
  
ΠΔ 244/1987 & Κανονισμός λειτοσργίας ΤΑΞΙ πλην Αθηνών Ν.3109/2003 (14991) 

 

Π.Γ. 244 ηεο 10/24.6.87. Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο (ηαμί - αγνξαία) φιεο ηεο ρψξαο εθηφο εθείλσλ πνπ 

έρνπλ έδξα ζηελ πεξηνρή Αζελψλ - Πεηξαηψο - Πεξηρψξσλ ".(Α` 104). 

 
 *** ΠΡΟΟΥΗ.Βι άξζξ.26 Ν.3109/2003,κε ην νπνίν θαηαξγήζεθαλ ηα άξζξα 1,2,3,8 παξ.1 πεξηπηψζεηο α` β`,δ`θαηπαξ.6  

 πεξηπηψζεηο ‘α, ‘ζη, θαη ηα άξζξα 16 παξ.1,2,3,4,5,6 θαη 15 ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 243/1987 θαη 244/1987 (ΦΔΚ 104 Α΄). 

 

 Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 
 

   α) ηεο παξαγξάθνπ 5Α ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.  588/1977  (Φ.Δ.Κ.  148/1/ 

 1977)  "πεξί νξγαλψζεσο ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ Πξσηεπνχζεο θαη άιισλ  

 ηηλψλ δηαηάμεσλ" ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε γ`  ηνπ  άξζξνπ  2  ηνπ  
 ίδηνπ  λφκνπ, φπσο ε πεξίπησζε απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ  

 Ν. 1437/1984 (Φ.Δ.Κ. 59/Α/1984,  

 

   β) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.  1558/1985  (Φ.Δ.Κ.  137/Α/ 
 1985) "Κπβέξλεζε θαη θπβεξλεηηθά φξγαλα"  

 

   γ)  ηεο  παξαγξάθνπ  2  ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α/ 

1986)  "ρέζεηο  θξάηνπο  -  πνιίηε,  θαζηέξσζε  λένπ  ηχπνπ   δειηίνπ  

 ηαπηφηεηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο" θιπ. (γλ. .η.Δ.). 
 

***   Σα φξζξα 1,2,3,8 παξ.1 πεξηπηψζεηο α` β`,δ`θαηπαξ.6  

      πεξηπηψζεηο α`,ζη`, θαη ηα άξζξα 16 παξ.1,2,3,4,5,6 θαη 15  

      ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 243/1987 θαη 244/1987 (ΦΔΚ 104 Α΄). 
      ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΑΝ κε ην άξζξ.26 Ν.3109/2003,ΦΔΚ Α 38/19.2.2003. 

 

 

                           Αξζξνλ 1. 
   

                           Οξηζκνί        

   

   [Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ λννχηαη σο:  
    

   α) Απηνθίλεην ηαμί: ην επηβαηεγφ απηνθίλεην δεκφζηαο ρξήζεο (ΔΓΥ) κε  

 κεηξεηή (ηαμίκεηξν), πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη έρεη  

 απφ  θαηαζθεπήο έμη (6) ην πνιχ ζέζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζέζεο  

 ηνπ νδεγνχ. Ο ηφπνο πξννξηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ  ηνλ  επηβάηε.  Η  θάζε  
 δηαδξνκή εθηειείηαη κε θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ θνκίζηξνπ. 

    

   β) Απηνθίλεην αγνξαίν: ην επηβαηεγφ απηνθίλεην δεκνζίαο ρξήζεο (ΔΓΥ)  

 ρσξίο κεηξεηή (ηαμίκεηξν), πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη  
 έρεη  απφ  θαηαζθεπήο έμη (6) ην πνιχ ζέζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο  

 ζέζεο ηνπ νδεγνχ. 

   

   Ο ηφπνο πξννξηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ  ηνλ  επηβάηε.  Η  θάζε  δηαδξνκή  
 εθηειείηαη κε θαηαβνιή ην πξνβιεπφκελνπ θνκίζηξνπ 

    

   γ) ηδηνθηήηεο απηνθηλήηνπ ηαμί ή αγνξαίνπ:  

 
    αα)  Κάζε  θπζηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηα θαη θαηνρή ηνπ ή  

 πνπ έρεη αγνξάζεη κε ηνλ  φξν  παξαθξάηεζεο  ηεο  θπξηφηεηνο  απφ  ηνλ  

 πσιήηε  κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο, νιφθιεξν ή ηδαληθφ κεξίδην  

 ηέηνηνπ απηνθηλήηνπ. 

 
    ββ) Οη  ζπλεηαηξηζκνί  θαη  θάζε  κνξθήο  εκπνξηθέο  Δηαηξείεο  πνπ  

 απνηεινχληαη  απφ θπζηθά πξφζσπα ηδηφηεηεο απηνθηλήησλ ηαμί ή αγνξαίσλ  

 κε ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηέηνησλ απηνθηλήησλ. 

    
    γγ) Ννκηθά πξφζσπα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ή Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

    

   δ) Οδεγφο απηνθηλήηνπ ηαμί ή αγνξαίνπ: ην θπζηθφ πξφζσπν  πνπ  είλαη  

 ππεχζπλν  γηα  ηε  ιεηηνπξγία  ηέηνηνπ  απηνθηλήηνπ  θαζψο θαη γηα ηελ  
 πξνζθνξά εμππεξεηήζεο φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ απηφ. 

  

   ε) Δπηβάηεο απηνθηλήησλ ηαμί ή αγνξαίνπ: ην πξφζσπν πνπ  κεηαθέξεηαη  

 κε ηέηνηα απηνθίλεηα. 

 
   ζη)  Μηζζσκέλν  απηνθίλεην ηαμί ή αγνξαίνπ: ην απηνθίλεην πνπ χζηεξα  

 απφ  δήηεζε  ηεο  κίζζσζεο   εθηειεί   δηαδξνκή,   κε   θαηαβνιή   ηνπ  

 πξνβιεπνκέλνπ θνκίζηξνπ. Η δήηεζε ηεο κίζζσζεο γίλεηαη απφ ηνλ επηβάηε  

 πξνζσπηθά  ή  ηειεθσληθά  ή  κέζσ  εηδηθνχ ξαδηνδηθηχνπ ηαμί ή κε άιιε  
 ζπλελλφεζε. Η δηαδξνκή κηζζσκέλνπ ηαμί ή αγνξαίνπ νξίδεηαη απφ ηα εμήο  

 ζεκεία:  

 

    αα) Αλάιεςε ηεο κίζζσζεο θαη εθθίλεζεο ηνπ  απηνθηλήηνπ  (αξρή  ηεο  
 δηαδξνκήο). 

 

    ββ) Δπηβίβαζεο ηνπ επηβάηε. Σν ζεκείν απηφ κπνξεί λα βξίζθεηαη κέζα  

 ή έμσ απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο έδξαο. 
 

    γγ) Απνβίβαζεο ηνπ επηβάηε (ηέινο ηεο δηαδξνκήο). 

    

   δ)   Πεξηκεηξηθή   δψλε:  ηα  φξηα  ηεο  πεξηνρήο  κέζα  ζηελ  νπνία  

 εθαξκφδεηαη ην ηηκνιφγην 1 (κνλή ηαξίθα) θαη έμσ απφ απηήλ εθαξκφδεηαη  
 ην ηηκνιφγην 2 (δηπιή ηαξίθα) γηα ηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε. Σα  φξηα  

 απηά είλαη ηα ζεκεία αιιαγήο ηηκνινγίνπ 1 ζε ηηκνινγίν 2. 

    

   ε)   Δδξα:  κία  ή  πεξηζζφηεξεο  δηνηθεηηθέο  κνλάδεο  ηεο  Σνπηθήο  
 Απηνδηνίθεζεο (δήκνο, θνηλφηεηα ή νηθηζκφο) γηα  ηελ  εμππεξέηεζε  ησλ  

 νπνίσλ  δίλεηαη  ην  δηθαίσκα  θπθινθνξίαο  ηνπ απηνθηλήηνπ. Αλ ε έδξα  

 αλήθεη ζε εληαία δηνηθεηηθή κνλάδα (εληαία έδξα) ηνπ άξζξνπ 1  ηνπ  Ν.  

 1437/84, σο έδξα λνείηαη ε εληαία απηή έδξα. 



    

   ζ)  Σαμίκεηξν: ε ζπζθεπή πνπ ππνινγίδεη απηφκαηα θαη θαηαγξάθεη θάζε  

 ρξνληθφ ζηηγκή ην πξνο πιεξσκή ρξεκαηηθφ πνζφ, εθηφο απφ  ηηο  εηδηθέο  
 επηβαξχλζεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά.] 

 

***Σν άξζξν 1 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3109/2003  

   (ΦΔΚ Α 38) 
 
 

***   Σα φξζξα 1,2,3,8 παξ.1 πεξηπηψζεηο α` β`,δ`θαηπαξ.6  

      πεξηπηψζεηο α`,ζη`, θαη ηα άξζξα 16 παξ.1,2,3,4,5,6 θαη 15  
      ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 243/1987 θαη 244/1987 (ΦΔΚ 104 Α΄). 

      ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΑΝ κε ην άξζξ.26 Ν.3109/2003,ΦΔΚ Α 38/19.2.2003. 

 

 

 
                           Αξζξν 2. 

          

                 Υαξαθηεξηζηηθά - Αληηθαηάζηαζε.          

 
  [ 1.  Σα  απηνθίλεηα  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη  γηα  απηνθίλεηα  ηαμί θαη  

 αγνξαία πιεξνχλ ηηο παξαθάησ εηδηθέο πξνυπνζέζεηο:  

    

    α) Γηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θχξηεο πφξηεο. 
    

    β) Δρνπλ θαζίζκαηα γηα ηέζζεξηο (4) ή πέληε (5) επηβάηεο. 

    

   
   <<γ`. Σα λήπηα πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ αγθαιηά ησλ ζπλνδψλ ηνπο ζηα 

πίζσ θαζίζκαηα ηνπ νδεγνχ δελ ππνινγίδνληαη σο επηβάηεο>>. 

 

   <<δ`. Δρνπλ θπβηζκφ κεραλήο ηα κελ βελδηλνθίλεηα θαη πγξαεξηνθίλεηα 

απφ 1.400 θπβηθά εθαηνζηά ή 10 ΗΡ κέρξη 2.500 θπβηθά εθαηνζηά. Σα δε 
πεηξειαηνθίλεηα απφ 1.600 θπβηθά εθαηνζηά ή 11 ΗP έσο 3.000 θπβηθά 

εθαηνζηά. 

 ε) Δμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο  απνζθεπψλ  ζε  εηδηθφ  γη`  

 απηφ ην ζθνπφ ρψξν. 
    

    ζη)  Γελ  είλαη  ηχπνπ  STATION  WAGON. Καη` εμαηξέζε επηηξέπεηαη κε  

 απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε ε θπθινθνξία απηνθηλήηνπ ηαμί  ή  αγνξαίνπ  

 ηνπ   παξαπάλσ  ηχπνπ  εθφζνλ  έρεη  έδξα  δηνηθεηηθή  κνλάδα  Σνπηθήο  
 Απηνδηνίθεζεο κε πιεζπζκφ κέρξη δχν ρηιηάδεο (2.000) θαηνίθνπο ζχκθσλα  

 κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πιεζπζκνχ θαη εθφζνλ εηδηθέο αλάγθεο γηα ηελ  

 εμππεξέηεζε ηεο πεξηνρήο επηβάινπλ ηνχην. 

 

  *** Η παξ.1 ηξνπνπνηήζεθε  σο άλσ κε ην άξζξν 1 ΠΓ 348/1997 Α` 238 
 

   2. Σα ήδε  θπθινθνξνχληα  ηαμί  θαη  αγνξαία  πνπ  δελ  πιεξνχλ  ηηο  

 παξαπάλσ   πξνυπνζέζεηο   εμαθνινπζνχλ   λα   θπθινθνξνχλ   κέρξη  ηελ  

 αληηθαηάζηαζή ηνπο. 
   

   3. Δθφζνλ ηα απηνθίλεηα ηαμί θαη αγνξαία έρνπλ θιείζεη  δεθαπεληαεηή  

 (15εηή)  ειηθία  απφ  ην  ρξφλν  θαηαζθεπήο ηνπο (ζπλππνινγηδφκελν) ζα  

 πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ  δηαηάγκαηνο  απηνχ,  
 απαξαηηήησο,  κε  ηζρχνλ  Γειηίν  Σερληθνχ  Διέγρνπ απφ αξκφδηα Κέληξν  

 Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (ΚΣΔΟ). Γηα ηα ηαμί θαη αγνξαία κε  έδξα  ζε  

 λεζηά  πνπ  δελ  έρνπλ  ΚΣΔΟ  ε  ππνρξέσζε  απηή  αξρίδεη  απφ  ηελ 1ε  

 Ιαλνπαξίνπ 1989 θαη κεηά. 
   

   4. Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ απηνθηλήησλ ηαμί θαη αγνξαίσλ  κε  

 άιια ηδίαο θαηεγνξίαο.  

   

   5.  Σα  απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα αληηθαηάζηαζε θπθινθνξνχλησλ  
 ηαμί θαη αγνξαίσλ ή πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία σο λέα απηνθίλεηα  ηαμί  

 ή  αγνξαία  κε  θξαηηθή  παξαρψξεζε,  κπνξεί  λα  είλαη  θαηλνχξγηα  ή  

 κεηαρεηξηζκέλα. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ,  απηά  επηηξέπεηαη  

 λα  ηαμηλνκεζνχλ  σο  ΔΓΥ  κφλν,  εθφζνλ  είλαη ειηθίαο ηεο ηειεπηαίαο  
 πεληαεηίαο (κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ έηνπο θαηαζθεπήο ηνπο). 

   

   Καη` εμαίξεζε, ηα απφ θαηαζθεπήο πεηξειαηνθίλεηα απηνθίλεηα  ηαμί  ή  

 αγνξαία  πνπ θπθινθνξνχλ ή θπθινθφξεζαλ σο ηέηνηα ζηε ρψξα, κπνξνχλ λα  
 επαλαηαμηλνκεζνχλ σο ηαμί ή αγνξαία, αλεμάξηεηα απφ  ηελ  ειηθία  ηνπο  

 θαη  εθφζνλ  είλαη  εθνδηαζκέλα  κε ηζρχνλ Γειηίν Σερληθνχ Διέγρνπ απφ  

 αξκφδην ΚΣΔΟ.] 

 

***Σν άξζξν 2 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3109/2003  
   (ΦΔΚ Α 38) 

 
 

***   Σα φξζξα 1,2,3,8 παξ.1 πεξηπηψζεηο α` β`,δ`θαηπαξ.6  
      πεξηπηψζεηο α`,ζη`, θαη ηα άξζξα 16 παξ.1,2,3,4,5,6 θαη 15  

      ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 243/1987 θαη 244/1987 (ΦΔΚ 104 Α΄). 

      ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΑΝ κε ην άξζξ.26 Ν.3109/2003,ΦΔΚ Α 38/19.2.2003. 

 
 

 

                           Αξζξν 3.                        

 
                     Οξγαλα θαη εμαξηήκαηα           

   

   [1. Με επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ  άξζξνπ  

 απηνχ,  ηα  απηνθίλεηα  ηαμί  θαη  αγνξαία  εθηφο  απφ  ηα  φξγαλα θαη  
 εμαξηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΚΟΚ, έρνπλ επηπιένλ ηα παξαθάησ:  

    

    α) Σαμίκεηξν κφλν ηα ηαμί. 

    



    β) Οδεγφ δξφκσλ, πιαηεηψλ θαη ράξηε ηεο  πεξηνρήο  ιεηηνπξγίαο,  κε  

 εμαηξέζεη  ηηο πεξίπησζεηο πνπ ε έδξα ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη δηνηθεηηθή  

 κνλάδα  Σνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο  κε  πιεζπζκφ  κέρξη  ηξηάληα  ρηιηάδεο  
 (30.000) θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή. 

    

    γ)  Πηλαθίδα  κε  ηα  ζηνηρεία  ηνπ  απηνθηλήηνπ θαη κε ηα ηζρχνληα  

 ηηκνιφγηα, ζε ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 
    

    δ) Κάιιπκα ηεο πηλαθίδνο νξνθήο. Σν θάιιπκα απηφ έρεη ζρήκα αλάινγν  

 κε απηφ ηεο πηλαθίδαο νξφθεο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ  πιαζηηθή  ή  

 δεξκάηηλε ή πθαζκάηηλε χιε, Μαχξνπ ρξψκαηνο. 

   
   2.  Απαγφξεπεηαη  ε χπαξμε ζράξαο, θνηζαδφξσλ, εκπνξηθψλ δηαθεκίζεσλ  

 θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο εζσηεξηθά θαη  εμσηεξηθά  

 ηνπ  απηνθηλήηνπ,  πνπ δελ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο απηφο. Καη` εμαίξεζε  

 επηηξέπνληαη:  
    

    α) Οη κνπζηθέο ζπζθεπέο. 

    

    β) Οη ζπζθεπέο ξαδηνεπηθνηλσλίαο εθφζνλ έρεη δνζεί  αξκνδίσο  άδεηα  
 ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

    

    γ)  πζθεπέο  γηα  ηηο  νπνίεο  έρεη  δνζεί  έγθξηζε κε απφθαζε ηνπ  

 Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 
    

    δ) Δκπνξηθέο  δηαθεκίζεηο,  κε  επηθχιαμε  δηαηάμεσλ  πνπ  ηζρχνπλ,  

 εθφζνλ  ν Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ κε απφθαζε ηνπ θαζνξίζεη  

 εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαζψο  θαη  ην  είδνο  θαη  ηνλ  ηξφπν  

 δηαθήκηζεο ζηα απηνθίλεηα ηαμί θαη αγνξαία. 
    

    ε)  Η  ηνπνζέηεζε ζράξαο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε γηα  

 δηνηθεηηθέο κνλάδεο κε πιεζπζκφ κέρξη δχν ρηιηάδεο  (2.000)  θαηνίθνπο  

 θαη εθφζνλ εηδηθέο αλάγθεο εμππεξέηεζεο επηβάιινπλ ηνχην.] 
 

***Σν άξζξν 3 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3109/2003  

   (ΦΔΚ Α 38) 

 
 

                           Αξζξν 4. 

        

                      Δμσηεξηθέο ελδείμεηο.      
   

