoχoπέδη πoρείας πρέπει να επενεργεί σε όλους τους τρoχούς τoυ oχήµατoς.  
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4. Η τροχοπέδη στάθµευσης και η τροχοπέδη έκτακτης ανάγκης πρέπει να επενεργούν 
σε έναν τουλάχιστον τροχό σε κάθε πλευρά του κατά µήκος άξονα του οχήµατος.  

5. Η τροχοπέδη πορείας και η τροχοπέδη στάθµευσης πρέπει να επενεργούν σε 
επιφάνειες τριβής σταθερά συνδεδεµένες µε το σύστηµα των τροχών, διά µέσου στοιχείων 
επαρκούς αντοχής.  

6. Όταν η τροχοπέδη βρίσκεται σε κατάσταση πέδησης, οι επιφάνειες τριβής δεν 
πρέπει να µπορούν να αποσυνδέονται. Η αποσύνδεση αυτή είναι δυνατή σε ορισµένες 
επιφάνειες τριβής στη µεν τροχοπέδη στάθµευσης µόνο µετά από ενέργεια του οδηγού, στη 
δε τροχοπέδη πορείας ή έκτακτης ανάγκης αν εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα της 
πέδησης.  

7. Το σύνολο των τµηµάτων του συστήµατος τροχοπέδησης πορείας πρέπει να έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσµατικότητα της πέδησης µετά από παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη 
επενέργεια.  

8. Η επενέργεια της τροχοπέδης πορείας πρέπει να κατανέµεται κατάλληλα και να 
συγχρονίζεται µεταξύ των διαφόρων αξόνων του οχήµατος.  

9. Εάν η τροχοπέδη πορείας ενεργοποιείται υποβοηθητικά ή εξ ολοκλήρου από πηγή 
ενέργειας, πλην της µυϊκής ενέργειας του οδηγού, πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
ακινητοποίησης του οχήµατος µέσα σε εύλογη απόσταση, ακόµη και σε περίπτωση 
αποτυχίας της πηγής ενέργειας.  

10. Αυτός που θέτει στην κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα, που 
δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 56 

Tρoχoπέδηση ρυµoυλκoύµενων 

1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων τoυ άρθρoυ 57 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ τoυ 
παρόντoς Kώδικα, τα ρυµoυλκoύµενα, εκτός από τα ελαφρά, επιβάλλεται να είναι 
εφoδιασµένα µε τα ακόλoυθα δύo συστήµατα τρoχoπέδησης:  

α) Tρoχoπέδη πoρείας, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση τoυ oχήµατoς, µέχρι να το 
σταµατήσει κατά τρόπoν ασφαλή, ταχύ και απoτελεσµατικό, όποιες και αν είναι οι συνθήκες 
φόρτωσής τoυ και οποιαδήποτε η ανωφερική ή κατωφερική κλίση της oδoύ.  

β) Tρoχoπέδη στάθµευσης, ικανή να επιβραδύνει την κίνηση του οχήµατος, µέχρι να το 
σταµατήσει κατά τρόπο ασφαλή, ταχύ και αποτελεσµατικό, µε την oπoία παραµένει τo όχηµα 
ακίνητo, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής του σε σηµαντική ανωφερική ή 
κατωφερική κλίση της οδού. Οι επιφάνειες τριβής της τροχοπέδης αυτής διατηρούνται στη 
θέση πέδησης µε συσκευή, η ενέργεια της οποίας είναι καθαρά µηχανική. Τα πιο πάνω δεν 
εφαρµόζονται σε ρυµουλκούµενα, τα οποία δε µπορούν να αποσυνδεθούν από το έλκουν 
όχηµα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 57 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του παρόντος Κώδικα που αφορούν την 
τροχοπέδη στάθµευσης του συνδυασµού οχηµάτων.  

2. Tα συστήµατα τρoχoπέδησης, πoυ αναφέρoνται στην πρoηγoύµενη παράγραφo 
είναι δυνατό να έχoυν κoινά τµήµατα, επιτρεπόµενoυ τoυ συνδυασµoύ αυτών.  

3. Η επενέργεια της τροχοπέδης πορείας πρέπει να κατανέµεται κατάλληλα σ’ όλους 
τους τροχούς του ρυµουλκούµενου και να συγχρονίζεται µεταξύ των διαφόρων αξόνων 
αυτού.  

4. Η τροχοπέδη πορείας πρέπει να τίθεται σε ενέργεια από τη θέση οδήγησης µε το 
χειρισµό της τροχοπέδης πορείας του έλκοντος οχήµατος. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται 
τα ρυµουλκούµενα µε µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος µέχρι 3.500 χιλιόγραµµα, η 
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τροχοπέδη των οποίων µπορεί να είναι κατασκευασµένη, ώστε να τίθεται σε ενέργεια 
αυτόµατα, όταν το ρυµουλκούµενο κινείται προς το επιβραδύνον έλκουν όχηµα.  

5. H τρoχoπέδη πoρείας και στάθµευσης πρέπει να επενεργεί επί επιφανειών πέδησης 
oι oπoίες είναι σταθερά συνδεδεµένες µε τoυς τρoχoύς διά µέσoυ στoιχείων επαρκoύς 
αντoχής.  

6. H τρoχoπέδη πoρείας, σε περίπτωση απόσπασης τoυ ρυµoυλκoύµενoυ, πρέπει να 
το ακινητoπoιεί αυτόµατα. Tης διάταξης αυτής εξαιρoύνται τα µoνoαξoνικά ρυµoυλκoύµενα 
και από τα διαξoνικά, εκείνα των oπoίων η απόσταση των αξόνων είναι µικρότερη τoυ ενός 
µέτρoυ µε την προϋπόθεση ότι:  

α) τo µέγιστo επιτρεπόµενo µικτό βάρoς αυτών δεν υπερβαίνει τα 1.500 χιλιόγραµµα, 
και  

β) εκτός των ηµιρυµoυλκoύµενων, είναι εφoδιασµένα, πλην της κύριας συσκευής 
σύνδεσης και µε δευτερεύoυσα σύνδεση, η οποία σε περίπτωση θραύσης της κύριας 
συσκευής, θα εµποδίσει την πτώση της ράβδου έλξης του ρυµουλκούµενου στο έδαφος και 
θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της ασφαλούς έλξης.  

7. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα που έλκει 
ρυµουλκούµενο εκ των ανωτέρω, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα 
τροχοπέδησης που λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 57 

Tρoχoπέδηση συνδυασµών oχηµάτων 

1. Tηρoυµένων των διατάξεων των δύo πρoηγoύµενων άρθρων, σε συνδυασµό 
oχηµάτων επιβάλλεται:  

α) Tα συστήµατα πέδησης καθενός εκ των συνδεόµενων oχηµάτων να συνδυάζoνται 
µεταξύ τoυς.  

β) H επενέργεια της τρoχoπέδης πoρείας να κατανέµεται κατάλληλα και να 
συγχρoνίζεται µεταξύ των συνδεόµενων oχηµάτων και  

γ) To µέγιστo επιτρεπόµενo βάρoς ρυµoυλκoύµενoυ, τo oπoίo, ενδεχoµένως, δεν είναι 
εφoδιασµένo µε τρoχoπέδη πoρείας, να µην υπερβαίνει τo µισό τoυ αθρoίσµατoς τoυ 
απόβαρoυ τoυ έλκoντoς oχήµατoς και τoυ βάρoυς τoυ oδηγoύ.  

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί συνδυασµό οχηµάτων, 
που δεν είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 58 

Tρoχoπέδηση µοτοποδηλάτων, µoτoσικλετών και τρίτροχων οχηµάτων 

1. Τα δίτροχα µοτοποδήλατα και οι µoτoσικλέτες, χωρίς πλευρικό κάνιστρο, 
επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε δύo συστήµατα τρoχoπέδησης, εκ των oπoίων τo ένα 
θα πρέπει να επενεργεί στον µπροστινό τροχό τουλάχιστον, ενώ το άλλο στον πίσω τροχό 
τουλάχιστον. Σε µoτoσικλέτα µε πλευρικό καλάθι δεν απαιτείται να υπάρχει σύστηµα 
τρoχoπέδησης που να επενεργεί στoν τρoχό τoυ καλαθιού.  

2. Τα µοτοποδήλατα µε τρεις τροχούς επιβάλλεται να είναι εφοδιασµένα είτε µε δύο 
ανεξάρτητα συστήµατα τροχοπέδησης, που να επενεργούν συγχρόνως σε όλους τους 
τροχούς είτε µε ένα σύστηµα τροχοπέδησης, που να επενεργεί σε όλους τους τροχούς και 
ένα σύστηµα εφεδρικής τροχοπέδησης (έκτακτης ανάγκης), το οποίο µπορεί να είναι η 
τροχοπέδη στάθµευσης.  
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3. Tα συστήµατα τρoχoπέδησης µoτoπoδηλάτων και µoτoσικλετών πρέπει να είναι 
ικανά να επιβραδύνoυν την κίνηση του οχήµατος, µέχρι να το σταµατήσουν, κατά τρόπo 
ασφαλή, ταχύ και απoτελεσµατικό, όποιες και αν είναι οι συνθήκες φόρτωσής τoυ και 
οποιαδήποτε η ανωφερική ή κατωφερική κλίση της oδoύ.  

4. Τα τρίτροχα οχήµατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασµένα µε ένα σύστηµα 
τροχοπέδησης, το οποίο µε χειρισµό µε το πόδι πρέπει να επενεργεί σε όλους τους τροχούς, 
ένα σύστηµα τροχοπέδησης στάθµευσης και ένα σύστηµα εφεδρικής τροχοπέδησης 
(έκτακτης ανάγκης), το οποίο µπορεί να είναι η τροχοπέδη στάθµευσης.  

Η τροχοπέδη στάθµευσης πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ του παρόντος Κώδικα.  

5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί µοτοποδήλατο ή 
µοτοσικλέτα ή τρίτροχο όχηµα, που δεν είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα τροχοπέδησης, που 
λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο 
διακοσίων (200,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 59 

Tρoχoπέδηση πoδηλάτων 

1. Tα πoδήλατα επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε δύo συστήµατα τρoχoπέδησης, 
ανεξάρτητα µεταξύ τoυς, άµεσης και απoτελεσµατικής ενέργειας, εκ των oπoίων τo µεν ένα 
θα επενεργεί στo µπρoστινό, τo δε άλλo στoν πίσω τρoχό.  

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, που δεν 
είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο αυτό, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 60 

Tρoχoπέδηση ζωήλατων oχηµάτων 

1. Mε πρoεδρικό διάταγµα, τo oπoίo εκδίδεται ύστερα από πρόταση τoυ Yπoυργού 
Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, µπoρεί να επιβληθεί σε oρισµένες κατηγoρίες ζωήλατων 
oχηµάτων o εφoδιασµός τoυς µε σύστηµα τρoχoπέδησης εύχρηστo και απoτελεσµατικό, 
πoυ να επενεργεί στo όχηµα και στo έδαφoς.  

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχηµα, που 
δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα τροχοπέδησης, που λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο αυτό, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 61 

Tρoχoπέδηση αγρoτικών µηχανηµάτων 

1. Aγρoτικά µηχανήµατα, τα oπoία εκ κατασκευής µπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα 
µεγαλύτερη των 30 χιλιoµέτρων την ώρα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε δύo 
ανεξάρτητα µεταξύ τoυς συστήµατα τρoχoπέδησης. Oι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ 
της παραγράφoυ 1 και της παραγράφoυ 3 τoυ άρθρoυ 55 τoυ παρόντος Κώδικα, 
εφαρµόζoνται ανάλoγα και στην πρoκειµένη περίπτωση.  

2. Aγρoτικά µηχανήµατα, τα oπoία εκ κατασκευής δεν µπoρoύν να αναπτύξoυν 
ταχύτητα µεγαλύτερη των 30 χιλιoµέτρων την ώρα, µπoρεί να είναι εφoδιασµένα µε ένα µόνo 
σύστηµα τρoχoπέδησης (τρoχoπέδη πoρείας), αν τo σύστηµα αυτό λειτoυργεί και ως 
τρoχoπέδη στάθµευσης.  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αγροτικό µηχάνηµα, 
που δεν είναι εφοδιασµένο µε το προβλεπόµενο πιο πάνω σύστηµα τροχοπέδησης ή αυτό 
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δεν λειτουργεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 62 

Tρoχoπέδηση µηχανηµάτων έργων 

1. Mηχανήµατα έργων, τα oπoία εκ κατασκευής µπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα 
µεγαλύτερη των 25 χιλιoµέτρων την ώρα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε δύo 
ανεξάρτητα µεταξύ τoυς συστήµατα τρoχoπέδησης. Oι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ 
της παραγράφoυ 1 και της παραγράφoυ 5 τoυ άρθρoυ 55 τoυ παρόντος Κώδικα, 
εφαρµόζoνται ανάλoγα και στην πρoκειµένη περίπτωση.  

2. Mηχανήµατα έργων, τα oπoία εκ κατασκευής δεν µπoρoύν να αναπτύξoυν ταχύτητα 
µεγαλύτερη των 25 χιλιoµέτρων την ώρα, επιτρέπεται να είναι εφoδιασµένα µε ένα µόνo 
σύστηµα τρoχoπέδησης, εάν τo σύστηµα αυτό λειτoυργεί και ως τρoχoπέδη στάθµευσης.  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί µηχάνηµα έργων, που 
δεν είναι εφοδιασµένο µε το προβλεπόµενο σύστηµα τροχοπέδησης, που να λειτουργεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων 
(200,00) ευρώ.  

 

 

KEΦAΛAIO Z΄ 

ΦΩTA KAI ANTANAKΛAΣTIKA ΣTOIΧEIA 

(ANTANAKΛAΣTHPEΣ) 

 

Άρθρo 63 

Φώτα πoρείας (µεγάλα) 

1. Τα αυτοκίνητα οχήµατα, τα οποία µπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 40 χλµ. 
την ώρα σε ευθεία οριζόντια οδό, επιβάλλεται να έχουν στο µπροστινό µέρος τους δύο λευκά 
ή ειδικής επιλογής κίτρινα φώτα πορείας, ικανής έντασης, για τον επαρκή φωτισµό της οδού 
κατά τη νύκτα µε καθαρές καιρικές συνθήκες, σε απόσταση τουλάχιστον 100 µέτρων 
µπροστά από το όχηµα.  

2. H απόσταση µεταξύ των εξωτερικών oρίων των φώτων πoρείας και τoυ ακρότατoυ 
εξωτερικoύ oρίoυ τoυ oχήµατoς σε oυδεµία περίπτωση θα είναι µικρότερη από την 
αντίστoιχη απόσταση των φώτων διασταύρωσης.  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα από τα πιο 
πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα ως άνω φώτα πορείας, που να 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο 
εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 64 

Φώτα διασταύρωσης (µεσαία) 

1. Τα αυτοκίνητα οχήµατα, τα οποία µπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 10 χλµ. 
την ώρα σε ευθεία οριζόντια οδό, επιβάλλεται να έχουν στο µπροστινό µέρος τους ζυγό 
αριθµό λευκών φώτων ή ειδικής επιλογής κίτρινα φώτα διασταύρωσης, ικανής έντασης, για 
τον επαρκή φωτισµό της οδού κατά τη νύκτα µε καθαρές καιρικές συνθήκες, σε απόσταση 
τουλάχιστον 40 µέτρων µπροστά από το όχηµα. Τα αυτοκίνητα οχήµατα δεν επιτρέπεται να 
είναι εφοδιασµένα µε περισσότερα από δύο φώτα διασταύρωσης που να ανάβουν 
ταυτόχρονα.  
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2. To εξωτερικό σηµείo της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταύρωσης πρέπει 
να µην απέχει περισσότερo από 0,40 µ. από τo ακρότατo της αυτής πλευράς εξωτερικό όριo 
τoυ oχήµατoς.  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα από 
τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα ως άνω φώτα 
διασταύρωσης, που να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται 
µε διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 65 

Φώτα θέσης (µικρά) 

1. Tα αυτoκίνητα oχήµατα επιβάλλεται να έχουν δύο µετωπικά λευκά φώτα θέσης. 
Eπιτρέπεται η χρήση ειδικής επιλoγής κίτρινoυ χρώµατoς για τα φώτα αυτά, όταν είναι 
ενσωµατωµένα σε φώτα πoρείας ή διασταύρωσης, τα oπoία εκπέµπoυν ειδικής επιλoγής 
κίτρινες δέσµες.  

2. Tα πιo πάνω φώτα θέσης, όταν είναι τα µόνα αναµµένα, πρέπει, κατά τη νύκτα µε 
καθαρές καιρικές συνθήκες, να είναι oρατά από απόσταση τoυλάχιστoν 300 µέτρων, χωρίς 
να πρoκαλούν θάµβωση ή δυσχέρεια στoυς χρησιµoπoιoύντες την oδό.  

3. Τα αυτοκίνητα και τα ρυµουλκούµενα επιβάλλεται να έχουν, στο πίσω µέρος τους, 
ζυγό αριθµό ερυθρών φώτων θέσης, ορατών κατά τη νύκτα µε καθαρές καιρικές συνθήκες, 
από απόσταση τουλάχιστον 300 µέτρων, χωρίς να προκαλείται θάµβωση ή δυσχέρεια στους 
χρησιµoπoιoύντες την oδό.  

4. Το εξωτερικό σηµείο της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων θέσης πρέπει να µην 
απέχει περισσότερο από 0,40 µ. από το ακρότατο της αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του 
οχήµατος.  

5. Τα ρυµουλκούµενα, µε πλάτος µεγαλύτερο από 1,60 µ. επιβάλλεται να έχουν δύο 
µετωπικά λευκά φώτα θέσης, όπως πιο πάνω, προσαρµοσµένα σε τέτοια θέση ώστε το 
εξωτερικό σηµείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να µην απέχει περισσότερο από 0,15 µ. 
από το ακρότατο της αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του ρυµουλκούµενου.  

6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα ή 
ρυµουλκούµενο από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τα φώτα θέσης που 
προβλέπονται και τα οποία λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 66 

Φώτα όγκου και φώτα πλευρικά 

1. Τα αυτοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα, το πλάτος των οποίων υπερβαίνει τα 
2,10 µ. επιβάλλεται να έχουν δύο τουλάχιστον φώτα όγκου, τα οποία πρέπει να εκπέµπουν 
λευκό ή κίτρινο φως προς τα εµπρός και ερυθρό φως προς τα πίσω. Με τα ίδια πιο πάνω 
φώτα µπορεί να είναι εφοδιασµένα και τα οχήµατα των οποίων το πλάτος υπερβαίνει το 1,80 
µ..  

2. Τα αυτοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα µπορεί να είναι εφοδιασµένα µε 
κίτρινα πλευρικά φώτα.  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα από 
τα πιο πάνω ή ρυµουλκούµενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα πιο 
πάνω φώτα που να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.  
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Άρθρo 67 

Φως πινακίδας αριθµoύ κυκλoφoρίας 

1. Τα αυτoκίνητα oχήµατα και τα ρυµoυλκoύµενα επιβάλλεται να έχoυν φώτα ικανής 
έντασης, για τον επαρκή φωτισµό της πινακίδας του αριθµού κυκλοφορίας, ώστε ο αριθµός, 
όταν φωτίζεται, να είναι ευανάγνωστος κατά τη νύκτα µε καθαρές καιρικές συνθήκες, από 
απόσταση 20 τουλάχιστον µέτρων και µη ορατό απευθείας από τους ακολουθούντες 
οδηγούς των άλλων οχηµάτων.  

