
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την ολοκληρωμένη σειρά «Κώδικες Τσέπης» προσφέρεται 
στον Έλληνα νομικό η βασική κωδικοποιημένη νομοθεσία σε 
μια λειτουργική έκδοση, η οποία συνδυάζει το πλεονέκτημα του 
μικρού σχήματος με δύο χαρακτηριστικά που διακρίνουν έναν 
πλήρη Κώδικα: την ενημέρωση για την πορεία των εκάστοτε νο-
μοθετικών μεταβολών και τα αναλυτικά ευρετήρια. Τα πλεονεκτή-
ματα αυτά έχουν αναδείξει τους «Κώδικες Τσέπης» σε πολύτιμο 
εργαλείο όχι μόνο του εξειδικευμένου νομικού, αλλά και κάθε 
πολίτη που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρόσβαση στην βασική 
ισχύουσα νομοθεσία. 
Η παρούσα 6η έκδοση του έργου «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορί-
ας & συναφή νομοθετήματα» κατέστη επιβεβλημένη αφενός μεν 
λόγω των εκσυγχρονιστικών αλλαγών που επήλθαν στον ίδιο τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τον πρόσφατο Ν. 4530/2018, 
αφετέρου δε λόγω της θέσης σε ισχύ πλειόνων περιφ ερειακών 
νομοθετημάτων (Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγμα-
τα) σχετικών με την εν γένει οδική κυκλοφορία και συμπεριφορά, 
κυρίως προς συμμόρφωση σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Στην τελευ-
ταία αυτή κατηγορία ανήκουν χαρακτηριστικά το Π.Δ. 51/2012, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τον Ν. 4530/2018 και η 
Υ.Α. Α3/οικ. 50984/7947/22.11.2013, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει μετά την Υ.Α. οικ. 48738/5824/19.7.2017, αναφορικά με την 
διαδικασία λήψης ή ανανέωσης άδειας οδήγησης, καθώς και η 
Κ.Υ.Α. 2500/15/135-ι΄/6.9.2011, αναφορικά με τον έλεγχο διαπί-
στωσης τυχόν χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρ-
μάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση.
Σκοπός της παρούσας ευσύνοπτης συλλογής είναι να καταγρά-
ψει και να συστηματοποιήσει τα σημαντικότερα σχετιζόμενα 
με την οδική κυκλοφορία νομοθετήματα σε τέσσερεις ευρύτε-
ρες θεματικές ενότητες: (α) Στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
καθ’ εαυτόν (Ν. 2696/1999), (β) Στην Οδική Συμπεριφορά (Κ.Υ.Α. 
οικ. 21504/2601/11.4.2007, Κ.Υ.Α. 2500/15/135-ι΄/6.9.2011, Π.Δ. 
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70/2014), (γ) Στην Εκπαίδευση και Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών 
και Οδηγών (Π.Δ. 51/2012, Υ.Α. Α3/οικ. 50984/7947/22.11.2013) 
και (δ) Στην Οδική Ασφάλεια (Π.Δ. 287/2001, Ν. 3446/2006). Στο 
τέλος του έργου παρατίθεται ο «Πίνακας Σχεδίων Πινακιδίων Σή-
μανσης Οδών».
Και στον παρόντα Κώδικα τηρήθηκε το νέο, πρακτικό σχήμα που 
υιοθετήθηκε για την σειρά των Κωδίκων Τσέπης, το οποίο παρέχει 
την δυνατότητα για χρήση μεγαλύτερων τυπογραφικών στοιχεί-
ων, έτσι ώστε το νομοθετικό κείμενο να καθίσταται ευανάγνωστο.
Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε 
το εκάστοτε παρατιθέμενο νομοθέτημα, μνημονεύονται όλες οι 
επελθούσες μέχρι σήμερα μεταβολές (προσθήκη διατάξεων, αντι-
κατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα 
αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Πολυτίμη-Άννα Οικονόμου
Μάιος 2018
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Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική μεταβολή

16 άρ. 14 Ν. 3542/2007

17 άρ. 15 παρ. 1-2 Ν. 3542/2007

18 άρ. 16 Ν. 3542/2007

19 άρ. 17 παρ. 1 Ν. 3542/2007

20 άρ. 18 παρ. 1-3 Ν. 3542/2007

21 άρ. 19 Ν. 3542/2007

22 άρ. 20 Ν. 3542/2007

23 άρ. 21 Ν. 3542/2007

24 άρ. 22 Ν. 3542/2007

25 άρ. 23 Ν. 3542/2007

26 άρ. 24 Ν. 3542/2007

27 άρ. 25 παρ. 1-2 Ν. 3542/2007

28 άρ. 26 παρ. 1 Ν. 3542/2007

29 άρ. 30 Ν. 4530/2018
άρ. 143 παρ. 5 Ν. 4070/2012
άρ. 17 παρ. 2 Ν. 3920/2011
άρ. 27 παρ. 1-5 Ν. 3542/2007