   1.  Σα  απηνθίλεηα  ηαμί  θαη  αγνξαία έρνπλ ηηο παξαθάησ εμσηεξηθέο  

 ελδείμεηο:  

    

    α) Πηλαθίδα νξνθήο κε ηελ  επηγξαθή  ΣΑΞΙ  ή  ΣΑΥΙ  -  ΡΑΓΙΟΣΑΞΙ  -  
 RADIOTAXI  ή  ΑΓΟΡΑΙΟ  ή  ΑΓΟΡΑΙΟΝ θαηά πεξίπησζε, κφληκα ηνπνζεηεκέλε  

 ζηελ νξνθή ηνπ απηνθηλήηνπ ζε επαθή κ` απηήλ θαη φρη πάλσ  ζε  πιαίζην  

 βξαρίνλα  ή  ζράξα.  Η  ζηήξημε  ηεο  πηλαθίδαο  επί  ηεο  νξνθήο  ηνπ  

 απηνθηλήηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξεζηκνπνίεζε θνριίσλ ή  θνιιχζεσλ  κε  
 ηξχπεκα  ηεο  νξνθήο  ηνπ  νρήκαηνο  ή  ρξεζηκνπνίεζε κεηαιιηθήο δψλεο  

 (ηηξάληα) πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο πδξνξνέο  ηνπ  απηνθηλήηνπ  ή  κε  άιινλ  

 πξφζθνξν  ηξφπν  πνπ ηθαλνπνηεί ηνλ ραξαθηήξα ηεο κνλίκεο ζηήξημεο θαη  

 ηελ αδπλακία αθαίξεζεο ηεο πηλαθίδαο ή κέξνπο απηήο κε θάπνηνλ  εχθνιν  
 ρεηξηζκφ.  Η ηνπνζεηήζε ηεο πηλαθίδαο γίλεηαη ζε ζεκείν ηνπ εκπξφζζηνπ  

 εκίζεσο ηεο νξνθήο ηνπ νρήκαηνο θαη έηζη ψζηε λα δηρνηνκείηαη απφ  ηνλ  

 θαηά  κήθνο  λνεηφ άμνλα ηνπ απηνθηλήηνπ. Οη πηλαθίδεο νξνθήο έρνπλ ηα  

 εμήο θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά:  
 

     αα) Σν ζρήκα ηνπο είλαη απηφ ηεο θαλνληθήο  θνινβήο  ππξακίδαο  κε  

 κεγάιε  βάζε νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν δηαζηάζεσλ 8 Υ 30 εθαηνζηψλ θαη  

 κε χςνο 10 εθαηνζηά, γηα ηα παξαπάλσ κεγέζε  είλαη  επηηξεπηέο  αλνρέο  

 ηεο  ηάμεο  ηνπ  20%  ησλ  αληηζηνίρσλ ηηκψλ. Οη αθκέο κπνξεί λα είλαη  
 ζηξνγγπιεκέλεο. 

 

     ββ) Σν πιηθφ  κε  ην  νπνίν  είλαη  θαηαζθεπαζκέλεο  είλαη  αξθεηά  

 δηαθαλέο θαη νη ρξεζηκνπνηνπκέλνη ιακπηήξεο είλαη ηφζεο ηζρχνο ψζηε λα  
 εμαζθαιίδεηαη  ε  θαιή  θσηεηλφηεηα ηεο επηγξαθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  

 λχρηαο. Οη βάζεηο θαη νη αθκέο  ησλ  πηλαθίδσλ  κπνξεί  λα  είλαη  απφ  

 αδηαθαλέο πιηθφ. 

 
     γγ)  Οη  εκπξφζεζκεο  θαη  νπίζζηεο επηθάλεηεο ησλ πηλαθίδσλ είλαη  

 ρξψκαηνο Λεπθνχ. 

 

     δδ) Οη ππφςε επηγξαθέο αλαγξάθνληαη κε  νξζήο  γξακκήο  νκνηφκνξθα  

 θεθαιαία  γξάκκαηα  ρξψκαηνο ΚΟΚΚΙΝΟΤ. Καη` εμαίξεζε γηα ηα απηνθίλεηα  
 ηαμί  εληαίαο  έδξαο  Θεζζάινληθεο,  ζαλ  ρξψκα  ησλ  ππφςε  γξακκάησλ  

 νξίδεηαη ην ΚΟΤΡΟ ΜΠΛΔ. Σν πάρνο ησλ γξακκάησλ είλαη πεξίπνπ επηά (7)  

 ρηιηνζηά θαη ην χςνο ηνπο πεξίπνπ ζαξάληα πέληε (45) ρηιηνζηά. 

    
    β)   Δηδηθή   πηλαθίδα   κε  ηελ  επηγξαθή  Διεχζεξν  ή  Διεχζεξνλ,  

 ηνπνζεηεκέλε ζηελ θάησ δεμία  γσλία  ηνπ  εκπξφζζηνπ  αλεκνζψξαθα  ηνπ  

 απηνθηλήηνπ  θαη  έηζη  ψζηε ε εκπξφζζηα επηθάλεηα ηεο (επί ηεο νπνίαο  

 είλαη γξακκέλε ε  επίγξαθε  ΔΛΔΤΘΔΡΟ)  λα  είλαη  ζηξακκέλε  πξνο  ηνλ  
 εκπξφζζην  αλεκνζψξαθα φηαλ ε πηλαθίδα βξίζθεηαη ζηελ θαηαθφξπθε ζέζε.  

 Η ζηήξημε ηεο πηλαθίδαο  γίλεηαη  θαηά  ηξφπν  ψζηε  λα  είλαη  κφληκα  

 πξνζαξηεκέλε ρσξίο δπλαηφηεηα αθαίξεζεο ηεο κε θάπνην εχθνιν ρεηξηζκφ,  

 λα  έρεη  δπλαηφηεηα  πεξηζηξνθήο πέξημ νξηδνληίνπ άμνλα κε δπλαηφηεηα  
 ζηαζεξνπνίεζεο ηφζν ζηελ  θαηαθφξπθε  ζέζε  ("αλεβαζκέλε"  ε  πηλαθίδα  

 ΔΛΔΤΘΔΡΟ)  φζν  θαη  ζηελ  νξηδφληηα  ζέζε  ("θαηεβαζκέλε"  ε πηλαθίδα  

 ΔΛΔΤΘΔΡΟ). Καηαζθεπαζηηθά ε πηλαθίδα απηή έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 

     αα) Σν ζρήκα ηεο είλαη απηφ ηνπ  νξζνγσλίνπ  παξαιιειεπηπέδνπ.  Οη  
 αθκέο κπνξεί λα είλαη ζηξνγγπιεπκέλεο. 

 

     ββ)  Σν  πιηθφ  κε  ην  νπνίν  είλαη  θαηαζθεπαζκέλε  ε  εκπξφζζηα  



 επηθάλεηα ηεο πηλαθίδαο, είλαη αξθεηά δηαθαλέο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε  

 θαιή θσηεηλφηεηα ηεο  επηγξαθήο  θαηά  ηελ  δηάξθεηα  ηεο  λχθηαο.  Οη  

 ππφινηπεο  επηθάλεηεο  ηεο  πηλαθίδαο  κπνξεί  λα  είλαη απφ αδηαθαλέο  
 πιηθφ. 

 

     γγ)  Ο  θσηηζκφο  ηεο  πηλαθίδνο,  πξαγκαηνπνηείηαη  κε  έλαλ  (1)  

 ιακπηήξα,  ηζρχνο  πέληε (5) έσο δψδεθα (12) WATT πνπ ηνπνζεηείηαη ζην  
 εζσηεξηθφ θαη ζην θέληξν πεξίπνπ ηεο πηλαθίδαο. 

 

     δδ) Η εκπξφζζηα επηθάλεηα ηεο πηλαθίδαο είλαη ρξψκαηνο  ΛΔΤΚΟΤ.  Η  

 επηγξαθή  ΔΛΔΤΘΔΡΟ  αλαγξάθεηαη  κε  νξζήο  γξαθήο νκνηφκνξθα θεθάιαηα  

 γξάκκαηα ρξψκαηνο ΚΟΚΚΙΝΟΤ θαη δηαζηάζεσλ ηέηνησλ  πνπ  λα  επηηξέπνπλ  
 εχθνιε  αλαγλψξηζε.  Δηδηθά  ηφ  χςνο ησλ γξακκάησλ δελ επηηξέπεηαη λα  

 είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηάληα (30) ρηιηνζηψλ. 

   

   2. Σα αγνξαία πνπ κεηαηξέπνληαη  ζε  ηαμί  θέξνπλ  ηελ  πξνβιεπφκελε  
 πηλαθίδα  νξνθήο  ηεο παξαγξάθνπ 1α ηα δε γξάκκαηα ηεο επηγξαθήο είλαη  

 δηαθαλή ΛΔΤΚΑ άξζξνπ απηνχ, πνπ έρεη φκσο θφλην ΜΑΤΡΟ αληί ΛΔΤΚΟ, αληί  

 ΚΟΚΚΙΝΑ. Οη αθκέο ηνπ ππφςε είδνπο πηλαθίδσλ κπνξεί λα είλαη ΛΔΤΚΔ  ή  

 ΓΙΑΦΑΝΔΙ.  Με  απφθαζε  ηνπ ν νηθείνο Ννκάξρεο κπνξεί λα θαζνξίδεη σο  
 ππνρξεσηηθή ηελ ηνπνζέηεζε ηέηνησλ  πηλαθίδσλ  (καχξν  θφλην  -  ιεπθά  

 γξάκκαηα  γηα  φια  ηα  ηαμί  ησλ  εδξψλ  γηα  ηα νπνία είρε ηεζεί ζην  

 παξειζφλ ππνρξέσζε λα κεηαηξαπνχλ απφ αγνξαία ζε ηαμί. 

   
   3. Η ειεθηξηθή ζχλδεζε θσηηζκνχ θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  λχρηαο  ησλ  

 πηλαθίδσλ  νξνθήο  TAXI θαη ΔΛΔΤΘΔΡΟ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη απηφκαην  

 ζβήζηκν ηνπο φηαλ ηα ηαμίκεηξν  ηίζεηαη  ζε  ιεηηνπξγία  θαη  απηφκαην  

 άλακκά ηνπο φηαλ ην ηαμίκεηξν ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο (κεδελίδεηαη). 

   
   4.   Γηα   ηα  απηνθίλεηα  ηαμί  πνπ  είλαη  εληεηαγκέλα  ζε  εηδηθφ  

 Ραδηνδίθηπν ηαμί πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα, ε πηλαθίδα  νξνθήο  θέξεη  ηελ  

 επηγξαθή ΡΑΓΙΟΣΑΞΙ ή RADIOTAXI. 

   
   5. Σα απηνθίλεηα ηαμί θαη αγνξαία ηεο ίδηαο έδξαο έρνπλ φια ηνλ ίδην  

 εμσηεξηθφ ρξσκαηηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  

 Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

   
   6.  Με  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη  

 εηδηθέο ζεκάλζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάγλσξηζζε ηεο  ηαπηφηεηαο  ησλ  

 απηνθηλήησλ ηαμί θαη αγνξαίσλ. 

   

   7.  Με  απφθαζε  ηνπ  ν  νηθείνο  Ννκάξρεο  κπνξεί  λα θαζνξίδεη γηα  
 απηνθίλεηα ηαμί ή αγνξαία ηεο ηδίαο έδξαο,  εηδηθή  ρξσκαηηζηή  ισξίδα  

 θαζψο  θαη ηηο ζρεηηθέο κ` απηήλ ιεπηνκέξεηεο (ρξψκαηα, δηαζηάζεηο θαη  

 ζέζεηο). 

   
   8.  Με  απφθαζε  ηνπ  ν  νηθείνο  Ννκάξρεο  χζηεξα  απφ  γλψκε   ηεο  

 Ννκαξρηαθήο  επηηξνπήο  ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1437/84 κπνξεί λα θαζνξίδεη  

 γηα απηνθίλεηα ηαμί πνπ είλαη εληεηαγκέλα ζε εηδηθφ Ραδηνδίθηπν ηαμί:  

    
    α) Δηδηθή ρξσκαηηζηή ισξίδα. 

    

    β) Σελ ρξεζηκνπνίεζε ΚΙΣΡΙΝΗ επηθάλεηαο (θφλην)  αληί  ΛΔΤΚΗ  γηα  

 ηελ πηλαθίδα ΡΑΓΙΟΣΑΞΙ ή θαη ηελ πηλαθίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ. 
    

    γ) Πηλαθίδα ΡΑΓΙΟΣΑΞΙ δηαθνξεηηθψλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη  

 νρήκαηνο  θαζψο  θαη  ρξεζηκνπνίεζε  θσδηθψλ αξηζκψλ επί ησλ πηλαθίδσλ  

 απηψ. Με ηελ ίδηα Ννκαξρηαθή απφθαζε  θαζνξίδνληαη  θαη  νη  αλαγθαίεο  

 ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 
 
 

                           Αξζξν 5. 

 
                    Υψξνη ζηάζεο ή ζηάζκεπζεο.          

 

   1.  Η  ζηάζε ή ε ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ ηαμί θαη αγνξαίσλ γηα ηελ  

 εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ επηηξέπεηαη:  
    

    α)  ε  εηδηθά  γηαπηφ  ην  ζθνπφ  θαζνξηζκέλνπο  ρψξνπο  ζηάζεο  ή  

 ζηάζκεπζεο   (πηάηζεο).  Οη  ρψξνη  απηνί  θαζνξίδνληαη  γηα  κελ  ηελ  

 Πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε,  κεηά  απφ  γλψκε  
 ηνπ   νηθείνπ  Οξγαληζκνχ  Σνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο  θαη  ηεο  Τπεξεζίαο  

 Σξνραίαο  θίλεζεο  θαη  ησλ  νηθείσλ  ζπλδηθαιηζηηθψλ  νξγαλψζεσλ  ησλ  

 ηδηνθηήησλ θαη νδεγψλ απηνθηλήησλ ηαμί θαη αγνξαίσλ, γηα δε ηηο ινηπέο  

 δηνηθεηηθέο  κνλάδεο  ηνπ  λνκνχ  κε  απφθαζε  ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή  

 θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο νηθείαο  ππεξεζίαο  
 ηξνραίαο θίλεζεο. 

    

    β)  ε  ζεκεία  νδνζηξψκαηνο ή πιαηεηψλ πνπ επηηξέπεηαη ε ζηάζε ή ε  

 ζηάζκεπζε  θαη  εθφζνλ  ηα  ζεκεία  απηά  απέρνπλ  απφ  νξαηφ   ζηαζκφ  
 απηνθηλεηψλ ηαμί (πηάηζα) απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ. 

    

    γ)   Πξνθεηκέλνπ  γηα  αεξνδξφκηα,  ιηκάληα,  ζηαζκνχο  ππεξαζηηθψλ  

 ιεσθνξείσλ θαη ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, απνθιεηζηηθά θαη  κφλν  ζηνπο  
 θαζνξηζκέλνπο γη` απηφ ην ζθνπφ ζηαζκνχο (πηάηζεο). ηνπο ππφςε ρψξνπο  

 νη νδεγνί απαγνξεχεηαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηα απηνθίλεηα ηνπο γηα λα  

 αλαδήηεζε  επηβάηε  ή  άιιν  ιφγν.  Δηδηθά  ηα  ηαμί  θαη  αγνξαία πνπ  

 απνδεδεηγκέλα  είλαη  πξνκηζζσκέλα  θαη  εθφζνλ  δελ  έρεη  θαζνξηζζεί  
 εηδηθφο  ρψξνο  γηα  ηελ  αλακνλή  ησλ  επηβαηψλ  ηνπο, επηηξέπεηαη λα  

 ζηαζκεχζνπλ ζε ζεκεία πνπ δελ απαγνξεχεηαη ε ζηάζε ή ε  ζηάζκεπζε  θαη  

 εθηφο  ηνπ  ζηαζκνχ  (πηάηζαο),  νη  δε  νδεγνί  ηνπο  επηηξέπεηαη  λα  

 απνκαθξπλζνχλ γηα ηελ παξαιαβή  ησλ  επηβαηψλ  ηνπο,  αθνχ  αλαξηήζνπλ  

 εζσηεξηθά  ζηνλ  αλεκνζψξαθα  ηνπ  απηνθηλήηνπ  ε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ  
 κηζζσηή ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8. 

   

   2. Με κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ  αξκνδίσλ  ππεξεζηψλ,  ζε  αεξνδξφκηα,  



 ιηκάληα,  ζηαζκνχο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο  

 κπνξεί  λα  αλαξηψληαη  ζε  θαηάιιεια  θαη  εκθαλή  ζεκεία  ην  ηζρχνλ  

 ηηκνιφγηνλ  ζηελ  ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή  
 έλδεημε  ε  πιεξνθνξία  πνπ  απνζθνπεί  ζηελ  θαιχηεξε  ελεκέξσζε  θαη  

 εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. 

   

   3.  Η  ζήκαλζε θαη ε ηνπφζεηεζε εμνπιηζκνχ (ζηεγάζηξα, πιεξνθνξηαθέο  
 πηλαθίδεο θ.ι.π.)  ζηνπο  ζηαζκνχο  (πηάηζεο),  απηνθηλήησλ  ηαμί  θαη  

 αγνξαίσλ  θαζψο  θαη  ε ζρεηηθή ζπληήξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη κε κέξηκλα  

 θαη δαπάλεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζίσλ. 

   

   4. Σα απηνθίλεηα ηαμί θαη αγνξαία  πνπ  πξνεξρφληαη  ζηνπο  ζηαζκνχο  
 ηνπο (πηάηζεο), παίξλνπλ ζέζε ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνζέιεπζήο ηνπο, κε  

 ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 5γ ππνπεξίπησζε εε`. 

   

   5.  Γηα  έδξεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηαμί θαη ξαδηνηαμί, ν νηθείνο  
 Ννκάξρεο χζηεξα απφ γλψκε ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ  3  ηνπ  

 Ν.  1437/84  θαη  πζηέξα  απφ ζπλελλφεζε κε ηηο νηθείεο επαγγεικαηηθέο  

 νξγαλψζεηο ηδηνθηήησλ  ΔΓΥ  απηνθηλήησλ,  κπνξεί  κε  απφθαζε  ηνπ  λα  

 θαζνξίδεη  νξηζκέλνπο  ζηαζκνχο (πηάηζεο) πνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν  
 απφ ηαμί ή κφλν απφ ξαδηνηαμί, απαγνξεπκέλεο ηεο  ρξεζηκνπνίεζεο  ηνπο  

 απφ ξαδηνηαμί ή ηαμί αληίζηνηρα. 

   

 
 

                           Αξζξν 6. 

           

                 Δπηβίβαζε θαη απνβίβαζε επηβαηψλ.    
 

   1.  Η απνβίβαζε ηνπ επηβάηε γίλεηαη κε ππφδεημή ηνπ, ζηνλ νδεγφ, ηνπ  

 ζεκείνπ πξννξηζκνχ πνπ επηζπκεί εθ` φζνλ ζην ζεκείν απηφ επηηξέπεηαη ε  

 ζηάζε ή ε ζηάζκεπζε. ε αληίζεζε πεξίπησζε  ε  απνβίβαζε  γίλεηαη  ζην  

 πιεζηέζηεξν επηηξεπφκελν ζεκείν. 
 

