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'Δπαραßτ ητOò διευκρ ßυισ ι ò

Τü ÜυÜ χεßρα5 δημοσßευμα Üποδßδει τιστÜ,
στÞν καθομιλονμÝνη, τßò κυριþτερεò περß
κνκλοφορßα5 διατÜξειò τοý ÝτισÞμου « Κ þ-
δικοò ¼δικÞò Κνκλοφορßα5 ».

ΔιÜ κÜθε Ýπß πλÝον στοτχεßον, σχετικü μÝ τßò
τεχυικÝò προδιαγραφÝò τþν ποικßλων üχη-
μÜτων, τßò Üδειε5, τÜ ÜγροτικÜ καß Üλλα
μηχανÞματα κ.λ.π. ü Ýνδιαφερüμενοò τρÝπει
ν' ÜνατρÝξη στü qχετικδ φýλλο τÞ5 'Εφημε-

ρßδο5 τÞ5 ΚυβερνÞσεωò.

'0 Κþδιξ '0δικÞò ΚυκλοΦορßαò

προσφÝρει σ' üτοτον χΡησιμοποιεΙ üποιονδÞτοτε
δρüμο - εßτε εßναι πεζüò εßτε εßναι üδηγü5 - Ýνα

πολýτιμο βοÞθημα Üσφαλεßαò, σýμφωνο μÝ τü
ττνεýμα τÞò ÝτοχÞò καß ÜνÜλογο μÝ τÜ ßσχýοντα
εß5 τÞν ýπüλοιτον Εýρþττην.

'Η ταροýσα συνοπτικÞ εßκονογραφημÝνη Ýκδοσιò
τοý ÝπισÞμον Κþδικοò 'ΟδικÞò Κυκλοφορßαò, Þ
περιÝχουσα μüνον τÜ χαθÞχοντα χαß τÜ διχαιþ-
ματα τÜ σχετιχ& μÝ τÞν χυχλοφορßαν στοýò
δρüμονò, τüσο τþν üδηγþν üσο καß τþν πεζþν,
θÜ σνμβÜλλη εß5 τÞν τρüληψι τþν ÜτυχημÜτων
καß θÜ διενκολýνη τÞν Ýν γÝνει κßνησι.

Οß üδηγοß καß οß πεζοß, τρüò τü σνμφÝρον τον5,
τρÝπει νÜ μελετÞσονν τü βιβλιαρÜκι αýτü, Εßναι
Üπολýτωò Üταραßτητο νÜ γνωρßζουν καλÜ τß
ÝπιτρÝπεται, τß Üπαγορεýεται, ττþ5 χαρακτηρßζε-
ται Þ εýθýνη καß πþò τιμωρεßται Þ παρÜβασιò.

Οß κανüνε5 ποý περιÝχονται εßνατ ýποχρεωτικοß

γιÜ üλονò. "Αν λοιπüν, Ýκτüò Üπü τοýò μεγÜλονò,
θελÞσονν καß τÜ παιδιÜ, Üπü τþρα, νÜ διαβÜσουυ
καß νÜ μÜθονυ τü πþò εßναι σωστü νÜ κνκλοφορÞ
κανεßò, Ýξασφαλßζεται Þ μεßωσιò τþν τροχαßων
ÜτνχημÜτων σ' Ýνα σýντομο μÝλλον.

ΔΗΜ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
¾πονργüò Σνγκοινωνιþυ

ΤÜ Üναγραφüμενα ττρüστιμα εßυαι σÝ «μεταλλικÝò» δραχυÝò.
Τü ποσüγ, 'φνσικÜ, αýξÜνει λüγω τþν δικασττκþν Ýξüδων.

Copyrighτ b.y ΒΡ of G.eece Limiτed, 7962.