30 άρ. 28 Ν. 3542/2007

31 άρ. 29 Ν. 3542/2007

32 άρ. 48 παρ. 2 Ν. 4313/2014
άρ. 30 παρ. 1-2 Ν. 3542/2007

33 άρ. 31 Ν. 3542/2007

34 άρ. 37 Ν. 4530/2018
άρ. 48 παρ. 3 Ν. 4313/2014
άρ. 143 παρ. 2 Ν. 4070/2012
άρ. 32 παρ. 1-2 Ν. 3542/2007
άρ. 15 παρ. 2 Ν. 3534/2007
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Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική μεταβολή

35 άρ. 33 Ν. 3542/2007

36 άρ. 34 Ν. 3542/2007

37 άρ. 35 Ν. 3542/2007

38 άρ. 36 Ν. 3542/2007

39 άρ. 37 Ν. 3542/2007

40 άρ. 31 παρ. 1 Ν. 4530/2018
άρ. 38 Ν. 3542/2007

41 άρ. 39 Ν. 3542/2007

42 άρ. 37 παρ. 8 Ν. 4055/2012
άρ. 40 παρ. 1-3 Ν. 3542/2007
άρ. 42 Ν. 3153/2003
άρ. 43 παρ. 2 Ν. 2963/2001 

44 άρ. 41 παρ. 1-2 Ν. 3542/2007

46 άρ. 32 Ν. 4530/2018
άρ. 42 Ν. 3542/2007

47 άρ. 15 Ν. 4203/2013
άρ. 43 Ν. 3542/2007

48 άρ. 44 Ν. 3542/2007

49 άρ. 17 Ν. 4275/2014
άρ. 45 παρ. 1-2 Ν. 3542/2007

52 άρ. 48 παρ. 9 Ν. 4313/2014
άρ. 101 παρ. 1 Ν. 4199/2013
άρ. 143 παρ. 9 Ν. 4070/2012
άρ. 46 παρ. 1-4 Ν. 3542/2007
άρθρο ενδέκατο παρ. 11 Ν. 3082/2002

52Α άρ. 215 Ν. 4281/2014
άρ. 45 Ν. 4150/2013
άρ. 23 παρ. 2 Ν. 4058/2012

53 άρ. 47 παρ. 1-2 Ν. 3542/2007
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NOMOΣ YΠ’ APIΘM. 2696/1999
(ΦEK A’ 57/23.3.1999)

«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
Άρθρο πρώτο

Kυρώνεται ο Nέος Kώδικας Oδικής Kυκλοφορίας, όπως αναθεωρήθη-
κε από την Eπιτροπή Aναθεωρήσεως του Kώδικα Oδικής Kυκλοφορί-
ας, που συστάθηκε με την 75351/804/14.8.1996 απόφαση του Yπουρ-
γού Mεταφορών και Eπικοινωνιών (ΦEK 715B’), όπως τροποποιήθη-
κε με τις 83719/1035/4.11.96 (ΦEK 1025B’) και 88221/ 1216/20.12.96 
(ΦEK 1190B’) όμοιες αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγρα-
φο 9 του ν. 2366/1995 (ΦEK 256A’) και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Μέρος πρώτο

Οδική σήμανση και σηματοδότηση – 
Κανόνες οδικής συμπεριφοράς

Κεφάλαιο A’: Γενικά – Ορισμοί

1 Πεδίο εφαρμογής του Kώδικα. O Kώδικας Oδικής Kυκλοφο-
ρίας εφαρμόζεται σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιού-

νται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

2 Oρισμοί. 1. Για την εφαρμογή του παρόντος Kώδικα νοούνται 
ως:

Aντανακλαστικό στοιχείο: Aντικείμενο που χρησιμοποιείται για 
να δείχνει την παρουσία οχήματος με αντανάκλαση φωτός που 
δεν προέρχεται από αυτό το όχημα.
Aπόβαρο κενού οχήματος: Tο βάρος του οχήματος χωρίς πλή-
ρωμα, επιβάτες ή φορτίο, αλλά με τη δεξαμενή καυσίμου γεμάτη 
καύσιμα, μέχρι το 90% της χωρητικότητας, με ψυκτικό μέσο, λι-
παντικά, τα συνήθως φερόμενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό.
Aπόβαρο οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας: Tο απόβαρο 
του κενού οχήματος μαζί με το βάρος του πληρώματος.
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μοτοσικλετών υποχρεούνται, αν το κράνος το οποίο φορούν δεν 
έχει διαφανές προστατευτικό κάλυμμα, να φορούν και γυαλιά κα-
τά του ανέμου.
2. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των 
υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.