   2. Η επηβίβαζε θαη απνβίβαζε γίλεηαη κφλνλ φηαλ ην απηνθίλεην ηαμί ή  

 αγνξαίν   βξίζθεηαη   ζε  πιήξε  ζηάζε  θαη  θαηά  ηξφπν  πνπ  λα  κελ  

 παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ησλ ινηπψλ νρεκάησλ θαζψο θαη ησλ πεδψλ. 
 
 

                           Αξζξν 7. 

 
                     Τπνρξεψζεηο ηδηνθηεηψλ.      

 

   1. Ο ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξσκέλνο:  

    
    α) Να θξνληίδεη ψζηε ην απηνθίλεην λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε  

 απφ ηερληθήο πιεπξάο. Δθφζνλ δηαπηζηψλεη νπνηαδήπνηε βιάβε  πνπ  είλαη  

 δπλαηφλ  λα επεξεάδεη ηελ αζθαιή νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απηνθηλήηνπ, ην  

 απνζχξεη γηα άκεζε επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο. 

    
    β) Να ειέγρεη ηελ αθξηβή ιεηηνπξγία ηνπ  ηαμίκεηξνπ  (αλ  πξφθεηηαη  

 γηα  ηαμί)  θαη  λα  κεξηκλά  ακέζσο  γηα ηελ επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε  

 βιάβεο.  Δθφζνλ  δηαπηζησζεί  βιάβε  ζην  ηαμίκεηξν,   ην   απηνθίλεην  

 απνζχξεηαη γηα άκεζε επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο. 
    

    γ)  Να  ρξεζηκνπνηεί  νδεγνχο  πνπ  έρνπλ ηελ ηζρχνπζα εηδηθή άδεηα  

 νδήγεζεο πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο απηφο. 

    
    δ) Δθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ αξκφδηα αξρή λα  θαηαζέζεη  ηηο  θξαηηθέο  

 πηλαθίδεο  θπθινθνξίαο  θαη  ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ γηα  

 ιφγνπο  πνπ  αθνξνχλ  ηελ  ηήξεζε  δηαηάμεσλ  ηνπ  Καλνληζκνχ,   είλαη  

 ππνρξεσκέλνο  λα  παξαδφζεη ηα αθαηξνχκελα ζηνηρεία φπνπ ηνπ νξίδεηαη,  
 κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο  

 εγγξαθήο εηδνπνίεζεο ή ηεο γλψζεο απηήο απφ απηφλ. 

   

   2. Καηά  ηελ  πξνεγνχκελε  παξάγξαθν  πξφζσπα  έρνπλ  θάζε  πξφζζεηε  

 ππνρξέσζε  πνπ πξνθχπηεη άκεζα ή έκεζα απφ ηνλ Καλνληζκφ απηφλ θαη απφ  
 ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ γεληθά. 

 
 

                           Αξζξν 8. 
 

                        Τπνρξεψζεηο νδεγψλ.     

 

   1. Ο νδεγφο ηνπ απηνθηλεηνχ ηαμί ή αγνξαίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο:  
    

    [α) Να κελ αξλείηαη κίζζσζε, εθηφο αλ ν επηβάηεο βξίζθεηαη  ππφ  ηελ  

 επήξεηα  ηνμηθψλ  νπζηψλ  ή κέζεο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ άιιν λεθάιην  

 άηνκν. 
    

    β) Να κε δηαθφπηεη ηε κίζζσζε γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχο ή  γηα  ιφγνπο  

 πξνκίζζσζεο  (φπσο  απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ)  

 ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ επηβάηε.] 

    
    γ) λα κελ παξέρεη εμππεξέηεζε κε πνιιαπιή κίζζσζε. 

    

   [δ)  Να  κε  παξέρεη  εμππεξέηεζε   κε   είζπξαμε   θνκίζηξνπ   θαηά  

 κεηαθεξνκέλν επηβάηε (εηζηηήξην) παξά κφλν ζηηο εηδηθέο θαη` εμαηξέζεη  
 πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ λφκν.] 

 

***Οη πεξ.α`,β`θαη δ` θαηαξγήζεθαλ κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3109/2003  

   (ΦΔΚ Α 38) 
 

 

   2.  Απαγνξεχεηαη  ε  αλάιεςε  ππνρξέσζεο  πξνκίζζσζεο. Καη` εμαίξεζε  

 επηηξέπεηαη ε πξνκίζζσζε φηαλ ν κηζζσηήο ηνπ ηαμί ή αγνξαίνπ είλαη  ην  
 δεκφζην, λφκηθα πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ΟΣΑ θαζψο θαη  



 φηαλ  πξφθεηηαη  γηα  θνηλσληθνχο  ιφγνπο (φπσο θεδείεο, γάκνπο). ηηο  

 παξαπάλσ θαη` εμαίξεζε πεξηπηψζεηο, νη νδεγνί ησλ  απηνθηλήησλ  πξέπεη  

 λα  είλαη  απαξαίηεηα εθνδηαζκέλνη κε βεβαίσζε ηνπ κηζζσηή, ζηελ νπνία  
 ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ηεο κίζζσζεο,  ε  

 δηάξθεηά  ηεο,  θαζψο  θαη  ε  ηνπνζεζία  παξαιαβήο  ησλ  επηβαηψλ πνπ  

 ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκίζζσζε. Δηδηθά γηα  ηελ  πεξίπησζε  πξνκίζζσζεο  

 πνπ  αθνξά  παξαιαβή επηβαηψλ απφ αεξφδξνκηα, ιηκάληα, ζηδεξνδξνκηθνχο  
 ζηαζκνχο θαη ζηαζκνχο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ε βεβαίσζε  ηνπ  κηζζσηή  

 ζα  πξέπεη  απαξαίηεηα  λα  πεξηέρεη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ επηβαηψλ θαη  

 ζηνηρεία ηεο άθημήο ηνπο (π.ρ. αξηζκφο πηήζεο,  φλνκα  πινίνπ,  πηζαλή  

 ψξα άθημεο θιπ.). 

   
   3.  Απαγνξεχεηαη  ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν επηινγή επηβαηψλ. Δθφζνλ ην  

 ηαμί ή αγνξαίν βξίζθεηαη ζε εηδηθά επηιεγκέλν ρψξν (πηάηζα  ε  κίζζσζε  

 πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά αλακνλήο απηνθηλήησλ  

 θαη  επηβαηψλ.  Δηδηθά  ζηηο  πεξηπηψζεηο  πνπ  κεηαμχ ησλ αλακελφλησλ  
 επηβαηψλ ππάξρνπλ ηπθινί ή  αλάπεξνη  ή  έγθπεο  είλαη  ππνρξεσηηθή  ε  

 πξνηίκεζή  ηνπο  απφ  ηνπο  νδεγνχο  αλεμάξηεηα  απφ ηε ζεηξά αλακνλήο  

 επηβαηψλ. 

   
   4. Ο νδεγφο κηζζσκέλνπ  απηνθηλήηνπ  ηαμί  ή  αγνξαίνπ  ππνρξενχηαη,  

 εθφζνλ  λα  δεηήζεη  ν επηβάηεο λα δηαθφςεη ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ  

 θαη λα ζηαζκεχζεη ζε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο.  Αχηε  ε  ρξνληθή  δηάξθεηα  

 αλακνλήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ δέθα πέληε (15) ιεπηψλ ηεο  
 ψξαο εθηφο αλ ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο. 

   

   5.  Απαγνξεχεηαη  ε  αλάιεςε  κίζζσζεο  εθφζνλ  ην  ηαμί  ή  αγνξαίν  

 βξίζθεηαη ζε ζεκείν εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο  έδξαο  ηνπ.  Καη`  

 εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε αλάιεςε ηέηνηαο κίζζσζεο: 
    

    α)  ε  πεξηπηψζεηο  αλσηέξαο  βίαο  ή  επείγνπζαο αλάγθεο θαηά ηηο  

 νπνίεο  ζπληξέρνπλ  εμαηξεηηθά  έθηαθηνη  θαη  ζνβαξνί   ιφγνη   (π.ρ.  

 πιεκκχξεο,  ππξθατά,  ζεηζκφο,  άιιεο ζενκελίεο θιπ.) ή ππάξρεη αλάγθε  
 άκεζεο ηαηξηθήο επέκβαζεο (ηξαπκαηίεο, επίηνθνη, βαξηά αζζελείο  θιπ.)  

 ή  γηα  εμππεξέηεζε  πξνζψπσλ  πνπ  ην  φρεκά ηνπο αθηλεηνπνηήζεθε θαη  

 ζηεξνχληαη  άιινπ  πξφζθνξνπ  κέζνπ  κεηαθνξάο  ηνπο.  ηηο   παξαπάλσ  

 πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε αλάιεςε κίζζσζεο απηνθηλήηνπ ηαμί ή αγνξαίνπ  
 ζε ζεκεία έμσ απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο έδξαο ηνπ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ  

 ηηκνινγίνπ  1  (κνλή  ηαξίθα)  εθφζνλ ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο βξίζθεηαη  

 εληφο ησλ νξίσλ ηεο έδξαο ηνπ. 

    

    β) ε πεξηπηψζεηο εηδηθήο θπθινθνξηαθήο ή ηηκνινγηαθήο  θχζεο,  πνπ  
 έρνπλ θαζνξηζζεί κε απφθαζε Ννκάξρε ηνπιάρηζηνλ πξν πεληαεηίαο απφ ηελ  

 δεκνζίεπζε ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. 

    

 γ  << ε πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεηαη πεξηνρή θνηλήο ιεηηνπξγίαο απηνθηλήησλ 
ηαμί. Δθφζνλ ζε θάπνηα πεξηνρή (π.ρ. αεξνδξφκην, ιηκάλη, κεγάιε 

μελνδνρεηαθή κνλάδα θ.ιπ.) νξηζκέλεο ψξεο ηελ εκέξα ή επνρηαθά, 

παξνπζηάδεηαη γηα Δ.Γ.Υ. απηνθίλεηα απμεκέλε δήηεζε πνπ δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί ηθαλνπνηεηηθά απφ ηα Δ Γ.Υ. απη/ηα είηε απηά έρνπλ έδξα ηελ 
πεξηνρή απηή είηε δελ ππάξρεη έδξα ηαμί ζηελ δηνηθεηηθή απηή κνλάδα θαη 

εθφζνλ απνδεηθλχεηαη απφ πξαγκαηηθά δεδνκέλα φηη δελ πθίζηαληαη νη 

πξνππνζέζεηο ρνξήγεζεο λέσλ αδεηψλ ηαμί ζηε δηνηθεηηθή απηή κνλάδα, ν 

νηθείνο Ννκάξρεο χζηεξα απφ γλψκε ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 
3 ηνπ Ν. 1437/1984 θαη χζηεξα απφ έγγξαθε γλψκε ησλ νηθείσλ 

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ηδηνθηεηψλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ κπνξεί κε 

απφθαζή ηνπ λα νξίδεη πεξηνρή θνηλήο ιεηηνπξγίαο απη/ησλ ηαμί.  ηελ 

απφθαζε νξηζκνχ κηαο πεξηνρήο θνηλήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη επίζεο ηα 

εμήο: 
 

 ***  Η πεξ. γ` αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 ΠΓ 348/1997 Α` 238. 

 

     αα) Οη  έδξεο  ησλ  νπνίσλ  ηα  ΔΓΥ  απηνθίλεηα  επηηξέπεηαη  θαη`  
 εμαίξεζε  λα  αλαιακβάλνπλ  κηζζψζεηο ζηελ πεξηνρή Κνηλήο Λεηηνπξγίαο.  

 Απηά ηα  ΔΓΥ  απηνθίλεηα  ζα  πξέπεη  απαξαηηήησο  λα  είλαη  ηαμί  (ή  

 ξαδηνηαμί) ή λα έρνπλ κεηαηξαπεί απφ αγνξαία ζε ηαμί. Δπίζεο, νη χπνςε  

 έδξεο  ζα  πξέπεη  λα  ζπλνξεχνπλ  κε ηελ Πεξηνρή Κνηλήο Λεηηνπξγίαο ή  
 κεηαμχ ηνπο, ή λα απέρνπλ απφ ηελ πεξηνρή  Κνηλήο  Λεηηνπξγίαο  ινγηθή  

 απφζηαζε. 

    

     ββ)  Σα  ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζηα νπνία είλαη επηηξεπηή ε θνηλή  

 ιεηηνπξγία. 
    

     γγ) Οη εηδηθνί ρψξνη θνηλήο ζηάζκεπζεο ησλ ηαμί  (θνηλέο  πηάηζεο)  

 πνπ κφλν ζ` απηνχο ηνπο ρψξνπο επηηξέπεηαη λα αλαιακβάλνληαη κηζζψζεηο  

 απφ ηα ηαμί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλή ιεηηνπξγία. 
    

     δδ) Οη φξνη ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιεπζεο (ρξεζηκνπνίεζε Σηκνινγίνπ  

 1 θαη 2). 

    
     εε)  Οη  ηπρφλ  ιεπηνκέξεηεο  πνπ  είλαη  αλαγθαίεο αλάινγα κε ηηο  

 ππάξρνπζεο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΔΓΥ  απηνθηλήησλ  ηεο  επξχηεξεο  

 πεξηνρήο,  γηα  λα δηαζθαιηζζεί ε εμππεξέηεζε κε ηαμί ησλ θαηνίθσλ ηεο  

 πεξηνρήο απηήο θαη λα πξνζηαηεπζεί θαηά  πξνηεξαηφηεηα  ην  κεηαθνξηθφ  
 έξγν  ησλ ηαμί πνπ έρνπλ ηελ Πεξηνρή Κνηλήο Λεηηνπξγίαο (π.ρ. ηαμί πνπ  

 ε έδξα ηνπο πεξηιακβάλεη  ηελ  πεξηνρή  θνηλήο  ιεηηνπξγίαο  -  ιηκάλη  

 κπνξνχλ  λα  έρνπλ  πξνηεξαηφηεηα  ζηελ  ζεηξά αλακνλήο θαηά ηελ άθημε  

 πινίνπ, θαη` εμαηξέζεη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ). 

   
   6. Ο νδεγφο ηνπ απη/νπ ηαμί ή αγνξαίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο  

    

    [α) Να είλαη επγεληθφο, πξφζπκνο θαη εμππεξεηηθφο ζηνλ επηβάηε.] 

    
***Η πεξ.α` θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3109/2003  

   (ΦΔΚ Α 38) 

 



    β) Να είλαη εππξεπήο ζηελ εκθάληζε. 

    

    γ) Να εθηειεί ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ απνζθεπψλ ηνπ επηβάηε απφ  θαη  
 πξνο ην πεδνδξφκην. 

    

    δ)  Μφιηο  αλαιακβάλεη  κίζζσζε  λα  θαηεβάδεη  ηελ πηλαθίδα κε ηελ  

 επηγξαθή ΔΛΔΤΘΔΡΟ θαη λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ην ηαμίκεηξν αλ πξφθεηηαη  
 γηα ηαμί. Με ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο θαη ηνλ κεδεληζκφ ηνπ  ηαμίκεηξνπ,  

 είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλεβάδεη ηελ πηλαθίδα κε ηελ επηγξαθή ΔΛΔΤΘΔΡΟ. 

    

    ε)  Καηά  ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο λα έρεη πηλαθίδεο κε ηηο επηγξαθέο  

 ΔΛΔΤΘΔΡΟ θαη ΣΑΞΙ (ή ΡΑΓΙΟΣΑΞΙ) ή ΑΓΟΡΑΙΟ ζβεζηέο φηαλ  ην  απηνθίλεην  
 είλαη κηζζσκέλν θαη θσηεηλέο φηαλ δελ είλαη κηζζσκέλν. 

   

    [ζη)  Να  ρξεζηκνπνηεί ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ  

 επηβάηε, εθηφο αλ ν επηβάηεο επηιέμεη άιιε δηαδξνκή.] 
   

 ***Η πεξ.ζη` θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3109/2003  

   (ΦΔΚ Α 38) 

 
    δ) Να εξσηά ηνλ επηβάηε φηαλ βγαίλεη απφ ηα φξηα  ηεο  πεξηκεηξηθήο  

 δσλήο,  αλ ζα επηζηξέςεη ζε ζεκείν εληφο ηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο θαη ζε  

 πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο λα θάλεη ρξήζε ηνπ ηηκνινγίνπ  2  (δηπιή  

 ηαξίθα). 
    

    ε)  Να  κε ζέηεη ζε ιεηηνπξγία κνπζηθέο ζπζθεπέο νχηε λα αλνίγεη ηα  

 παξάζπξα ηνπ απηνθηλήηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε  ηνπ  επηβάηε.  Γηα  ην  

 άλνηγκα  ηνπ  παξαζχξνπ  ηνπ  νδεγνχ  δελ απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ  

 επηβάηε. 
    

    ζ) Να δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαμίκεηξνπ πξνθεηκέλνπ  γηα  ηαμί  

 φηαλ ζηακαηήζεη γηα ιφγνπο πνπ επζχλεηαη ν ίδηνο (φπσο κηθξνεπηζθεπέο,  

 αιιαγή ειαζηηθψλ, αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκα). 
    

    η)  Να  παξαδίδεη  ζηελ  αζηπλνκία  ή  ζηνλ  θάηνρν  ηνπ, νηηδήπνηε  

 ιεζκνλεζέλ ζην απηνθίλεην. 

    
  "ηα Να δηαζέηεη αξθεηή πνζφηεηα θεξκάησλ γηα αθξηβή είζπξαμε ηνπ 

θνκίζηξνπ θαη λα δίλεη απφδεημε ζηνλ επηβάηε φηαλ ηνπ δεηεζεί. Η δε 

απφδεημε ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθεη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

 

  
   ***  Η πεξ.ηα` αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 3 ΠΓ 348/1997 Α` 238. 

 

    ηβ) Να δίλεη ζηνλ επηβάηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ παξερνκέλε  

 εμππεξέηεζε (θφκηζηξν, δηαδξνκή θ.ι.π.). 
    

    ηγ)  Να  κε  παξαιακβάλεη  αξηζκφ επηβαηψλ κεγαιχηεξν απ` απηφλ πνπ  

 πξνθχπηεη απφ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

    
    ηδ) Να κεξηκλά γηα ηελ θαηάζηαζε θαζαξηφηεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ  ηφζν  

 εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. 

    

    ηε) Να κελ νκηιεί ζηνλ επηβάηε γηα ηελ παξεξρφκελε εμππεξέηεζε. 
   