'Δπαραßτητοò διευιρ ßυισ ι ò

Τü ÜνÜ χεßρα5 δημοσßευμα Üποδßδει πιστÜ,
στÞν καθομιλονμÝνη, τßò κυριþτερε5 περß
κνκλοφορßαò διατÜξειò τοý ÝπισÞμον « Κ þ-
δικοò ¼δικÞò Κυκλοφορßα5».

ΔιÜ κÜθε Ýπß πλÝον στοτχεßον, σχετικü μÝ τßò
τεχνικÝò προδιαγραφÝò τþν ττοικßλων üχη-
μÜτων, τßò Üδειεò, τÜ ÜγροτικÜ καß Üλλα
μηχανÞματα κ.λ,π. ü Ýνδιαφερüμενο5 πρÝπει
υ' ÜνατρÝξη στü σχετικδ φýλλο τÞò ¸φημε-

ρßδο5 τÞ5 ΚνβερνÞσεωò.

'0 Κþδιξ '0διχÞò Κυßλοφορßαò
προσφÝρει σ' üποιου χΡησιμοποιεΤ üποιονδÞποτε
δρüμο - εßτε εßναι τεζüò εßτε εßναι üδηγü5 - Ενα

τολýτιμο βοÞθημα Üσφαλεßαò, σýμφωυο μÝ τü
τνεýμα τÞò ÝποχÞ5 καß ÜνÜλογο μÝ τÜ ßσχýοντα
εß5 τÞν ýπüλοιπον Εýρþπην.

'Η τταροýσα σννοπτικÞ εßκονογραφημÝνη Ýκδοσι5

τοý ÝπισÞμον Κþδικοò ¼δικÞ5 Κνκλοφορßαò, Þ
περιÝχουσα μüνου τÜ χαθÞχοντα χαß τÜ διχαιþ-
ματα τÜ σχετιχÜ μÝ τÞν χυχλοφορßαν στοý5
δρüμον5, τüσο τþν üδηγþν üσο καß τþν πεζþυ,
θÜ σνμβÜλλη εß5 τÞν πρüληψι τþν ÜτνχημÜτωυ
καß θÜ διενκολýνη τÞν Ýν γlυει κßνησι.

Οß üδηγοß καß οß πεζοß, πρüò τü συμφÝρον τον5,
τρÝπει νÜ μελετÞσονν τü βιβλιαρÜκι αýτü. Εßναι
Üπολýτω5 Üπαραßτητο νÜ γυωρßζουν καλÜ τß
ÝπιτρÝπεται, τß Üπαγορεýεται, τþ5 χαρακτηρßζε-
ται Þ εýθýνη καß τþ5 τιμωρεΤται Þ τταρÜβασιò.

Οß κανüνε5 ποý τεριÝχονται εΙναι ýποχρεωτικοß

γιÜ üλονò. "Αν λοιπüυ, Ýκτüò Üτδ τοý5 μεγÜλον5,
θελÞσονν καß τÜ ταιδιÜ, Üπü τþρα, νÜ διαβÜσονυ
καß νÜ μÜθονν τü πþò εßναι σωστü νÜ κνκλοφορÞ
κανεß5, Ýξασφαλßζεται Þ μεßωσι5 τþυ τροχαßων
ÜτνχημÜτων σ' Ýνα σýντομο μÝλλον.

ΔΗΜ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
¾πüνργüò Σνγκοιυωνιþν

ΤÜ Üυαγραφüμενα ττρüστιμα εßναι σÝ «μεταλλικÝò» δραχυÝò.
Τü τοσüγ, φνσικÜ, αýξÜνει λüγω τþυ δικαστικþγ Ιξüδων,

Copyrighι by ΒΡ of G.eece Ι,ßmßτεd, 7962.



'Οδüò
Εßναι Þ ÝπιφÜνεια τοý
ÝδÜφονò ποý ττροορß-

ζεται γιÜ νÜ κνκλοφο-

ροýν οß τεζοß, τÜ üχÞ-
ματα καß τÜ ζþα.