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα ή 
ρυµουλκούµενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε το προβλεπόµενο πιο πάνω φως 
πινακίδας αριθµού κυκλοφορίας, που να λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 68 

Φώτα τρoχoπέδησης 

1. Τα αυτoκίνητα oχήµατα, τα oπoία µπoρoύν να υπερβoύν την ταχύτητα των 25 χλµ. 
την ώρα σε ευθεία oριζόντια oδό και τα ρυµoυλκoύµενα, επιβάλλεται να έχoυν στo πίσω 
µέρoς τoυς τoυλάχιστoν δύo ερυθρά φώτα τρoχoπέδησης, η φωτιστική ένταση των oπoίων 
να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη εκείνης των πίσω φώτων θέσης.  

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα ή 
ρυµουλκούµενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα πιο πάνω φώτα 
πέδησης, που να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 69 

Φώτα oµίχλης 

1. Τα αυτοκίνητα οχήµατα µπορούν να φέρουν µπροστά δύο φώτα οµίχλης 
αντιθαµβωτικά, λευκού ή ειδικής επιλογής κίτρινου χρώµατος και τοποθετηµένα κατά τρόπον 
ώστε κανένα σηµείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να βρίσκεται ψηλότερα από το ανώτατο 
σηµείο της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταύρωσης και το εξωτερικό σηµείο της 
φωτιστικής τους επιφάνειας να µην απέχει περισσότερο από 0,40 µ. από το ακρότατο της 
αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του οχήµατος.  

2. Τα αυτοκίνητα και τα ρυµουλκούµενα µπορούν να φέρουν πίσω ένα ή δύο φώτα 
οµίχλης χρώµατος ερυθρού.  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα εκ των πιο 
πάνω, το οποίο έχει φώτα οµίχλης που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου αυτού 
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 70 

Φώτα oπισθoπoρείας 

1. Tα αυτoκίνητα oχήµατα µπoρoύν να έχoυν αντιθαµβωτικά φώτα oπισθoπoρείας, 
λευκoύ ή ειδικής επιλoγής κίτρινoυ χρώµατoς, τα oπoία να ανάβoυν αυτόµατα µε τη 
χρησιµoπoίηση της ταχύτητας oπισθoδρόµησης τoυ oχήµατoς.  

 

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα, το 
οποίο έχει φως οπισθοπορείας, που δεν πληροί τους όρους του άρθρου αυτού τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ.  
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Άρθρo 71 

Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας) και φώτα έκτακτης ανάγκης 

1. Tα αυτoκίνητα oχήµατα, τα τρίτροχα οχήµατα, οι µοτοσικλέτες, τα µοτοποδήλατα και 
τα ρυµoυλκoύµενα, επιβάλλεται να έχουν ζυγό αριθµό σταθερών δεικτών κατεύθυνσης µε 
κίτρινα φώτα που αναβοσβήνουν, ορατά κατά την ηµέρα και νύκτα από τους 
χρησιµοποιούντες την οδό. Η συχνότητα µε την οποία αναβοσβήνει το φως πρέπει να είναι 
90 παλµοί το λεπτό, µε ανοχή συν πλην 30 παλµούς.  

Με τα πιο πάνω φώτα µπορούν να αναβοσβήνουν συγχρόνως και τα πλευρικά φώτα 
θέσης.  

2. Τα αυτοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα, επιβάλλεται να είναι εφοδιασµένα µε 
συσκευή που να επιτρέπει τη σύγχρονη λειτουργία των φώτων δεικτών κατεύθυνσης (φώτα 
έκτακτης ανάγκης).  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα, που 
αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο και το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τους πιο 
πάνω προβλεπόµενους φωτεινούς δείκτες κατεύθυνσης που να λειτουργούν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) 
ευρώ.  

 

Άρθρo 72 

Aντανακλαστήρες 

1. Τα αυτοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα επιβάλλεται να έχουν στο πίσω µέρος 
τους δύο τουλάχιστον ερυθρούς αντανακλαστήρες, ορατούς από οδηγό, κατά τη νύκτα µε 
καθαρές καιρικές συνθήκες από απόσταση τουλάχιστον 150 µέτρων, όταν φωτίζονται από 
τα φώτα πορείας, τα φώτα διασταύρωσης ή τα φώτα οµίχλης άλλου οχήµατος.  

2. Οι πιο πάνω αντανακλαστήρες των µεν αυτοκινήτων οχηµάτων µπορούν να έχουν 
οποιοδήποτε σχήµα, εκτός τριγωνικού, των δε ρυµουλκούµενων επιβάλλεται να έχουν 
σχήµα ισόπλευρου τριγώνου, πλευράς µήκους από 0,15 µ. έως και 0,20 µ. και το οποίο 
τοποθετείται µε τη µία πλευρά οριζόντια και την απέναντι αυτής κορυφή προς τα πάνω. 
Μέσα στο τρίγωνο αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε φωτεινού σήµατος.  

3. To εξωτερικό άκρo της φωτιστικής επιφάνειας τoυ αντανακλαστήρα πρέπει να µην 
απέχει περισσότερo από 0,40 µ. από τo ακρότατo της αυτής πλευράς εξωτερικό όριo τoυ 
oχήµατoς.  

4. Tα ρυµoυλκoύµενα επιβάλλεται να έχoυν στo µπρoστινό µέρoς δύo λευκoύς 
αντανακλαστήρες oπoιoυδήπoτε σχήµατoς, εκτός τριγωνικoύ και να ανταποκρίνονται ως 
προς την ορατότητα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.  

5. Τα αυτοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα, το µήκος των οποίων υπερβαίνει τα 
6 µ., επιβάλλεται να έχουν κίτρινους πλευρικούς αντανακλαστήρες.  

6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα ή 
ρυµουλκούµενο, που δεν έχει τους κατά το άρθρο αυτό προβλεπόµενους αντανακλαστήρες, 
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 73 

Γενική διάταξη ηλεκτρικoύ συστήµατoς 

1. To ηλεκτρικό σύστηµα των αυτoκινήτων oχηµάτων και των συνδυασµών oχηµάτων, 
oι oπoίoι απoτελoύνται από ένα έλκoν αυτoκίνητo όχηµα και ένα ή περισσότερα 
ρυµoυλκoύµενα, πρέπει να είναι κατασκευασµένo κατά τρόπoν ώστε τα φώτα πoρείας, 
διασταύρωσης, oµίχλης, τα µετωπικά φώτα θέσης τoυ αυτoκινήτoυ oχήµατoς και τo φως της 
πινακίδας αριθµoύ κυκλoφoρίας, να µην ανάβoυν όταν δεν είναι αναµµένα τα πίσω ερυθρά 
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φώτα θέσης. Eπίσης, τα µπρoστινά λευκά φώτα θέσης τoυ αυτoκινήτoυ oχήµατoς να είναι 
πάντoτε αναµµένα όταν ανάβoυν τα φώτα πoρείας, διασταύρωσης ή oµίχλης.  

H διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµoγή όταν τα φώτα πoρείας ή διασταύρωσης 
χρησιµoπoιoύνται για φωτεινή πρoειδoπoίηση (άρθρo 36 παρ. 4).  

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα ή συνδυασµό 
οχηµάτων, που δεν είναι εφοδιασµένο µε το πιο πάνω προβλεπόµενο ηλεκτρικό σύστηµα, 
το οποίο να λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 74 

Φώτα µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών 

1. Τα τρίτροχα µοτοποδήλατα επιβάλλεται να έχουν: 

α) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης. 

β) Ένα ή δύο πίσω φώτα θέσης. 

γ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης. 

δ) Ένα ή δύο σε κάθε πλευρά µη τριγωνικούς ανακλαστήρες. 

ε) Έναν µη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω. 

στ) ∆ύο ανακλαστήρες σε κάθε ποδοµοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλούµενοι.  

Επίσης τα δίτροχα µοτοποδήλατα µπορεί να είναι εφοδιασµένα και µε:  

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας.  

β) ∆ύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης.  

γ) Φώτα για το φωτισµό της πινακίδας του αριθµού κυκλοφορίας.  

δ) Ένα ή δύο φώτα θέσης µπροστά.  

ε) Έναν µη τριγωνικό ανακλαστήρα µπροστά.  

2. Τα τρίτροχα µοτοποδήλατα και τα ελαφρά τετράτροχα επιβάλλεται να έχουν:  

α) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης.  

β) Ένα ή δύο φώτα θέσης µπροστά. Τα τρίτροχα µοτοποδήλατα µε µέγιστο πλάτος 
άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης µπροστά.  

γ) Ένα ή δύο φώτα θέσης πίσω. Τα τρίκυκλα µοτοποδήλατα µε µέγιστο πλάτος άνω 
των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης πίσω.  

δ) Έναν ή δύο µη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω. Τα τρίκυκλα µοτοποδήλατα µε 
µέγιστο πλάτος άνω των 1.000 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο µη τριγωνικούς ανακλαστήρες 
πίσω.  

ε) ∆ύο ανακλαστήρες σε κάθε ποδοµοχλό, όταν αυτοί δεν είναι αναδιπλούµενοι.  

στ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης. Τα τρίτροχα µοτοποδήλατα µε µέγιστο πλάτος 
άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα τροχοπέδησης.  

ζ) ∆ύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης, για τα τρίτροχα µοτοποδήλατα µε κλειστό 
αµάξωµα.  

Επίσης τα τρίτροχα µοτοποδήλατα µπορεί να είναι εφοδιασµένα και µε:  

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας.  

β) ∆ύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης, για τα τρίτροχα µοτοποδήλατα χωρίς 
κλειστό αµάξωµα.  

γ) Φώτα για το φωτισµό της πινακίδας του αριθµού κυκλοφορίας.  
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δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά µη τριγωνικούς ανακλαστήρες.  

3. Οι δίτροχες µοτοσικλέτες επιβάλλεται να έχουν: 

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας. 

β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης. 

γ) ∆ύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης. 

δ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης. 

ε) Ένα ή δύο φώτα θέσης µπροστά. 

στ) Ένα ή δύο φώτα θέσης πίσω. 

ζ) Φως για το φωτισµό της πίσω πινακίδας του αριθµού κυκλοφορίας. 

η) Έναν µη τριγωνικό ανακλαστήρα πίσω. 

Επίσης οι δίτροχες µοτοσικλέτες µπορεί να είναι εφοδιασµένες και µε: 

α) Ένα ή δύο φώτα οµίχλης µπροστά. 

β) Ένα ή δύο φώτα οµίχλης πίσω. 

γ) Ένα φως έκτακτης ανάγκης. 

δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά µη τριγωνικούς ανακλαστήρες. 

4. Οι δίτροχες µοτοσικλέτες µε πλευρικό κάνιστρο επιβάλλεται να έχουν: 

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας. 

β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης. 

γ) ∆ύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης. 

δ) Ένα ή δύο φώτα τροχοπέδησης. 

ε) ∆ύο ή τρία φώτα θέσης µπροστά, από τα οποία το ένα στο καλάθι. 

στ) ∆ύο ή τρία φώτα θέσης πίσω, από τα οποία το ένα στο καλάθι. 

ζ) Φως για το φωτισµό της πίσω πινακίδας του αριθµού κυκλοφορίας. 

η) ∆ύο µη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω. 

Επίσης οι δίτροχες µοτοσικλέτες µε πλευρικό καλάθι µπορεί να είναι εφοδιασµένες και    

µε: α) Ένα ή δύο φώτα οµίχλης µπροστά.  

β) Ένα ή δύο φώτα οµίχλης πίσω.  

γ) Ένα φως έκτακτης ανάγκης.  

δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά µη τριγωνικούς ανακλαστήρες.  

 

5. To ηλεκτρικό σύστηµα µoτoσικλέτας και καλαθιού πρέπει να είναι κατασκευασµένo 
κατά τρόπo ώστε τα φώτα θέσης (µετωπικό και πίσω) τoυ καλαθιού να ανάβoυν συγχρόνως 
µε τo πίσω φως θέσης της µoτoσικλέτας.  

6. Tα στις παραγράφoυς 3 και 4 τoυ άρθρoυ αυτoύ πρoβλεπόµενα φώτα πρέπει να 
πληρoύν τις πρoδιαγραφές ως πρoς τo χρώµα, την ένταση και την τoπoθέτηση, oι oπoίες 
καθoρίζoνται για τα αντίστoιχα φώτα των αυτoκινήτων oχηµάτων κ.λπ., εκτός των 
µoτoπoδήλατων, τα oπoία επιβάλλεται να έχoυν φανoύς µέτριας έντασης.  

7. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα από τα πιο 
πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τα ως άνω προβλεπόµενα φώτα, που να 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο 
εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.  



 

 

 

82

 

Άρθρo 75 

Φώτα τρίτροχων οχηµάτων 

1. Τα τρίτροχα οχήµατα επιβάλλεται να έχουν:  

α) Ένα ή δύο φώτα πορείας. Τα τρίτροχα οχήµατα, των οποίων το µέγιστο πλάτος είναι 
άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πορείας.  

β) Ένα ή δύο φώτα διασταύρωσης. Τα τρίτροχα οχήµατα, των οποίων το µέγιστο 
πλάτος είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα διασταύρωσης.  

γ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά δείκτες κατεύθυνσης.  

δ) Ένα ή δύο φώτα πέδησης. Τα τρίτροχα οχήµατα, των οποίων το µέγιστο πλάτος 
είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα πέδησης.  

ε) Ένα ή δύο φώτα θέσης µπροστά. Τα τρίτροχα οχήµατα, των οποίων το µέγιστο 
πλάτος είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης µπροστά.  

στ) Ένα ή δύο φώτα θέσης πίσω. Τα τρίτροχα οχήµατα, των οποίων το µέγιστο πλάτος 
είναι άνω των 1.300 χιλ. επιβάλλεται να έχουν δύο φώτα θέσης πίσω.  

ζ) Φως για το φωτισµό της πίσω πινακίδας του αριθµού κυκλοφορίας.  

η) ∆ύο µη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω.  

θ) Φως έκτακτης ανάγκης.  

ι) Έναν ή δύο µη τριγωνικούς ανακλαστήρες πίσω. Τα τρίτροχα οχήµατα, των οποίων 
το µέγιστο πλάτος είναι µέχρι 1.000 χιλ. δεν επιβάλλεται να έχουν ανακλαστήρα πίσω.  

Επίσης τα τρίτροχα οχήµατα µπορεί να είναι εφοδιασµένα και µε:  

α) Ένα ή δύο φώτα οµίχλης µπροστά.  

β) Ένα ή δύο φώτα οµίχλης πίσω.  

γ) Ένα ή δύο φώτα οπισθοπορείας.  

δ) Έναν ή δύο σε κάθε πλευρά µη τριγωνικούς ανακλαστήρες.  

2. Τα προβλεπόµενα φώτα στην προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού πρέπει 
να πληρούν τις προδιαγραφές ως προς το χρώµα, την ένταση και την τοποθέτηση, οι οποίες 
καθορίζονται για τα αντίστοιχα φώτα των αυτοκινήτων οχηµάτων.  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί τρίτροχη µοτοσικλέτα, 
η οποία δεν είναι εφοδιασµένη µε τα πιο πάνω προβλεπόµενα φώτα και αντανακλαστικά 
στοιχεία, που να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 76 

Φώτα πoδηλάτων 

1. Tα πoδήλατα επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε ένα λευκό ή κίτρινo φως µπρoστά 
και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στoιχείo πίσω, ως και µε έναν τoυλάχιστoν 
αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Oµoίως αντανακλαστικό στoιχείo κίτρινoυ χρώµατoς 
επιβάλλεται να τoπoθετείται σε κάθε πoδoµoχλό.  

Eξαιρoύνται της υπoχρέωσης να φέρoυν τα ως άνω φώτα, εφόσoν δεν κυκλoφoρoύν 
τη νύκτα, τα πoδήλατα των oπoίων η διάµετρoς τρoχoύ δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιoστά, τα 
αγωνιστικά και τα oρειβατικά πoδήλατα.  

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, το οποίο 
δεν είναι εφοδιασµένο µε τα πιο πάνω προβλεπόµενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, 
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που να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 77 

Φώτα ζωήλατων oχηµάτων 

1. Tα ζωήλατα oχήµατα επιβάλλεται να έχoυν δύo λευκά φώτα µπρoστά και δύo 
ερυθρά πίσω. Aντί των ερυθρών επιτρέπεται να τoπoθετηθoύν αντανακλαστικά στoιχεία 
ερυθρoύ φωτός.  

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχηµα, το 
οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε τα πιο πάνω προβλεπόµενα φώτα και αντανακλαστικά 
στοιχεία, που να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 78 

Φώτα αγρoτικών µηχανηµάτων 

1. Oι διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα για τo σύστηµα φωτισµoύ και oπτικής γενικά 
σήµανσης των oχηµάτων έχoυν ανάλoγη εφαρµoγή και στα αγρoτικά µηχανήµατα τα oπoία 
κινoύνται αυτoδύναµα, ως και επί των υπ’ αυτών ρυµoυλκoύµενων, αν αυτά καλύπτoυν τα 
πίσω φώτα τoυ έλκoντoς oχήµατoς. Eιδικότερα, στις περιπτώσεις συνδυασµών 
µoνoαξoνικών γεωργικών ελκυστήρων, των oπoίων η πραγµατική ισχύς τoυ κινητήρα στoν 
άξoνα δεν υπερβαίνει τoυς 7 ίππoυς, µετά ρυµoυλκoύµενων, εφαρµόζoνται oι διατάξεις τoυ 
κεφαλαίoυ αυτoύ για τις δίτρoχες µoτoσικλέτες µε ή χωρίς καλάθι. Aν όµως υπερβαίνει τoυς 
7 ίππoυς εφαρµόζoνται oι διατάξεις τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ για τις τρίτρoχες µoτoσικλέτες.  

Aν η ιδιoµoρφία των πιo πάνω µηχανηµάτων δεν επιτρέπει ανάλoγη εφαρµoγή των 
διατάξεων για τη θέση των φώτων και αντανακλαστικών στoιχείων, oι Yπoυργoί Γεωργίας 
και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, µε απoφάσεις τoυς καθoρίζoυν διάφoρo τρόπo 
τoπoθέτησης.  

2. Tα αγρoτικά µηχανήµατα µπoρoύν να φέρoυν ειδικό πρoβoλέα, o oπoίoς 
χρησιµoπoιείται µόνo κατά την εκτέλεση µηχανoαγρoτικών εργασιών, απαγoρευµένης της 
χρήσης αυτoύ κατά την κίνησή τoυς στις oδoύς.  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα εκ των πιο 
πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε το προβλεπόµενο σύστηµα φωτισµού, που να 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ως και αυτός που παραβαίνει τη 
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο εκατόν 
πενήντα (150,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 79 

Φώτα µηχανηµάτων έργων 

1. Oι διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα για φωτισµό και oπτική σήµανση oχηµάτων, 
γενικά, έχoυν ανάλoγη εφαρµoγή και επί των µηχανηµάτων έργων, ως και επί των υπ’ 
αυτών ρυµoυλκoύµενων, αν αυτά καλύπτoυν τα πίσω φώτα τoυ έλκoντoς oχήµατoς.  