   7.  Οηαλ  γηα ιφγνπο αιιαγήο βάξδηαο νδεγψλ, βιάβεο ηνπ απηνθηλήηνπ,  

 βιάβεο ηνπ  ηαμηκέηξνπ,  δηαιείκκαηνο  ή  αλάπαπζεο  ηνπ  νδεγνχ,  φπσο  

 πξνβιέπεηαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, ή γηα θάπνηνπο άιινπο ζνβαξνχο  

 ιφγνπο,  δελ  κηζζψλεηαη ην απηνθίλεην, ν νδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  
 θαιχπηεη κε ην εηδηθφ θάιιπκα ηελ πηλαθίδα νξνθήο. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε  

 ηνπ  θαιχκαηνο  απηνχ,  γίλεηαη  παξάιιεια  θαηέβαζκα  ηηο   πηλαθίδαο  

 ΔΛΔΤΘΔΡΟ  θαη  απαγνξεχεηαη  ε κεηαθνξά επηβαηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ  

 άξζξνπ 9 (εηδηθέο ππνρξεψζεηο νδεγνχ ζε πεξίπησζε νδηθνχ  αηπρήκαηνο).  
 Απηνθίλεηα  ηαμί  ή αγνξαία πνπ έρνπλ θαιιπκέλε ηελ πηλαθίδα νξνθήο κε  

 ην ππφςε θάιπκκα, απαγνξεχεηαη λα ζηαζκεχνπλ ζηνπο εηδηθά επηιεγκέλνπο  

 ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηέηνησλ απηνθηλήησλ (πηάηζεο). 

   
   8. Οη  νδεγνί  ησλ  δχν  πξψησλ  απηνθηλήησλ  ηαμί  ή  αγνξαίσλ  πνπ  

 ζηαζκεχνπλ  ζε  ζηαζκφ ηέηνησλ απηνθηλήησλ (πηάηζα) είλαη ππνρξεσκέλνη  

 λα βξίζθνληαη εληφο ησλ απηνθηλήησλ ηνπο ή θνληά ζ` απηά θαη ζε εκθαλή  

 ζέζε. 

   
   9. Ο νδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη ηε  ζσζηή  ιεηηνπξγία  ηνπ  

 ηαμηκέηξνπ  (αλ  πξφθεηηαη  γηα ηαμί) θαη φια ηα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ  

 ηελ αζθαιή θπθινθνξία ηνπ απηνθηλήηνπ. ε πεξίπησζε πνπ  δηαπηζηψλεηαη  

 θάπνηα  βιάβε,  ην απηνθίλεην απνζχξεηαη γηα ηελ άκεζε επηδηφξζσζε ηεο  
 βιάβεο. 

   

   10. Ο νδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαξηά ηελ θαηά ην άξζξν  14  ηνπ  

 Καλνληζκνχ  απηνχ "εηδηθή άδεηα" θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ ζε  
 θαηάιιειν ζεκείν, δίπια ζην ηαμίκεηξν  ή  ζην  αιεμήιην  ηεο  δηπιαλήο  

 ζέζεο ηνπ νδεγνχ θαη έηζη ψζηε λα θαίλεηαη θαζαξά απφ ηνπο επηβάηεο. 

   

   11. ε πεξηπηψζεηο πνπ επηβάηεο δεηνχλ δηαδξνκή ζε κέξε αδηάβαηα γηα  
 ην  απηνθίλεην  ή  ζε κέξε εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ηέηνηα πνπ θαηά  

 ηελ γλψκε ηνπ νδεγνχ δελ  παξέρνπλ  αίζζεκα  αζθαιείαο,  αιιά  θαη  ζε  

 νπνηαδήπνηε  άιιε  πεξίπησζε  δηέλεμεο  ή  δηακαξηπξίαο  ηνπ επηβάηε ν  

 νδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη  ηελ  επέκβαζε  ηεο  πιεζηέζηεξεο  

 Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 
   

   12.  ε  θακηά  πεξίπησζε  δελ  επηηξέπεηαη  απξεπήο ζπκπεξηθνξά ηνπ  

 νδεγνχ πξνο ηνπο επηβάηεο, ηα φξγαλα ειέγρνπ εθαξκνγήο ηνπ  θαλνληζκνχ  

 απηνχ,  ηα  κέιε  ησλ  πεηζαξρηθψλ  ζπκβνπιίσλ φπσο θαη πξνο θάζε άιιν  
 φξγαλν εληεηαικέλν λα πξαγκαηνπνηήζε ειέγρσλ ζε ΔΓΥ απηνθίλεηα. 

   

   13. ε  θακία  πεξίπησζε  δελ  επηηξέπεηαη  ν  νδεγφο  λα  εηζπξάηεη  



 θφκηζηξν κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

   

   14. ε θακηά πεξίπησζε πνπ εηδνπνηεζείο εγγξάθσο απν αξκφδηα αξρή λα  
 θαηαζέζεη  ν  νδεγφο  ηελ  εηδηθή  ηνπ  άδεηα  γηα  ιφγνπο πνπ αθνξνχλ  

 εθαξκνγή  δηαηάμεσλ  ηνπ  θαλνληζκνχ,  είλαη   ππνρξεσκέλνο   λα   ηελ  

 παξαδψζεη, φπνπ ηνπ νξίδεηαη, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε  

 ηεο ζρεηηθήο εγγξαθήο εηδνπνίεζήο ηνπ. 
   

   15.  ε  πεξίπησζε πνπ κηθηφ ζπλεξγείν ηνπ άξζξνπ 20 ή 2 αζηπλνκηθνί  

 ππάιιεινη δεηήζνπλ απφ νδεγφ ηηο θξαηηθέο  πηλαθίδεο  θπθινθνξίαο  θαη  

 ηελ  άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαζψο θαη ηελ εηδηθή ηνπ άδεηα,  

 γηα  ιφγνπο  επηβνιήο  δηνηθεηηθψλ  θπξψζεσλ  ηνπ  άξζξνπ  23,   είλαη  
 ππνρξεσκέλνο  λα  παξαδφζεη  ακέζσο  θαη επί ηφπνπ απηά ηα αθαηξνχκελα  

 ζηνηρεία. 

   

   16. ε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο εθαξκνγήο δηαηάμεσλ  ηνπ  θαλνληζκνχ  
 απφ νδεγφ έρεη αθαηξεζεί ή αλαθιεζεί ε εηδηθή άδεηα ή ζε πεξίπησζε πνπ  

 έρνπλ  πεξάζεη  πέληε  (5)  εκέξεο κεηά απφ ηελ εκέξα πνπ εηδνπνηήζεθε  

 νδεγφο κε έγγξαθν, αξκνδίαο αξρήο λα θαηαζέζεη ηελ εηδηθή  ηνπ  άδεηα,  

 απηφο  (ν  νδεγφο) απαγνξεχεηαη λα νδεγήζεη νπνηνδήπνηε ΔΓΥ απηνθίλεην  
 γηα εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ κέρξη ηελ  ιήμε  ηνπ  ρξνληθνχ  δηαζηήκαηνο  

 αθαίξεζεο ή αλάθιεζεο. 

   

   17.  ε  θακία  πεξίπησζε  δελ  επηηξέπεηαη  ν νδεγφο λα νδεγεί ή λα  
 ρξεζηκνπνηεί σο ΔΓΥ απηνθίλεην, φρεκα  πνπ  δελ  έρεη  ηζρχνπζα  άδεηα  

 θπθινθνξίαο σο ΔΓΥ απηνθίλεην. 

   

   18.  Οη νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ ηαμί θαη αγνξαίνπ έρνπλ θάζε πξφζζεηε  

 ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη άκεζα ή έκεζα απφ ηνλ θαλνληζκφ απηφ  θαη  απφ  
 ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ γεληθά. 

 
 

                           Αξζξν 9. 
 

                   Δηδηθέο ππνρξεψζεηο νδεγνχ ζε        

                    πεξίπησζε νδηθνχ αηπρήκαηνο.        

 
   1.  Ο  νδεγφο  απηνθηλήηνπ  ηαμί  ή  αγνξαίνπ  ζε  πεξίπησζε  νδηθνχ  

 αηπρήκαηνο ππνρξενχηαη λα ζηακαηήζεη ακέζσο ζην  ηφπν  ηνπ  αηπρήκαηνο  

 θαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ. 

   
   2. Αλ απφ ην νδηθφ αηχρεκα επήιζε ζάλαηνο ή ζσκαηηθή βιάβε, ν νδεγφο  

 είλαη  ππνρξεσκέλνο  λα  εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ πιεζηέζηεξε αζηπλνκηθή  

 αξρή θαη αλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη ζχζηεκα ηειεπηθνηλσλίαο ππνρξενχηαη  

 λα ελεκεξψζεη ην θέληξν εθπνκπήο κε ζθνπφ  λα  εηδνπνηεζεί  ν  ζηαζκφο  

 πξψησλ βνεζεηψλ θαη ε ηξνραία. 
   

   3.  Ο  νδεγφο  απηνθηλήηνπ  ηαμί  ή  αγνξαίνπ  είλαη ππνρξεσκέλνο λα  

 κεηαθέξεη πξφζσπα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα (φπσο  ηξαπκαηίεο)  θαη  απφ  

 αηπρήκαηα ζηα νπνία ν ίδηνο δελ έρεη αλάκημε. 
 
 

                           Αξζξν 10. 

 
                    Υξνληθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο.        

 

   1.  Σα  απηνθίλεηα  ηαμί  ηεο  αζηηθήο  πεξηνρήο   ηεο   πφιεο   ηεο  

 Θεζζαινλίθεο (10 ρηι. απφ ηνλ Λεπθφ Πχξγν) δηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά γηα  
 ηελ  εμππεξέηεζε  ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  

 θαη θαζ` φιν ην 24ψξν, πιελ ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πνπ: 

    

    α) Ο νδεγφο βξίζθεηαη  ζε  δηάιιεηκα  ή  αλάπαπζε  ζχκθσλα  κε  ηηο  
 δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

    

    β) Πξαγκαηνπνηείηαη αιιαγή βαξδηάο. 

    

    γ)  Σν  απηνθίλεην  βξίζθεηαη  πξνο  ή  ζε  ζπλεξγείν επηζθεπήο γηα  
 επηδηφξζσζε βιαβψλ. 

   

   2. Σα απηνθίλεηα ηαμί θαη αγνξαία, εθηφο ηεο πεξηνρήο πνπ αλαθέξεηαη  

 ζηελ  πξνεγνχκελε   παξάγξαθν,   δηαηίζεληαη   ππνρξεσηηθά   γηα   ηελ  
 εμππεξέηεζε  ηνπ  επηβαηηθνχ  θνηλνχ,  ζχκθσλα  κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ  

 Ννκάξρε  πνπ  θαζνξίδεη  ην  ρξφλν  ιεηηνπξγίαο  απηψλ  θαη   ζρεηηθέο  

 ιεπηνκέξεηεο.  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αξκφδηνο Ννκάξρεο θαζνξίδεη γηα  

 έλα  ή  πεξηζζφηεξα  απηνθίλεηα  ΔΓΥ  σξάξην   ιεηηνπξγίαο   πνπ   δελ  
 πεξηιακβάλεη λπθηεξηλέο ψξεο, ηφηε δελ ππάξρεη ππνρξέσζε παξακνλήο ηνπ  

 ή  ησλ απηνθηλήησλ θαη ηνπ ή ησλ νδεγψλ ή ηδηνθηεηψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή  

 ηεο έδξαο ησλ απηνθηλήησλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. 

 

   3. Αιιαγή βάξδηαο νδεγψλ δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζε  ψξεο  αηρκήο  
 επηβαηηθήο  θίλεζεο.  Με  απφθαζε  ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε θαζνξίδνληαη ηα  

 ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αιιάγή  βάξδηαο  νδεγψλ  

 χζηεξα  απφ  γλψκε ηεο λνκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1437/ 

 1984. 
   

   4. ε θάζε απηνθίλεην  ηαμί  ηεο  αζηηθήο  πεξηνρήο  ηεο  πφιεο  ηεο  

 Θεζζαινλίθεο  ρξεζηκνπνηνχληαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ νδεγνί αλά 24ψξν νη  

 νπνίνη  έρνπλ  ηελ  εηδηθή  άδεηα  νδήγεζεο   ΔΓΥ   απηνθηλήηνπ   φπσο  
 πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. Γηα ηελ ππφινηπε ρψξα ν  

 νηθείνο  Ννκάξρεο κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ νδεγψλ  

 κε εηδηθή άδεηα  πνπ  ππνρξεσηηθά  ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη  ζηα  ηαμί,  ή  

 αγνξαία  ηεο  πεξηνρήο ηνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο γηα ηελ εμππεξέηεζε  
 ηνπ θνηλνχ θάζε δηνηθεηηθήο κνλάδαο. 

   

   5. Απαγνξεχεηαη ε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη νδεγνχο ρξεζηκνπνίεζε  ησλ  

 απηνθηλήησλ ηαμί ή αγνξαίσλ ζαλ ηδησηηθήο ρξήζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 



 
 

                           Αξζξν 11. 
   

                     Μεηαθεξφκελα αληηθείκελα.      

   

   1. Με ηα κηζζσκέλα απηνθίλεηα ηαμί θαη αγνξαία είλαη ππνρξεσηηθή θαη  
 ε  κεηαθνξά  ησλ  απνζθεπψλ ησλ επηβαηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ εηδηθφ  

 ρψξν ησλ απνζθεπψλ, εθ` φζνλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο  δελ  ζίγνληαη  νη  

 πξνδηαγξαθέο  ηνπ  θαηαζθεπαζηή ηνπ απηνθηλήηνπ απφ πιεπξάο βάξνπο θαη  

 φγθνπ θαη επίζεο δελ παξαβηάδνληαη νη ζρεηηθέο δηάηαμεηο ηνπ ΚΟΚ. 
   

   

 

 2. Με ηα απηνθίλεηα ηαμί θαη αγνξαία απαγνξεχεηαη γεληθά ε  κεηαθνξά  

 επθιεθηφλ ή εθξεθηηθψλ πιψλ "Καζψο θαη άιισλ πιηθψλ πνπ ξππαίλνπλ ην ρψξν  
ηνπ απηνθηλήηνπ" 

 

*** Η παξ.2 ζπκπιεξψζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 4 ΠΓ 348/1997,ΦΔΚ Α 238. 

 
 

                           Αξζξνλ 12. 

     

                   Μεηαθνξά θαηνηθηδίσλ δσψλ.      
   

   Με ηα απηνθίλεηα ηαμί θαη αγνξαία επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά θαηνηθηδίσλ  

 δψσλ  κε  ηελ  πξνυπφζεζε  φηη  είλαη  θαζαξά, ήξεκα έρνπλ πεξηιαίκην,  

 θίκσηξν (αλ πξφθεηηαη  γηα  ζθχινπο),  έλδεημε  θηεληαηξηθνχ  ειέγρνπ,  
 θαηαιακβάλνπλ  ζέζε  κφλν  ζην δάπεδν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ζπλνδεχνληαη  

 απαξαίηεηα απφ άηνκν. Ο νδεγφο κπνξεί λα αξλεζεί ηε κίζζσζε  εθ`  φζνλ  

 δελ ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. 

 
 

                           Αξζξν 13. 

 

                      Τπνρξεψζεηο επηβαηψλ     
   

   1.  Οη  επηβάηεο  πξέπεη  λα  απνθεχγνπλ θάζε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα  

 πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο. Ιδηαίηεξα πξέπεη:  

    

    α) Να κελ εκπνδίδνπλ ηνλ νδεγφ κε ελέξγεηέο ηνπο, θαηά ηε  δηάξθεηα  
 ηεο νδήγεζεο. 

    

    β)  Να  κελ πξνζπαζνχλ λα θαηέβνπλ ή λα αλεβνχλ ζην απηνθίλεην φηαλ  

 απηφ θηλείηαη. 
    

    γ) Να κελ θαπλίδνπλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ νδεγνχ. 

    

    δ) Να κελ αλνίγνπλ ηα παξάζπξα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ νδεγνχ. 
    

    ε) Να είλαη εππξεπείο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

   

    ζη) Να  κελ  πξνβαίλνπλ  ζε  νπνηαδήπνηε  ελέξγεηα  πνπ  κπνξεί  λα  

 πξνμελήζεη θζνξά ζην απηνθίλεην. 
    

    δ)  Να  κελ  νκηινχλ ζηνλ νδεγφ γηα ζέκαηα πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα  

 γηα ηελ παξερνκέλε εμππεξέηεζε. 

    
    ε) Να κεξηκλνχλ γηα ηα κεηαθεξφκελα παηδηά, δψα, αληηθείκελα. 

   

   2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξππαίλεηαη ην απηνθίλεην απφ ηα κεηαθεξφκελα  

 δψα ή αληηθείκελα ή απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, ν επηβάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο  
 λα κεξηκλήζεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαζαξηφηεηαο. 

   

   3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη  επηβάηεο  αλακέλνπλ  απηνθίλεην  ηαμη  ή  

 αγνξαίν  γηα  κίζζσζε  θαη  κεηαμχ  ησλ αλακέλνλησλ, ππάξρνπλ ηπθινί ή  
 αλάπεξνη ή έγθπεο είλαη ππνρξεσηηθή ε  παξαρψξεζε  ηεο  πξνηεξαηφηεηαο  

 γηα κίζζσζε, ζ` απηνχο. 

   

   4.  Ο  επηβάηεο  δελ επηηξέπεηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ νδεγφ κηζζσκέλνπ  

 απ` απηφλ απηνθηλήηνπ ηαμί ή αγνξαίνπ λα δηαθφςεη ηελ θίλεζή  ηνπ  θαη  
 λα  ζηαζκεχζεη ζε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν  

 ηνπ δεθαπεληαιέπηνπ (15ιέπηνπ) εθηφο αλ ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο  πνπ  λα  

 δηθαηνινγεί ηελ παξάηαζε ηεο αλακνλήο. 

   
   ε  θάζε  πεξίπησζε  πνπ  επηβάηεο  απνκαθξχλεηαη απφ ην ζηακαηεκέλν  

 απηνθίλεην  ηαμί  ή  αγνξαίν  νθείιεη  λα  επηδείμεη  ζηνλ  νδεγφ  ηνπ  

 απηνθηλήηνπ  ηελ αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ή λα θαηαβάιιεη ην θφκηζηξν  

 πξνζαπμεκέλν θαηά ην θφζηνο αλακνλήο 15 ιεπηψλ ηεο ψξαο. 
 
 

                           Αξζξν 14. 

      
                       Δηδηθή άδεηα νδήγεζεο.          

   

   1. Η νδήγεζε απηνθηλήησλ ηαμί θαη αγνξαίσλ, θαηά ηε ιεηηνπξγία  ηνπο  

 γηα  εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, επηηξέπεηαη κφλν απφ πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ  

 ηελ εηδηθή άδεηα νδήγεζεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ. Η άδεηα  απηή,  δίλεη  ζηνλ  
 θάηνρφ   ηεο  δηθαίσκα  λα  νδεγεί  ηαμί  ή  αγνξαίν  πνπ  ζηελ  άδεηα  

 θπθινθνξίαο ηνπ  αλαγξάθεηαη  σο  έδξα  απηνχ  δηνηθεηηθή  κνλάδα  πνπ  

 βξίζθεηαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Ννκαξρίαο εθείλεο, πνπ Τπεξεζία  

 πγθνηλσληψλ απηήο έρεη ρνξεγήζεη ή επεθηείλεη ηελ εηδηθή άδεηα. 
   