Α ýτ οκιγητüδρομο ò
ΕΙναι Þ üδüò ποý δÝν

Ýχει ÝνδιÜμεσεò δια-
στανρþσειò καß χρη-
σιμοπòιιεßται Üτοκλει-
στικÜ Üπü τÜ αýτοκß-
νητα, τßò μοτοσνκλÝτ-
τεò καß τÜ μοτοποδÞ-
λατα.

Ποδηλατüδρο μοò
Εßναι τü τμÞμα τÞò ü-
δοý ποý προορßζεται
ÜποκλειστικÜ γιÜ τÞυ
κνκλοφορßα τþν ττο-

δηλÜτων.

"Ερεισμα

Εßναι τü Üκραßο τμÞμα
τÞò üδοý ποý προ-
ορßζεται, σννÞθωò, γιÜ
τοýò τεζοýò.

Πεζοüρüμιον
Εßναι τü ýψωμÝνο τμÞ-

μα τÞò üδοý Þ τü κα-
τÜ κÜποιο τρüττο χω-
ρισμÝνü Üπ' αýτÞν,
ποý προορßζεται Üπο-
κλειστικÜ γιÜ τÞν κν-
κλοφορßα τþν πεζþν,

'Οδüστρωμα

Εßναι τü τμÞμα τÞò ü-
δοý ποý τροορßζεται
κνρßωò γιÜ τÞν κßνησι
τþν üχημÜτων καß τþν

ζþων.

ΚατÜστρωμα

Εßναι Þ ÝτιφÜνεια τοý
ÝδÜφονò ποý τεριλαμ-

βÜνει τü üδüστρωμα,
τü Ýρεισμα, τü πεζο-
δρüμιο Þ τüν ποδηλα-
τüδρομο.

ΥποΧΡΕΩΣιΣ τΗΡΗΣΕΩΣ Νο}.ßοΥ

Οß üδηγοß καß οß ττεζοß ýποχρε-
οýνται νÜ Ýφαρμüζονν üσα üρß-

ζει ü Νüμοò.

τΕΚΜFιΡιο},! ΥπΑΙτιοτιΙτοΣ
¾τεýθννοò σÝ περßπτωσι τρο-

χαßον ÜτνχÞματοò θεωρεßται ÝκεΙ-
νοò ποý, κατÜ τÞν στιγυÞ τοý
ÜτνχÞματο5, παρÝβαινε τßò δια-
τÜξειò τοý «Κþδικο5 'ΟδικÞò Κν-
κλοφορßαò ».

Στßò τρεß5 αýτÝò διατÜξειò
τοý Κ. Ο. Κ. Þ Üξßα καß

Þ σημασßα τþυ θεσπιζο-
μÝνωυ εßναι θεμελιþδη5.

ΣΥΧΔΡο}.(Η πΑοοß{τοΣ
'Ο üδηγüò ττοý προξενεß Üτý-

χημα ýποχρεοýται νÜ σταμα-
τÞση, γιÜ νÜ βοηθÞση τüν τα-
θüντα καß νÜ δþση ττληροφο-

ρßεò στß5 'ΑστννομικÝò ÜρχÝ5.

ΠOιßΗ
ΘυλÜκισιò μÝχρι 5 Ý.
τþν, χαΙ Üλλα διÜφο-
ρα, γιÜ τüν üδηγü πα.
ρα6Üτη αýτÞò τÞò δια-
τÜξεωò, χαΙ ÝπΙ πλÝον
Þ ποινß διÜ τü Üτýχημα
ποý ÝπροξÝνπσε.

φ,

ΓιÜ τÞν ÝφαρμογÞ τοý Κ.Ο.Κ.
εßυαι Üπαραßτητο νÜ γυωρß-
ζη κανεßò αýτοýò τοýò üρον5:
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'0δÞγησιò

ýπü

},ßεθυσμÝυου

'Απαγορεýεται Þ üδÞ-
γησι5 üποιουδÞποτε
üχÞματο5 σÝ üσουò
βρßσκονται ýπü τÞν
ÝπÞρεια οßνοπνενμα-
τωδþν τοτþυ Þ.d,-
κþν οýσιþν.