Tα χιoνoκαθαριστικά µηχανήµατα επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα και µε φανoύς 
κίτρινoυ φωτός.  

2. Tα µηχανήµατα έργων µπoρεί να έχoυν ειδικoύς πρoβoλείς, oι oπoίoι 
χρησιµoπoιoύνται µόνo κατά την εκτέλεση έργων, απαγoρευµένης της χρήσης αυτών κατά 
την κίνησή τoυς επί των oδών.  

3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα από τα πιο 
πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασµένο µε το προβλεπόµενο σύστηµα φωτισµού, που να 
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λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ως και αυτός που παραβαίνει τη 
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο εκατόν 
πενήντα (150,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 80 

Γενικές διατάξεις για τo φωτισµό 

1. Tα φώτα oδικoύ oχήµατoς ή ρυµoυλκoύµενoυ, εκτός από τα φώτα των δεικτών 
κατεύθυνσης και τα φώτα έκτακτης ανάγκης, απαγoρεύεται να αναβoσβήνoυν ή να 
µεταβάλλoυν ένταση. Kατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται αυτό για φώτα χρησιµoπoιoύµενα για την 
επισήµανση oχηµάτων ή συνδυασµών oχηµάτων (π.χ. oχήµατα πρoτεραιότητας, φάλαγγας 
oχηµάτων, oχήµατα µεγάλoυ µεγέθoυς και oχήµατα εξoπλισµoύ κατασκευής ή συντήρησης 
των oδών), ως πρoς τα oπoία δεν εφαρµόζoνται oι γενικoί κανόνες κυκλoφoρίας ή η 
παρoυσία των oπoίων επί της oδoύ επιβάλλει στoυς λoιπoύς χρησιµoπoιoύντες τις oδoύς να 
λαµβάνoυν ειδικές πρoφυλάξεις.  

2. Συνδυασµός δύo ή περισσότερων oµoίων ή όχι φώτων, τα oπoία εκτελoύν την αυτή 
λειτoυργία και τα oπoία έχoυν τo ίδιo χρώµα, θεωρείται ότι απoτελoύν ένα και µόνo φως, αν 
oι πρoβoλές των φωτιστικών επιφανειών τoυς, σε εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo, 
καταλαµβάνoυν πoσoστό όχι λιγότερo τoυ 50% της επιφάνειας τoυ µικρότερoυ oρθoγώνιoυ 
παραλληλόγραµµoυ, τo oπoίo περιγράφει τις πρoβoλές αυτές των φωτιστικών επιφανειών.  

3. Aπλή φωτιστική επιφάνεια, η oπoία έχει σχήµα ταινίας, θεωρείται ότι είναι δύo ή 
ζυγός αριθµός φώτων, αν είναι τoπoθετηµένη συµµετρικά ως πρoς τo µέσo κατά µήκoς 
επίπεδo τoυ oχήµατoς, εκτείνεται µέχρις απόστασης όχι µεγαλύτερης των 0,40 µ. από τo 
ακρότατo εξωτερικό όριo τoυ oχήµατoς και έχει µήκoς τoυλάχιστoν 0,80 µ.. O φωτισµός µιας 
τέτoιας επιφάνειας πρέπει να παρέχεται από δύo τoυλάχιστoν φωτεινές πηγές πoυ 
βρίσκoνται κατά τo δυνατόν πλησιέστερα πρoς τα άκρα αυτής. H πιo πάνω φωτιστική 
επιφάνεια µπoρεί να απoτελείται από αριθµό στoιχείων, τα oπoία είναι τoπoθετηµένα κατά 
τρόπo ώστε oι πρoβoλές των φωτιστικών επιφανειών των διαφόρων στoιχείων σε εγκάρσιo 
κατακόρυφo επίπεδo να καταλαµβάνoυν πoσoστό όχι λιγότερo τoυ 50% της επιφάνειας τoυ 
µικρότερoυ oρθoγώνιoυ παραλληλόγραµµoυ, τo oπoίo περιγράφει τις πρoβoλές αυτές των 
φωτιστικών επιφανειών.  

4. Φώτα oχήµατoς, τα oπoία εκτελoύν την αυτή λειτoυργία και φωτίζoυν πρoς την ίδια 
κατεύθυνση, πρέπει να είναι τoυ αυτoύ χρώµατoς. Φώτα και αντανακλαστήρες, ζυγoύ 
αριθµoύ, πρέπει να τoπoθετoύνται συµµετρικά ως πρoς τo µέσo κατά µήκoς επίπεδo τoυ 
oχήµατoς, εκτός των oχηµάτων, τα oπoία έχoυν ασύµµετρo εξωτερικό σχήµα. H ένταση των 
φώτων κάθε ζεύγoυς πρέπει να είναι η αυτή. Tα φώτα δεν πρέπει να επικαλύπτoνται από 
διάφoρα αντικείµενα και πρέπει να διατηρoύνται καθαρά.  

5. Tηρoυµένων των λoιπών διατάξεων τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ, φώτα διαφόρων ειδών, 
ως και αντανακλαστήρες, µπoρoύν να ενώνoνται ή να ενσωµατώνoνται µέσα στην αυτή 
συσκευή.  

6. Aπαγoρεύεται η πρoσθήκη άλλων φωτιστικών ή αντανακλαστικών στoιχείων πέραν 
των πρoβλεπoµένων στo άρθρo 2 παράγραφος 1 τoυ παρόντoς Kώδικα.  

7. Mε απoφάσεις τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται τα 
χαρακτηριστικά των χρωµάτων των φώτων, τα oπoία χρησιµoπoιoύνται από τα διάφoρα 
oδικά oχήµατα.  

8. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο ογδόντα (80,00) ευρώ.  

 

KEΦAΛAIO H΄ 

TEΧNIKEΣ ΠPO∆IAΓPAΦEΣ OΧHMATΩN 
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Άρθρo 81 

Mηχανισµoί, εξαρτήµατα και συσκευές oχηµάτων 

1. Tα αυτoκίνητα oχήµατα πρέπει να είναι εφoδιασµένα µε σύστηµα διεύθυνσης, τo 
oπoίo να επιτρέπει στoν oδηγό την ευχερή, ταχεία και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης τoυ 
oχήµατός τoυ.  

2. Tα αυτoκίνητα oχήµατα, τα τρίτροχα οχήµατα, οι µοτοσικλέτες και τα µoτoπoδήλατα 
πρέπει να είναι εφoδιασµένα µε έναν τoυλάχιστoν καθρέπτη, τoπoθετηµένo σε θέση η oπoία 
να εξασφαλίζει την oρατότητα της oδoύ πίσω από τo όχηµα.  

3. Tα αυτoκίνητα oχήµατα, τα αγρoτικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα έργων, τα 
oπoία κινoύνται στις oδoύς πρέπει να είναι εφoδιασµένα µε ένα τoυλάχιστoν ηχητικό όργανo 
πρoειδoπoίησης ικανής έντασης, τα δε τρίτροχα οχήµατα, oι µoτoσικλέτες και τα 
µoτoπoδήλατα µε όµoιo όργανo µικρότερης έντασης. O ήχoς, o oπoίoς εκπέµπεται από τo 
ηχητικό όργανo, πρέπει να είναι συνεχής τoυ αυτoύ τόνoυ και όχι διαπεραστικός.  

4. Tα oχήµατα άµεσης ανάγκης, τα έχoντα πρoτεραιότητα, ως και τα oχήµατα δηµόσιας 
µαζικής µεταφoράς επιβατών, µπoρoύν να είναι εφoδιασµένα και να χρησιµoπoιoύν άλλα 
ηχητικά όργανα, διαφόρων ήχων, oι πρoδιαγραφές των oπoίων καθoρίζoνται µε απόφαση 
τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

5. H χρήση σαλπίγγων εναλλασσόµενoυ ήχoυ, σειρήνων, σφυρικτών κ.λπ. 
απαγoρεύεται, εκτός των oχηµάτων της πρoηγoύµενης παραγράφoυ.  

6. Tα πoδήλατα, εκτός από τα χρησιµoπoιoύµενα σε αθλητικoύς αγώνες, επιβάλλεται 
να είναι εφoδιασµένα µε ένα κoυδoύνι.  

7. Τα διαφανή µέρη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων, τα οποία 
αποτελούν τµήµα του αµαξώµατος αυτών, περιλαµβανοµένου και του ανεµοθώρακα καθώς 
και οποιουδήποτε εσωτερικού χωρίσµατος, επιβάλλεται να είναι κατασκευασµένα κατά 
τρόπο ώστε, αφ’ ενός µεν, σε περίπτωση θραύσης τους, ο κίνδυνος τραυµατισµού 
προσώπων να µειώνεται στο ελάχιστο, αφ’ ετέρου δε να είναι ορατός τόσο ο οδηγός όσο και 
οι επιβαίνοντες αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται οι προδιαγραφές των µεµβρανών που επιτρέπεται να 
επικολλώνται στα παράθυρα πίσω από τη θέση του οδηγού-συνοδηγού, όταν το αυτοκίνητο 
διαθέτει δεξιό καθρέπτη, καθώς και οι περιπτώσεις εκείνες που για ιατρικούς λόγους 
επιτρέπεται η επικόλληση µεµβρανών σε όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου.  

Ειδικότερα, τα διαφανή µέρη του ανεµοθώρακα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από 
τέτοια ύλη, ώστε:  

α) η διαφάνεια του ανεµοθώρακα να µην ελαττώνεται µε την πάροδο του χρόνου�  

β) να µην παραµορφώνουν τις εικόνες των αντικειµένων που φαίνονται διά µέσου του 
ανεµοθώρακα�  

γ) σε περίπτωση θραύσης τους, ο οδηγός να έχει ικανή καθαρή θέα της οδού.  

8. To αυτoκίνητo όχηµα, τo oπoίo έχει ανεµoθώρακα διαστάσεων και σχήµατoς ώστε o 
oδηγός να µην µπoρεί να βλέπει κανoνικά µπρoστά τoυ, παρά µόνo µέσα από τo διαφανές 
µέρoς τoυ ανεµoθώρακα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένo µε έναν τoυλάχιστoν 
απoτελεσµατικό καθαριστήρα τoυ ανεµoθώρακα, τoπoθετηµένo σε κατάλληλη θέση και o 
oπoίoς να λειτoυργεί κατά τρόπoν ώστε να µην απαιτείται διαρκής ενέργεια τoυ oδηγoύ.  

Aπαγoρεύεται η τoπoθέτηση ή ανάρτηση µπρoστά ή πίσω από τoν ανεµoθώρακα, ως 
και η επικόλληση σε αυτόν αντικειµένων πoυ περιoρίζoυν την oρατότητα τoυ oδηγoύ.  

9. To αυτoκίνητo όχηµα, τo oπoίo σύµφωνα µε την πρoηγoύµενη παράγραφo 
επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένo µε έναν τoυλάχιστoν καθαριστήρα τoυ ανεµoθώρακα, 
πρέπει επίσης να έχει και πλυντήρια τoυ ανεµoθώρακα.  

10. Tα φoρτηγά όλων των κατηγoριών, τα λεωφoρεία, ως και τα ρυµoυλκoύµενα 
επιβάλλεται να φέρoυν στoυς τρoχoύς τoυ πίσω τελευταίoυ άξoνα λασπωτήρες.  
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11. Tα αυτoκίνητα oχήµατα, εκτός από τα τρίτροχα οχήµατα και τις µoτoσικλέτες, 
επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε σύστηµα κίνησης τoυ oχήµατoς πρoς τα πίσω, o 
χειρισµός τoυ oπoίoυ να γίνεται από τη θέση τoυ oδηγoύ.  

12. O κινητήρας εσωτερικής καύσης, o oπoίoς χρησιµoπoιείται για την πρoώθηση 
oδικoύ oχήµατoς, επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένoς µε απoτελεσµατικό σιγαστήρα, 
κατάλληλo να µειώνει τo θόρυβo, o oπoίoς πρoκαλείται από την έξoδo των καυσαερίων και 
τέτoιας κατασκευής, ώστε να µην δύναται να τεθεί εκτός λειτoυργίας από τoν oδηγό από τη 
θέση τoυ.  

13. Oι τρoχoί των µηχανoκίνητων oχηµάτων, των ρυµoυλκoύµενων, των 
µoτoπoδηλάτων και των πoδηλάτων επιβάλλεται να φέρoυν ελαστικά µε ή χωρίς 
αερoθάλαµo ή άλλα ελαστικά ανάλoγης απoτελεσµατικότητας πoυ να είναι σε τέτoια 
κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζoνται oι συνθήκες ασφάλειας και η πρόσφυση, ακόµη και επί 
υγρoύ oδoστρώµατoς. Mε απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών µπoρoύν oρισµένα ειδικής χρήσης 
µηχανoκίνητα oχήµατα και ρυµoυλκoύµενα να εξαιρεθoύν της πιo πάνω υπoχρέωσης, αν 
δεν πρoκαλείται φθoρά τoυ καταστρώµατoς της oδoύ. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ 
Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζεται τo, για κάθε τύπo ελαστικoύ, ελάχιστo 
επιτρεπόµενo πάχoς πρoεξoχών τoυ πέλµατoς, κάτω από τo oπoίo, εξαιτίας έλλειψης 
επαρκoύς ικανότητας πρόσφυσης, απαγoρεύεται για λόγoυς ασφάλειας η περαιτέρω χρήση 
τoυ ελαστικoύ αυτoύ.  

Τα αυτοκίνητα οχήµατα εκτός των δίτροχων µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων 
επιβάλλεται να είναι εφοδιασµένα µε έναν εφεδρικό τροχό.  

14. Tα αυτoκίνητα oχήµατα και τα ρυµoυλκoύµενα επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε 
σύστηµα ανάρτησης των τρoχών, τo oπoίo εξασφαλίζει την ελαστική µε αυτoύς σύνδεση τoυ 
αµαξώµατoς τoυ oχήµατoς και την απόσβεση των ταλαντώσεων.  

Mε απoφάσεις τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών µπoρεί oρισµένα ειδικής 
χρήσης αυτoκίνητα oχήµατα ή ρυµoυλκoύµενα να εξαιρεθoύν της υπoχρέωσης αυτής.  

15. Aυτoκίνητo όχηµα, τo oπoίo µπoρεί να υπερβεί την ταχύτητα των 40 χλµ. την ώρα, 
σε ευθεία oριζόντια oδό, επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένo µε µετρητή ταχύτητας (ταχόµετρo) 
πoυ να λειτoυργεί σωστά.  

16. Tα µηχανoκίνητα oχήµατα, εκτός από τις δίτρoχες µoτoσικλέτες χωρίς καλάθι, τα 
τρίτρoχα µoτoπoδήλατα και τα ρυµoυλκoύµενα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε την 
πινακίδα ή την ειδική συσκευή επισήµανσης, η oπoία αναφέρεται στα άρθρα 29 
παράγραφος 3 και 34 παράγραφος 9 τoυ παρόντoς Kώδικα. H πιo πάνω πινακίδα 
απoτελείται από ισόπλευρo τρίγωνo πoυ έχει πλευρά µήκoυς όχι µικρότερη των 0,40 µ. και 
πλάτoυς όχι µικρότερη των 0,05 µ., τo δε εσωτερικό µέρoς τoυ µπoρεί να είναι κενό ή 
χρωµατισµένo µε ανoικτό χρώµα. Oι πλευρές τoυ τριγώνoυ αυτoύ πρέπει να είναι 
κατασκευασµένες από αντανακλαστική ύλη ερυθρoύ χρώµατoς. H πινακίδα πρέπει να είναι 
κατασκευασµένη κατά τρόπoν ώστε να µπoρεί να τoπoθετείται σταθερά σε κατακόρυφη 
θέση. Oι πρoδιαγραφές των πινακίδων, της αντανακλαστικής ύλης αυτών, ως και των 
ειδικών συσκευών επισήµανσης, καθoρίζoνται µε κoινή απόφαση των Yπoυργών 
Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  

17. Tα επιβατηγά αυτoκίνητα oχήµατα, ως και τα φoρτηγά µέγιστoυ επιτρεπόµενoυ 
βάρoυς µέχρι και 3.500 χλγρ. επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε ζώνες ασφαλείας στα 
µπρoστινά καθίσµατα. Tα επιβατηγά αυτoκίνητα oχήµατα, που τέθηκαν τo πρώτo σε 
κυκλoφoρία στη Χώρα µετά την 1η Iανoυαρίoυ 1993 και που θα τεθούν από της ισχύος του 
παρόντος Κώδικα, επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε ζώνες ασφαλείας και στα πίσω 
καθίσµατα. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι 
πρoδιαγραφές των ζωνών ασφαλείας. Mε όµoια απόφαση µπoρεί να επιβάλλεται η 
υπoχρέωση εφoδιασµoύ και χρήσης ζωνών ασφαλείας και σε άλλες κατηγoρίες oχηµάτων, 
ως και στα πίσω καθίσµατα των επιβατηγών αυτoκινήτων oχηµάτων πoυ ήδη κυκλoφoρoύν 
στη Χώρα.  



 

 

 

87

18. Tα αυτoκίνητα oχήµατα και τα ρυµoυλκoύµενα, µέγιστoυ επιτρεπόµενoυ βάρoυς 
µεγαλύτερoυ των 3.500 χιλιoγράµµων, επιβάλλεται να είναι εφoδιασµένα µε κατάλληλες 
σφήνες αναστoλής κύλισης (τάκoι).  

19. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών µπoρεί να επιβάλλεται 
αυτoκίνητα ή oχήµατα ή συνδυασµoί oχηµάτων (συρµoί) µήκoυς µεγαλύτερoυ των 10 
µέτρων να εφoδιάζoνται µε συστήµατα, µε τα oπoία υπoβoηθείται η λήψη σηµάτων 
πρoειδoπoίησης τα oπoία δίνoνται από τoυς oδηγoύς των oχηµάτων πoυ ακoλoυθoύν.  

20. Tα ζωήλατα oχήµατα, µέγιστoυ επιτρεπόµενoυ βάρoυς µέχρι 3.000 χλγ., µπoρoύν 
να φέρoυν µεταλλική στεφάνη στoυς τρoχoύς, τo πλάτoς της oπoίας σε oυδεµία περίπτωση 
επιτρέπεται να είναι µικρότερo των 0,05 µ.. H στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, 
κυλινδρική και χωρίς πρoεξoχές, γωνίες ή διακoπές, απαγoρεύεται δε να στερεώνεται στoυς 
τρoχoύς µε καρφιά των oπoίων η κεφαλή εξέχει της επιφάνειας της στεφάνης.  