   2. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθήο άδεηαο ν ππνςήθηνο πξέπεη: 

    

    α)  Να κελ έρεη ηηκσξεζεί απν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην γηα παξάβαζε ηνπ  
 άξζξνπ  8  παξάγξαθνο  17  (νδήγεζε  ή  ρξεζηκνπνίεζε  παξαλφκνπ   ΔΓΥ  



 απηνθηλήηνπ). 

    

    β)  Να θαηέρεη ηελ ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα ηθαλφηεηαο νδήγεζεο  
 απηνθίλεηνπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο. 

    

    γ) Να ζπγθεληξψλεη (θαηά πεξίπησζε) ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ  νξίδνληαη  

 απφ  ηα  άξζξα  7, 8, 9, 13 ηνπ Ν. 1437/84 (ΦΔΚ 59/Α/8.5.84) ή θαη απφ  
 άιιεο ηζρχνπζεο θάζε  θνξά  δηαηάμεηο,  πνπ  αθνξνχλ  ηελ  άζθεζε  ηνπ  

 επαγγέικαηνο ηνπ νδεγνχ απηνθηλήησλ ΔΓΥ ή ηελ εθκεηάιιεπζε απηνθηλήησλ  

 ΔΓΥ. 

    

    δ)  Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα, θαηά ηελ πξν ηεο ππνβνιήο  
 ηεο αίηεζεο εηθνζαεηία, γηα ηέιεζε ή θαη απφπεηξα ηέιεζεο  γηα  θαλέλα  

 απφ  ηα  εγθιήκαηα  ιεζηείαο  θαη δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, εθκεηάιιεπζεο  

 πνξλψλ  θαη  ζσκαηεκπνξίαο,  απνπιάλεζεο,  βηαζκνχ,  εμαλαγθαζκνχ   ζε  

 αζέιγεηα,  θινπήο,  κε  εμαίξεζε  ηελ  θινπή επηεινχο αμίαο (άξζξν 377  
 Π.Κ.) πιαζηνγξαθίαο, απάηεο (κε  εμαίξεζε  ηελ  απάηε  επηεινχο  αμίαο  

 (άξζξν 387 Π.Κ.) θαη αλζξσπνθηνλίαο εθ πξνζέζεσο "θαη ην αδίθεκα απαγσγήο  

θαη ζχζηαζεο ζπκκνξίαο (άξζξα 322, 324, 327 θαη 187 Π.Κ.) 

  
 *** Σν αδίθεκα απαγσγήο θαη ζχζηαζεο ζπκκνξίαο (άξζξα 322,324,327  

     θαη 187 Π.Κ.) πξνζηέζεθε ζην ηέινο ηεο πεξ.δ΄κε ην άξζξν 4 

     ΠΓ 348/1997,ΦΔΚ Α 238. 

   
   Σν  θψιπκα παχεη λα ππάξρεη αλ ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο, πνπ επηβιήζεθε   

αλεζηάιε ή αλ ν θαηαδηθαζζείο απνιχζεθε ππφ φξνλ ή αλ παξήιζε δεθαεηία  

 απφ ηελ έθηηζε ηεο επηβιεζείζαο  πνηλήο  ή  αλ  ραξίζηεθε  ε  πνηλή  ή  

 ήξζεζαλ νη θάζε είδνπο λφκηκεο ζπλέπεηεο πνηλήο πνπ έρεη επηβιεζεί θαη  

 εθηηζεί. Καη` εμαίξεζε γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε γηα  
 απφθηεζε   εηδηθήο  άδεηαο  κέρξη  30  επηεκβξίνπ  1987  ηα  παξαπάλσ  

 αλαθεξφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα νξίδνληαη  ζε  δεθαεηία  θαη  πεληαεηία  

 αληίζηνηρα  γηα  ηελ  απφθηεζε θαη γηα ηηο αλαλεψζεηο ηεο εηδηθήο ηνπο  

 άδεηαο. 
   

 

    ε) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ  9  ηνπ  Ν.  1437/84,  λα  κελ  έρεη  

 εμαξηεκέλε  ζρέζε  εξγαζίαο  κε  ΚΣΔΛ ή λα κελ ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε  
 ζρέζε εξγαζίαο θαη εηδηθφηεηα ζε θξαηηθφ θνξέα πνπ πεξηιακβάλεηαη  ζην  

 δεκφζην  ηνκέα,  φπσο  απηφο  θαζνξίδεηαη  κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6  

 άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1256/1982 (ΦΔΚ 65/Α/1982). 

   

    ζη) Να είλαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ελφο (21) ρξφλσλ. 
    

    δ) Να έρεη επηηχρεη ζηελ εηδηθή εμέηαζε απφ ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη  

 φηη γλσξίδεη: 

 
     αα) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. 

 

     ββ) Σν νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο. 

 
     γγ) Υαξαθηεξηζηηθά  ζεκεία  πνπ  ελδηαθέξνπλ  ην  επηβαηηθφ  θνηλφ  

 (ηνπξηζηηθά κέξε, λνζνθνκεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο θ.ι.π.) 

 

     δδ) Σν θφκηζηξν κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ηαμί ή αγνξαία. 
 

     εε) Σνπο ζηάζκνπο (πηάηζεο) ησλ ηαμί ή αγνξαίσλ. 

   

     ζηζη) Δηδηθά ηερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ηαμί ή αγνξαία. 

 
     δδ) ηηο ζηνηρεηψδεηο πξψηεο βνήζεηεο θαη  

 

     εε) γεληθά φηη άιιν πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ  

 άξζξνπ απηνχ. 
   

   ε  πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δελ γλσξίδεη γξαθή, ε εμέηαζή ηνπ  

 γίλεηαη απφ ηελ  επηηξνπή  ησλ  εμεηάζεσλ  ε  νπνία  ηνπ  δηαβάδεη  ην  

 εξσηεκαηνιφγην θαη ζεκεηψλεη ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ηνπ. 
   

   3. Γηα λα δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο εηδηθήο άδεηαο ν θάηνρνο ηεο: 

    

    α)  Θα  πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνζέζεηο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ  

 απφθηεζή ηεο. 
    

    β) Δθφζνλ εξγάδεηαη ζε απηνθίλεην ηαμί πνπ  ζηλ  άδεηα  θπθινθνξίαο  

 ηνπ  αλαγξάθεηαη  σο  έδξα απηνχ δηνηθεηηθή κνλάδα κε πιεζπζκφ ηξηάληα  

 ρηιηάδσλ (30.000) θαηνίθσλ θαη πάλσ (ζχκθσλα  κε  ηελ  ηειεπηαία  θάζε  
 θνξά  απνγξαθή),  ζα πξέπεη λα αζθεί κφλν θαη θαη` απνθιεηζηηθφηεηα ην  

 επάγγεικα ηνπ νδεγνχ ΔΓΥ απηνθηλήησλ (ηαμί - αγνξαίσλ)  απαγνξεπνκέλεο  

 ηεο  παξάιιειεο  άζθεζεο άιισλ επαγγεικάησλ ή επηρεηξήζεσλ. Αλεμάξηεηα  

 απφ ηνλ αξηζκφ θαηνίθσλ ηεο έδξαο ζηελ νπνία εξγάδεηαη ν  θάηνρνο  ηεο  
 εηδηθήο άδεηαο: 

 

     αα)  Δθφζνλ  είλαη  θαη  ηδηνθηήηεο απηνθίλεησλ ΔΓΥ επηηξέπεηαη λα  

 νδεγεί ηα απηνθίλεηα ηνπ απηά. 
 

     ββ) Δθφζνλ είλαη θαη ηδηνθηήηεο απηνθηλήηνπ ή απηνθηλήησλ ΔΓΥ  θαη  

 ηαπηφρξνλα είλαη ηδηνθηήηεο άιιεο θαηεγνξίαο απηνθηλήηνπ ή απηνθηλήησλ  

 ΓΥ  (νπνηαζδήπνηε  θαηεγνξίαο θαη πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο) επηηξέπεηαη λα  

 νδεγεί ηα απηνθίλεηα απηά. 
   

   4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εηδηθή εμέηαζε απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ πην  

 θάησ δηθαηνινγεηηθψλ:  

    
    α) ρεηηθή αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ πξνο ηελ Τπεξεζία πγθνηλσληψλ  ηεο  

 νηθείαο Ννκαξρίαο. 

    



    β) Γξακκάηην είζπξαμεο Γεκνζίνπ Σακείνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηηεη  

 θαηαβνιή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην  

 άξζξν 13 ηνπ Ν. 1437/84. 
   

   5.  Σα  δηθαηνινγεηηθά  πνπ  απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο εηδηθήο  

 άδεηαο γηα φζνπο πέηπραλ ζηελ εηδηθή εμέηαζε, ππνβάιινληαη  κε  αίηεζε  

 θαη είλαη ηα εμήο:  
    

    α)  Δπηθπξσκέλν  θσηναληίγξαθν ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο ηθαλφηεηνο  

 νδεγνχ απηνθηλήηνπ ή θσηναληίγξαθν απηήο θαη επίδεημε ηεο πξσηνηχπνπ. 

    

    β) Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Β`. 
    

    γ) Τπεχζπλε δήισζε (ηνπ Ν. 1599/86)  ζηελ  νπνία  ν  ελδηαθεξφκελνο  

 δειψλεη  φηη ηθαλνπνηεί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ  

 παξάγξαθν 2, πεξηπηψζεηο α`, γ`, ε` θαη ζηελ παξάγξαθν 3 πεξίπησζε  β`  
 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

    

    δ)   Μία   πξφζθαηε   θσηνγξαθία   κεγέζνπο  θαη  ηχπνπ  ηαπηφηεηνο  

 (ρξσκαηηζηή ή αζπξφκαπξε). 
    

    ε) Δπίδεημε αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο γηα εμαθξίβσζε ηεο  ειηθίαο  ηνπ  

 ελδηαθεξνκέλνπ θαη άιισλ αηνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

   
   6.  ε  πεξίπησζε πνπ εθιείςεη νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε δηαηήξεζεο ηνπ  

 δηθαηψκαηνο ηεο εηδηθήο άδεηαο ν θάηνρφο ηεο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη  

 ην δειηίν ηεο εηδηθήο άδεηαο  ζηελ  αξκφδηα  αξρή.  ε  πεξίπησζε  πνπ  

 δηαπηζησζεί φηη θάηνρνο εηδηθήο άδεηαο δελ ηελ επέζηξεςε, φπσο φθεηιε,  

 επεηδή  έπαπζε  λα  ππάξρεη θάπνηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο ηνπ  
 δηθαηψκαηφο ηεο, ε αξκφδηα ππεξεζία πνπ ηε ρνξήγεζε ή  ηελ  επέθηεηλε,  

 κε  πξάμε ηεο ηελ αλαθαιεί θαη παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε γηα εθδίθαζε ζην  

 Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Α`. 

   
   7. Δηδηθή άδεηα επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρν  ηεο  εθφζνλ  εθιείςνπλ  νη  

 ιφγνη  γηα ηνπο νπνίνπο έπαπζε ε δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο. Γηα ην  

 ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί  ή  γηα  νπνηαδήπνηε  ιφγν  αθαίξεζε  ηεο  

 εηδηθήο άδεηαο δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε λέαο. 
   

  

 8.<<Η εηδηθή άδεηα αλαλεψλεηαη θάζε πέληε (5) ρξφληα. Η αλαλέσζε ηεο 

εηδηθήο άδεηαο γίλεηαη κε ζεψξεζή ηεο απφ ηελ ππεξεζία πγθνηλσληψλ πνπ 

ηε ρνξήγεζε ή ηελ επέθηεηλε, ελψ παξάιιεια ελεκεξψλεηαη ην Κέληξν 
Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. Γηα 

ηελ αλαλέσζή ηεο νη ελδηαθεξφκελνη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε 

ιήμε ηζρχνο ηεο θαηαζέηνπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πγθνηλσληψλ αίηεζε 

αλαλέσζεο ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο α`, β` θαη γ` ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη εμάκελν απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηνπ εηδηθήο άδεηαο θαη δελ έρνπλ ππνβιεζεί 

αίηεζε αλαλέσζεο ηεο εηδηθήο άδεηαο θαη ηα πιήξε δηθαηνινγεηηθά, απηή 
ζεσξείηαη σο αθαηξεζείζα θαη ε επαλαρνξήγεζή ηεο γίλεηαη αθνχ ν 

ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη καδί κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ αλαλέσζε ηεο εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο θαη παξάβνιν ππέξ ηνπ δεκνζίνπ 

ηακείνπ πεληαπιάζην ηνπ παξαβφινπ πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο 
εηδηθήο απηήο άδεηαο. ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη πεληαεηία απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εηδηθήο άδεηαο θαη δελ έρνπλ ππνβιεζεί 

αίηεζε αλαλέσζεο θαη ηα πιήξε δηθαηνινγεηηθά απηή ζεσξείηαη σο 

αθαηξεζείζα θαη ε επαλαρνξήγεζε ηεο γίλεηαη αθνχ ν ελδηαθεξφκελνο 

αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ εηδηθή εμέηαζε"  
 

*** Η παξ.8 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην ΠΓ 348/1997 ΦΔΚ Α 238. 

 

   9.  Μεηά ηελ ιήμε ηζρχνο ηεο εηδηθήο άδεηαο θαη εθφζνλ απηή δελ έρεη  
 αλαλεσζεί, δελ επηηξέπεηαη ε νδήγεζε απηνθηλήηνπ ΔΓΥ  απφ  ηνλ  θάηνρφ  

 ηεο. 

   

   10.  Δηδηθέο  άδεηεο πνπ ήδε ρνξεγήζεθαλ δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη  
 αθνινπζνχλ ην θαζεζηψο πνπ  νξίδεηαη  απν  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  

 απηνχ, αιιά σο πξνο ηελ εκεξνκελίαλ ηεο πξψηεο αλαλέσζήο ηνπο ηζρχεη ε  

 ηξηεηία ζχκθσλα κε ην παιηφ λνκηθφ θαζεζηψο. 

   

   11.  ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ δειηίνπ εηδηθήο άδεηαο ή θζνξάο ηνπ ή  
 πιήξσζεο ηνπ ρψξνπ επεθηάζεσλ θαη αλαλέσζεσλ, ρνξεγείηαη κεραλνγξαθηθά  

 εθηππσκέλν λέν δειηίν (αληίγξαθν) ηεο εηδηθήο άδεηαο απφ ηελ  Τπεξεζία  

 πγθνηλσληψλ πνπ ηε ρνξήγεζε ή ηελ επέθηεηλε. 

   
   12. ε πεξίπησζε αθαίξεζεο ή επηζηξνθήο ηεο εηδηθήο άδεηαο ε αξκφδηα  

 Τπεξεζία  πγθνηλσληψλ  θπιάζζεη  ην αθαηξεζέλ ή επηζηξαθέλ δειηίν ζην  

 θάθειιν ηνπ  θαηφρνπ  ηεο  θαη  ελεκεξψλεη  παξάιιεια  ην  Κ.Η.Τ.  ηνπ  

 Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 
   

   13.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη  

 ε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ, ε εμεηαζηέα χιε  θαη  ξπζκίδνληαη  φια  ηα  

 ζρεηηθά  ζέκαηα  γηα  ηελ  ρνξήγεζε  αλαλέσζε,  επέθηαζε, αθαίξεζε θαη  
 επηζηξνθή ηεο θαηά ην άξζξν απηφ εηδηθήο άδεηαο. Γηα ηελ  πεξηνρή  ηνπ  

 Ννκνχ Αηηηθήο αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε αλαλέσζε, επέθηαζε, αθαίξεζε θαη  

 επηζηξνθή  ηεο  παξαπάλσ  εηδηθήο άδεηαο είλαη ε Τπεξεζία πγθνηλσληψλ  

 ηεο Ννκαξρίαο Αηηηθήο. 

   
   14. Σν Κέληξν Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ηνπ Τπνπξγείνπ  Μεηαθνξψλ  θαη  

 Δπηθνηλσληψλ  είλαη  αξκφδην γηα ηε δεκηνπξγία, ηήξεζε θαη επεμεξγαζία  

 γεληθνχ κεηξψνπ  ησλ  εηδηθψλ  αδεηψλ  πνπ  εθδίδνληαη  απ`  φιεο  ηηο  

 Ννκαξρίεο,  ηε  κεραλνγξαθηθή  εθηχπσζε  ησλ αληίζηνηρσλ δειηίσλ ηνπο,  
 θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε θσδηθψλ αξηζκψλ ησλ αληηζηνηρψλ δειηίσλ  ησλ  

 εηδηθψλ απηψλ αδεηψλ. 

 



 

                           Αξζξν 15 

                          
                           Σηκνιφγην         

   

  [ 1.  Σν  ηηκνιφγην  ησλ  απηνθηλήησλ  ηαμί  θαη  αγνξαίσλ  κπνξεί  λα  

 πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  
    

    α) Σν δηθαίσκα εθθηλήζεο - ζεκαία (δξρ. αλά  κίζζσζε),  πξνθεηκέλνπ  

 γηα ηαμί. 

    
    β)  Σν θφκηζηξν δηαδξνκήο (δξρ. αλά ρηιηφκεηξν ησλ ηηκνινγίσλ 1 θαη  

 2). 

    

    γ) Σν θφκηζηξν αλακνλήο. 

    
    δ) Δηδηθέο επηβαξχλζεηο  (φπσο:  κεηαθεξφκελα  αληηθείκελα,  εηδηθφ  

 ηέινο  λπρηεξηλήο  εμππεξέηεζεο,  εηδηθφ ηέινο εθθίλεζεο απφ ζηαζκνχο,  

 δψξν Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, εηδηθέο εμππεξεηήζεηο). 

    
    ε) Διάρηζηε δηαδξνκή (δξρ.). 

   

   2. Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν  θαζνξίδνληαη  

 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 
    

   3.  Σα  δηφδηα θαζψο θαη ηπρφλ λαχια νρεκαηαγσγψλ πινίσλ (φπσο FERRY  

 BOAT) θαηαβάιινληαη απφ ηνλ επηβάηε.] 

 
***Σν άξζξν 15 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3109/2003  

   (ΦΔΚ Α 38) 

 
 

                           Αξζξν 16. 

      

                          Σαμίκεηξν.        

   

 [  1. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε ηαμηκέηξνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ  απφ  ην  
 Τπνπξγείν  Δκπνξίνπ,  ζε  φια  ηα επηβαηεγά απηνθίλεηα δεκφζηαο ρξήζεο  

 ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη σο έδξα:  

    

    α) Γηνηθεηηθή κνλάδα  πνπ  βξίζθεηαη  κέζα  ζηελ  εληαία  έδξα  ηεο  
 Θεζζαινλίθεο. 