ΠOιΝΗ
ΟυλÜßισιò μÝιρι
ü μηγ6γ Þ ιρημα.
τικÞ ποιγÞ Þ καΙ
τÜ δýο ,υγχρü.
γωò.

üχÞματOò'0ρισμüò τOu

ΚατÜ τüν Κþδικα, üδικÜ «üχÞματα» εΙναι üσα
κνκλοφοροýν στοýò δρüμον5 καß üδηγοýνται
Üττü Üνθρþπονò. 'Εξαιροýνται τÜ χρησιμο-
ποιοýμενα γιÜ τÞν μεταφορÜ βρεφþν Þ Üνα-
πÞρων üταν δÝν Ýχονν μηχανÞ,

ΕπιΔΕιΞΙΣ ErrPAΦΩN κγκ/\οΦοΡt^Σ

ΣÝ πρþτη ζÞτησι τοý Τροχονüμου, ü üδηγüò
εΙναι ýποχρεωμÝνοò νÜ παρονσιÜζη üλα τÜ
Ýγγραφα, τÜ σχετικÜ μÝ τÞν κυκλοφορßα
τοý üχÞματüò του.

ΣÝ ττερßτττωσι θανατηφüρον ÜτνχÞμα-
τοò Þ σοβαροý τρανματισμοý, Ýπιβüλ-
λεται Þ διαπßστþσιò τÞò μÝθηò τοý
üδηγοý Þ τοý πεζοý μÝ κÜθε δννατü
Ýτιστημονικü μÝσου.

πßlιιßιι
Πρüοτιμον
Ýωò ß.Ξ00.

'Δδεια
üδηγÞσεωò

Κανεß5 δÝν ÝπιτρÝπεται υÜ κιυÞ
Ýνα üχημα χωρßò νÜ Ýχη τÞν
κατÜ Νüμον Üδεια üδηγÞσεωò.

'Η ÝρασιτεχνικÞ Üδεια üδηγοý
αýτοκιυÞτον ßσχýει Ýτß Ι0 Ýτη
καß Þ ÝπαγγελματικÞ Ýπß 5 Ýτη.

'Η ÜνανÝωσιò γßνεται κατüπιν
ßατρικÞ5 ÝξετÜσεωò τοý κατüχον
τηs,

ΔιÜ τοýò Üνω τþν 50 Ýτþν üδη-
γοýò, Þ ßσχýò τÞò Üδεßα5 εßναι
πενταετÞò.

ΓιÜ νÜ üδηγÞ κανεßò μοτοτοδÞ-
λατο πρÝττει νÜ Ýχη σνμτληρþσει
τü 15ον Ýτο5 τÞò Þλικßαò τον καß
υÜ εΙναι Ýφ<»διασμÝνοò μÝ εßδικÞ
Üδεια.

πOι}ιΗ
Πρüσττμον 50Ο
Ýωò Ξ.000 ß τρÜ-
τησιò.

Αß Üρυüδιαι 'Αρχαß Ýχονν τü δι-
καßωμα νÜ Üφαιροýν τÞν Üδεια
τοý üδηγοý τοý χαρακτηρßζε-
ται þ5 Ýττικßνδννοò,λüγφ Ýτανει-
λημμÝνων καß σοβαρþν παραβÜ-
σεων τοý «Κþδικο5 'ΟδικÞò Κν-
κλοφορßαò».