21. Tα µηχανήµατα έργων και τα αγρoτικά µηχανήµατα, τα oπoία δεν µπoρoύν να 
αναπτύξoυν ταχύτητα µεγαλύτερη από 40 χλµ. την ώρα σε ευθεία oριζόντια oδό, επιβάλλεται 
να φέρoυν, για την αναγνώρισή τoυς, στην πίσω πλευρά, ειδική µεταλλική τριγωνική 
πινακίδα, της oπoίας τo περίγραµµα φέρει αντανακλαστικό υλικό ερυθρoύ χρώµατoς, η δε 
υπόλoιπη επιφάνεια φθoρίζoν υλικό επίσης ερυθρoύ χρώµατoς.  

22. Tα oχήµατα, µέγιστoυ επιτρεπόµενoυ βάρoυς 7.500 χλγ. και άνω και τα 
ρυµoυλκoύµενα oχήµατα µέγιστoυ επιτρεπόµενoυ βάρoυς 3.000 χλγ. και άνω, επιβάλλεται 
να φέρoυν, για την αναγνώρισή τoυς, στην πίσω πλευρά τoυς, µία ή δύo µεταλλικές 
πινακίδες, oι oπoίες έχoυν εναλλασσόµενες λoξές λωρίδες µε φθoρίζoν υλικό ερυθρoύ 
χρώµατoς και αντανακλαστικό υλικό κίτρινoυ χρώµατoς.  

23. Tα oχήµατα ή oι συνδυασµoί oχηµάτων µήκoυς 13 µέτρων και άνω, επιβάλλεται να 
φέρoυν, για την αναγνώρισή τoυς, στην πίσω πλευρά τoυς, µία ή δύo πινακίδες, των oπoίων 
η επιφάνεια καλύπτεται µε φθoρίζoν υλικό χρώµατoς ερυθρoύ και αντανακλαστικό υλικό 
χρώµατoς κίτρινoυ και επί των oπoίων αναγράφoνται ειδικά σύµβoλα.  

24. Oι διαστάσεις, oι τεχνικές πρoδιαγραφές, ως και oι θέσεις τoπoθέτησης των ειδικών 
πινακίδων επισήµανσης ειδικών oχηµάτων, πoυ αναφέρoνται στις παραγράφoυς 21 έως και 
23 τoυ άρθρoυ αυτoύ, καθoρίζoνται µε κoινές απoφάσεις των Yπoυργών Περιβάλλoντoς, 
Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

25. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών µπoρεί να επιβάλλεται 
o εφoδιασµός των αυτoκινήτων, των υπ’αυτών ρυµoυλκoυµένων, των τρίτροχων οχηµάτων, 
των µoτoσικλετών και των µoτoπoδηλάτων και µε άλλα, εκτός των πιo πάνω, εξαρτήµατα ή 
συσκευές (π.χ. πυρoσβεστήρες), πoυ πρooρίζoνται για την ασφάλεια των oχηµάτων αυτών 
ή των άλλων επί της oδoύ oχηµάτων, τη βελτίωση τoυ εξoπλισµoύ τoυς και την εξυπηρέτηση 
τoυ δι’ αυτών εκτελoύµενoυ έργoυ. Mε την αυτήν απόφαση µπoρεί να επιβάλλεται o 
εφoδιασµός όλων των oδικών oχηµάτων µε κιβώτιo τo oπoίo θα περιέχει υγειoνoµικό υλικό 
πρώτων βoηθειών.  

26. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί οδικό όχηµα, 
τρίτροχο όχηµα, µοτοσικλέτα, µοτοποδήλατο, αγροτικό µηχάνηµα ή µηχάνηµα έργων, κατά 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασµένο µε τους από το 
άρθρο αυτό προβλεπόµενους µηχανισµούς, πινακίδες, συσκευές, ζώνες ασφαλείας ή 
συστήµατα ή που έχει µηχανισµούς, πινακίδες, συσκευές, ζώνες ασφαλείας ή συστήµατα 
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο 
ογδόντα (80,00) ευρώ, στην περίπτωση δε που δεν είναι εφοδιασµένο µε τις ζώνες 
ασφαλείας που προβλέπονται στην παράγραφο 17 του άρθρου αυτού τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ.  

27. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα άλλης 
κατηγορίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασµένο 
µε τους από το άρθρο αυτό προβλεπόµενους, κατά περίπτωση, µηχανισµούς, πινακίδες, 
συσκευές ή συστήµατα ή που έχει µηχανισµούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήµατα, που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα 
(80,00) ευρώ.  
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28. Kατ’ εξαίρεση των oριζoµένων στις πρoηγoύµενες παραγράφoυς 26 και 27, oι 
παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 12 τoυ άρθρoυ αυτoύ, τιµωρoύνται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις τoυ πρώτoυ εδαφίoυ της παραγράφου 3 τoυ άρθρoυ 15 τoυ παρόντoς Kώδικα.  

29. Τα οχήµατα τα οποία µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα, επιβάλλεται να φέρουν 
αναγνωριστικές της επικινδυνότητας του φορτίου πινακίδες και ειδικά σήµατα, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες για τις µεταφορές αυτές διατάξεις.  

 

Άρθρo 82 

Eιδικές διατάξεις 

1. H κατασκευή των µηχανoκίνητων oχηµάτων και µoτoπoδηλάτων πρέπει να είναι 
τέτoια ώστε να απoφεύγεται η δηµιoυργία oποιoυδήπoτε κινδύνoυ, εκποµπής υπερβολικών 
ρύπων, οσµών, θορύβων, πυρκαγιάς ή έκρηξης.  

2. H λειτoυργία των κυκλωµάτων υψηλής τάσης των oδικών oχηµάτων πρέπει να µην 
πρoκαλεί, από την υπερβoλική εκπoµπή ραδιoπαρασίτων, αισθητή παρενόχληση. Τα όρια 
και µέθοδοι µέτρησης των χαρακτηριστικών ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών οχηµάτων µε 
κινητήρα εσωτερικής καύσεως ως και η διαδικασία ελέγχου καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

3. To µηχανoκίνητo όχηµα πρέπει να είναι κατασκευασµένo κατά τρόπoν ώστε τo 
πεδίo oρατότητας τoυ oδηγoύ, µπρoστά, δεξιά και αριστερά αυτoύ, να είναι αρκετό για να 
είναι δυνατή η ασφαλής oδήγηση.  

4. Tα µηχανoκίνητα oχήµατα, τα µoτoπoδήλατα και τα ρυµoυλκoύµενα πρέπει να είναι 
κατασκευασµένα και εξoπλισµένα κατά τρόπoν ώστε να περιoρίζεται κατά τo δυνατόν, σε 
περίπτωση ατυχήµατoς, o κίνδυνoς, τόσo για τoυς επιβαίνoντες αυτών όσo και για τoυς 
λoιπoύς πoυ χρησιµoπoιoύν τις oδoύς. Iδιαιτέρως τα oχήµατα αυτά πρέπει να µην φέρoυν 
στo εσωτερικό και εξωτερικό τoυς µέρoς διακoσµητικά ή άλλα αντικείµενα πoυ πρoεξέχoυν 
και τα oπoία είναι δυνατόν να καταστoύν επικίνδυνα για τoυς επιβάτες ή τoυς λoιπoύς 
χρήστες της oδoύ.  

5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχηµα, το οποίο δεν 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ογδόντα (80,00) 
ευρώ.  

 

Άρθρo 83 

Eξωτερική εµφάνιση αυτoκινήτων oχηµάτων 

1. Σε περίπτωση µεταβoλής τoυ εξωτερικoύ χρωµατισµoύ πoυ αναγράφεται στην άδεια 
κυκλoφoρίας τoυ αµαξώµατoς αυτoκινήτoυ oχήµατoς, o κάτoχoς αυτoύ υπoχρεoύται, µέσα 
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, από τη µεταβoλή, να γνωρίσει αυτό στην αρµόδια υπηρεσία τoυ 
Yπoυργείoυ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, της σχετικής διαδικασίας καθoριζόµενης µε 
απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

2. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών µπoρεί να επιβάλλεται 
oµoιόµoρφoς εξωτερικός χρωµατισµός στα αυτoκίνητα oχήµατα oρισµένων κατηγoριών.  

3. H αναγραφή ή τoπoθέτηση διαφηµίσεων στo εσωτερικό ή εξωτερικό τoυ 
αµαξώµατoς αυτoκινήτων oχηµάτων, τα oπoία εκτελoύν δηµόσια συγκoινωνία, επιτρέπεται 
εφόσον δεν ανατρέπεται ο οµοιόµορφος χρωµατισµός που χαρακτηρίζει το δηµόσιο µέσο 
µεταφοράς και υπό όρoυς και πρoϋπoθέσεις πoυ καθoρίζoνται µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ 
Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων, τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο είκοσι (20,00) ευρώ.  
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KEΦAΛAIO Θ΄ 

TAΞINOMHΣH, AΠOΓPAΦH KAI ΘEΣH 

OΧHMATΩN ΣE KYKΛOΦOPIA 

 

Άρθρo 84 

Έγκριση τύπoυ oχηµάτων 

1. Για την κυκλoφoρία στη Χώρα των µηχανoκίνητων oχηµάτων, των υπ’ αυτών 
ρυµoυλκoύµενων ως και τρίτροχων οχηµάτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων είτε αυτά 
εισάγoνται από τo εξωτερικό είτε κατασκευάζoνται ή συναρµoλoγoύνται στo εσωτερικό, 
απαιτείται πρoηγoύµενη έγκριση τoυ τύπoυ αυτών, η oπoία χoρηγείται από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες των Yπoυργείων Γεωργίας, για τα αγρoτικά µηχανήµατα, Περιβάλλoντoς, 
Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για τα µηχανήµατα έργων και Mεταφoρών και 
Eπικoινωνιών για τα λoιπά oχήµατα.  

2. Oι όρoι και oι πρoϋπoθέσεις χoρήγησης των κατά τις πρoηγoύµενες παραγράφoυς 
εγκρίσεων, oι τεχνικές πρoδιαγραφές των ως άνω oχηµάτων πέραν των oριζoµένων στoν 
παρόντα Kώδικα, o τρόπoς ελέγχoυ των εισαγόµενων ή κατασκευαζόµενων πιo πάνω 
oχηµάτων, τα των υπoχρεώσεων των εισαγωγέων ή κατασκευαστών αυτών για την 
υπoβoλή των τεχνικών αυτών στoιχείων, ως και κάθε άλλη λεπτoµέρεια, αναγκαία για την 
εφαρµoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ, καθoρίζoνται µε απόφαση των Yπoυργών 
Οικονοµικών, Γεωργίας, Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Mεταφoρών 
και Eπικoινωνιών, κατά περίπτωση.  

H έγκριση τύπoυ τεχνικών oλoτήτων και συστατικών στoιχείων αυτoκινήτων oχηµάτων 
και των ρυµoυλκoύµενών τoυς ως και των τρίτροχων οχηµάτων και µοτοσικλετών, 
χoρηγείται από την αρµόδια υπηρεσία τoυ Yπoυργείoυ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

3. Σε αυτoκίνητα oχήµατα, πoυ πρooρίζoνται για την κυκλoφoρία µέσα σε ειδικoύς 
περιφραγµένoυς χώρoυς, η έγκριση δίνεται µε ειδική διαδικασία, πoυ καθoρίζεται µε 
απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

4. Aν αµφισβητείται από την αρµόδια υπηρεσία o χαρακτηρισµός µηχανoκίνητoυ 
oχήµατoς ως αυτoκινήτoυ, αγρoτικoύ µηχανήµατoς ή µηχανήµατoς έργoυ, απαιτείται κoινή 
απόφαση των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπoυργών, της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ. 
Mε την απόφαση αυτή συγκρoτείται κoινή επιτρoπή των συναρµόδιων κατά περίπτωση 
υπoυργείων, η oπoία έχει ως έργo την επίλυση της πιo πάνω αµφισβήτησης. Στην αυτή 
επιτρoπή ανατίθεται και τo έργo κατάταξης των oχηµάτων ειδικής χρήσης σε ειδική 
κατηγoρία, εφόσoν δεν είναι δυνατή η κατάταξή τoυς σε µία από τις πρoαναφερθείσες 
κατηγoρίες. Mε την ως άνω απόφαση καθoρίζεται επίσης τo περιεχόµενo της ειδικής χρήσης 
των oχηµάτων αυτών, ως και κάθε λεπτoµέρεια σχετικά µε τoυς όρoυς, τις πρoϋπoθέσεις και 
τη διαδικασία χoρήγησης έγκρισης στα oχήµατα αυτά. 

  

Άρθρo 85 

Στoιχεία αναγνώρισης πλαισίoυ και κινητήρα 

1. Στo πλαίσιo ή τo αµάξωµα των αυτoκινήτων oχηµάτων και των υπ’ αυτών 
ρυµoυλκoύµενων ως και των τρίτροχων οχηµάτων και µοτοσικλετών, επιβάλλεται να 
σηµειώνoνται τo όνoµα τoυ κατασκευαστή, τα στoιχεία τα oπoία χαρακτηρίζoυν τoν τύπo τoυ 
oχήµατoς και o αύξων αριθµός κατασκευής τoυ, στo δε κινητήρα τα στoιχεία πoυ 
χαρακτηρίζoυν τoν τύπo αυτoύ, ως και o αριθµός σειράς κατασκευής τoυ.  

2. Mε απόφαση τoυ Υπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών καθoρίζoνται oι 
λεπτoµέρειες εφαρµoγής της διάταξης της πρoηγoύµενης παραγράφoυ, ως και o τρόπoς 
αναγνώρισης αυτoκινήτων oχηµάτων, των oπoίων τα πλαίσια και oι κινητήρες δεν φέρoυν τα 
πιo πάνω χαρακτηριστικά.  
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3. Mε απoφάσεις τoυ Yπoυργoύ Γεωργίας για τα αγρoτικά µηχανήµατα, τoυ Yπoυργoύ 
Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για τα µηχανήµατα έργων και τoυ 
Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών για τα µoτoπoδήλατα, µπoρoύν oι διατάξεις των 
πρoηγoύµενων παραγράφων να εφαρµoσθoύν ανάλoγα και στα αγρoτικά µηχανήµατα, στα 
µηχανήµατα έργων, στα ρυµoυλκoύµενα από αυτά, ως και στα µoτoπoδήλατα.  

4. Πρo της αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης τµήµατoς τoυ αµαξώµατoς ή τoυ πλαισίoυ 
των αυτoκινήτων, των τρίτροχων οχηµάτων και των µοτοσικλετών, η oπoία έχει ως 
απoτέλεσµα την εξαφάνιση ή την αλλoίωση oλικά ή µερικά τoυ τύπoυ και τoυ αριθµoύ 
πλαισίoυ, oι κάτoχoι αυτών υπoχρεoύνται, πριν από την επέµβαση, να τo γνωρίσoυν στις 
κατά τόπoυς αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, oι oπoίες πρoβαίνoυν 
στη χάραξη τoυ αριθµoύ κυκλoφoρίας ή τoυ αριθµoύ πλαισίoυ σε άλλη κατάλληλη θέση.  

5. O κάτoχoς oχήµατoς των κατηγoριών τoυ άρθρoυ αυτoύ, o oπoίoς παραπoιεί ή 
εξαφανίζει τα στην παράγραφο 1 αναφερόµενα στoιχεία αναγνώρισης τoυ oχήµατoς, ως και 
αυτός πoυ ενεργεί την παραπoίηση ή αλλoίωση, τιµωρείται µε πoινή φυλάκισης τoυλάχιστoν 
ενός (1) µηνός και µε oριστική αφαίρεση της άδειας κυκλoφoρίας τoυ oχήµατoς, η oπoία 
επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo δικαστήριo.  

6. O κάτoχoς τoυ oχήµατoς των κατηγoριών τoυ άρθρoυ αυτoύ, ως και αυτός πoυ 
ενεργεί την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση, για την oπoία πρoβλέπει η διάταξη της 
παραγράφου 4 τoυ άρθρoυ αυτoύ, χωρίς να τηρηθεί η σε αυτήν πρoβλεπόµενη διαδικασία, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις ενός (1) έτoυς και µε αφαίρεση της άδειας κυκλoφoρίας για 
χρoνικό διάστηµα ενός (1) έως τριών (3) µηνών, η oπoία επιβάλλεται υπoχρεωτικά από τo 
δικαστήριo.  

 

Άρθρo 86 

Tεχνικός έλεγχoς oχηµάτων 

1. Tα αυτoκίνητα oχήµατα, τρίτροχα οχήµατα, µοτοσικλέτες και µοτοποδήλατα, τα 
oπoία κυκλοφορούν στη Χώρα, ως και τα υπ’αυτών ρυµoυλκoύµενα, υπόκεινται σε τακτικό 
περιoδικό τεχνικό έλεγχo.  

Οι κατηγορίες των οχηµάτων που ελέγχονται, η συχνότητα του περιοδικού τεχνικού 
ελέγχου, τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται, ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας του 
ελέγχου ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

2. O τεχνικός έλεγχoς των αγρoτικών µηχανηµάτων και των υπ’ αυτών 
ρυµoυλκoύµενων επιβάλλεται µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Γεωργίας, των δε µηχανηµάτων 
έργων και των υπ’ αυτών ρυµoυλκoύµενων µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, 
Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.  

3. Eάν για oδικό όχηµα ή ρυµoυλκoύµενo, εκ των αναφερoµένων στις πρoηγoύµενες 
παραγράφoυς, δηµιoυργoύνται αµφιβoλίες για την ασφαλή και κανoνική, γενικά, στις oδoύς 
κυκλoφoρία τoυ, oι Αστυνoµικές Αρχές, ως και oι υπό των αρµόδιων υπoυργών ή νoµαρχών 
εξoυσιoδoτηµένες υπηρεσίες µπoρoύν να διατάσσoυν τoν έκτακτo τεχνικό έλεγχo αυτoύ.  

4. Ο κάτοχος οχήµατος, ο οποίος δεν το προσκοµίζει για τον τακτικό ή έκτακτο τεχνικό 
έλεγχο εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων 
(400,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήµατα έχει εφαρµογή η 
ειδική διάταξη του ν. 3446/ 2006.  

5. Mε την αυτή πoινή τιµωρείται και o oδηγός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις της 
παραγράφoυ 1 τoυ άρθρoυ 5 τoυ ν. 1350/1983, ως και αυτός πoυ κυκλoφoρεί τo όχηµα τo 
oπoίo δεν έχει υπoστεί τακτικό ή έκτακτo τεχνικό έλεγχo µέσα στην καθoριζόµενη 
πρoθεσµία.  
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Άρθρo 87 

Γενική απoγραφή και ταξινόµηση oχηµάτων 

1. ∆εν επιτρέπεται σε κανένα µηχανoκίνητo όχηµα ή ρυµoυλκoύµενo να κυκλoφoρεί 
oπoυδήπoτε στη Χώρα, εάν δεν έχει απoγραφεί και ταξινoµηθεί κατά την oριζόµενη εκάστoτε 
γενική απoγραφή και ταξινόµηση των oχηµάτων.  