    

    β) Πξσηεχνπζα λνκνχ. 

    
    γ)  Κάζε δηνηθεηηθή κνλάδα ή νηθηζκφο - πιελ ησλ αλσηέξσ - εθφζνλ ε  

 ππνρξέσζε επηβιεζεί κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε. 

   

 2   "Σν ηαμίκεηξν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε λα θαίλεηαη θαζαξά απφ ηνλ νδεγφ 
θαη ηνπο επηβάηεο. ηα απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα αληηθαηάζηαζε 

απηνθηλήησλ ηαμί ή πνπ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία σο λέα απηνθίλεηα ηαμί 

κπνξνχλ λα θέξνπλ ηαμίκεηξν ρσλεπηφ ή φρη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κελ 

πθίζηαηαη πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζηνπο  επηβαίλνληεο". 
 

  *** Η παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ σο άλσ κε ην άξζξν 4 ΠΓ 348/1997, 

      ΦΔΚ Α 238. 

 
   3.  Απηνθίλεηα  ηαμί  ησλ  νπνίσλ  ην  ηαμίκεηξν είλαη ραιαζκέλν δελ  

 επηηξέπεηαη λα ζηαζκεχνπλ ζε ζηαζκνχο (πηάηζεο) θαη γεληθά λα παξέρνπλ  

 εμππεξέηεζε. Οηαλ νδεγφο δηαπηζηψλεη φηη ράιαζε ην ηαμίκεηξν, θαιχπηεη  

 ηελ πηλαθίδα νξνθήο θαη ην απηνθίλεην απνζχξεηαη γηα άκεζε  επηδφξζσζε  
 ηεο βιάβεο. 

   

   4.  Σν είδνο ησλ ελδείμεσλ ηνπ ηαμηκέηξνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ  

 Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

   
   5. Δπηηξέπεηαη ε επέκβαζε ζηα ηαμίκεηξα γηα επηζθεπή, ζπληήξεζε  θαη  

 αλαπξνζαξκνγή  ηηκνινγίνπ  κφλν  απφ  εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία απφ ην  

 Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη  Δπηθνηλσληψλ.  Μεηά  απν  θάζε  επέκβαζε  ζην  

 ηαμίκεηξν  πξαγκαηνπνηείηαη ζθξάγηζε θαη ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απν ηα  
 ζπλεξγεία ζρεηηθή βεβαίσζε, ε νπνία  πξέπεη  λα  βξίζθεηαη  πάληα  ζην  

 απηνθίλεην ηαμί. 

   

   6.   Σα  ηαμίκεηξα  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη  απφ  ηα  απηνθίλεηα  ηαμί  
 ειέγρνληαη γηα ηελ θαιή  ιεηηνπξγία,  πεξηνδηθά  ή  έθηαθηα,  απφ  ηηο  

 πεξηθεξεηαθέο  ππεξεζίεο  ηνπ  Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ή  

 απφ ηα φξγαλα ειέγρνπ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ.] 

 

***Σν άξζξν 16 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3109/2003  
   (ΦΔΚ Α 38) 

 
 

                           Αξζξνλ 17. 
     

        πλεξγεία επηζθεπήο θαη ηνπνζεηήζεηο ηαμίκεηξσλ.          

   

   1. Η ηνπνζέηεζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη ξχζκηζε ηαμηκέηξσλ  γίλεηαη  
 απνθιεηζηηθά  ζε  ζπλεξγεία πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα απφ ην Τπνπξγείν  

 Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ γη` απηφ ην ζθνπφ. 

   

   2. πλεξγείν επηζθεπήο θαη ηνπνζεηεζήο ηαμηκέηξσλ γηα  ηελ  εθαξκνγή  
 ησλ   δηαηάμεσλ   ηνπ  θαλνληζκνχ  απηνχ  είλαη  θάζε  εξγαζηήξην  πνπ  

 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε  ζπληήξεζε,  επηζθεπή  θαη  ξχζκηζε  

 ηαμηκέηξσλ,  ζχκθσλα  κε  ηνπο  θαλφλεο  ηεο ηερληθήο θαη ηηο ζρεηηθέο  

 δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη ηνπ νπνίνπ  ν  ππεχζπλνο  γηα  ηηο  
 εξγαζίεο  απηέο  δηαζέηεη  ζην  φλνκά  ηνπ  ζρεηηθή  εμνπζηνδφηεζε πνπ  



 ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Μεηαθνξψλ  θαη  

 Δπηθνηλσληψλ.  Γηα  ηελ  απφθηεζε  ηεο εμνπζηνδφηεζεο ν ελδηαθεξφκελνο  

 απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18) έηνο  ηεο  ειηθίαο  
 ηνπ. 

   

   3.  Γηα  ηε ρνξήγεζε ηεο πην πάλσ εμνπζηνδφηεζεο πξνζσξηλά θαη κέρξη  

 ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηα  ζπλεξγεία  
 απηνθηλήησλ  λνκνζεηηθνχ  πιαηζίνπ,  ππνβάιιεηαη  ζρεηηθή  αίηεζε  θαη  

 επίζεο ππεχζπλε δήισζε (ηνπ Ν. 1599/86) ζηελ  νπνία  ν  ελδηαθεξφκελνο  

 δειψλεη: 

    

    α)  Οηη  γλσξίδεη  ηηο  ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο  πνπ  ξπζκίδνπλ ζέκαηα  
 ηαμηκέηξσλ θαζψο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ  

 δηαηάμεσλ απηψλ. 

    

    β) Οηη δηαζέηεη ηηο απαηηνπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο  γηα  ηνπνζέηεζε,  
 ζπληήξεζε,  επηζθεπή, ξχζκηζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ  

 ηαμηκέηξσλ. 

    

    γ) Σελ  πιήξε  δηέπζπλζε  θαη  ηα  ινηπά  ζηνηρεία  ηνπ  ζπλεξγείνπ  
 επηζθεπήο  θαη  ηνπνζέηεζεο  ηαμηκέηξσλ  ζην  νπνίν πξφθεηηαη λα είλαη  

 ππεχζπλνο. 

   

   4. Αξκφδηα  ππεξεζία  γηα  ηελ  ππνβνιή  ηεο  θαηά  ηελ  πξνεγνχκελε  
 παξάγξαθν  δήισζεο, είλαη ε λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ ππεξεζία ζπγθνηλσληψλ  

 ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη  ην  ζπλεξγείν  επηζθεπήο  

 θαη  ηνπνζέηεζεο  ηαμηκέηξσλ,  ζην  νπνίν ν θάηνρνο ηεο εμνπζηνδφηεζεο  

 πξφθεηηαη  λα  είλαη  ππεχζπλνο.  Πξνθεηκέλνπ  γηα  ηνλ  Νφκν  Αηηηθήο  

 αξκνδηφηεηα  έρνπλ  νη  ππεξεζίεο  ζπγθνηλσληψλ  ησλ Ννκαξρηψλ Αζελψλ,  
 Πεηξαηψο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο . 

   

   5. Με ηελ θαηάζεζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε  αξκφδηα  ππεξεζία  

 ζπγθνηλσληψλ  ρνξεγεί  ζηνλ  ελδηαθεξφκελν  ηελ  εμνπζηνδφηεζε θαη ηνλ  
 αληίζηνηρν θσδηθφ αξηζκφ. Ο θψδηθνο αξηζκφο απνηειείηαη απφ  ηξία  (3)  

 κέξε.  Σν  πξψην  κέξνο  είλαη  ν θψδηθνο αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ  

 πεξηθεξεηαθή ππεξεζία ζπγθνηλσληψλ πνπ ρνξεγεί ηελ  εμνπζηνδφηεζε.  Σν  

 δεχηεξν  κέξνο  είλαη  ν  αχμνληαο  αξηζκφο ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλεξγείνπ  
 επηζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ηαμηκέηξσλ  πνπ  πξνθχπηεη  απφ  κεηξψν  πνπ  

 ηεξείηαη   ζηελ  ίδηα  ππεξεζία.  Σν  ηξίην  κέξνο  είλαη  αιθαβεηηθφο  

 ραξαθηήξαο,  πνπ  δίλεηαη  γηα  ηελ  δηάθξηζε  πεξηζζνηέξσλ  ηνπ  ελφο  

 ππεπζχλνπ ηνπ ίδηνπ ζπλεξγείνπ. 

   
   6.  Η εμνπζηνδφηεζε ηζρχεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν θαη γηα φζν  

 ρξφλν εξγάδεηαη ν ελδηαθεξφκελνο ζαλ ππεχζπλνο ηνπ  ζπλεξγείνπ  απηνχ.  

 Με  ηελ  δηαθνπή  ηεο  εξγαζίαο  ηνπ,  ππνρξενχηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα  

 ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία  ζπγθνηλσληψλ  γηα  ηελ  δηαγξαθή  ηνπ  
 θσδηθνχ αξηζκνχ ηνπ, νπφηε θαη παχεη λα ηζρχεη ε εμνπζηνδφηεζε πνπ ηνπ  

 ρνξεγήζεθε. 

   

   7.  Ο ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζσζηή ξχζκηζε  
 ηνπ ηαμηκέηξνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

   

   8. Μεηά απφ θάζε επέκβαζε ζην κεηξεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ηαμηκέηξνπ:  

    
    α) Πξαγκαηνπνηείηαη ζθξάγηζε. Η ζθξάγηζε γίλεηαη  κε  ρξεζηκνπνίεζε  

 ζθξαγίδσλ  αζθαιείαο  (φπσο  κνιπβνδνζθξαγίδεο  πνπ  θέξνπλ ηνλ θσδηθφ  

 αξηζκφ ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ, θαη κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη  

 φηη δελ είλαη δπλαηή επέκβαζε ζην κεηξεηηθφ ζχζηεκα πνπ λα  κπνξεί  λα  

 δηαθνξνπνηήζεη ηηο ελδείμεηο ηνπ ηαμηκέηξνπ ρσξίο απνζθξάγηζε. 
    

    β)  Υνξεγείηαη  βεβαίσζε.  Η  βεβαηψζε απηή είλαη απηνθφιιεηε άζπξε  

 εηηθέηα ε νπνία  επηθνιιάηαη  ζε  εκθαλέο  ζεκείν  πάλσ  ή  δίπια  ζην  

 ηαμίκεηξν  θαη πεξηέρεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ,  
 ηελ εκεξνκελία ζθξάγηζεο ηνπ  ηαμηκέηξνπ  θαζψο  θαη  ηνλ  αξηζκφ  ηεο  

 ππνπξγηθήο  απφθαζεο  θαζνξηζκνχ ηηκνινγίνπ πνπ έρεη εθαξκνζζεί γηα ηε  

 ξχζκηζε  ησλ  ελδείμεσλ  ηνπ  ηαμηκέηξνπ.  Καηά  ηελ  επηθφιιεζε   ηεο  

 βεβαίσζεο  ηεο (εηηθέηαο) ν ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ ηελ ππνγξάθεη θαη  
 ηελ ζθξαγίδεη κε θπθιηθή ζθξαγίδα πνπ πεξηέρεη ηνλ θσδηθφ ηνπ  αξηζκφ.  

 Σα  κεγέζε  ηεο  ζθξαγίδαο  θαη ηεο εηηθέηαο, ην ζρήκα ηεο εηηθέηαο, ε  

 ρσξνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ  ζηελ  εηηθέηα,  ην  είδνο  θαη  κέγεζνο  ησλ  

 ζθξαγίδσλ  αζθαιείαο θαζψο θαη άιιεο ελδείμεηο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο  

 απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζπλεξγείσλ γηα αλαγξαθή  ηνπο  ζηηο  εηηθέηεο,  
 απνηεινχλ επηινγέο ησλ ππεπζχλσλ ησλ ζπλεξγείσλ. 

 
 

                           Αξζξν 18. 
    

                         Πεξηκεηξηθή δψλε.      

   

   1.   Σα   φξηα   ηεο  πεξηκεηξηθήο  δψλεο  γηα  ηα  απηνθίλεηα  ηαμί  
 θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε, κεηά  απφ  ζχκθσλε  γλψκε  

 ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1437/84. 

   

   2. Η πεξηκεηξηθή δσλή δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ  
 νξίσλ ηεο έδξαο. 

   

   3. Με κέξηκλα θαη δαπάλεο ησλ αξκνδίσλ Ννκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ  

 λα  ηνπνζεηνχληαη θαηάιιειεο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζηα ζεκείαο ηνκήο  
 ηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο κε  θχξηνπο  δξφκνπο  ηνπ  νδηθνχ  δηθηχνπ  ηεο  

 έδξαο, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ νδεγψλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ θαη επηβαηψλ. 

 
 

                           Αξζξν 19. 

                

                  Σήξεζε θαη ππνβνιή ζηνηρείσλ          

   



   Οη  ηδηνθηήηεο  ησλ  απηνθηλήησλ  ηαμί  θαη αγνξαίσλ ππνρξενχληαη λα  

 δίδνπλ ζηηο νηθείεο λνκαξρίεο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη  

 γεληθά κε  ηελ  ιεηηνπξγία  ησλ  απηνθηλήησλ  απηψλ.  Με  απφθαζε  ηνπ  
 Τπνπξγνχ  Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία παξνρήο  

 ησλ ζηνηρείσλ, ε ζπιινγή, ε ηήξεζε θαη ε επεμεξγαζία απηψλ. 

 
 

                           Αξζξν 20 

        

                         Μηθηά ζπλεξγεία.         

   
   1. Γηα θάζε Ννκαξρία είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπγθξφηεζε  θαη  ιεηηνπξγία  

 ηνπιάρηζηνλ  ελφο (1) κηθηνχ ζπλεξγείνπ χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ  

 Ννκάξρε.  Με  ηελ  ίδηα  απφθαζε  θαζνξίδεηαη  ε  ειάρηζηε   ζπρλφηεηα  

 πξαγκαηνπνίεζεο  ειέγρσλ, πνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν  

 (2) θνξψλ αλά κήλα. 
   

   2. Δξγν  ησλ  κηθηψλ  ζπλεξγείσλ  είλαη  ε  δηελέξγεηα  ειέγρσλ  γηα  

 βεβαίσζε παξαβάζεσλ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ. Οη  

 έιεγρνη  απηνί  κπνξνχλ  λα επεθηείλνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θίλεζεο  
 θαη ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ απηψλ θαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά φξηα  ηεο  

 θάζε λνκαξρίαο. 

   

   3. Κάζε κηθηφ ζπλεξγείν απνηειείηαη απφ: 
    

    α) Δλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληψλ πνπ κε ηνλ  

 αλαπιεξσηή ηνπ νξίδεηαη απφ ην Ννκάξρε. 

    
    β)  Δλαλ  (1) εθπξφζσπν ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηνπ Ννκνχ, πνπ κε ηνλ  

 αλαπιεξσηή ηνπ νξίδεηαη αξκνδίσο. Ο εθπξφζσπνο απηφο  πξνέξρεηαη  θαηά  

 πξνηίκεζε απφ ππεξεζίεο ηξνραίαο θίλεζεο ηνπ Ννκνχ. 

    

    γ)  Απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ νδεγψλ θαη ηδηνθηεηψλ ησλ επηβαηεγψλ  
 απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεο. Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ  απηψλ  θαη  

 ησλ  αλαπιεξσηψλ  ηνπο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6  

 ηνπ άξζξνπ 21. Ο κελ εθπξφζσπνο ησλ ηδηνθηήησλ  κεηέρεη  γηα  βεβαίσζε  

 παξαβάζεσλ  πνπ  αθνξνχλ  ηδηνθηήηεο  επηβαηεγψλ  απηνθηλήησλ δεκφζηαο  
 ρξήζεο, ν δε εθπξφζσπνο ησλ νδεγψλ  κεηέρεη  γηα  βεβαίσζε  παξαβάζεσλ  

 νδεγψλ  ησλ απηνθηλήησλ απηψλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδηφθηεηε  

 ηέηνηνπ απηνθηλήηνπ. 

    
    δ) Απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο  θαη  

 Δκπνξίνπ εθφζνλ νξηζηεί απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ απηψλ. Η  

 ζπκκεηνρή  ησλ  εθπξνζψπσλ  απηψλ  αθνξά  κφλν ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο  

 ηνπο. 

   
   4. Γηα ηε  ιεηηνπξγία  ησλ  κηθηψλ  ζπλεξγεηψλ  είλαη  απαξαίηεηε  ε  

 παξνπζία  ησλ  εθπξνζψπσλ  ησλ  πεξηπηψζεσλ α` θαη β` ηεο πξνεγνπκέλεο  

 παξαγξάθνπ. Ο κε νξηζκφο ησλ ππνινίπσλ εθπξνζψπσλ  ή  ε  κε  ζπκκεηνρή  

 απηψλ ζηηο εξγαζίεο ησλ ζπλεξγείσλ δελ εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
   

   5.  Η απφθαζε γηα ηε βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ παίξλεηαη κε πιεηνςεθία  

 ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγείνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο βαξχλεη ε  γλψκε  ηνπ  

 αζηπλνκηθνχ ππαιιήινπ. Αλ ην ζπλεξγείν απνηειείηαη απν ηα δχν (2) κφλν  
 κέιε, γηα ηε ιήςε απφθαζεο απαηηείηαη νκνθσλία θαη ησλ δχν κειψλ. 

   

   6.  Ο  νηθείνο  Ννκάξρεο,  κε ηελ ίδηα απφθαζή ηνπ ηεο παξαγξάθνπ 1,  

 νξίδεη επφπηε ησλ κηθηψλ ζπλεξγεηψλ  έλαλ  (1)  πνιηηηθφ  ππάιιειν  κε  
 βαζκφ  Α`  απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζηηο ππεξεζίεο ηεο λνκαξρία. Αληί ηνπ  

 πνιηηηθνχ απηνχ ππαιιήινπ, ν Ννκάξρεο σο επφπηε ησλ ζπλεξγείσλ  κπνξεί  

 λα  νξίζεη  αμησκαηηθφ  ησλ  σκάησλ  Αζθαιείαο  πνπ λα πξνέξρεηαη απφ  

 ππεξεζία ηξνραίαο θίλεζεο ηνπ Ννκνχ. 

   
   7. Δξγν θαη θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ν ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο  

 ησλ ππφςε κηθηψλ ζπλεξγείσλ κε ηελ έθδνζε  γξαπηψλ  ή  θαη  πξνθνξηθψλ  

 νδεγηψλ  (φπσο  γηα  ηηο  ψξεο  έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ ειέγρσλ, γηα ηνλ  

 θαζνξηζκφ ησλ ηνπνζεζηψλ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη  νη  έιεγρνη  θιπ.)  
 θαη  ε κέξηκλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε ξχζκηζε φισλ ησλ άιισλ ζεκάησλ  

 ψζηε  ν  έιεγρνο  εθαξκνγήο  ηνπ  θαλνληζκνχ  λα  είλαη  ζπλερήο   θαη  

 απνηειεζκαηηθφο. 