Ι



Ακ^τΑ^^ΗΛοΧ οΧΗΜΑ

'Απαγορεýεται Þ κνκλοφορßα ü-

χÞματο5 ποý δÝν Ýχει ÝπιθεωρηθÞ

Þ δÝν εΙναι σýμφωνον μÝ τßò εΙδι-
κÝ5 διατÜξει5 περß τÞò Ýν γÝνει κα-
λÞò καταστÜσεω5 καß Üσφαλοý5
λειτονργßα5 τþν üχημÜτων,

ΘΞΣ!Ι
οΔΗτοΥ

ΣÝ τερßττωσι ττοý Þ θÝσι5 τοý üδηγοý
δεξιÜ, ýτοχρεωτικÜ πρÝτει νÜ Ýπισημαßγεται,
μÝ Ενα κüκκινο «Δ», τü πßσω Üριστερü μÝ-

ρο5 τοý üχÞματοò.

ΙOιι{ιι
Πρüστιμον του.
λÜχιοτον 500.

π(lιι{ιι
Πρüσττμον του.
λÜχιστογ Ξ.000

Πßlιχß
Πρüοτιμον 500
Ýωò Ξ.000 Þ κρÜ.
τησιò.

ΑΡtΘ}.{οΣ

λ{ΕτΑΦΕΡοτ,ßΕΝηχ ηΡοΣΩπΩΝ

¼ üδηγüò μοτοσυκλÝττα5 εΙναι ýπεýθννοò,
Üυ μεταφÝρη περισσüτερα Üτομα Üπü üσα
ÜναφÝρονται στÞν Üδεια κνκλοφορßαò.

'Επß τþν μοτοποδηλÜτων δÝν ÝπιτρÝτεται
νÜ μεταφÝρεται Üλλο Üτομο, πλÞν τοý üδη-

γοý, Ýκτü5 Üν ýπÜρχη θÝσι5 καß τροβλÝπε-
ται στÞν Üδεια κυκλοφορßαò.

'Ο üδηγüò τοý αýτοκινÞτον εßναι
ýπεýθννοò Üν, εß5 τü Ýμπρüσθιον
κÜθισμα, λÜβονν θÝσι περισσüτε-

ρα Üτομα Üιτü üσα πρÝπει Þ Üν
τü üχημα μεταφÝρη Üτομα Ýττß

πλÝον τοý Üριθμοý ποý ÜναφÝρε-
ται στÞν Üδεια κνκλοφορßαò,

ΠOι},ιιι
Πρüσττμογ του-
λÜχιστον 500.

Þ
εΙναι

t ¼ üδηγü5 εΙναι ýποχρεωμÝυοò νÜ Ýξασφα-
λßζη τλÞρη Ýλευθερßα τþν κινÞσεþν τον,
þστε νÜ μÞ παρεμποδßζεται σÝ κανÝνα τον

χειρισμü üταν üδηγÞ.
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τΔΞt τοΥ ΦοΡτ!οΥ τοΥ οΧι{ΜΑτοΣ .,..

...üταν τταρεμτοδßζε-
ται Þ ττεριορßζεται τü
πεδßογ üρατüτητο5
τοýüδηγοý ÞÞÝλεν-
θερßα τþν κινÞσεþν
του Þ ...

ααΡτιαrγ
κινπγÜ ÝξαρτÞματα
¶παγορεýεται νÜ σÝρνωνται Üυ-
τικεßμεγα Ýττß τοý ÝδÜφον5, Ýσται
καß Ýπß τροχþν, χωΡßò εßδικÞ Ü-
δεια, τÜ δÝ κινητÜ ÝξαρτÞματα
(π.χ. τÜ τσιγκÝλια τþν φορτη-
γþν) Üταγορεýεται νÜ ÝξÝχονν
τοý üχÞματοò.

ΠOιιιιι
Πρüστιμον του-
λÜχιστον 5.000 Þ

κρÜτηοιò τουλÜ.
χιστον Ι5 ÞμC.
ρþγ Þ καΙ οΙüýο
μαζΙ ποινÝò.

. . ,üταν δημιονργÞται
κßυδννο5 πτþσεωò τοý

φορτßον (γιÜ τÞν πε-
ρßπτωσι αýτÞ βλÝπε
καß σελßδα 60).