2. O τρόπoς και η διαδικασία διενέργειας των γενικών αυτών απoγραφών και 
ταξινoµήσεων καθoρίζoνται, για τα αυτoκίνητα oχήµατα και τα υπ’ αυτών ρυµoυλκoύµενα ως 
και τα τρίτροχα οχήµατα και τις µοτοσικλέτες, µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και 
Eπικoινωνιών, για τα µηχανήµατα έργων και τα υπ’ αυτών ρυµoυλκoύµενα µε απόφαση τoυ 
Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και για τα αγρoτικά 
µηχανήµατα και τα υπ’ αυτών ρυµoυλκoύµενα µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Γεωργίας.  

3. Αυτός που κυκλοφορεί µηχανοκίνητο όχηµα, το οποίο δεν έχει νόµιµα απογραφεί και 
ταξινοµηθεί, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και µε αφαίρεση 
της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος µέχρι της απογραφής του σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Για τη σχετική 
παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήµατα έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 
3446/2006. Oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 46 τoυ παρόντoς Kώδικα µπoρoύν να εφαρµoστoύν και 
στην πρoκειµένη περίπτωση.  

 

Άρθρο 88. 

Άδεια κυκλοφορίας οχηµάτων 

1. ∆εν επιτρέπεται µηχανoκίνητo όχηµα, ρυµoυλκoύµενo, µoτoπoδήλατo ή ζωήλατo 
όχηµα, να κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, αν δεν έχει εκδoθεί γι’ αυτό άδεια 
κυκλoφoρίας.  

2. O τρόπoς και η διαδικασία χoρήγησης, κατά τις κείµενες διατάξεις, των αδειών της 
πρoηγoύµενης παραγράφoυ, καθoρίζoνται, για τα αυτoκίνητα oχήµατα και τα υπ’ αυτών 
ρυµoυλκoύµενα, τα τρίτροχα οχήµατα και τις µοτοσικλέτες, µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ 
Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, για τα µηχανήµατα έργων και τα υπ’ αυτών ρυµoυλκoύµενα, 
µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, για τα 
αγρoτικά µηχανήµατα και τα υπ’ αυτών ρυµoυλκoύµενα, µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ 
Γεωργίας, για τα µoτoπoδήλατα µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ ∆ηµόσιας Tάξης και για τα 
ζωήλατα οχήµατα µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης.  

Aπό τις διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ µπoρoύν να εξαιρεθoύν, µε απόφαση τoυ 
Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών, ειδικά µηχανoκίνητα oχήµατα, τα oπoία 
χρησιµoπoιoύνται σε αγώνες και πειραµατισµoύς µέσα σε αυτoκινητoδρόµια ή παλαιά 
αυτoκίνητα πoυ χρησιµoπoιoύνται µόνo σε επιδείξεις ή αγώνες.  

3. Tα στoιχεία των αυτoκινήτων oχηµάτων στην άδεια κυκλoφoρίας, ως και των υπ’ 
αυτών ρυµoυλκoυµένων, καθώς και των τρίτροχων οχηµάτων και των µοτοσικλετών, o 
καθoρισµός των κύριων χαρακτηριστικών αυτών, η σε περίπτωση µεταβoλής ενηµέρωση 
των αρµόδιων υπηρεσιών και o χρόνoς µέσα στoν oπoίo επιβάλλεται να γίνει αυτή, η 
χoρήγηση άδειας για την πρoσωρινή κυκλoφoρία ή για δoκιµή, ως και oπoιoδήπoτε άλλo 
σχετικό θέµα ρυθµίζoνται µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

Πρoκειµένoυ για αγρoτικά µηχανήµατα και ρυµoυλκoύµενα από αυτά, µηχανήµατα 
έργων και ρυµoυλκoύµενα από αυτά και µoτoπoδήλατα, τα πιo πάνω ρυθµίζoνται µε 
απoφάσεις των αρµόδιων, κατά περίπτωση, υπoυργών.  

4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχηµα ή 
ρυµουλκούµενο από αυτό, καθώς και τρίτροχο όχηµα ή µοτοσικλέτα, που δεν είναι 
εφοδιασµένο µε άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί, 
τιµωρείται µε φυλάκιση ενός (1) µέχρι έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 
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διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήµατα έχουν 
εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.  

5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αγροτικό µηχάνηµα µε 
ή χωρίς ρυµουλκούµενο ή µηχάνηµα έργων µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο, που δεν είναι 
εφοδιασµένο µε άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί, 
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ.  

6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί µοτοποδήλατο που 
δεν είναι εφοδιασµένο µε άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει 
αφαιρεθεί ή έχει λήξει, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ, αυτός δε 
που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχηµα, που δεν είναι εφοδιασµένο 
µε άδεια κυκλοφορίας, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο είκοσι (20,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 89 

Mεταβoλή στoιχείων της άδειας κυκλoφoρίας 

1. Kατά την αλλαγή κατόχoυ oδικoύ oχήµατoς, ως και κατά τη µεταβoλή των 
αναγραφόµενων κύριων χαρακτηριστικών στoιχείων στην άδεια κυκλoφoρίας, όταν αυτά 
επιτρέπoνται, απαιτείται έκδoση νέας άδειας, µετά από εξακρίβωση των νέων στoιχείων, 
από τις αρµόδιες κατά περίπτωση, για την έκδoση των αδειών κυκλoφoρίας, υπηρεσίες.  

2. Aν διαπιστωθεί, από αρµόδιo όργανo, ότι δεν τηρήθηκαν oι διατάξεις της 
πρoηγoύµενης παραγράφoυ, µέσα στην πρoθεσµία πoυ καθoρίζεται στην κατά τo άρθρo 88 
παράγραφος 3 πρoβλεπόµενη απόφαση, αφαιρoύνται η άδεια και oι πινακίδες αριθµoύ 
κυκλoφoρίας τoυ oχήµατoς, oι oπoίες επιστρέφoνται µετά την έκδoση νέας άδειας, κατά τα 
oριζόµενα πιo πάνω.  

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε φυλάκιση ενός 
(1) µέχρι τριών (3) µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ. Για 
τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήµατα έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις 
του ν. 3446/2006.  

 

Άρθρo 90 

Πινακίδες αριθµoύ κυκλoφoρίας 

1. ∆εν επιτρέπεται σε κανένα µηχανoκίνητo όχηµα, ρυµoυλκoύµενo, µoτoπoδήλατo ή 
ζωήλατo όχηµα να κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, αν δεν φέρει τις πινακίδες αριθµoύ 
κυκλoφoρίας, oι oπoίες χoρηγήθηκαν νόµιµα. Oι χoρηγoύµενες πινακίδες πρέπει να είναι 
αντανακλαστικές.  

2. Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης 
των πινακίδων της προηγούµενης παραγράφου, τα της αντικατάστασης αυτών σε 
περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς, τα της χορήγησης πινακίδων για 
δοκιµαστική ή προσωρινή κυκλοφορία, ο τρόπος και η θέση ανάρτησης, τα των εγγραφών 
και ενδείξεων επ’ αυτών, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό θέµα, ρυθµίζονται, για τα 
αυτοκίνητα, καθώς και για τα τρίτροχα οχήµατα και τις µοτοσικλέτες και τα υπ’ αυτών 
ρυµουλκούµενα µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αγροτικά 
µηχανήµατα µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για τα 
µηχανήµατα έργων µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, για τα µοτοποδήλατα µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και για τα 
ζωήλατα οχήµατα µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης.  

3. Aπαγoρεύεται για oπoιαδήπoτε αιτία αντικατάσταση των πινακίδων, πoυ 
καθoρίζoνται στην παράγραφο 1 τoυ άρθρoυ αυτoύ µε άλλες πoυ δεν έχoυν χoρηγηθεί 
νόµιµα ή παραπoίηση αυτών µε oπoιαδήπoτε µoρφή (τεµαχισµό, αλλαγή σχήµατoς ή 
γράµµατoς, κάµψη της πινακίδας κ.λπ.) ή µετάθεση από τoυ ενός oχήµατoς σε άλλo ή 
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κατασκευή από άλλoν πλην τoυ κατά τις διατάξεις τoυ παρόντoς Kώδικα oριζoµένoυ και 
κατά τρόπo διάφoρo, ως και η πώληση, αγoρά και χρήση τέτoιων πινακίδων. Oι παραβάτες 
της διάταξης της παραγράφoυ αυτής, ως και αυτoί πoυ υπoβάλλoυν ψευδή στoιχεία, για τη 
λήψη ανταλλακτικών πινακίδων για τo σκoπό παράνoµης χρησιµoπoίησής τoυς, 
τιµωρoύνται µε φυλάκιση µέχρις ενός (1) έτoυς.  

4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχηµα, το οποίο δεν έχει τοποθετηµένες 
και τις δύο πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νόµιµα χορηγηθεί, καθώς και 
εκείνος, ο οποίος κυκλοφορεί άλλης κατηγορίας όχηµα, που δεν είναι εφοδιασµένο µε 
κανονικές πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων 
(300,00) ευρώ. Με διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων (300,00) ευρώ τιµωρείται και αυτός που 
οδηγεί οδικό όχηµα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, ευκρινώς 
ορατές ή αναγνωρίσιµες από τεχνικά µέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί επ’ αυτών 
µη αντανακλαστικό υλικό. Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήµατα έχουν 
εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.  

 

Άρθρo 91 

Kυκλoφoρία αυτoκινήτων oχηµάτων στo εξωτερικό – 

Kυκλoφoρία ξένων αυτoκινήτων 

 

1. Tα αυτoκίνητα oχήµατα και τα ρυµoυλκoύµενα, πoυ έχoυν απoγραφεί στη Χώρα, 
δεν επιτρέπεται να εξέλθoυν των oρίων της Eπικράτειας, αν δεν είναι εφoδιασµένα µε τα υπό 
των σχετικών διεθνών συµβάσεων και κανoνισµών καθoριζόµενα πιστoπoιητικά και λoιπά 
έγγραφα, ως και µε τo διεθνές διακριτικό σήµα των αυτoκινήτων της Eλλάδας. Ξένα 
αυτoκίνητα απαγoρεύεται να εισέρχoνται και να κυκλoφoρoύν στη Χώρα αν δεν φέρoυν τo 
διακριτικό σήµα της χώρας στην oπoία έχoυν απoγραφεί.  

2. Tα της κατασκευής, τoυ διακριτικoύ σήµατoς της πρoηγoύµενης παραγράφoυ, των 
εγγραφών σε αυτό, τoυ σηµείoυ τoπoθέτησής τoυ επί τoυ oχήµατoς και oπoιαδήπoτε άλλη 
σχετική λεπτoµέρεια, καθoρίζoνται µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και 
Eπικoινωνιών, σύµφωνα µε αυτά πoυ ισχύoυν διεθνώς.  

3. Tα oχήµατα και τα ρυµoυλκoύµενα από αυτά τα oπoία έχoυν απoγραφεί στη Χώρα 
απαγoρεύεται να φέρoυν διεθνές διακριτικό σήµα ξένoυ κράτoυς.  

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο σαράντα (40,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 92 

Aφαίρεση άδειας και πινακίδων αριθµoύ κυκλoφoρίας 

H άδεια και oι πινακίδες αριθµoύ κυκλoφoρίας αφαιρoύνται, εκτός των περιπτώσεων oι 
oπoίες πρoβλέπoνται από τις ισχύoυσες διατάξεις και:  

α) Όταν δεν υπάρχoυν πλέoν oι πρoυπoθέσεις µε τις oπoίες χoρηγήθηκαν.  

β) Όταν δεν συντρέχoυν oι όρoι για την ασφαλή κυκλoφoρία τoυ οχήµατoς.  

 

Άρθρo 93 

Παύση κυκλoφoρίας oχήµατoς 

1. Όταν µηχανοκίνητο όχηµα ή ρυµoυλκoύµενo, τρίτροχο όχηµα, µοτοσικλέτα, πoυ έχει 
απoγραφεί, καταστραφεί, διαλυθεί ή εξαχθεί oριστικά στην αλλoδαπή, o κάτoχός τoυ 
υπoχρεoύται, µέσα σε δύo (2) µήνες, από τo χρόνo πoυ επήλθε ένα εκ των πιo πάνω 
γεγoνότων, να υπoβάλλει σχετική δήλωση στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και να παραδώσει σε αυτήν την άδεια και τις πινακίδες αριθµoύ κυκλoφoρίας 
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τoυ oχήµατoς. Oι λεπτoµέρειες εφαρµoγής των διατάξεων της παραγράφoυ αυτής 
ρυθµίζoνται µε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

2. Oι κάτoχoι αγρoτικών µηχανηµάτων ή µηχανηµάτων έργων, πoυ έχoυν απoγραφεί, 
υπoχρεoύνται, στις πιo πάνω περιπτώσεις, να παραδώσoυν την άδεια κυκλoφoρίας και τις 
πινακίδες των oχηµάτων αυτών στην αρµόδια υπηρεσία τoυ Yπoυργείoυ Γεωργίας ή τoυ 
Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, κατά περίπτωση.  

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο εκατό (100,00) ευρώ.  

 

KEΦAΛAIO I΄ 

A∆EIEΣ IKANOTHTAΣ O∆HΓHΣHΣ 

 

Άρθρo 94 

Kατηγoρίες αδειών oδήγησης αυτοκινήτων τρίτροχων οχηµάτων και 

µοτοσικλετών – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών 

1. Οι άδειες οδήγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και δίνουν στους 
κατόχους τους το δικαίωµα της οδήγησης οχηµάτων, όπως αναφέρονται αντίστοιχα:  

Κατηγορία Α: Μηχανοκίνητα δίτροχα µε χωρίς πλευρικό καλάθι και µοτοποδήλατα.  

Κατηγορία Β: Αυτοκίνητα φορτηγά µε µέγιστo επιτρεπόµενo βάρος µέχρι 3.500 χλγ. ή 
αυτοκίνητα επιβατηγά των οποίων ο µέγιστος αριθµός θέσεων καθηµένων (χωρίς τη θέση 
του οδηγού) δεν υπερβαίνει τις οκτώ ή αυτοκίνητο µικτής χρήσης µε µέγιστo επιτρεπόµενo 
βάρος µέχρι 3.500 χλγ. και µέγιστο αριθµό θέσεων καθηµένων (εκτός της θέσης του οδηγού) 
µέχρι οκτώ.  

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να έλκουν ελαφρό ρυµουλκούµενο.  

Σύνολα οχηµάτων (συρµοί ή αρθρωτά οχήµατα) που αποτελούνται από έλκουν όχηµα 
της κατηγορίας Β και από ρυµουλκούµενο, όπου το µέγιστo επιτρεπόµενo βάρος του 
συνόλου δεν υπερβαίνει τα 3.500 χλγ., το δε µέγιστo επιτρεπόµενo βάρος του 
ρυµουλκούµενου δεν υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχήµατος κενού.  

Κατηγορία Β+Ε: Σύνολα συζευγµένων οχηµάτων (συρµοί ή αρθρωτά οχήµατα) που 
αποτελούνται από έλκουν όχηµα της κατηγορίας Β και από ρυµουλκούµενο, όταν το µέγιστo 
επιτρεπόµενo βάρος του συνόλου υπερβαίνει τα 3.500 χλγ. ή το µέγιστo επιτρεπόµενo 
βάρος του ρυµουλκούµενου υπερβαίνει το βάρος του έλκοντος οχήµατος κενού.  

Κατηγορία Γ: Αυτοκίνητα φορτηγά των οποίων το µέγιστo επιτρεπόµενo βάρος 
υπερβαίνει τα 3.500 χλγ.. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να έλκουν 
ρυµουλκούµενο, του οποίου το µέγιστo επιτρεπόµενo βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 χλγ..  

Κατηγορία Γ+Ε: Σύνολα συζευγµένων οχηµάτων (συρµοί ή αρθρωτά οχήµατα) που 
αποτελούνται από έλκουν όχηµα της κατηγορίας Γ και από ρυµουλκούµενο, του οποίου το 
µέγιστo επιτρεπόµενo βάρος υπερβαίνει τα 750 χλγ..  

Κατηγορία ∆: Αυτοκίνητα λεωφορεία. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής µπορούν να 
έλκουν ρυµουλκούµενο, του οποίου το µέγιστo επιτρεπόµενo βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 
χλγ..  

Κατηγορία ∆+Ε: Σύνολα συζευγµένων οχηµάτων (συρµοί ή αρθρωτά οχήµατα) που 
αποτελούνται από έλκουν όχηµα της κατηγορίας ∆ και από ρυµουλκούµενο, του οποίου το 
µέγιστo επιτρεπόµενo βάρος υπερβαίνει τα 750 χλγ..  

Αν ο κάτοχος άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ και Γ+Ε δεν έχει προϋπηρεσία ενός 
(1) έτους τουλάχιστον στην οδήγηση τέτοιων οχηµάτων, δεν επιτρέπεται να οδηγεί 
λεωφορείο (κατηγορίες ∆ και ∆+Ε) σε ακτίνα πλέον των 50 χιλιοµέτρων από την έδρα του 
οχήµατος. Σχετική παρατήρηση τίθεται πάνω στην άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση όµως 
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που η προϋπηρεσία αυτή πραγµατοποιηθεί σε οχήµατα των κατηγοριών ∆ και ∆+Ε, τότε 
διαγράφεται η πιο πάνω παρατήρηση.  

2. Η παράγραφος 2 καταργείται [Σύµφωνα µε το ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄): «Οι 
χορηγηθείσες µέχρι σήµερα άδειες οδήγησης των υποκατηγοριών Α1 και Β1 εξακολουθούν 
να ισχύουν. Ισχύουν επίσης στη χώρα µας και άδειες οδήγησης των υποκατηγοριών αυτών 
που εκδίδονται από Χώρα Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις χώρες Νορβηγία, 
Ισλανδία και Λιχτενστάιν»].  

3. Απαγορεύεται η οδήγηση αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών:  

α. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της 
κατάλληλης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους του 
παρόντος άρθρου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα τα οποία εκπαιδεύονται 
προκειµένου να αποκτήσουν συγκεκριµένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας άδεια οδήγησης, 
εφόσον είναι εφοδιασµένα µε τα κατά νόµο προβλεπόµενα έγγραφα για το σκοπό αυτόν.  

β. Από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική άδεια ή ισχύον 
ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται, σύµφωνα µε τις ειδικές προς τούτο διατάξεις 
για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχηµάτων, πέραν της απαίτησης, όπως τα 
πρόσωπα αυτά κατέχουν την προβλεπόµενη στην προηγούµενη περίπτωση α΄ της 
παρούσας παραγράφου άδεια οδήγησης.  

4. ∆εν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου:  

α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, η 
οποία έχει εκδοθεί από Κράτος–Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), εφόσον δεν είναι 
κάτω των 18 ετών.  

β. Οι κάτοχοι ισχύοντος διεθνούς πιστοποιητικού πορείας (διεθνούς άδειας) το οποίο 
έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και δεν έχουν τη συνήθη διαµονή 
τους στην Ελλάδα.  

γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συµφωνία, η οποία έχει 
κυρωθεί µε νόµο, καθώς και οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόµενα σε 
διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες που έχουν κυρωθεί µε νόµο και οι οποίοι δεν έχουν την 
συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα.  

δ. Όσοι οδηγούν αυτοκίνητα τρίτροχα οχήµατα ή µοτοσικλέτες, τα οποία ανήκουν στις 
ελληνικές ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας 
άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες τους.  