102 Eιδικό σήμα αναγνώρισης νέων οδηγών αυτοκινήτων 
οχημάτων και οδηγών Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). 

1. Oι νέοι οδηγοί υποχρεούνται να τοποθετούν στο αυτοκίνητο 
που οδηγούν ειδικό σήμα αναγνώρισης για ένα (1) χρόνο από 
την απόκτηση της άδειας. Mε απόφαση του Yπουργού Mεταφο-
ρών και Eπικοινωνιών ορίζονται τα χαρακτηριστικά του σήματος, 
ο τρόπος τοποθέτησής του, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια ανα-
γκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
2. Mε κοινή απόφαση των Yπουργών Yγείας και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Tάξης και Mεταφορών και Eπικοινωνιών δύναται να επιβάλλε-
ται η υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικών σημάτων αναγνώρισης, σε 
οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, αν αυτό οδηγείται από άτομο με 
αναπηρίες (AμεA) ή είναι ειδικά διασκευασμένο για την μεταφορά 
του. Mε απόφαση των ίδιων Yπουργών καθορίζονται τα χαρακτη-
ριστικά 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 τιμωρεί-
ται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.

Μέρος τρίτο

Διοικητικά μέτρα – Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Κεφάλαιο IA’: Διοικητικά Μέτρα και Πρόστιμα

103 Eπιβολή διοικητικών μέτρων. 1. Στους παραβάτες των δι-
ατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ-6, Ρ-8 έως Ρ-14, 

Ρ-18 έως Ρ-20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33, Ρ-71, Ρ-72), 5 παρ. 8 (περιπτ. ε’, στ’, 
ζ’), 12 παρ. 7, 16 παρ. 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παρ. 3 έως 7, 37, 39 παρ. 
2, 54 παρ. 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 του 
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παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αφαί-
ρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας 
μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες. 
2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4 παρ. 3 (πινα-
κίδες 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 παρ. 8 (περιπτ. α’, β’, γ’, δ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιβ’, ιγ’) και 9, 6 παρ. 
1 (περιπτ. β’, ε’ και η’), 16 παρ. 1 και 5 έως 8, 17, 19 παρ. 5, 26, 27, 
29, 33, 55, 57, 61, 62 και 88 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα επιβάλ-
λεται και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότη-
τας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινα-
κίδων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες.
3. Για τις παραβάσεις των πιο πάνω παραγράφων, που αναφέρο-
νται σε ελλείψεις του οχήματος ή ελαττωματική λειτουργία του, η 
οποία επηρεάζει δυσμενώς την οδική ασφάλεια, την υπό τούτου 
εκπομπή επικίνδυνων καυσαερίων, την πρόκληση υπερβολικών 
θορύβων, ως και στη μη ασφάλιση του οχήματος, η επιστροφή 
των αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια 
κυκλοφορίας και πινακίδες) γίνεται μόνο εφόσον διαπιστωθεί αρ-
μοδίως η αποκατάσταση των ελαττωμάτων του οχήματος ή των 
ελλείψεων αυτού. Aν και μετά την παρέλευση του χρόνου μέχρι 
του οποίου διαρκεί το ληφθέν, κατά τις προηγούμενες παραγρά-
φους, διοικητικό μέτρο, δεν έχει αποκατασταθεί το ελάττωμα για 
το οποίο έγινε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχή-
ματος, παρατείνεται η λήψη του μέτρου αυτού μέχρι αποκατά-
στασης του ελαττώματος ή των ελαττωμάτων ή των ελλείψεων 
του οχήματος, αρμοδίως διαπιστουμένων.
4. Kατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου αυτού, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες και η 
άδεια κυκλοφορίας των πιο κάτω κατηγοριών οχημάτων:
α) Oδικών οχημάτων που ανήκουν στις νόμιμα λειτουργούσες 
επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