 
 

                           Αξζξνλ 21. 

    

                        Πεηζαξρηθά πκβνχιηα        
   

  [ 1. Με απφθαζε ηνπ Ννκάξρε ζπγθξνηνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα Πεηζαξρηθά  

 πκβνχιηα  Α`  θαη έλα Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Β`. Δηδηθά γηα φιν ην Ννκφ  

 Αηηηθήο ηα  Πεηζαξρηθά  πκβνχιηα  ζπγθξνηνχληαη  θαη  ιεηηνπξγνχλ  κε  

 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο.] 
 

***Η παξ.1 θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3109/2003  

   (ΦΔΚ Α 38) 

 
   

   2.  Δξγν  ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ είλαη ε εθδίθαζε ησλ παξαβάζεσλ  

 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ. Οη παξαβάζεηο  εθδηθάδνληαη  απφ  ηα  Πεηζαξρηθά  

 ζπκβνχιηα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν έρεη έδξα ην ΔΓΥ απηνθίλεην. 
   

   3. Κάζε Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Α` απνηειείηαη απν:  

  

    α)  Δθπξφζσπν  ηεο  Τπεξεζίαο πγθνηλσληψλ ηεο Ννκαξρίαο πνπ κε ηνλ  
 αλαπιεξσηή ηνπ νξίδεηαη απφ ηνλ λνκάξρε. 

    

    β) Δθπξφζσπν αζηπλνκηθήο αξρήο ηνπ Ννκνχ πνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή  ηνπ  

 νξίδεηαη   αξκνδίσο.   Ο   εθπξφζσπνο  απηφο  έρεη  ηελ  ηδηφηεηα  ηνπ  



 αμησκαηηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη πξνέξρεηαη θαηά πξνηίκεζε απφ  

 ππεξεζίεο ηξνραίαο θίλεζεο ηνπ Ννκνχ. 

    
    γ) Δθπξφζσπνπο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ νδεγψλ απηνθηλήησλ  ηαμί  θαη  

 αγνξαίσλ  ηνπ  Ννκνχ,  πνπ  κε  ηνπο  αλαπιεξσηέο  ηνπο νξίδνληαη φπσο  

 πξνβιέπεηαη απν ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.  6  ηνπ  άξζξνπ  απηνχ.  Ο  κελ  

 εθπξφζσπνο ησλ ηδηνθηεηψλ κεηέρεη γηα εθδίθαζε παξαβάζεσλ ηδηνθηεηψλ ν  
 δε  ησλ  νδεγψλ  γηα  εθδίθαζε  παξαβάζεσλ  νδεγψλ  πνπ  δελ έρνπλ ηελ  

 ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε ΔΓΥ απηνθηλήησλ. 

   

   4. Σν Πεηζξαρηθφ πκβνχιην Β` απνηειείηαη απφ: 

    
    α) Δθπξφζσπν ηνπ Ννκάξρε, πνπ ηνλ νξίδεη  καδί  κε  ηνλ  αλαπιεξσηή  

 ηνπ. 

    

    β)  Δθπξφζσπν δηθαζηηθήο αξρήο ή εθπξφζσπν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ  
 ηνπ Ννκνχ. Ο εθπξφζσπνο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο  κε  ηνλ  αλαπιεξσηή  ηνπ  

 νξίδεηαη  ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.Γ.  

 4352/64,  φπσο  αληηθαηαζηάζεθε  κε  ην  άξζξν  6  ηνπ  Ν.1232/82.   Ο  

 εθπξφζσπνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ νξίδεηαη απφ  
 ην αξκφδην φξγαλν απηνχ. 

    

    γ)  Δθπξφζσπν  Αζηπλνκηθήο  Αξρήο  ηνπ  Νφκνπ.  Γηα  ηνλ νξηζκφ ηνπ  

 εθπξνζψπνπ απηνχ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο  
 πεξίπησζεο Β` ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. 

    

    δ) Δθπξνζψπνπ Δλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ  Ννκνχ,  πνπ  κε  ηνλ  

 αλαπιεξσηή ηνπ νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν απηήο. 

    
    ε)  Δθπξφζσπνη ηδηνθηεηψλ θαη νδεγψλ απηνθηλήησλ, ηαμί θαη αγνξαίσλ  

 κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, θαηά  πεξίπησζε,  νη  νπνίνη  κεηέρνπλ  φπσο  

 νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε γ` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

   
   5.  Υξέε  Πξνέδξσλ  εθηεινχλ  γηα  ην Πεηζαξρηθφ Α` ν εθπξφζσπνο ηεο  

 Τπεξεζίαο πγθνηλσληψλ θαη γηα  ην  Πεηζαξρηθφ  Β`  ν  εθπξφζσπνο  ηνπ  

 Ννκάξρε,  γξακκαηέσλ δελ ησλ ηδίσλ ζπκβνπιίσλ ππάιιεινη ηεο Ννκαξρίαο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Β` ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο ηεο  
 δηθαζηηθήο αξρήο, απηφο θαη πξνεδξεχεη ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ. 

   

   6. Σνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ νδεγψλ  απηνθηλήησλ  ηαμί  

 θαη  αγνξαίσλ  νξίδνπλ  απφ  θνηλνχ  θαηά  πεξίπησζε  φιεο  νη νηθείεο  

 επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κεηά  απφ  πξφθιεζε  ηνπ  
 Ννκάξρε  Αηηηθήο  κε  ηελ  νπνία  νξίδεηαη θαη ζρεηηθή πξνζεζκία. ηηο  

 πεξηπηψζεηο πνπ θαηά πεξίπησζε δελ νξηζζεί εθπξφζσπνο, ηφηε ν Ννκάξρεο  

 θαιεί λα νξίζνπλ εθπξφζσπν θνηλήο απνδνρήο νη  νηθείεο  επαγγεικαηηθέο  

 νξγαλψζεηο,  ηφζνλ  ηεο  πξσηεχνπζαο  ηνπ Ννκνχ φζνλ θαη ηνπ ππνινίπνπ  
 Ννκνχ ρσξηζηά, νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ν κελ  πξψηνο  γηα  παξαβάζεηο  

 πνπ  γίλνληαη κε απηνθίλεηα πνπ έρνπλ έδξα ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ ν  

 δε δεχηεξνο γηα παξαβάζεηο πνπ γίλνληαη κε απηνθίλεηα πνπ  έρνπλ  έδξα  

 ηνλ  ππφινηπν  Ννκφ. Δάλ θαη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε δελ νξηζζεί θνηλφο  
 εθπξφζσπνο, είηε απφ ηελ Πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ είηε απφ ην ππφινηπν ηνπ  

 Ννκνχ, ηφηε ν Ννκάξρεο απηεπάγγειηα νξίδεη  εθπξφζσπν  αληίζηνηρα  απν  

 ηελ  νηθεία επαγγεικαηηθή νξγάλσζε πνπ έρεη ηα πεξηζζφηεξα εγγεγξακέλα  

 κέιε  ζχκθσλα  κε  ην  πξαθηηθφ  εθινγήο  ηνπ  ηειεπηαίνπ  Γηνηθεηηθνχ  
 πκβνπιίνπ. 

   

   7.  Γηα  ηνλ  νξηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο πεξίπησζεο δ` ηεο παξ. 4 ηνπ  

 άξζξνπ απηνχ, κε έγγξαθν ηνπ Ννκάξρε ηάζζεηαη ηαθηή εχινγε  πξνζεζκία.  

 Αλ  ε  θαηά  ην  πξνεγνχκελν  εδάθην  πξνζεζκία  πεξάζεη  άπξαθηε,  ηα  
 Πεηζαξρηθά πκβνχιηα λφκηκα ζπγθξνηνχληαη  θαη  ιεηηνπξγνχλ  ρσξίο  ηε  

 ζπκκεηνρή ηνπ εθπξφζσπνπ απηνχ. 

   

   8.   Ο   ρψξνο   θαη  νη  εκεξνκελίεο  ζπλεδξηάζεσλ  ησλ  ζπκβνπιίσλ  
 θαζνξίδνληαη απφ ην Ννκάξρε, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο. 

   

   

 9. <<Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Α` βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη 
δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη 

απαξαίηεηα ν εθηειψλ θαζήθνληα πξνέδξνπ θαη ν εθπξφζσπνο ηεο αζηπλνκίαο 

ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 

 

  ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο νηθείαο ππεξεζίαο 
πγθνηλσληψλ κεηέρεη ζαλ Πξφεδξνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ν λφκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. 

 

  Οη απνθάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ Α` ιακβάλνληαη κε απφιπηε 
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. 

 

  ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη παξαπνκπή ζε επφκελε ζπλεδξίαζε. 

 
  Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Β` ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηξία (3) 

ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη 

απαξαίηεηα ν εθηειψλ θαζήθνληα πξνέδξνπ θαη ν εθπξφζσπνο ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο. 
 

  Οη απνθάζεηο ηνπ Β` Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη 

παξαπνκπή ζε επφκελε ζπλεδξίαζε . 

 
 *** Η παξ.9 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 7  ΠΓ 348/1997 ΦΔΚ Α 238. 

  

   10.  Σα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα Α` θαη Β` ππνζηεξίδνληαη απφ γξακκαηεία  

 ε νπνία:  
    

    α) Μπνξεί λα ηεξεί εηδηθφ ζηνηρείν πξσηφθνιιν. 

    



    β) Γέρεηαη ηηο  εθζέζεηο  παξαβηάζεσλ  ησλ  θαλνληζκψλ  ιεηηνπξγίαο  

 επηβαηηθψλ  απηνθηλήησλ  Γ.Υ.,  ηηο  ηπρφλ γξαπηέο απφςεηο ή εμεγήζεηο  

 φζσλ έρνπλ δηαπξάμεη παξάβαζε, ηηο ελζηάζεηο, θαζψο θαη  ηηο  εγγξαθέο  
 θαηαγγειίεο πνιηηψλ, ηηο νπνίεο παξαδίδεη ζηνπο πξνέδξνπο ησλ αξκνδίσλ  

 Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ. 

    

    γ) Γηεθπεξαηψλεη ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ απαηηείηαη. 
    

    δ)  Δηζεγείηαη  εκεξνκελίεο ζπλεδξηάζεσλ ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ  

 ζηνλ Ννκάξρε. 

    

    ε) Σεξεί θαη ελεκεξψλεη κεηξψν παξαβάζεσλ. 
   

   11. Σα  ζρεηηθά  δεηήκαηα  κε  ηηο  δηαδηθαζίεο  πνπ  ζα  πξέπεη  λα  

 ηεξνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζπκβνπιίσλ απηψλ, ξπζκίδνληαη  

 απφ  ηνπο  πξνέδξνπο  απηψλ.  Σα  Πεηζαξρηθά  πκβνχιηα  ρξεζηκνπνηνχλ  
 πξφζθνξα απνδεθηηθά κέζα,  πξνθεηκέλνπ  λα  θξίλνπλ  ειεχζεξα  θαη  λα  

 εθδφζνπλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

 

 "12. ηηο  πεξηπηψζεηο  πνπ  ζε  δηάθνξνπο  λνκνχ6ο,  δελ ππάξρεη ακηγέο  
 ζσκαηείν νδεγψλ Δ.Γ.Υ.  απηνθηλήησλ γηα ηε  ζπκκεηνρή  εθπξνζψπνπ  ηνπ  

 ζην  Πεηζαξρηθφ  πκβνχιην  Α`,  αιιά  ππάξρεη  κηθξφ ζσκαηείν νδεγψλ,  

 απνηεινχκελν απφ νδεγνχο Δ.Γ.Υ.  απηνθηλήησλ, ιεσθνξείσλ,  ηνπξηζηηθψλ  

 ιεσθνξείσλ θνξηεγψλ, θ.ιπ.  ζα ζπκκεηέρεη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Α`,  
 φπνπ  πξνβιέπεηαη  εθπξφζσπνο  νδεγψλ  γηα  παξαβάζεηο  νδεγψλ  Δ.Γ.Υ.   

 απηνθηλήησλ εθπξφζσπνο απφ ην κηθηφ ζσκαηείν νδεγψλ  θαη  ζπγθεθξηκέλα  

 απφ ηνλ θιάδν ησλ νδεγψλ Δ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ.  

 

 
   ε  πεξίπησζε  πνπ  ζε  θάπνην λνκφ, δελ ππάξρεη νχηε κηθηφ ζσκαηείν  

 νδεγψλ, ζα πξέπεη κε κέξηκλα ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε λα νξίδεηαη έλαο  απφ  

 ηνπο νδεγνχο Δ.Γ.Υ.  απηνθηλήησλ ηνπ Ννκνχ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.   

 
 

   Ο   αλαπιεξσηήο   ζπκκεηέρεη   ζην  Πεηζαξρηθφ  πκβνχιην  Α`,  ζηηο  

 πεξηπηψζεηο απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ κνλίκνπ κέινπο ή φηαλ ζπδεηνχληαη  

 παξαβάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ δηαπξαρζεί απφ ην κφληκν κέινο". 
 

 ***Η παξ.12 πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν κφλν ηνπ ΠΓ 97/22 Μαξη.-2 Απξ.1990 

    (ΦΔΚ Α`46). 

 
 

                           Αξζξν 22. 

  

                            Διεγρνο.       

   
   1.   Ο  έιεγρνο  εθαξκνγήο  ηνπ  Καλνληζκνχ  απηνχ  αλαηίζεηαη  ζηηο  

 αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηα κηθηά ζπλεξγεία ηνπ άξζξνπ  20.  Ο  Τπνπξγφο  

 Μεηαθνξψλ  θαη  Δπηθνηλσληψλ  κε  απφθαζή  ηνπ, κπνξεί λα αλαζέηεη ηνλ  

 έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ θαη ζε άιια φξγαλα. 
   

   2.  Γηα  θάζε  παξάβαζε  πνπ  βεβαηψλεηαη  απφ  κηθηφ  ζπλεξγείν   ή  

 αζηπλνκηθφ  ππάιιειν,  ή  άιιν  αξκφδην  φξγαλν,  ζπληάζζεηαη απφ απηφ  

 ζρεηηθή έθζεζε ε νπνία απνζηέιιεηαη ην  αξγφηεξν  κέζα  ζε  πέληε  (5)  
 εκέξεο  ζηελ  γξακκαηεία  ηνπ  αξκνδίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ Α` (ηνπ  

 άξζξνπ 21) ελψ αληίγξαθν ηεο έθζεζεο  παξαδίδεηαη  ζηνλ  παξαβάηε.  ε  

 πεξίπησζε  πνπ  ε  παξάβαζε  αθνξά  ΔΓΥ  απηνθίλεην  πνπ  ν νδεγφο ηνπ  

 απνπζηάδεη,  ην  παξαπάλσ  αληίγξαθν  ηεο  έθζεζεο  ηνπνζεηείηαη  ζηνλ  
 αλεκνζψξαθα ηνπ απηνθηλήηνπ. Απφ ηελ εκέξα βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο θαη  

 κέζα ζε δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ (κε ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο εκέξαο πνπ  

 δηαπηζηψζεθε  ε  παξάβαζε),  ν  παξαβάηεο  κπνξεί, εθφζνλ επηζπκεί, λα  

 εθζέζεη ηα γξαπηά ηηο απφςεηο ή εμεγήζεηο απηνπξνζψπσο ή κε  εθπξφζσπν  

 ηνπ, ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Α` (Γξακκαηεία). 
   

   3.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην αξκφδην  

 Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Α` εθδηθάδεη ηελ ππφζεζε  αλεμάξηεηα  απφ  ην  αλ  

 έρνπλ  ππνβιεζεί ή φρη νη γξαπηέο απφςεηο ή εμεγήζεηο ηνπ παξαβάηε θαη  
 επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο  δηνηθεηηθέο  θπξψζεηο  θαη  ζηε  ζπλέρεηα  

 απνζηέιεηαη  ε ζρεηηθή απφθαζε ζην νηθείν Γεκφζην Σακείν ηεο θαηνηθίαο  

 ηνπ παξαβάηε γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο  

 πεξί δεκνζίσλ εζφδσλ. 
   

   4.  Οη  απνθάζεηο  επηβνιήο  δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θνηλνπνηνχληαη θαη  

 ζηνπο παξαβάηεο κε απφδεημε  παξαιαβήο  θαη  κε  ζχληαμε  απνδεηθηηθψλ  

 επίδνζεο. 

   
   5.  Ο  παξαβάηεο,  κέζα  ζε  εμήληα  (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο  

 θνηλνπνίεζεο ζ` απηφλ ηεο επηβιεζείζεο πνηλήο  είλαη  ππνρξεσκέλνο  λα  

 ππνβάιιεη  ζηελ  γξακκαηεία  ησλ  πεηζαξρηθψλ  ζπκβνπιίσλ,  απνδεθηηθφ  

 πιεξσκήο ζε Γεκφζην Σακείν ηνπ  πξνζηίκνπ  πνπ  ηνπ  επηβιήζεθε.  ηηο  
 πεξηπηψζεηο  πνπ  ν παξαβάηεο είλαη θάηνρνο ηεο εηδηθήο άδεηαο θαη δελ  

 ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,  ν  Ννκάξρεο  κε  απφθαζή  ηνπ,  ηνπ  

 αθαηξεί  ηελ  εηδηθή άδεηα νδήγεζεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ κέρξη λα ππνβιεζεί  

 ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ πιεξσκήο. 
   

   6. Ο παξαβάηεο εθφζνλ επηζπκεί, θαηά ηεο  απφθαζεο  ηνπ  Πεηζαξρηθνχ  

 πκβνπιίνπ Α` κπνξεί λα αζθήζεη γξαπηή έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ  

 πκβνπιίνπ  Β`.  Σελ έλζηαζή ηνπ θαηαζέηεη απηνπξνζψπσο ή κε εθπξφζσπφ  
 ηνπ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ ε  νπνία  αξρίδεη  

 απφ  ηελ  επνκέλε  ηεο  θνηλνπνίεζεο  ή  ηεο  γλψζεο  ηεο απφθαζεο ηνπ  

 Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ Α`. 

   

   7. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο γξαπηήο έλζηαζεο, ην  Πεηζαξρηθφ  πκβνχιην  
 Β`  θαη  έπεηηα  απφ  έξεπλα θαη κειέηε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ εθδίδεη  

 αηηηνινγεκέλε απφθαζε κε ηελ νπνία απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε είηε δέρεηαη  

 ηελ έλζηαζε. Αλάινγα κπνξεί λα εμαθαλίζεη, λα κεηψζεη ή λα  δηαηεξήζεη  



 ην  δηνηθεηηθφ  πξφζηηκν πνπ επηβιήζεθε απν ην πεηζαξρηθφ πκβνχιην Α`  

 νπφηε ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεηαη ην ρξεκαηηθφ  πνζφ  ή  κέξνο  ηνπ  πνπ  

 ηπρφλ είρε θαηαβιεζεί ζην Γεκφζην Σακείν. 
 