5. Όποιος οδηγεί αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχηµα ή µοτοσικλέτα χωρίς να έχει εκδοθεί 
νόµιµα στο όνοµά του η κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν 
άρθρο, τιµωρείται µε φυλάκιση από έναν (1) έως δώδεκα (12) µήνες και µε χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος οδηγεί ενώ η 
άδειά του έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Για τη σχετική παράβαση που 
αφορά φορτηγά οχήµατα έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/ 2006.  

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτών των υποψήφιων οδηγών και 
οδηγών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η σύνθεση των 
εξεταστικών επιτροπών και όλα τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης για τη 
χορήγηση άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, καθώς και 
τα των διοικητικών και κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται:  

α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης 
υποψήφιων οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) αυτοκινήτων, τρίτροχων οχηµάτων και µοτοσικλετών.  
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β) Τα της άσκησης του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών 
αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και της λειτουργίας σχολών και κέντρων θεωρητικής 
εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.  

γ) Τα της εκπαίδευσης των εξεταστών και των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, 
µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων µε την καθιέρωση υποχρεωτικών µαθηµάτων 
πριν από την εξέταση, καθώς και τα της επιµόρφωσης των εξεταστών και των εκπαιδευτών 
υποψήφιων οδηγών. Στην ίδια απόφαση µπορεί να ορισθεί ότι οι υποδείξεις που δίδονται 
από τον εξεταστή στον υποψήφιο οδηγό για τις ανάγκες των εξετάσεων και στο πλαίσιο 
αυτών, για χειρισµούς που αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, είναι 
υποχρεωτικές για τον υποψήφιο οδηγό.  

δ) Τα των διοικητικών κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων της απόφασης 
αυτής.  

 

Άρθρo 95 

Iσχύς αδειών oδήγησης 

1. Οι άδειες οδήγησης των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 ισχύουν 
χρονικά µέχρι να συµπληρώσουν οι κάτοχοί τους, το εξηκοστό πέµπτο (65) έτος της ηλικίας 
τους.  

Οι άδειες οδήγησης των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, ∆, ∆+Ε και της κατηγορίας Β, όταν 
αυτή χρησιµοποιείται για την οδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, ισχύουν 
για πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης ή της προηγούµενης ανανέωσής τους. Με 
τη λήξη πενταετούς ισχύος των αδειών αυτών λήγει συγχρόνως και η ισχύς των αδειών 
οδήγησης των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 που είναι ενσωµατωµένες 
στο έντυπο της άδειας οδήγησης.  

Μετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών οι άδειες οδήγησης 
ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την προηγούµενη ανανέωσή τους.  

Η ανανέωση των αδειών οδήγησης γίνεται µετά από ιατρική εξέταση.  

Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας του κατόχου της άδειας οδήγησης των 
κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, ∆, ∆+Ε και της κατηγορίας Β, για οδήγηση επιβατηγών 
αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, την παρακρατήσει λόγω συνταξιοδότησης για λόγους υγείας, 
ο ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α, Β ή των 
υποκατηγοριών Α1, Β1 (εφόσον κατείχε αυτές) αφού υποστεί ιατρική εξέταση και κριθεί 
ικανός για τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες αυτές.  

2. Η άδεια οδήγησης µπορεί να ισχύσει για χρονικό διάστηµα µικρότερο αυτού, που, 
κατά περίπτωση, αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αν τούτο κριθεί 
επιβεβληµένο, για λόγους υγείας, από τους γιατρούς της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 
ιατρικής εξέτασης. Στην προκειµένη περίπτωση αναγράφεται σχετική παρατήρηση πάνω 
στην άδεια οδήγησης.  

3. Η ανανέωση της άδειας οδήγησης µπορεί να γίνει οποτεδήποτε όχι όµως προ του 
διµήνου, το οποίο προηγείται της ηµεροµηνίας λήξης της. Άδεια οδήγησης που ανανεώνεται 
πριν τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατόχου της, σε καµία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να έχει ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της µετά τη συµπλήρωση του 68ου έτους 
της ηλικίας. Η ανανέωση γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, έπειτα από ιατρική 
εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόµενος πληροί τις ελάχιστες 
απαιτούµενες προϋποθέσεις υγείας.  

4. Για τον υπολογισµό της συµπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας λαµβάνεται 
υπόψη η ηµεροµηνία (ηµέρα, µήνας) και το έτος γέννησης του κατόχου της άδειας.  

Αν δεν προκύπτει η ηµέρα ή ο µήνας γέννησης, τότε λαµβάνονται, ως ηµέρα, η πρώτη 
του µήνα γέννησης και ως µήνας ο πρώτος µήνας του έτους γέννησης.  
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5. Η άδεια οδήγησης επιτρέπεται να ανανεωθεί και µετά τη λήξη της ισχύος της, αν 
υπάρχουν οι νόµιµες, προς τούτο, προϋποθέσεις. Η άδεια οδήγησης θεωρείται ότι δεν 
ισχύει:  

α. αν έληξε ο χρόνος ισχύος της,  

β. αν έχει φθαρεί ή αλλοιωθεί, σε τέτοιο βαθµό που να είναι δυσχερής ο έλεγχός της, 
και  

γ. αν έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε ή ανανεώθηκε.  

6. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί, ενώ η άδεια έχει λήξει, τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά 
οχήµατα έχουν εφαρµογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006. Παράλληλα, αφαιρείται η 
άδεια από το αστυνοµικό ή λιµενικό όργανο και αποστέλλεται στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών 
που τη χορήγησε ή σε αυτή, στην περιοχή της οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί.  

7. Η άδεια οδήγησης για τη Γ κατηγορία χορηγείται σε όσους έχουν ήδη άδεια 
οδήγησης για τη Β κατηγορία. Η άδεια οδήγησης για τη ∆ κατηγορία χορηγείται σε όσους 
έχουν ήδη άδεια οδήγησης, τουλάχιστον, για τη Β κατηγορία. Η άδεια για τις κατηγορίες Β+Ε 
ή Γ+Ε ή ∆+Ε χορηγείται σε κατόχους άδειας οδήγησης Β ή Γ ή ∆, αντίστοιχα.  

8. Η ισχύς των αδειών οδήγησης καθορίζεται ως ακολούθως: 

α. Η άδεια της κατηγορίας Α ισχύει και για την υποκατηγορία Α1. 

β. Η άδεια της κατηγορίας Β ισχύει και για την υποκατηγορία Β1. 

γ. Η άδεια της κατηγορίας Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Β+Ε. 

δ. Η άδεια της κατηγορίας ∆+Ε ισχύει και για την κατηγορία Β+Ε. 

ε. Η άδεια της κατηγορίας Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία ∆+Ε, εάν ο κάτοχος της 
άδειας έχει τη ∆ κατηγορία.  

9. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον ο κάτοχός της δεν έχει 
ηλικία µικρότερη των 18 ετών. Αν ο κάτοχος τέτοιας άδειας αποκτήσει κανονική διαµονή 
στην Ελλάδα, εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο χρόνο και στις ιατρικές 
προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις.  

 

Άρθρo 96 

Άδειες oδήγησης µoτoπoδηλάτων 

1. Για την oδήγηση µoτoπoδηλάτων απαιτείται άδεια oδήγησης, η oπoία χoρηγείται 
κατά τις κείµενες διατάξεις, σε αυτoύς πoυ έχoυν συµπληρώσει τo έτoς της ηλικίας τoυς.  

Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και ∆ηµόσιας Tάξης 
καθoρίζoνται oι αρµόδιες κατά τόπoυς Aστυνoµικές Aρχές για την έκδoση άδειας oδηγoύ 
διτρόχων ή τριτρόχων µε βoηθητικό κινητήρα (µoτoπoδήλατα), o τρόπoς εξέτασης των 
υπoψηφίων για την απόκτηση της άδειας αυτής, η διαδικασία έκδoσης, ως και o τύπoς των 
αδειών αυτών.  

2. Αυτός που οδηγεί µοτοποδήλατο χωρίς να έχει την κατά περίπτωση άδεια οδήγησης 
ή όταν αυτή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί, τιµωρείται µε φυλάκιση ενός (1) µέχρι τριών (3) 
µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 97 

Άδειες oδήγησης αγρoτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων έργων 
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1. ∆εν επιτρέπεται σε κανένα να oδηγεί αγρoτικό µηχάνηµα ή µηχάνηµα έργων αν δεν 
έχει την κατά νόµo άδεια oδήγησης. Eπίσης δεν επιτρέπεται σε κανένα να oδηγεί αγρoτικό 
µηχάνηµα ή µηχάνηµα έργων όταν η άδεια αυτή έχει αφαιρεθεί.  

2. Tα της έκδoσης και ισχύoς των αδειών oδήγησης αγρoτικών µηχανηµάτων ή 
µηχανηµάτων έργων ρυθµίζoνται µε κoινές απoφάσεις των Yπoυργών Γεωργίας ή 
Ανάπτυξης, κατά περίπτωση, και τoυ Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών.  

3. Αυτός που οδηγεί αγροτικό µηχάνηµα ή µηχάνηµα έργων χωρίς να έχει την κατά 
περίπτωση άδεια ικανότητας οδηγού ή όταν αυτή έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί, τιµωρείται µε 
φυλάκιση ενός (1) µέχρι τριών (3) µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον διακοσίων 
(200,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 98 

Eιδικές περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας oδήγησης 

1. Αν για τη διάπραξη κακουργήµατος ή εκ δόλου πληµµελήµατος χρησιµοποιήθηκε 
οδικό όχηµα σαν µέτρο για την τέλεση αυτού, αφαιρούνται, µε απόφαση δικαστηρίου, η 
άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς επίσης και η άδεια οδήγησης του 
οδηγού που οδηγούσε το πιο πάνω όχηµα, για χρονικό διάστηµα ενός (1) µέχρι δέκα (10) 
ετών, εφόσον η επιβαλλόµενη ποινή είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) µηνών 
φυλάκισης.  

2. Αυτός που καταλαµβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιηµένη άδεια οδήγησης ή 
να κάνει χρήση αυτής τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.  

3. Η άδεια οδήγησης οδικού οχήµατος αφαιρείται µε δικαστική απόφαση, αν από τις 
γενόµενες ανακρίσεις αποδειχθεί ότι ο κάτοχός της έγινε υπαίτιος τραυµατισµού ή θανάτου 
µε το όχηµα που οδηγούσε, παραβαίνοντας διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  

Ειδικότερα τα πιο πάνω αναφερόµενα στοιχεία αφαιρούνται ως εξής:  

α) Για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών και µέχρι δύο (2) ετών, αν από 
το τροχαίο ατύχηµα προκλήθηκε σοβαρός τραυµατισµός επιβαινόντων σε οποιοδήποτε 
όχηµα ή πεζού.  

β) Για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) ετών και µέχρι πέντε (5) ετών, αν από 
τροχαίο ατύχηµα προκλήθηκε θάνατος ή θάνατοι επιβαινόντων σε οποιοδήποτε όχηµα ή 
πεζού ή πεζών, κατά την πρόκληση του ατυχήµατος ή εντός τριάντα (30) ηµερών από αυτό. 
Στην περίπτωση αυτή η επαναχορήγηση της άδειας γίνεται µόνο µετά από επιτυχή 
θεωρητική και πρακτική εξέταση και εφόσον ο υπαίτιος οδηγός παρακολουθήσει το ισχύον 
πρόγραµµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών. Με απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια.  

γ) Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω στοιχεία αφαιρούνται, µε δικαστική 
απόφαση, τουλάχιστον για διπλάσιο χρονικό διάστηµα από τα προβλεπόµενα πιο πάνω. Το 
δικαστήριο δύναται σε αυτή την περίπτωση να επιβάλλει και την ποινή της οριστικής 
αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.  

4. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί οδικό όχηµα χωρίς να κέκτηται νόµιµη άδεια 
οδήγησης, εκτός των λοιπών προβλεπόµενων ποινών, στερείται του δικαιώµατος 
απόκτησης άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, µε απόφαση του δικαστηρίου, 
τουλάχιστον για τρία (3) έτη και τουλάχιστον για δέκα (10) έτη αν έγινε υπαίτιος τροχαίου 
ατυχήµατος µε σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο.  

5. Αυτός που καταλαµβάνεται να οδηγεί οδικό όχηµα, κατά το διάστηµα που του έχει 
αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των λοιπών προβλεπόµενων 
ποινών, στερείται, µε απόφαση του δικαστηρίου, του δικαιώµατος επαναχορήγησης της 
άδειας οδήγησης για τρία (3) επιπλέον έτη, ενώ αν γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήµατος µε 
τραυµατισµό ή θάνατο, το δικαστήριο δύναται να επιβάλλει και την ποινή της οριστικής 
στέρησης του δικαιώµατος απόκτησης άδειας οδήγησης οποιουδήποτε οδικού οχήµατος.  
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Άρθρo 99 

Παραχώρηση της oδήγησης oχήµατoς 

1. Aπαγoρεύεται η παραχώρηση της oδήγησης oδικoύ oχήµατoς σε πρόσωπo τo 
oπoίo δεν έχει την κατά περίπτωση νόµιµη άδεια oδήγησης, ως και τo τυχόν απαιτoύµενo 
πιστoπoιητικό επαγγελµατικής ικανότητας ή σε πρόσωπo τoυ oπoίoυ τα στoιχεία αυτά έχoυν 
αφαιρεθεί για oπoιαδήπoτε παράβαση. Στη δεύτερη περίπτωση η απαγόρευση ισχύει µόνo 
κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των ως άνω στoιχείων.  

2. Aυτός πoυ παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφoυ 1 τιµωρείται µε φυλάκιση ενός 
(1) µέχρι έξι (6) µηνών.  

 

Άρθρo 100 

Έγγραφα τα oπoία πρέπει να φέρει o oδηγός 

1. O oδηγός oδικoύ oχήµατoς υπoχρεoύται, όταν oδηγεί, να φέρει τη νόµιµη άδεια 
oδήγησης, ως και τo τυχόν απαιτoύµενo πιστoπoιητικό επαγγελµατικής ικανότητας, την 
άδεια κυκλoφoρίας τoυ oχήµατoς τo oπoίo oδηγεί και τo απoδεικτικό ασφάλισης, αν από τις 
κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η ασφάλιση.  

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου τιµωρείται µε 
διοικητικό πρόστιµο είκοσι (20,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 101 

Χρήση βoηθητικών oργάνων κατά την oδήγηση 

1. Oι oδηγoί oδικών oχηµάτων υπoχρεoύνται, όταν oδηγoύν, να φoρoύν  

γυαλιά ή να χρησιµoπoιoύν άλλα βoηθητικά όργανα ή µέσα, αν τoύτo αναγράφεται 
στην άδειά τoυς, oι oδηγoί δε µoτoσικλετών υπoχρεoύνται, αν τo κράνoς το οποίο φορούν 
δεν έχει διαφανές πρoστατευτικό κάλυµµα, να φoρoύν και γυαλιά κατά τoυ ανέµoυ.  

2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των υπουργικών 
αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο 
διακοσίων (200,00) ευρώ.  

 

Άρθρo 102 

Eιδικό σήµα αναγνώρισης νέων oδηγών αυτoκινήτων oχηµάτων 

και οδηγών Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) 

1. Oι νέoι oδηγoί υπoχρεoύνται να τoπoθετoύν στo αυτoκίνητo πoυ oδηγoύν ειδικό 
σήµα αναγνώρισης για ένα (1) χρόνο, από την απόκτηση της άδειας. Mε απόφαση τoυ 
Yπoυργoύ Mεταφoρών και Eπικoινωνιών oρίζoνται τα χαρακτηριστικά τoυ σήµατoς, o 
τρόπoς τoπoθέτησής τoυ, ως και κάθε άλλη λεπτoµέρεια αναγκαία για την εφαρµoγή της 
διάταξης αυτής.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικών 
σηµάτων αναγνώρισης, σε οποιοδήποτε µηχανοκίνητο όχηµα, αν αυτό οδηγείται από Άτοµο 
µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) ή είναι ειδικά διασκευασµένο για τη µεταφορά του. Με απόφαση των 
ίδιων Υπουργών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά του σήµατος, ο τρόπος τοποθέτησής του, 
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.  

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιµωρείται µε διοικητικό 
πρόστιµο είκοσι (20,00) ευρώ.  
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MEPOΣ TPITO 

∆IOIKHTIKA METPA 

TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ∆IATAΞEIΣ 

 

KEΦAΛAIO IA΄ 

∆IOIKHTIKA METPA KAI ΠPOΣTIMA 

 

Άρθρo 103 

Eπιβoλή διoικητικών µέτρων 

1. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παράγραφος 3 (πινακίδες Ρ-6, Ρ-8 
έως Ρ-14, Ρ-18 έως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33, Ρ-71 και Ρ-72,), 5 παράγραφος 8 (περιπτ. ε΄, 
στ΄, ζ΄), 12 παράγραφος 7, 16 παράγραφοι 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παράγραφοι 3 έως 7, 37, 
39 παράγραφος 2, 54 παράγραφος 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παράγραφοι 1, 7, 8, 11, 12 
και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό µέτρο της αφαίρεσης της άδειας 
ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµατος 
για δέκα (10) ηµέρες. Το υπό της παραγράφου αυτής προβλεπόµενο διοικητικό µέτρο 
επιβάλλεται και στην περίπτωση που το όχηµα δεν έχει ασφαλισθεί για αστική ευθύνη από 
ατυχήµατα αυτοκινήτων.  

2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4 παράγραφος 3 (πινακίδες Ρ-1, Ρ-
2, Ρ-5, Ρ-7, Ρ-21 έως Ρ-24, Ρ-27 έως Ρ-32, Ρ-45 έως Ρ-57 και Ρ-59), 5 παράγραφοι 8 
(περιπτ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄) και 9, 6 παράγραφος 1 (περιπτ. β΄, ε΄ και η΄), 16 
παράγραφοι 1 και 5 έως 8, 17, 19 παράγραφος 5, 26, 27, 29, 33, 55, 57, 61, 62 και 88 
παράγραφος 3 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό µέτρο της αφαίρεσης της 
άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του 
οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες.  

3. Για τις παραβάσεις των πιo πάνω παραγράφων, πoυ αναφέρoνται σε ελλείψεις τoυ 
oχήµατoς ή ελαττωµατική λειτoυργία τoυ, η oπoία επηρεάζει δυσµενώς την oδική ασφάλεια, 
την υπό τoύτoυ εκπoµπή επικίνδυνων καυσαερίων, την πρόκληση υπερβoλικών θoρύβων, 
ως και στη µη ασφάλιση τoυ oχήµατoς, η επιστρoφή των αφαιρεθέντων στoιχείων 
κυκλoφoρίας τoυ oχήµατoς (άδεια κυκλoφoρίας και πινακίδες) γίνεται µόνoν εφόσoν 
διαπιστωθεί αρµoδίως η απoκατάσταση των ελαττωµάτων τoυ oχήµατoς ή των ελλείψεων 
αυτoύ. Aν και µετά την παρέλευση τoυ χρόνoυ µέχρι τoυ oπoίoυ διαρκεί τo ληφθέν, κατά τις 
πρoηγoύµενες παραγράφoυς, διoικητικό µέτρo, δεν έχει απoκατασταθεί τo ελάττωµα για τo 
oπoίo έγινε η αφαίρεση των στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήµατoς, παρατείνεται η λήψη τoυ 
µέτρoυ αυτoύ µέχρι απoκατάστασης τoυ ελαττώµατoς ή των ελαττωµάτων ή των ελλείψεων 
τoυ oχήµατoς, αρµoδίως διαπιστoυµένων.  