β) Οχημάτων δημόσιας χρήσης. 
Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται 
σε ελλείψεις ή ελαττωματική λειτουργία του οχήματος, που επηρε-
άζουν δυσμενώς την οδική ασφάλεια ή σε εκπομπές επικίνδυνων 
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καυσαερίων και την πρόκληση υπερβολικών θορύβων (άρθρα 15 
παράγραφοι 1 και 2, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρά-
γραφοι 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα), για 
παραβάσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του παρόντος, κα-
θώς και για την παράβαση του άρθρου 5 του ν. 489/1976.
5. H κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αφαίρεση 
της άδειας οδήγησης και των κρατικών πινακίδων του οχήματος 
ενεργείται αμέσως και επί τόπου από τον βεβαιούντα ή τους βε-
βαιούντες την παράβαση αστυνομικούς ή άλλα αρμόδια όργανα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζει κοινή απόφαση 
των Yπουργών Mεταφορών και Eπικοινωνιών και Δημόσιας Tάξης.
H άδεια οδήγησης και οι κρατικές πινακίδες προσκομίζονται, χω-
ρίς υπαίτια βραδύτητα, από το ενεργήσαν την αφαίρεση όργανο 
στην αρμόδια Aστυνομική Aρχή μαζί με σχετική έκθεση της πα-
ράβασης. Aυτός σε βάρος του οποίου λαμβάνεται διοικητικό μέ-
τρο μπορεί, εμφανιζόμενος στην αρμόδια Aρχή, να εκθέσει τις 
αντιρρήσεις του και μετά επικυρώνεται ή αίρεται το διοικητικό 
μέτρο. Στην περίπτωση κατά την οποία η άμεση αφαίρεση των πι-
νακίδων είναι αδύνατη, ενεργείται αυτή ευθύς ως καταστεί αυτό 
δυνατόν, πάντως δε πριν από την παραγραφή της παράβασης για 
την οποία προβλέπεται η αφαίρεση των πινακίδων.
Σε κάθε περίπτωση επιβολής του κατά τις πιο πάνω παραγρά-
φους διοικητικού μέτρου ο οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης υπο-
χρεούται, ειδοποιούμενος εγγράφως από την οικεία Αστυνομική 
Αρχή, να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, κα-
θώς και την άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου εντός προθε-
σμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση. Αυτός που δεν συμ-
μορφώνεται με τη διάταξη αυτή τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) 
έως τριών (3) μηνών. Η εκτέλεση του διοικητικού μέτρου δεν επη-
ρεάζεται από την έκβαση της ποινικής δίκης. Mε κοινή απόφαση 
των Yπουργών Mεταφορών και Eπικοινωνιών και Δημόσιας Tάξης 
ρυθμίζονται τα τεχνικά ή μη θέματα για την εφαρμογή των διατά-
ξεων της παραγράφου αυτής.
6. Oι δαπάνες για την αφαίρεση, μεταφορά, αποθήκευση, φύλα-
ξη και επιστροφή των, κατά τα ανωτέρω, αφαιρούμενων στοιχεί-
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ων κυκλοφορίας, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση των Yπουργών Oικονομικών, Mετα-
φορών και Eπικοινωνιών και Δημόσιας Tάξης και βαρύνουν τον 
ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος και καταβάλλονται προ της πα-
ραλαβής των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Mε το αυτό 
προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ύψος των πιο πάνω δαπανών, 
ως επίσης ο τρόπος της είσπραξής τους και η διαχείριση των ει-
σπραττόμενων χρηματικών ποσών, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
7. Tα από το άρθρο αυτό προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα επιβάλ-
λονται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες κυρώ-
σεις, που προβλέπονται από τις οικείες 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 εί-
κοσι (20) ημέρες. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται τα οδικά οχήμα-
τα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 4, στα οποία όμως 
επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα της παραγράφου 11 του 
άρθρου 4 και της παραγράφου 10 του άρθρου 34 στο διπλάσιο.