   8.  ηηο  πεξηπηψζεηο  πνπ  νη επηβάηεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ ή νδεγνί ΔΓΥ  

 απηνθηλήησλ, ή  ηδηνθηήηεο  ΔΓΥ  απηνθηλήησλ  ή  ππεχζπλνη  ζπλεξγείσλ  

 επηζθεπήο  θαη  ηνπνζέηεζεο  ηαμηκέηξσλ,  ή άιινη πνιίηεο δηαπηζηψλνπλ  
 παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, κπνξνχλ λα ηηο  θαηαγγέινπλ  εγγξάθσο  

 ζην  Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Α, ην νπνίν θαη πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή έξεπλα,  

 δεηψληαο παξάιιεια κε έγγξαθν ηηο  γξαπηέο  απφςεηο  ή  εμεγήζεηο  ηνπ  

 παξαβάηε.  Οη  γξαπηέο  απφςεηο  ή  εμεγήζεηο,  ππνβάιινληαη  κέζα  ζε  

 απνθιεηζηηθή  πξνζεζκία  πέληε  (5)  εκεξψλ  απφ   ηελ   επνκέλε   ηεο  
 εκεξνκελίαο  θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο ηνπ εγγξάθνπ κε ην νπνίν θαιείηαη ν  

 παξαβάηεο λα ππνβαιιεη ηηο γξαπηέο απφςεηο ή εμεγήζεηο. ηελ  ζπλέρεηα  

 αθνινπζνχληαη  αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3, 4, 5, 6 θαη 7  

 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
   

   9. Δηδηθά γηα πεξηπηψζεηο  πνπ  αλαθέξνληαη  ζηελ  παξάγξαθν  2  ηνπ  

 άξζξνπ 23 (νδήγεζε ή ρξεζηκνπνίεζε παξαλφκνπ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ) θαη ζηελ  

 παξάγξαθν  3  ηνπ  άξζξνπ 23 (ππέξβαζε ηεο απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο) αιιά  
 θαη γηα παξαβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 (εηδηθέο  παξαβάζεηο  

 ζε  αεξνδξφκηα,  ιηκάληα  θ.ιπ.)  πνπ  θαηαγγέινληαη  απφ  πνιίηεο,  ή  

 βεβαηψλνληαη απφ φξγαλα  ειέγρνπ  ηνπ  θαλνληζκνχ,  επηιακβάλεηαη  ηελ  

 ζρεηηθή  εθδίθαζε  απεπζείαο  θαη κάιηζηα θαηά πξνηεξαηφηεηα ην νηθείν  
 Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Β. Ο παξαβάηεο κπνξεί εθφζνλ επηζπκεί λα  εθζέζεη  

 γξαπηά ηηο απφςεηο ή αληηξξήζεηο ηνπ κέζα ζε δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ  

 απφ  ηελ  επνκέλε  ηεο  εκέξαο  βεβαίσζεο  παξάβαζεο  ή  ηεο  έγγξαθεο  

 εηδνπνίεζήο ηνπ γηα ηελ ζρεηηθή θαηαγγειία.  Μεηά  ηελ  παξέιεπζε  ηεο  

 πξνζεζκίαο  απηήο,  ην  Πεηζαξρηθφ  πκβνχιην Β` εθδηθάδεη ηελ ππφζεζε  
 αλεμάξηεηα απφ ην αλ είρε ππνβάιιεη ή φρη ν παξαβάηεο γξαπηέο  απφςεηο  

 ή  εμεγήζεηο.  Γηα  παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23 θαη εθφζνλ  

 απηή δελ έρεη βεβαησζεί απφ κηθηφ πλεξγείν (ηνπ άξζξνπ 20) ή απφ  δχν  

 (2)  αζηπλνκηθνχο  ππαιιήινπο,  επηπιένλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ θαη  
 εθφζνλ επηβάιιεηαη ηέηνην , ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην  Β`  επηβάιιεη  κε  

 ηελ   απφθαζή   ηνπ   θαη   ηηο   ζρεηηθέο  δηνηθεηηθέο  θπξψζεηο  πνπ  

 πξνβιέπνληαη. Αλάινγα επηβάιιεη  επηπιένλ  θαη  αθαίξεζε  ηεο  εηδηθήο  

 άδεηαο  ηνπ παξαβάηε γηα πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξαθψλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ  
 23. Καηά  ηεο  παξαπάλσ  απφθαζεο  ηνπ  Πεηζαξρηθνχ  πκβνπιίνπ  Β,  ν  

 παξαβάηεο δελ έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο. 

   

   10. Γηα παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ  

 απηνχ εθαξκφδνληαη ηα νξηζκέλα απφ ην πξνεγνχκελν λνκηθφ θαζεζηψο. 
 
 

                           Αξζξν 23. 

   
                            Πνηλέο.       

   

   1.  Οη  παξαβάηεο  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ ηηκσξνχληαη κε  

 δηνηθεηηθφ πξφζηηκν σο εμήο:  
    

    α) Σεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8  παξαγξάθνπ  16  απφ  εμήληα  ρηιηάδεο  

 (60.000) έσο εθαηφλ είθνζη ρηιηάδεο (120.000) δξαρκέο. 

    
    β)  Σσλ  δηαηάμεσλ  ηνπ  άξζξνπ  5 παξάγξαθνο 1γ` ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ  

 άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 12 (κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3  ηνπ  άξζξνπ  

 23) θαη 13, ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 3, ηνπ άξζξνπ 14, παξαγξάθνο 1, 6  

 θαη  9  ηνπ  άξζξνπ  16, ηνπ άξζξνπ 17, απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) έσο  
 εμήληα ρηιηάδεο (60.000) δξαρκέο. 

    

    γ) Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 1γ` θαη 2  ηνπ  άξζξνπ  4,  

 ηνπ  άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 4, ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 1, 2, 3, 5, 8, 14,  

 15 ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 4  ηνπ  άξζξνπ  11,  παξ.  2  ηνπ  
 άξζξνπ  19  απφ  πέληε  ρηιηάδεο (5.000) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000)  

 δξαρκέο. 

    

     δ) Σσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ (κε ηελ επηθχιαμε  ηεο  παξάγξαθνπ  2  ηνπ  
 άξζξνπ  23)  απφ  δχν  ρηιηάδεο  (2.000)  έσο  δέθα  ρηιηάδεο (10.000)  

 δξαρκέο. 

   

   2. ε παξάβαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο  17  επηβάιιεηαη  
 δηνηθεηηθφ  πξφζηηκν  απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) έσο έλα εθαηνκκχξην  

 (1.000.000) δξαρκέο θαη αθαηξείηαη νξηζηηθά ε  εηδηθή  άδεηα  νδήγεζεο  

 ΔΓΥ απηνθηλήησλ (εθφζνλ θαηέρεη ηέηνηα άδεηα). 

   

   3. ε πεξηπηψζεηο, πνπ νδεγφο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ  
 ΔΓΥ  απηνθηλήηνπ  γηα  ηελ  εμππεξέηεζε  ηνπ  θνηλνχ ζπκπεξηθεξζεί πξν  

 επηβάηε ή  πξνο  ηα  φξγαλα  ειέγρνπ  ηνπ  θαλνληζκνχ  θαηά  ηδηαίηεξα  

 απαξάδεθην   θαη   επηθίλδπλν   γηα  ηε  ζσκαηηθή  αθεξαηφηεηα  ηξφπν,  

 ππεξβαίλνληαο ηελ θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε απξεπή ζπκπεξηθνξά (άξζξν  8  
 παξάγξαθνο  12),  ηηκσξείηαη  κε  δηνηθεηηθφ  πξφζηηκν  απφ 60.000 έσο  

 120.000 δξαρκέο θαη κε αθαίξεζε ηεο εηδηθήο άδεηαο γηα δηάζηεκα απφ  3  

 κήλεο  έσο  6  κήλεο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ηηκσξείηαη κε δηνηθεηηθφ  

 πξφζηηκν 120.000 δξαρκέο θαη κε αθαίξεζε  ηεο  εηδηθήο  άδεηαο  απφ  6  
 κήλεο έσο θαη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε. 

   

   4. ε παξαβάηε κηαο απφ ηηο δηαηάμεηο: άξζξν 5 παξάγξαθνο 1γ` (εθηφο  

 πηάηζαο)  άξζξν 8 παξάγξαθνο 1α` (άξλεζε κίζζσζεο), άξζξν 8 παξάγξαθνο  
 3 (επηινγή επηβαηψλ) άξζξν 8 παξάγξαθνο 12 (απξεπήο ζπκπεξηθνξά) άξζξν  

 8 παξάγξαθνο 13 (ππεξβνιηθφ θφκηζηξν), φηαλ  δηαπίζησλεηαη  απφ  κηθηφ  

 ζπλεξγείν  (ηνπ  άξζξνπ  20)  ή  απφ  δχν (2) ηνπιάρηζηνλ αζηπλνκηθνχο  

 ππαιιήινπο, φηη ε παξάβαζε απηή δηαπξάηηεηαη ζε αεξνδξφκηα ή ιηκάληα ή  

 ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο ή ζηαζκνχο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ή ζε άιινπο  
 ρψξνπο  πνπ  θαζνξίδεη  κε  απφθαζε  ηνπ  ν  Τπνπξγφο  Μεηαθνξψλ   θαη  

 Δπηθνηλσληψλ,  αιιά  θαη θαηά ηελ δηαδξνκή κηζζσκέλνπ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ,  

 πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπ ρψξνπο ή πξννξίδεηαη γηα  ηνπο  ρψξνπο  απηνχο,  



 εθηφο  απφ  ηα αληίζηνηρα δηνηθεηηθά πξφζηηκα, πνπ επηβάιινληαη απν ηα  

 πεηζαξρηθά  ζπκβνχιηα,  επηβάιινληαη  θαη  νη   επφκελεο   δηνηθεηηθέο  

 θπξψζεηο:  Αθαηξνχληαη  ακέζσο  θαη  επί  ηφπνπ  νη θξαηηθέο πηλαθίδεο  
 θπθινθνξίαο θαη ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε  

 ηελ παξάβαζε, θαζψο θαη ε εηδηθή άδεηα νδήγεζεο  ΔΓΥ  απηνθηλήησλ  ηνπ  

 νδεγνχ,   ζπληάζζεηαη   ζρεηηθή   έθζεζε   -  βεβαίσζε  παξάβαζεο  θαη  

 απνζηέιεηαη ππεξεζηαθά πξνο ην αξκφδην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Β` γηα ηελ  
 εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαη` απφιπηε πξνηεξαηφηεηα θαη ηελ ηπρφλ επηβνιή  

 δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο απνζηέιιεηαη ζηελ  νηθεία  

 αζηπλνκηθή  αξρή  καδί κε ηα αθαηξεζέληα ζηνρεία, δεχηεξν δε αληίγξαθν  

 παξαδίδεηαη  ζηνλ  νδεγφ   ή   ηνπνζεηείηαη   ζηνλ   αλεκνζψξαθα   ηνπ  

 απηνθηλήηνπ.  Αλ  ε  άκεζε  αθαίξεζε ησλ πηλαθίδσλ είλαη αδχλαηε, απηή  
 ελεξγείηαη  χζηεξα  απφ  ζρεηηθή  απφθαζε  ηνπ   νηθείνπ   δηνηθεηηθνχ  

 αζηπλνκηθνχ  ηκήκαηνο  ηξνραίαο.  Αλάινγα  αλ ν παξαβάηεο νδεγφο είλαη  

 ππφηξνπνο ή φρη, γηα ηηο αλσηέξσ αθαηξέζεηο αθνινπζείηαη  ην  θαησηέξσ  

 ζχζηεκα: 
    

    α)  Σελ  πξψηε θνξά αθαηξείηαη ε εηδηθή άδεηα γηα έλα (1) κήλα, ελψ  

 νη πηλαθίδεο θαη ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ΔΓΥ  απηνθηλήηνπ  αθαηξνχληαη  

 γηα ηξείο (3) εκέξεο.  
    

    β) Σελ δεχηεξε θνξά αθαηξείηαη ε εηδηθή άδεηα γηα (2) δχν κήλεο ελψ  

 νη  πηλαθίδεο  θαη ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ΔΓΥ απηνθηλήηνπ αθαηξνχληαη  

 γηα δέθα πέληε (15) εκέξεο. 
    

    γ) Σελ ηξίηε θνξά αθαηξείηαη ε εηδηθή άδεηα γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο,  

 ελψ  νη  πηλαθίδεο  θαη  ε  άδεηα  θπθινθνξίαο  ηνπ  ΔΓΥ   απηνθηλήηνπ  

 αθαηξνχληαη γηα έλα (1) κήλα. 

    
    δ)  Σελ  ηέηαξηε θνξά θαη γηα θάζε επφκελε θνξά αθαηξείηαη ε εηδηθή  

 άδεηα γηα έμη (6) κήλεο, ελψ νη πηλαθίδεο θαη ε άδεηα θπθινθνξίαο  ηνπ  

 ΔΓΥ απηνθηλήηνπ αθαηξνχληαη γηα δχν (2) κήλεο. 

    
    ε)  Παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη δηεηία απφ ηελ δηάπξαμή  

 ηνπο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο. ε  

 πεξηπηψζεηο πνπ νη παξαπάλσ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο  (αθαίξεζε  πηλαθίδσλ  

 θαη  άδεηαο  θπθινθνξίαο  ηνπ  ΔΓΥ  απηνθηλήηνπ  θαζψο θαη ηεο εηδηθήο  
 άδεηαο νδήγεζεο ΔΓΥ  απηνθηλήησλ)  ιήγνπλ  κε  εξγάζηκε  ηεο  αξκνδίαο  

 ππεξεζίαο  εκέξα,  ηφηε  ζεσξείηαη  φηη  ιήγνπλ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελε  

 εξγάζηκε εκέξα ηεο ππεξεζίαο απηήο. 

   

   5. Ο Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ  κε  αηηηνινγεκέλε  απφθαζε  
 ηνπ  κπνξεί  λα  αθαηξεί εηδηθή άδεηα νδήγεζεο ΔΓΥ απηνθηλήησλ απφ έμη  

 (6) κήλεο έσο θαη νξηζηηθά, ελψ  θξαηηθέο  πηλαθίδεο  θπθινθνξίαο  θαη  

 άδεηα  θπθινθνξίαο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα αθαηξεί απφ δχν (2) κήλεο  

 έσο δχν (2)  ρξφληα,  γηα  ηδηαίηεξεο  πεξηπηψζεηο  δηάπξαμεο  ζνβαξψλ  
 παξαβάζεσλ  ηνπ  θαλνληζκνχ  απηνχ  ππφ  ππνηξφπνπο  νδεγνχο  πνπ θαη`  

 επαλάιεςε   έρνπλ   επηδείμεη   αληηθνηλσληθή   ή    αληηεπαγγεικαηηθή  

 ζπκπεξηθνξά. 

 <<6>> Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο δ`ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ησλ πην πάλσ Π.Γ/ησλ <<Πεξί 

εηδηθψλ φξσλ πξνππνζέζεσλ είδνπο θαη ηξφπνπ ηεο δηαθήκηζεο ζηα 

απηνθίλεηα ηαμί θαη αγνξαία ηηκσξνχληαη κε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν εθαηφ 
(100.000) ρηιηάδσλ δξαρκψλ θαη αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ (άδεηα θπθινθνξίαο θαη θξαηηθέο πηλαθίδεο γηα έλα (1) 

κήλα". 

 

 
 *** Η λέα παξ.6 πξνζηέζεθε θαη ε αξρηθή παξ.6 αλαξηζκήζεθε ζε 9  

     κε ην άξζξν 8  ΠΓ 348/1997 ΦΔΚ Α 238. 

  

   7.  Οη  ππφ  ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ  πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο  
 επηβάιινληαη παξαιιήισο θαη  αλεμαξηήησο  ησλ  ππφ  νηθείσλ  δηαηάμεσλ  

 πξνβιεπνκέλσλ ηπρφλ πνηληθψλ ή άιισλ θπξψζεσλ. 
 

                         Αξζξν 24. 
 

                    Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ.         

   

   1.  Με  απφθαζε  ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ξπζκίδνληαη  
 ιεπηνκέξεηεο  ζρεηηθέο  κε  ηελ  εθαξκνγή  ησλ  δηαηάμεσλ  απηνχ   ηνπ  

 θαλνληζκνχ. 

   

   2.  Οη  κε  ακνηβέο  γηα ηα κέιε θαη ηνπο γξακκαηείο ησλ Πεηζαξρηθψλ  

 πκβνπιίσλ, ησλ κηθηψλ ζπλεξγεηψλ ειέγρνπ θαζψο θαη ησλ άιισλ  νξγάλσλ  
 πνπ  ηπρφλ  ζα  εμνπζηνδνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ  

 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ  

 18 ηνπ Ν. 1505/1984. 

   
   3.  Με  θνηλή  απφθαζε  ησλ  Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη  

 Γεκφζηαο Σάμεο, ξπζκίδνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή  ηεο  

 παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 23. 

 
 

                           Αξζξν 25. 

  

             Καηαξγνχκελεο θαη δηαηεξνπκέλεο δηαηάμεηο.       
 

   1. Σν Π.Γ/γκα 536/1983 (ΦΔΚ 209/31.12.1983 η. Α`) φπσο ηξνπνπνηήζεθε  

 απφ  ην  Π.Γ/γκα  367/1984  (ΦΔΚ  126/31.8.1984  η.  Α`)  θαηαξγείηαη.  

 Καηαξγείηαη   επίζεο,   ε   13103/24.3.1971   απφθαζε   ηνπ   Τπνπξγνχ  
 πγθνηλσληψλ  "πεξί  θαζνξηζκνχ  ηξφπνπ  εθαξκνγήο  ησλ  δηαηάμεσλ ηεο  

 πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ  Ν.Γ.  701/1970"  (ΦΔΚ  

 225 η. Β`). 

   



   2.  Γηαηεξνχλ  ηελ ηζρχ ηνπο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 6, θαη 7 ηεο  

 18369/500/84 (ΦΔΚ 403/Β/20.6.84) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ  Μεηαθνξψλ  θαη  

 Δπηθνηλσληψλ  θαζψο  θαη  ησλ  άξζξσλ  3,  5, 6 θαη 7 ηεο 18368/499/84  
 (Φ.Δ.Κ.  403/Β/20.6.1984)  απφθαζεο  ηνπ  Τθππνπξγνχ   Μεηαθνξψλ   θαη  

 Δπηθνηλσληψλ,   κέρξη   ηελ  έθδνζε  ηεο  πξνβιεπφκελεο  απφθαζεο  ηεο  

 παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24, νπφηε θαη θαηαξγνχληαη πιήξσο νη  παξαπάλσ  

 απνθάζεηο. 
 

 

 