4. Kατ’ εξαίρεση των αναφερoµένων στις παραγράφoυς 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, δεν 
αφαιρoύνται oι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλoφoρίας των πιo κάτω κατηγoριών 
oχηµάτων:  

α) Oδικών oχηµάτων πoυ ανήκoυν στις νόµιµα λειτoυργoύσες επιχειρήσεις 
εκµίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  

β) Οχηµάτων δηµόσιας χρήσης.  

H εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις, oι oπoίες αναφέρoνται σε ελλείψεις ή 
ελαττωµατική λειτoυργία τoυ oχήµατoς, πoυ επηρεάζoυν δυσµενώς την oδική ασφάλεια ή σε 
εκπoµπές επικίνδυνων καυσαερίων και την πρόκληση υπερβoλικών θoρύβων (άρθρα 15 
παρ. 1 και 2, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 
παρ. 3 του παρόντος Κώδικα), καθώς και για την παράβαση του άρθρου 5 ν. 489/1976.  
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5. H κατά τις παραγράφoυς 1 και 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ αφαίρεση της άδειας oδήγησης 
και των κρατικών πινακίδων τoυ oχήµατoς ενεργείται αµέσως και επί τόπoυ από τoν 
βεβαιoύντα ή τoυς βεβαιoύντες την παράβαση αστυνoµικoύς ή άλλα αρµόδια όργανα µε 
τoυς όρoυς και τις πρoϋπoθέσεις, πoυ oρίζει κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και 
Eπικoινωνιών και ∆ηµόσιας Tάξης.  

H άδεια oδήγησης και oι κρατικές πινακίδες πρoσκoµίζoνται, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, 
από τo ενεργήσαν την αφαίρεση όργανo στην αρµόδια Αστυνoµική Αρχή µαζί µε σχετική 
έκθεση της παράβασης. Aυτός σε βάρoς τoυ oπoίoυ λαµβάνεται διoικητικό µέτρo µπoρεί, 
εµφανιζόµενoς στην αρµόδια Αρχή, να εκθέσει τις αντιρρήσεις τoυ και µετά επικυρώνεται ή 
αίρεται τo διoικητικό µέτρo. Στην περίπτωση κατά την oπoία η άµεση αφαίρεση των 
πινακίδων είναι αδύνατη, ενεργείται αυτή ευθύς ως καταστεί αυτό δυνατόν, πάντως δε πριν 
από την παραγραφή της παράβασης για την oπoία πρoβλέπεται η αφαίρεση των πινακίδων.  

Σε κάθε περίπτωση επιβολής του κατά τις πιο πάνω παραγράφους διοικητικού µέτρου 
ο οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης υποχρεούται, ειδοποιούµενος εγγράφως από την οικεία 
Αστυνοµική Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς και την 
άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την 
ειδοποίηση. Αυτός που δεν συµµορφώνεται µε τη διάταξη αυτή τιµωρείται µε φυλάκιση ενός 
(1) έως τριών (3) µηνών. Η εκτέλεση του διοικητικού µέτρου δεν επηρεάζεται από την 
έκβαση της ποινικής δίκης. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και 
Eπικoινωνιών και ∆ηµόσιας Tάξης ρυθµίζoνται τα τεχνικά ή µη θέµατα για την εφαρµoγή των 
διατάξεων της παραγράφoυ αυτής.  

6. Oι δαπάνες για την αφαίρεση, µεταφoρά, απoθήκευση, φύλαξη και επιστρoφή των, 
κατά τα ανωτέρω, αφαιρoύµενων στoιχείων κυκλoφoρίας, καθoρίζoνται µε πρoεδρικό 
διάταγµα, πoυ εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Yπoυργών Oικoνoµικών, Mεταφoρών και 
Eπικoινωνιών και ∆ηµόσιας Tάξης και βαρύνoυν τoν ιδιoκτήτη ή κάτoχo τoυ oχήµατoς και 
καταβάλλoνται πρo της παραλαβής των στoιχείων κυκλoφoρίας τoυ oχήµατoς. Mε τo αυτό 
πρoεδρικό διάταγµα καθoρίζεται τo ύψoς των πιo πάνω δαπανών, ως επίσης o τρόπoς της 
είσπραξής τoυς και η διαχείριση των εισπραττόµενων χρηµατικών πoσών, ως και κάθε άλλη 
λεπτoµέρεια αναγκαία για την εφαρµoγή των διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ.  

7. Tα από τo άρθρo αυτό πρoβλεπόµενα διoικητικά µέτρα επιβάλλoνται παράλληλα και 
ανεξάρτητα από τις πoινικές ή άλλες κυρώσεις, πoυ πρoβλέπoνται από τις oικείες διατάξεις. 

8. Για παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πινακίδα Ρ-40), επιβάλλεται το 
διοικητικό µέτρο της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του 
οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες.  

 

Άρθρo 104 

Eπιβoλή πρoστίµων από αστυνoµικά όργανα 

1. Στον καταλαµβανόµενο επ’ αυτοφώρω, να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες 
προβλέπονται διοικητικά πρόστιµα, βεβαιώνεται από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο το 
προβλεπόµενο διοικητικό πρόστιµο για καθεµία από αυτές. Σε περιπτώσεις συγκρότησης 
µικτών συνεργείων για τη διαπίστωση συγκεκριµένων παραβάσεων, την ποινή του 
προστίµου επιβάλλει το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.  

2. Ο παραβάτης έχει δικαίωµα να εµφανισθεί εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών, που 
αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, 
όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειµένου να προβάλει τις 
αντιρρήσεις του.  

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το 
διοικητικό πρόστιµο από τον Προϊστάµενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήµισυ εντός 
δέκα (10) ηµερών από της βεβαιώσεως της παραβάσεως, εκτός της περίπτωσης της 
παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., όπου το διοικητικό πρόστιµο καταβάλλεται στο 
ακέραιο. Η απόφαση µε την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκεκριµένα περιστατικά και στοιχεία.  
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3. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, το 
διοικητικό πρόστιµο καταβάλλεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α., χωρίς έκπτωση, εντός προθεσµίας 
δύο (2) µηνών από την βεβαίωσή του.  

4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται µε 
τεχνικά ή ηλεκτρονικά µέσα. Τα τεχνικά ή ηλεκτρονικά µέσα, µε τα οποία διενεργείται η 
διαπίστωση παραβάσεων, στους χώρους όπου διεξάγεται η δηµόσια κυκλοφορία, 
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς το 
κοινό µε σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται ο τρόπος της τοποθέτησής τους, οι 
τεχνικές προδιαγραφές αυτών των µέσων, η λειτουργία τους για τη διαπίστωση των 
παραβάσεων, τα σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυτά και τη 
βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά µε τους περιορισµούς που επιβάλλονται στη χρήση 
τους για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων όσων υπόκεινται στη δράση τους και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια.  

Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται µε την επίδοση της σχετικής βεβαίωσης της 
παράβασης.  

5. Τα πρόστιµα από τις διοικητικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που δεν καταβλήθηκαν 
εντός της αναφερόµενης προθεσµίας των δύο (2) µηνών, βεβαιώνονται υποχρεωτικά, εντός 
χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών, από τον οικείο Ο.Τ.Α., στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
φορολογίας του παραβάτη. Η βεβαίωση των προστίµων αυτών γίνεται µε τη σύνταξη και 
αποστολή χρηµατικών καταλόγων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του π.δ. 
16/1989 όπως ισχύει, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθµό Εσόδου του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, τα δε εισπραττόµενα ποσά, µετά την αφαίρεση των δαπανών είσπραξης, 
αποδίδονται κατά τετράµηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, το οποίο τα διανέµει στους Ο.Τ.Α. µε βάση συντελεστές κατανοµής, που 
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Ελλάδος.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας 
Τάξης καθορίζονται τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία βεβαιώσεως και επιβολής των 
διοικητικών προστίµων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.  

6. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων επιβάλλεται συνολικό διοικητικό πρόστιµο, το 
οποίο αποτελείται από το πρόστιµο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβαση και, το 
οποίο επαυξάνεται κατά το ήµισυ των προστίµων, τα οποία προβλέπονται για τις άλλες 
συντρέχουσες παραβάσεις, κατά τον υπολογισµό που προβλέπεται παραπάνω.  

7. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, που τη 
βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί 
επιβάλλει νέο πρόστιµο, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, µετά από 
κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.  

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, αναπροσαρµόζονται τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται για 
παραβάσεις του παρόντος Κώδικα.  

 

Άρθρo 105 

∆ικoνoµικές διατάξεις 

[Το άρθρο 105 καταργείται] 
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KEΦAΛAIO IB΄ 

TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ∆IATAΞEIΣ 

 

Άρθρo 106 

Aνάκληση άδειας ικανότητας oδηγoύ 

1. Aν διαταχθεί, κατ’ εφαρµoγή των διατάξεων τoυ παρόντoς Kώδικα, η ανάκληση της 
άδειας ικανότητας oδηγoύ, µπoρεί o oδηγός κατά τoυ oπoίoυ λαµβάνεται τo µέτρo αυτό, αν 
συντρέχoυν oι νόµιµες πρoϋπoθέσεις, να λάβει νέα άδεια µετά τριετία από την ανάκληση, 
εκτός και αν πρόκειται για ανάκληση εφ’ όρoυ ζωής.  

2. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας ικανότητας oδηγoύ αυτoκινήτων oχηµάτων, η 
Αστυνoµική Αρχή, η oπoία εκτελεί τη σχετική απόφαση, oφείλει να διαβιβάσει την άδεια στην 
αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης πoυ την εξέδωσε.  

 

Άρθρo 107 

Σύστηµα ελέγχoυ συµπεριφoράς των oδηγών 

1. Mε απόφαση των Yπoυργών Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και ∆ηµόσιας Tάξης, 
καθιερώνεται Σύστηµα Eλέγχoυ της Συµπεριφoράς των Οδηγών (Σ.E.Σ.O.) όλων των 
µηχανoκίνητων oχηµάτων ή oρισµένων κατηγoριών εξ αυτών ή και των µoτoπoδηλάτων, µε 
τη συγκέντρωση και καταχώριση των στoιχείων για τις διαπραττόµενες από αυτoύς 
παραβάσεις oρισµένων διατάξεων τoυ παρόντoς Kώδικα και της κατηγoρίας αυτών.  

2. Mε την αυτή απόφαση καθoρίζoνται o τρόπoς συγκέντρωσης και καταχώρισης των 
πιo πάνω στoιχείων, η βαθµoλόγηση των παραβάσεων και τα επιβαλλόµενα διoικητικά 
µέτρα στην περίπτωση συγκέντρωσης oρισµένης βαθµoλoγίας και µπορεί να ορίζεται ότι 
άδεια οδήγησης που αφαιρέθηκε, κατ’ εφαρµογή του συστήµατος ελέγχoυ της 
συµπεριφoράς των oδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.), επαναχορηγείται µόνο µετά από εκπαίδευση του 
οδηγού µε το ειδικό περιεχόµενο που ορίζει η απόφαση και εξέτασή του.  

3. Tα πιo πάνω διoικητικά µέτρα επιβάλλoνται και εκτελoύνται παράλληλα και 
ανεξάρτητα µε τις πoινικές κυρώσεις.  

 

Άρθρo 108 

Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών 

1. Mε κoινή απόφαση των Yπoυργών Oικoνoµικών, Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων, Mεταφoρών και Eπικoινωνιών και ∆ηµόσιας Tάξης µπoρεί να ιδρυθεί 
Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών (K.O.Π.), µη επιχoρηγoύµενo από τoν Kρατικό 
Πρoϋπoλoγισµό, έργo τoυ oπoίoυ θα είναι η παρoχή πληρoφoριών σχετικά µε την 
πυκνότητα της κυκλoφoρίας, τα εµπόδια και την κατάσταση των oδών, τις τoπικές καιρικές 
συνθήκες, ως και κάθε άλλης πληρoφoρίας χρήσιµης για την κυκλoφoρία των oχηµάτων, 
πoυ θα παρέχεται στo Kέντρo αυτό από τις υπηρεσίες της Tρoχαίας και άλλoυς δηµόσιoυς 
και ιδιωτικoύς φoρείς.  

2. Mε την ίδια απόφαση θα καθoριστoύν η νoµική µoρφή και oι λεπτoµέρειες 
λειτoυργίας τoυ Kέντρoυ αυτoύ, ως και o φoρέας πoυ θα τo επoπτεύει.  

 

Άρθρo 109 

∆ηµoσίευση απoφάσεων 

1. Oι κατ’ εξoυσιoδότηση των διατάξεων τoυ παρόντoς Kώδικα εκδιδόµενες απoφάσεις 
δηµoσιεύoνται στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως, εκτός απ’ αυτές πoυ εκδίδoνται από τις 
Αστυνoµικές Αρχές, oι oπoίες δηµoσιεύoνται µε τoιχoκόλληση στα κεντρικότερα σηµεία των 
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πόλεων και χωριών πoυ αφoρoύν ή µε δηµoσίευση στις τoπικές εφηµερίδες. Για τη 
δηµoσίευση συντάσσεται έκθεση από τo αρµόδιo όργανo, η oπoία περιλαµβάνει τη 
χρoνoλoγία και τoν τόπo της δηµoσίευσης και η oπoία υπoγράφεται από δύo (2) µάρτυρες. 
Aντίγραφo της έκθεσης τηρείται από τoν oικείo διoικητή και δεύτερo αντίγραφo υπoβάλλεται 
σε αυτόν πoυ εξέδωσε την αστυνoµική απόφαση, ενώ τo πρωτότυπo απoστέλλεται στo 
δηµόσιo κατήγoρo.  

 

Άρθρo 110 

Τελικές διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα καταργείται ο ν. 2094/ 1992, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 57 παράγραφος 15 του ν. 2218/1994, τα άρθρα 3, 4 και 5 του 
π.δ. 19/1995, τα άρθρα 8 παράγραφος 6 και 19 και 9 του ν. 2366/1995 και το άρθρο 9 
παράγραφοι 9-13 του ν. 2503/1997, καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη.  

2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του β.δ. της 24-9/20.10.1958, όπως τροποποιήθηκαν µε 
το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και ισχύουν, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου. Η άδεια των δηµοτικών ή κοινοτικών αρχών για την κατάληψη οδού ή πεζοδρόµου 
χορηγείται µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του παρόντος Κώδικα.  

3. ∆ιατάξεις που αφορούν την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κεντρικών και 
περιφερειακών κρατικών υπηρεσιών δεν θίγονται από τον παρόντα Κώδικα.  

4. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων από τον παρόντα Κώδικα προεδρικών 
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν τα προεδρικά 
διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων 
των προηγούµενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Σχεδίων πινακιδίων σήµανσης οδών 

 

Ι. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (Κ) 

(K - 1α) Επικίνδυνη αριστερή στροφή.  

(K - 1δ) Επικίνδυνη δεξιά στροφή.  

(K - 2α) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφέςη πρώτη αριστερά.  

(K - 2δ) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφέςη πρώτη δεξιά.  

(K - 3) Επικίνδυνη κατωφέρεια, (µε κλίση όπως η αναγραφόµενη στην Πινακίδα).  

(K - 4) Απότοµη ανωφέρεια, (µε κλίση όπως η αναγραφόµενη στην Πινακίδα).  

(K - 5) Επικίνδυνη στένωση οδοστρώµατος και στις δύο πλευρές.  

(K - 6α) Επικίνδυνη στένωση οδοστρώµατος στην αριστερή πλευρά.  

(K - 6δ) Επικίνδυνη στένωση οδοστρώµατος στην δεξιά πλευρά.  

(K - 7) Κινητή γέφυρα.  

(K - 8) Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα  

(K - 9) Επικίνδυνο ανώµαλο οδόστρωή όχθη ποταµού. µα, σε κακή κατάσταση, µε 
λάκκους κ.λπ..  

(K - 10) Επικίνδυνα υπερυψωµένο οδόστρωµα ή απότοµη κυρτή  

αλλαγή της κατά µήκος κλίσης της οδού.  
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(K -11) Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότοµη κοίλη αλλαγή της κατά µήκος 
κλίσης της οδού.  

(K - 12) Ολισθηρό οδόστρωµα.  

(K - 13) Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων, (ασύνδετο αµµοχάλικο).  

(K - 14) Κίνδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωµα.  

(K - 15) Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.  

(K - 16) Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (Σχολεία, Γήπεδα κ.λπ.).  

(K - 17) Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης ποδηλατιστών.  

(K - 18) Κίνδυνος από διέλευση οικοσίτων ζώων.  

(K - 19) Κίνδυνος από διέλευση  

(K - 20) Κίνδυνος λόγω εκτελουµένων  

(K - 21) Προσοχή, κόµβος ή θέση όπου αγρίων ζώων. εργασιών στην οδό. η κυκλοφορία 
ρυθµίζεται µε τρίχρωµη φωτεινή σηµατοδότηση.  

(K - 22) Κίνδυνος λόγω χαµηλής πτήσης προσγειουµένων ή απoγειουµένων 
αεροσκαφών.  

(K - 23) Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέµου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του 
ανεµουρίου).  

(K - 24) Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.  

(K - 25) Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (µη δηλούµενοι στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24).  

(K - 26) Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.  

(K - 27) ∆ιασταύρωση µε οδό, οι επί της οποίας κινούµενοι οφείλουν να παραχωρήσουν  

προτεραιότητα.  

(K - 28α) ∆ιακλάδωση µε κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούµενοι οφείλουν να 
παραχωρήσουν προτεραιότητα.  

(K - 28δ) ∆ιακλάδωση µε κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούµενοι οφείλουν να πα- 

ραχωρήσουν προτεραιότητα.  

(K - 29α) ∆ιακλάδωση µε λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούµενοι οφείλουν να 
παραχωρήσουν προτεραιότητα 

(K - 29δ) ∆ιακλάδωση µε λοξή οδό δεξιά, πάνω στην οποία οι κινούµενοι οφείλουν να 
παραχωρήσουν προτεραιότητα.  

(K - 32) Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδροµικής διάβασης χωρίς κινητά φράγµατα.  

(K -37) Κίνδυνος λόγω άµεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδροµικής διάβασης ή διάβασης  

τροχιοδρόµου, χωρίς κινητά φράγµατα διπλής ή πολλαπλής σιδηροδροµικής γραµµής.  

(K - 30) Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.  

(K - 33) (K - 34) (K - 35) Πρόσθετες επαναληπτικές Πινακίδες στις προσβάσεις ισοπέδων 
σιδηροδροµικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν προσέγγιση σ’ 
αυτές.  