Σχετική νομοθεσία
• Στα άρθρα 27-29 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.3.2018) ορίζονται τα 
εξής:
«Άρθρο 27: Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθο-
ρίζονται οι κατηγορίες παραβάσεων που αφορούν τη ρύθμιση κυκλοφο-
ρίας ποδηλάτων, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις στους 
παραβάτες ποδηλάτες. Το εύρος των διοικητικών προστίμων ανάλογα με 
την κατηγορία επικινδυνότητας της παράβασης μπορεί να καθοριστεί έως 
το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.
Άρθρο 28: 1. Οι παραβάσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για τη 
ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δι-
κτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα 
με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς 
και τις επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια, στις εξής κατη-
γορίες:
α) χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1),
β) μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2),
γ) υψηλής επικινδυνότητας (Ε3).



196

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

2. Περαιτέρω και ανεξάρτητα της κατηγορίας επικινδυνότητας, οι ανωτέρω 
παραβάσεις μπορεί να κατατάσσονται και στις εξής κατηγορίες:
α) πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1),
β) αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ2).
Για τις κατατασσόμενες στις κατηγορίες της παρούσας παραβάσεις καθο-
ρίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 μόνο διοικητικές κυρώσεις 
και όχι πρόστιμα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατατάσσο-
νται στις κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 οι παραβάσεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώ-
σεις ανά κατηγορία παράβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για 
κάθε κατηγορία παράβασης προβλέπονται τα ίδια διοικητικά πρόστιμα 
και οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται τα 
διοικητικά πρόστιμα ανά κατηγορία παράβασης, για τις παραβάσεις χαμη-
λής επικινδυνότητας έως και εκατό (100) ευρώ, για τις παραβάσεις μεσαίας 
επικινδυνότητας από εκατό ένα (101) έως και τριακόσια (300) ευρώ και για 
τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας από τριακόσια ένα (301) έως και 
εξακόσια (600) ευρώ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και 
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβο-
λής αυτών από τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία είσπραξης των βεβαι-
ωμένων διοικητικών προστίμων της παραγράφου 3. Τα καθοριζόμενα με 
την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου διοικητικά πρόστιμα προσαυξά-
νονται κατά εκατό τοις εκατό (100%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρό-
σφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο 
ατομικό φορολογητέο εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ 
έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και κατά διακόσια τοις εκατό (200%), 
αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιο-
ρισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 
άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί, τα παραπάνω ποσά 
του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και τα ποσοστά προσαύξησης να 
τροποποιούνται, ανάλογα και με την κατηγορία της παράβασης, κατ’ ανώ-
τατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού προστίμου. Για την έκδοση της 
παραπάνω απόφασης μπορεί να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές και επιστημονικούς ή άλλους 
φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 3 
και 4, εξακολουθούν να ισχύουν ο ν. 2696/1999, καθώς και τα προεδρικά 
διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσι-
οδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, 
με μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με 
εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, τις 
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παραβάσεις της πινακίδας Ρ-2 και του ερυθρού σηματοδότη, την επίδει-
ξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων 
αγώνων, την παράλειψη ή πλημμελή σήμανση εργασιών που εκτελούνται 
στις οδούς, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται 
ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.
6. Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κα-
τανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ-2 και του ερυθρού 
σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότη-
τας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, 
καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος 
προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, 
η άδεια οδήγησης αφαιρείται διά βίου.
7. Η έκπτωση στο ήμισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την καταβολή του διοικητι-
κού προστίμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες, καταργείται. […]
Άρθρο 29: 1. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 
3 και 4 του άρθρου 28 αποφάσεων και μόνο για τις παραβάσεις που αναφέ-
ρονται στις ακόλουθες περιπτώσεις και οι οποίες κατατάσσονται, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 28, ισχύουν, από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, τα εξής:
α. Οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει 
χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθε-
τημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επί τόπου 
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το 
βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες,
β. οι οδηγοί οχημάτων που παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης ατόμων με 
αναπηρία ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης 
ατόμων με αναπηρία τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων 
κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, 
για εξήντα (60) ημέρες,
γ. οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τη Λωρίδα 
Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο χρόνο, όπως για να προ-
σπεράσουν προπορευόμενα οχήματα, κατά παράβαση της παραγράφου 9 
του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τιμωρούνται με επί τόπου 
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βε-
βαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες,
δ. οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, οι οποίοι 
κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για προ-
σπέραση και αιφνιδιάζουν τους κινούμενους σε αυτήν τιμωρούνται με επί 
τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, 
για εξήντα (60) ημέρες,
ε. οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που απορρίπτουν εκτός του οχή-
ματός τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προ-
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καλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα, τιμωρούνται με επί τόπου 
αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το 
βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες,
στ. οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώνης ασφαλεί-
ας ή προστατευτικού κράνους τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των 
στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την 
παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες,
ζ. οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συ-
γκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών τιμωρούνται με επί 
τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από 
το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες. Για τις παραβάσεις 
των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄, σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 
έξι (6) μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα 
και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.
2. Κάθε πινακίδα οχήματος που αφαιρείται από αρμόδιο όργανο, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 καταχωρείται μηχανογραφικά στο αρχείο στο οποίο 
τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της οικείας οργανικής μονάδας 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα όργανα που βεβαιώνουν 
τις παραβάσεις διαβιβάζουν τις σχετικές εκθέσεις βεβαίωσης στις οικείες 
περιφερειακές υπηρεσίες Μεταφορών, οι οποίες μεριμνούν για τη μηχανο-
γραφική καταχώρισή τους.
3. Κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στην παράγραφο 8 του άρθρου 103 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) και των διατάξεων του 
προηγούμενου και του άρθρου αυτού, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακί-
δες και η άδεια κυκλοφορίας των πιο κάτω κατηγοριών οχημάτων:
α) Οδικών οχημάτων που ανήκουν στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις 
εκμίσθωσης αυτών, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
β) Οχημάτων δημόσιας χρήσης.»
• Στο άρθρο 31 παρ. 4 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.3.2018) ορίζονται τα 
εξής: «4. Απαγορεύεται η διενέργεια συγκοινωνιακού έργου με στάσεις και 
κόμιστρο από τουριστικά λεωφορεία κλειστού τύπου, πλην της περίπτω-
σης των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών. Οι έλεγχοι για τη δια-
πίστωση της παράβασης διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, 
από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις διευ-
θύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Σώμα Επιθεωρητών 
Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Οι εκθέσεις διαπίστωσης 
των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.»

104 Eπιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα. 1. Στον κα-
ταλαμβανόμενο επ’ αυτοφώρω, να διαπράττει παραβάσεις, 

για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώνεται, 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. οικ. 21504/2601
(ΦΕΚ Β’ 623/25.4.2007)

Υ.Α. 21504/2601/2007

«Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς 
Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών 

και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.)»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/A’/23.3.1999) 
όπως ισχύει.
β. του άρθρου 14 του ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α’/6.2.2001) «Ρύθμιση 
θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις».
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
2. Ότι για ορισμένες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, οι οποίες είναι ενταγμένες στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφο-
ράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.), απαιτείται παράλληλα και η επιβολή διοι-
κητικών κυρώσεων, για το λόγο ότι οι παραβάσεις αυτές επηρεά-
ζουν σε μεγάλο βαθμό την οδική ασφάλεια και είναι κύριες αιτίες 
τροχαίων ατυχημάτων.
3. Την ανάγκη αναμόρφωσης της απόφασης «Σύστημα Ελέγχου 
Συμπεριφοράς Οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοπο-
δηλάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 59/2007 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2500/15/135-ι΄
(ΦΕΚ Β΄ 2077/19.9.2011)

Y.A. 2500/15/135-ι/2011

«Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών 
και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, κα-
θώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδι-
κα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει.
2. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1 Επιτρεπόμενα όρια οινοπνεύματος. 1. Απαγορεύεται η οδή-
γηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ), φορ-

τηγών αυτοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτε-
ρο των 3,5 τόνων, σχολικών και λοιπών κατηγοριών λεωφορείων, 
ασθενοφόρων, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμά-
των, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, από οδηγό στον οργα-
νισμό του οποίου υπάρχει οινόπνευμα σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,20 gr/l) μετρούμενο με 
τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου 
ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνε-
όμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου. Η ίδια απα-
γόρευση ισχύει και για την οδήγηση οχήματος οποιασδήποτε κα-
τηγορίας από οδηγό που είναι κάτοχος αδείας οδήγησης επί χρο-
νικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών.
2. Η διαπίστωση της ύπαρξης οινοπνεύματος στον οργανισμό του 
οδηγού γίνεται με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή με συσκευή αλ-
κοολομέτρου από τον εκπνεόμενο αέρα, σύμφωνα με τα διαλαμ-
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70/2014
(ΦΕΚ Α΄ 113/8.5.2014)

Π.Δ. 70/2014

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της δια-

συνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβά-
σεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 1 παρ. 2, των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο 1, 
και η παρ. 5 αυτού, τροποποιήθηκαν με τις παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρα-
κος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 
70) και όπως η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1338/83 αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101) και το άρθρο 4 αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροπο-
ποιήθηκε διαδοχικά με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 
του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του 
ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 
3862/2010 (Α΄ 113).
β) Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
γ) Του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθή-
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων 
και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α΄ 136).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε) Του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 
85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομα-
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Π.Δ. 51/2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51/2012
(ΦΕΚ Α΄ 101/27.4.2012)

Π.Δ. 51/2012

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις 

Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 

2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1, παρ. 2 του άρθρου 3 και 4 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο 1, 
και η παρ. 5 αυτού, τροποποιήθηκαν με τις παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρα-
κος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 
70) και όπως η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1338/83 αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101) και το άρθρο 4 αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροπο-
ποιήθηκε διαδοχικά, με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 
του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του 
ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 
3862/2010 (Α΄ 113).
β. Του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθή-
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων 
και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α΄ 136).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.δ/τος 638/1970 (Α΄ 173) 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 
823/1978 (Α΄ 189).
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Εκπαίδευση και Εξέταση Οδηγών

Ο Ιατρός
(Υπογραφή-Σφραγίδα)

* Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει ή δεν χρειάζεται
** Συμπληρώνεται από τον οφθαλμίατρο
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Π.Δ. 51/2012

(ή ανάλογο Κρατικό Ίδρυμα) (ή ανάλογο Κρατικό Ίδρυμα)

Για την ακρίβεια 
Ο/Η Γραμματέας

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
* Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει
** Κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών



419

Υ.Α. Α3/οικ. 50984/7947/2013

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Α3/οικ. 50984/7947
(ΦΕΚ Β΄ 3056/2.12.2013)