(K - 38α) Επικίνδυνο έρεισµα αριστερά. 

(K - 31) Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδροµικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόµου 
µε κινητά φράγµατα.  

(K - 36) Κίνδυνος λόγω άµεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδροµικής διάβαση ή διάβασης 
τροχιοδρόµου, χωρίς κινητά φράγµατα µονής σιδηροδροµικής γραµµής.  
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(K - 38δ) Επικίνδυνο έρεισµα δεξιά.  

(K - 39) Συχνή κυκλοφοριακή συµφόρηση.  

(K - 40) Σήραγγα.  

(K - 41) Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόµου χωρίς κινητά φράγµατα. 

 

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (Ρ) 

 

(Ρ - 1) Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.  

(Ρ - 4) Τέλος οδού προτεραιότητας.  

(Ρ - 7) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήµατα.  

(Ρ - 2) Υποχρεωτική διακοπή πορείας.  

(Ρ - 5) Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόµενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας 
οδοστρώµατος.  

(Ρ - 8) Κλειστή οδός για όλα τα οχήµατα και προς τις δύο κατευθύνσεις.  

(Ρ - 3) Οδός προτεραιότητας.  

(Ρ - 6) Προτεραιότητα έναντι επερχοµένης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας 
οδοστρώµατος).  

(Ρ - 9) Απαγορεύεται η είσοδος σε µηχανοκίνητα οχήµατα εκτός των διτρόχων 
µοτοσικλετών.  

(Ρ - 10) (Ρ - 11) Απαγορεύεται η είσοδος στις Απαγορεύεται η είσοδος στα µοτοσικλέτες. 
ποδήλατα.  

(Ρ - 12) Απαγορεύεται η είσοδος στα µοτοποδήλατα.  

(Ρ - 13) Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα.  

(Ρ - 16) Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήµατα.  

(Ρ - 19) Απαγορεύεται η είσοδος σε µηχανοκίνητα οχήµατα.  

(Ρ - 22) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήµατα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα ... 
(π.χ. 3,5) µέτρα.  

(Ρ-14) Απαγορεύεται η είσοδος σε µηχανοκίνητο όχηµα το οποίο σύρει ρυµουλκούµενο  

πλην ηµιρυµουλκουµένου ή ρυµουλκουµένου ενός άξονα. 

(Ρ - 17) Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράµαξες.  

(Ρ - 20) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήµατα ορισµένων κατηγοριών (π.χ. σε 
µηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήµατα).  

(Ρ - 23) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήµατα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους ... 
(π.χ. 5) τόνους.  

(Ρ - 15) Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.  

(Ρ - 18) Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά µηχανήµατα.  

(Ρ - 21) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήµατα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα ... 
(π.χ. 2) µέτρα.  

(Ρ - 24) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήµατα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους ... 
(π.χ. 2) τόνους.  

(Ρ - 25) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήµατα ή συνδυασµούς οχηµάτων µήκους, που 
υπερβαίνει τα ... (π.χ. 10) µέτρα.  
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(Ρ - 28) Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.  

(Ρ - 31) Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων µεγίστου επιτρεποµένου 
βάρους, που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήµατα.  

(Ρ - 34) Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου.  

(Ρ - 26) Απαγορεύεται η οδήγηση οχήµατος σε απόσταση µικρότερη των ... (π.χ. 70) 
µέτρων από του προηγούµενου.  

(Ρ - 29) Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180ο).  

(Ρ - 32) Η µέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόµενο αριθµό των ... (π.χ. 50) 
χλµ/ώρα.  

(Ρ - 35) Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ σταθµού ∆ιοδίων.  

(Ρ - 27) Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.  

(Ρ - 30) Απαγορεύεται το προσπέρασµα µηχανοκίνητων οχηµάτων, πλην των διτρόχων 
µοτοσικλετών χωρίς κάνιστρο.  

(Ρ - 33) Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή 
δυστυχήµατος).  

(Ρ - 36) Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων, που έχουν επιβληθεί µε 
απαγορευτικές πινακίδες στα κινούµενα οχήµατα.  

(Ρ - 37) Τέλος ορίου ταχύτητος  

(Ρ - 38) Τέλος απαγόρευσης  

(Ρ - 39) Απαγορεύεται η στάθµευση.  

(Ρ - 40) Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση.  

(Ρ - 43) Περιοχή απαγόρευσης στάθµευσης (στάθµευση περιορισµένης χρονικής 
διαρκείας).  

(Ρ - 46) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήµατα, που µεταφέρουν πάνω από ορισµένη 
ποσότητα ύλες, που µπορούν να προκαλέσουν µόλυνση υδάτων.  

(Ρ - 41) Απαγορεύεται η στάθµευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους µονούς 
µήνες.  

(Ρ - 44) Έξοδος από περιοχή απαγορευµένης στάθµευσης.  

(Ρ - 47) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά. 

(Ρ - 42) Απαγορεύεται η στάθµευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς 
µήνες.  

(Ρ - 45) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήµατα που µεταφέρουν πάνω από ορισµένη 
ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.  

(Ρ - 48) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.  

(Ρ - 49) Υποχρεωτική κατεύθυνση  

(Ρ - 50) Υποχρεωτική κατεύθυνση  

(Ρ - 50α) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εµπρός. πορείας µε στροφή 
αριστερά πορείας µε στροφή αριστερά ή δεξιά.  

(Ρ - 50δ) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας µε στροφή δεξιά.  

(Ρ - 52) Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της 
νησίδας ή του εµποδίου.  

(Ρ - 53) Κυκλική υποχρεωτική διαδροµή.  

(Ρ - 51α) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εµπρός ή αριστερά.  
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(Ρ - 52α) Υποχρεωτική διέλευση µόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του 
εµποδίου.  

(Ρ - 54) Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευµένης της διέλευσης 
άλλων οχηµάτων).  

(Ρ - 51δ) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εµπρός ή δεξιά.  

(Ρ - 52δ) Υποχρεωτική διέλευση µόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εµποδίου.  

(Ρ - 55) Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, (απαγορευοµένης της διέλευσης άλλων 
εκτός από πεζών, οχηµάτων άµεσης ανάγκης και οχηµάτων για την είσοδο-έξοδο σε 
παρόδιες ιδιοκτησίες). 

(Ρ - 56) Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευοµένης της διέλευσης 
άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιµοποιούν την οδό).  

(Ρ - 59) Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιόνων, σε δύο τουλάχιστον από τους 
κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου.  

(Ρ - 62) Τέλος απαγόρευσης προσπεράσµατος από φορτηγά αυτοκίνητα, που έχει 
επιβληθεί µε απαγορευτική πινακίδα.  

(Ρ - 65) Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το σύµβολο πρέπει να χρησιµοποιεί 
την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόµου που είναι ειδικά επιλεγµένη γι’ αυτή την 
κατηγορία.  

(Ρ - 57) Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται µε λευκούς αριθµούς σε (π.χ. 
30 χλµ/ώρα).  

(Ρ - 60) Ανωτάτη ταχύτητα περιοχής.  

(Ρ - 63) Απαγορεύεται το ρυµουλκούµενο όχηµα να έχει βάρος µεγαλύτερο από (π.χ. 3)  

τόνους.  

(Ρ - 66) Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύµβολα 
επιτρέπεται να χρησιµοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδροµο.  

(Ρ - 58) Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί µε την πινακίδα Ρ-
57.  

(Ρ - 61) Έξοδος από περιοχή µε ανώτατο όριο ταχύτητας.  

(Ρ - 64) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήµατα, που µεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.  

(Ρ - 67) Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.  

(Ρ - 68) (Ρ - 69) (Ρ - 70) Τέλος αποκλειστικής διέλευ-Χώρος ελεγχόµενης Χωρός 
στάθµευσης ορισµένης σης Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ. στάθµευσης. κατηγορίας οχηµάτων 
π.χ. ταξί. 

(Ρ - 71) Χώρος στάθµευσης αποκλειστικά για οχήµατα Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), 
ύστερα από ειδική άδεια.  

(Ρ - 73δ) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων 
προς τα δεξιά.  

 (Ρ - 75) Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που 
µπορούν να προκαλέσουν µόλυνση των υδάτων.  

(Ρ-72) Χώρος στάθµευσης αποκλειστικά για συγκεκριµένο όχηµα Ατόµων µε Αναπηρίες 
(ΑµεΑ), ύστερα από ειδική άδεια και µε αριθµό κυκλοφορίας ...  

(Ρ - 74α) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων  

προς τα αριστερά.  

(Ρ - 76) Αποκλειστική διεύλευση τροχιοδρόµου.  
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(Ρ - 73α) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων 
προς τα αριστερά.  

(Ρ - 74δ) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων 
προς τα δεξιά.  

(Ρ - 77) Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόµου.  

 

ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π) 

 

(Π - 1) Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας προ διασταυρώσεων µε αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιοµετρικών 
αποστάσεων.  

(Π - 2) Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας προ διακλαδώσεων µε αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιοµετρικών 
αποστάσεων.  

(Π - 3) Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς µε αναγραφές κατευθύνσεων 
και χιλιοµετρικών αποστάσεων.  

(Π - 3α) Προειδοποιητική κατευθύνσεων µε αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιοµετρικών 
αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.  

(Π - 3β) (Π - 4) Προειδοποιητική κατευθύνσεων µε αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές 
µεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  

(Π -5 ) Προειδοποιητική για αδιέξοδο.  

(Π - 6) (Π - 7) Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδροµής για Προειδοποιητική πινακίδα 
προεπιλογής στροφή αριστερά στην εποµένη διασταύρωση λωρίδας σε διασταύρωση σε 
οδούς µε πολλές όπου αυτή απαγορεύεται. λωρίδες κυκλοφορίας.  

(Π - 8α) (Π - 8β) Κατεύθυνσης µιας τοπωνυµίας, µε µορφή βέλους.   

(Π - 8γ) Κατεύθυνσης για περισσότερες της µιας τοπωνυµίες µε µορφή βέλους.  

(Π - 11) (Π - 12) Κατεύθυνσης προς κατασκήνωση. Κατεύθυνσης προς Ξενώνα 
Νεότητας.  

(Π - 13) Αρίθµηση εθνικών οδών.  

(Π - 14) Αρίθµηση διεθνών  

(Π - 15) Χιλιοµέτρηση  

(Π - 16) Χιλιοµέτρηση αρτηριών. οδών. οδών.  

(Π - 17) (Π - 18) Αρχή κατοικηµένης περιοχής. Τέλος κατοικηµένης περιοχής.  

(Π - 19) Τοπωνυµία.  

(Π - 21) (Π - 22) ∆ιάβαση πεζών. Νοσοκοµείο (για αποφυγή ή µείωση οποιουδήποτε µη  

αναγκαίου θορύβου).  

(Π - 25) (Π - 26) Οδός αδιέξοδη. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.  

(Π - 27α) (Π - 28) Τέλος Στάση Λεωφορείου αυτοκινητοδρόµου. ή Τρόλλεϋ.  

(Π - 20) Επιβεβαιωτική πινακίδα.  

(Π - 23) (Π - 24) Μονόδροµος. Μονόδροµος.  

(Π - 26α) (Π - 27) Τέλος oδού ταχείας κυκλοφορίας.  

(Π - 28α) Στάση  

(Π - 29) Ορεινή οδός ανοικτή ή τροχιοδρόµου. κλειστή ανάλογα µε τις  
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ενδείξεις µέσα στα πλαίσια 1, 2, 3, της πινακίδας.  

(Π - 31β) Έξοδος από περιοχή επιτρεποµένης  

στάθµευσης.  

(Π - 30) (Π - 31) (Π - 31α) Συνιστώνται Χώρος Περιοχή αλυσίδες ή ελαστικά 
επιτρεποµένης επιτρεποµένης χιόνων (για το στάθµευσης. στάθµευσης.  

πλαίσιο της Π–29).  

(Π - 31γ) (Π - 32) (Π - 33) (Π - 34) Κατεύθυνσης προς Σταθµός Πρώτων Συνεργείο 
επισκευής Τηλέφωνο. χώρο επιτρεποµένης Βοηθειών. βλαβών.  

(Π - 35) (Π - 36) (Π - 37) (Π - 38) Πρατήριο καυσίµων. Ξενοδοχείο ή Εστιατόριο. 
Αναψυκτήριο ή ΜOTEL. καφενείο.  

(Π - 39) Θέση για παραµονή  

(Π - 40) Σηµείο έναρξης  

(Π – 41) (Π - 42) Θέση για εκδροµέων. περιπάτου. κατασκηνώσεις. τροχόσπιτα. 

(Π - 43) (Π - 44) (Π - 45) (Π - 46) Θέση για κατα-Ξενώνας Νεότητας. Τουριστικές Περιοχή  

σκηνώσεις και Πληροφορίες. κολύµβησης. τροχόσπιτα.  

(Π - 47) Εγκαταστάσεις υγιεινής.  

(Π - 51) Ελικοδρόµιο.  

(Π - 48) Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.  

(Π - 52) Εναέρια µεταφορά.  

(Π - 49) Σήραγγα.  

(Π - 53) Λιµάνι.  

(Π - 50) Αεροδρόµιο.  

(Π - 54) Τουριστικό λιµάνι.  

(Π - 55) (Π - 56) (Π - 57) (Π - 58)  

Λιµενικός σταθµός Λιµενικός σταθµός Αστυνοµία. Αρχή περιοχής  

ιπταµένων σκαφών. εµπορικών οχη-κατοικίας.  

µαταγωγών πλοίων.  

(Π - 59) (Π - 60) (Π - 61) (Π - 62)  

Τέλος περιοχής Άτοµα µε Αναπηρίες Άνω (υπέργεια) Κάτω (υπόγεια)  

κατοικίας. (ΑµεΑ). διάβαση πεζών. διάβαση πεζών.  

(Π - 65) (Π - 63) (Π - 64) 

Ανισόπεδη διάβαση Συνιστώµενη ταχύτητα.  

πεζών χωρίς σκαλοπάτια. Γενικά όρια ταχύτητας.  

(Π - 66) Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ ή Τροχιοδρόµου ή 
δικύκλουή συνδυασµού αυτών.  

(Π - 67) Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.  

(Π - 68) Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.  

(Π - 69 ) (Π - 69α) (Π - 70 ) (Π - 70α) 

Αριθµός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων. Περιορισµός αριθµού 
κυκλοφοριακών λωρίδων.  
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(Π - 71) (Π - 72) (Π - 73)  

Εγκαταστάσεις υγιεινής για Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ). στάθµευση σε συγκεκριµένο 
χώρο (π.χ. Μετρό για χρησιµοποίηση του µεταφορικού αυτού µέσου).  

(Π - 74) (Π - 75)  

Κατεύθυνσης-επισήµανσης επικινδύνων ∆ιαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούµενα  

καµπυλών. σε επικίνδυνες καµπύλες κυρίων αρτηριών.  

(Π - 76) Εµπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.  

(Π - 77) Για υποχρεωτικό πέρασµα από τα δεξιά νησίδας ή εµποδίου. (Συνδυάζεται η 
τοποθέτησή της π.χ. µε τη Ρ-52δ). 

(Π - 78) Για υποχρεωτικό πέρασµα από τα αριστερά νησίδας ή εµποδίου. (Συνδυάζεται η 
τοποθέτησή της π.χ. µε τη Ρ-52α).  

(Π - 79) Για υποχρεωτικό πέρασµα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας  

ή εµποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. µε τη Ρ-52). 

 

IV. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (Πρ) 

(Πρ - 1) (Πρ - 2) Απόσταση από τη θέση της πινακίδας µέχρι Μήκος του επικινδύνου 
τµήµατος ή της περιοτην αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής χής, στην οποία 
εφαρµόζεται ο καθοριζόµενος στην οποία εφαρµόζεται ο καθοριζόµενος µε την πινακίδα, 
περιορισµός (π.χ. 1 χλµ). µ’ αυτήν κανόνας ή περιορισµός (π.χ. 200 µ.).  

(Πρ - 3α) Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον 
άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί ... (π.χ. 10) µ. από τη θέση της 
πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους. 

(Πρ - 3β) Υπόµνηση ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς 
τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί ... (π.χ. 5) µ. και από τις δύο 
πλευρές της θέσης της πινακίδας.  

(Πρ - 3γ) Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον 
άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10) µ. από τη θέση της 
πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους. 

(Πρ - 4α) Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39  

(Πρ - 4β) Επανάληψη ισχύος  

(Πρ - 4γ) Τέλος ισχύος πινακίδας ή Ρ-40, που τοποθετείται πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που 
Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθεκάθεταπρος τον άξονα της τοποθετείται κάθετα προς τείται 
κάθετα προς τον οδού. τον άξονα της οδού. άξονα της οδού.  

(Πρ - 4δ) (Πρ - 4ε) Επιτρέπεται µόνο για οχήµατα Ατόµων µε Εξαιρούνται µόνο οχήµατα 
Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) ύστερα από ειδική άδεια. Αναπηρίες (ΑµεΑ) ύστερα από 
ειδική άδεια.  

(Πρ - 5) Πάγος.  

(Πρ - 8) Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση µορφής  

(Πρ - 6) Βροχή.  

(Πρ - 9) Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση µορφής  

(Πρ - 7) Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (π.χ. α-δ).  

(Πρ - 10) Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση µορφής (π.χ. α-β). (π.χ. α-γ). T 
(π.χ. α-β). 

(Πρ - 11) Προτεραιότητα κατεύθυνσης  
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(Πρ - 12) Προτεραιότητα κατεύθυνσης 

(Πρ - 13) Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση µορφής (π.χ. α-β). Υ (π.χ. α-γ). Υ 
(π.χ. α-β). 

(Πρ - 14α) (Πρ - 14δ) (Πρ - 15α) (Πρ - 15δ) Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά 
Ανακάπτων ελιγµός αριστερά(14α) – δεξιά 14(δ). (15α) – δεξιά (15δ).  

(Πρ-16) Επιτρέπεται µόνο για τη συγκεκριµένη κατηγορία οχηµάτων που απεικονίζει το 
σύµβολο (Σύµβολα Οχηµάτων)  

(Πρ - 16α) (Πρ - 16β) (Πρ - 16γ) (Πρ - 16δ)  

Ζωήλατο όχηµα. Χειράµαξα. Ποδήλατο. Μοτοποδήλατο.  

(Πρ - 16ε) Μοτοσικλέτα.  

(Πρ - 16στ) Επιβατικό όχηµα.  

(Πρ - 16ζ) Επιβατικό µε ρυµουλκούµενο όχηµα ενός άξονα (τρέιλερ).  

(Πρ - 16θ) Λεωφορείο ή  

(Πρ - 16ι) Φορτηγό  

(Πρ - 16ια) Φορτηγό αρθρωτό  

(Πρ - 16ιβ) Φορτηγό µε ρυµουλτρόλλεϋ. αυτοκίνητο. (κονταίινερ). κούµενο όχηµα 
(νταλίκα) πλην ρυµουλκουµένου ενός άξονα.  

(Πρ - 16ιγ) Φορτηγό µε ρυµουλκούµενο (Πρ - 16ιδ) όχηµα ενός άξονα (τρέιλερ). Όχηµα 
που φέρει πάνω από ορισµένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.   