Υ.Α. Α3/οικ. 50984/7947/2013

«Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων 
οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2696/1999 (57 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας», όπως ισχύει.
β) του άρθρου 52 του Ν. 4155/2013 (120 τ. Α΄) «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 2592/1998 (57 τ. Α΄) «Αναπροσαρ-
μογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμι-
ση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2898/2001 (71 τ. Α΄).
δ) του Π.Δ. 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθε-
σίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνί-
ου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 
2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011», όπως ισχύει.
ε) του Π.Δ. 74/2008 (112 τ. Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθε-
σίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχι-
κή επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμέ-
νων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφο-
ρά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγί-
ας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 
76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε 
με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 
και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006», όπως ισχύει.
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98 τ. Α΄).
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Π.Δ. 287/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 287/2001
(ΦΕΚ A’ 198/11.9.2001)

Π.Δ. 287/2001

«Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση 
παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

Σημείωση
• Στο άρθρο 14 παρ. 7 του Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ Α΄ 22/21.2.2011) ορίζονται 
τα εξής: «Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις: α) του άρθρου 104 παρ. 4 
του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ., ΦΕΚ 57 Α΄) και του π.δ. 287/2001 (ΦΕΚ 198 Α΄), β) 
του άρθρου 41Ε του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 125 Α΄) και της 24560/2003 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης 
(ΦΕΚ 1071 Β΄), γ) του άρθρου 253Α παρ. 1 περίπτωση δ΄ του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας (π.δ. 258/1986, ΦΕΚ 121 Α΄). Ειδικές διατάξεις που ρυθμί-
ζουν την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης σε δημόσι-
ους χώρους, κατά την έννοια της παραγράφου 3, εξακολουθούν να ισχύ-
ουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Νόμου 
2696/1999 (Α’ 57) “Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”,
2. τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558 “Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ Ι37/Α/1985) που προστέθηκε με το άρ-
θρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α’ 38),
3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
4. την υπ’ αριθμ. 1122/2000 “Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τη-
λεόρασης” της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα,
5. την υπ’ αριθμ. 67/2001 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
6. τη[ν] αριθμ. 40/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χω-
ροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:
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Ν. 3446/2006

Πίνακας νομοθετικών μεταβολών*

Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική μεταβολή

1 άρ. 15 παρ. 1 Ν. 3710/2008
άρ. 14 Ν. 3897/2010
άρ. 35 Ν. 4313/2014

2 άρ. 36 παρ. 1 Ν. 4313/2014

3 άρ. 65 παρ. 1 Ν. 4150/2013

4 άρ. 36 παρ. 2 Ν. 4313/2014
άρ. 65 παρ. 2 Ν. 4150/2013
άρ. 18 παρ. 3 Ν. 3897/2010
άρ. 5 παρ. 4, 15 παρ. 2 Ν. 3710/2008

4Α άρ. 36 παρ. 2 Ν. 4313/2014

4Β άρ. 36 παρ. 2 Ν. 4313/2014

NΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3446/2006
(ΦΕΚ A’/49 της 10.3.2006)

Ν. 3446/2006

«Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές 

και άλλες διατάξεις»

Κεφάλαιο A’: Αρχές ελέγχου για την κυκλοφορία 
των οχημάτων 

1 Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων. 1. Σε κάθε Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση της χώρας συνιστώνται ένα ή περισσότερα Μικτά 

Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.). Τα Μ.Κ.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της 
νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών 
καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλο-
φορούν στη χώρα, τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας μεταφο-
ράς με αυτά, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 
2. Τα Μ.Κ.Ε. αποτελούνται από: 
α) Δύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοι-

* Τελευταία νομοθετική μεταβολή: Ν. 4313/2014.
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Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

167 

(Ρ - 56)
Οδός υποχρεωτικής διέλευ- 
σης εφίππων (απαγορευο-
μένης της διέλευσης άλλων, 
 εκτός εφίππων, που χρησι-

μοποιούν την οδό).

(Ρ - 57)
Υποχρεωτική ελαχίστη 

ταχύτητα που αναγράφεται 
με λευκούς αριθμούς σε  

(π.χ. 30 χλμ/ώρα).

(Ρ - 58)
Τέλος υποχρεωτικής ελαχί-
στης ταχύτητας, που έχει επι-
βληθεί με την πινακίδα Ρ-57.

(Ρ - 59)
Υποχρεωτικές αντιολισθητικές  
αλυσίδες χιόνων, σε δύο τουλά-
χιστον από τους κινητήριους 
τροχούς του αυτοκινήτου.

(Ρ - 60)
Ανωτάτη ταχύτητα περιοχής.

(Ρ - 61)
Έξοδος από περιοχή με 
ανώτατο όριο ταχύτητας.

(Ρ - 62)
Τέλος απαγόρευσης προ-
σπεράσματος από φορτηγά 
αυτοκίνητα, που έχει επιβλη- 
θεί με απαγορευτική πινακίδα.

(Ρ - 63)
Απαγορεύεται το ρυμουλ-

κούμενο όχημα να έχει βάρος 
μεγαλύτερο από (π.χ. 3)  

τόνους.

(Ρ - 64)
Απαγορεύεται η είσοδος σε 
οχήματα, που μεταφέρουν 

επικίνδυνα υλικά.

(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 - 66)
Οι διάφορες κατηγορίες χρη- 
στών που απεικονίζουν τα  
αντίστοιχα σύμβολα επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιούν ταυ-
τόχρονα τον ειδικό διάδρομο.

(Ρ - 67)
Αποκλειστική διέλευση 
Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

(P - 66α)
Οδός μεικτής χρήσης από οχήματα 

και ποδήλατα
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Ν. 2696/1999

168 

(Ρ - 68)
Τέλος αποκλειστικής διέλευ-
σης Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

(Ρ - 69)
Χώρος ελεγχόμενης 

στάθμευσης.

(Ρ - 70)
Χωρός στάθμευσης ορισμένης 
κατηγορίας οχημάτων π.χ. ταξί.

(Ρ - 71)
Χώρος στάθμευσης απο-

κλειστικά για οχήματα Ατό- 
μων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
ύστερα από ειδική άδεια.

(Ρ - 72)
Χώρος στάθμευσης αποκλει-
στικά για συγκεκριμένο όχημα 
Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
ύστερα από ειδική άδεια και με 

αριθμό κυκλοφορίας ...

(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 μετα-

φοράς επικίνδυνων φορτίων 
προς τα αριστερά.

(Ρ - 74δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση 

πορείας οχημάτων 
μεταφοράς επικίνδυνων 
φορτίων προς τα δεξιά.

Ðåñéï÷Þ
Ðñïóôáóßáò ÕäÜôùí

(Ρ - 75)
Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή 
σε οχήματα που μεταφέρουν 
επικίνδυνες ύλες που μπο-
ρούν να προκαλέσουν μό-

λυνση των υδάτων.

(Ρ - 76)
Αποκλειστική διεύλευση 

τροχιοδρόμου.

(Ρ - 77)
Τέλος αποκλειστικής 

διέλευσης τροχιοδρόμου.

(P - 67α)
Αποκλειστική διέλευση λεωφο-
ρείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων

(P - 68α)
Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεω-
φορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων

(P - 69)
Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης

(P - 70)
Χώρος στάθμευσης ορισμένης κα-
τηγορίας οχημάτων π.χ. ταξί
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Ν. 2696/1999

176 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

(Π - 80)
Αναγγελία προσέγγισης 
σε ανισόπεδο κόμβο.

(Π - 81)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων 

προ ανισόπεδου κόμβου.

(Π - 82)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων 
εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από 

δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου 
κόμβου.

(Π - 83)
Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή 
κατευθύνσεων προ ανισόπεδου 

κόμβου.

(Π - 84)
Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων 

προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας του 
αυτοκινητοδρόμου.

(Π - 85)
Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων 
στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο 

(αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).

(Π - 86)
Κατεύθυνση εξόδου  

από τον αυτοκινητόδρομο.

(Π - 87)
Επιβεβαιωτική της 

εισόδου στο συγκεκριμένο 
αυτοκινητόδρομο μετά τον 

ανισόπεδο κόμβο.

(Π - 88)
Προειδοποιητική 

κατεύθυνσης εισόδου  
στον αυτοκινητόδρομο.

(Π - 89)
Κατεύθυνσης εισόδου στον 

αυτοκινητόδρομο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

(Π - 90α)      (Π - 90β)     (Π - 90γ)
Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτο-

κινητόδρομο σε αποστάσεις 300, 200, 100 μ.  
αντίστοιχα προ της αρχής της λωρίδας επι-

βράδυνσης του κόμβου  
(όπου η πινακίδα Π-85).



600

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

177 

(Π - 92)
Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης  

ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

(Π - 92α)
Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης  

ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

(Π-95)
Τροχιόδρομος επί του 

οδοστρώματος.

Ó×ÏËÉÊÏÓ
ÔÑÏ×ÏÍÏÌÏÓ

(Π - 94)
Απαγορεύεται η στάση και η 
στάθμευση. Τα οχήματα των 
παραβατών μετακινούνται.

(Π - 93)
Ρύθμιση κυκλοφορίας από 

σχολικό τροχονόμο.

 

Èåóóáëïíßêç
ËÜñéóá

ÊáììÝíá Âïýñëá

(Π - 91)
Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακμπτήριας 
διαδρομής των οδικών οχημάτων επικίνδυνων 

φορτίων.
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