Τü φορτßον τþν μηχα-
νοκινÞτòυν δ ιτρüχων
Þ τριτρüχων Üπαγο-
ρεýεται νÜ ÝξÝχη πε-
ρισσüτερο Üπü 50 Ýκα-
τοστÜ τοý μÝτρον σÝ
κÜθε πλενρÜ καß πρÝ-
πει νÜ εΙναι στερεÜ δε-

μÝνο,

Ι Τü φορτßον Üπαγορεýεται νÜ ÝξÝ-

χη στü üτισθεν μÝροò περισσüτε-

ρο Üπü 3/ß0 τοý üλον μÞκονò τοý
üχÞματο5,
ΣτÞν τερßττωσι αýτÞ ýποχρεω-
τικÜ τοποθετεßται εßδικÞ πινακßò,
Üμετακßνητη, στü τßσω Üκρον
τÞò ÝξοχÞò καß στü κÝντρον τοý

φορτßον.

ΤÝλοò, ü üδηγüò ýποχρεοýται

νÜ λαμβÜνη τÜ κατÜλληλα μÝ-

τΡG, þστε νÜ μÞ βλÜπτωνται
Üλλα üχÞματα Þ πεζοß üταν ÝξÝ-

χη τü φορτßον τον Þ Üλλο τι,



¼ üδηγüò καß οß ÝττιβÜται
δικýκλων μοτοσνκλεττþν ý-
ποχρεοýνται νÜ φÝρονν προ-
στατεντικü κρÜνοò.

π0l}ιΗ
Πρüοτ.μογ του.
λÜχιστον 5ΟΟ.

'Η ττροηγονμÝυη διÜταξιò (γ,Ü
τü προστατεντικü κρÜνοò) εΙναι
δνγατüν νÜ ÝπεκταθÞ καß γιÜ ü-
σουò χρησιμοποιοýυ τρßκνκλεò
μοτοσυκλÝττεò.

¼ üδηγüò ýποχρεοý-
ται υÜ χρησιμοποιÞ,
κατÜ τÞν üδÞγησι, τÜ
βοηθητικÜ üργανα
( τ. χ. üμματοýÜλια )
ποý ÜναγρÜφονται
στÞν ÜδειÜ τον, καß ...

.., ü üδηγüò μοτοσυ-
κλÝτταò ýττοχρεοýται
νÜ φÝρη üμματοýÜλια
κατÜ τοý ÜνÝμον.

"Ολα τÜ μηχανοκßνητα
üχÞματα ττρÝπει νÜ Ý-

χονν Ýνα τοýλÜχιστον
καθρÝττη, ßκανü νÜ Ý-

ξασφαλßζη στüν üδη-

γü üρατüτητα Ýττß

τοý δρüμον, πßσω Üπü
τü üχημα,

ι
πOιι{ιι

πüüστιυογ ΞΟΟ |Ýωò 5.000 Þ χρÜ. !

τηοrò.

πOιt{ιι
Πρüστιμον 500
Ýιοò 3.000 Þ τρÜ-
τησιò.

ΤÜ αýτοκßνητα, οß μοτοσνκλÝττεò καß τÜ μο-
τοποδÞλατα πρÝτει νÜ Ýχονυ τÝτοιο σýστη_
μα Ýξαγι-γÞ5 κανσαερßων þστε αýτÜ νÜ μÞ
μπαßυονν στü ÜμÜξωμα καß , ÝτΙ τλÝον, νÜ
μειþνεται ü θüρνβοò κατÜ τÞν Ýξοδü τονò.

ΤÜ ξÝνα üχÞματα, Ü-
παγορεýεται υÜ εßσÝλ-
θονν στÞν'ΕλλÜδα Üν
δÝν εßναι ÝφωδιασμÝνα

μÝ τü διεθνÝò διακριτι-
κüν σÞυα τÞ5 Ýθνικü-
τητüò τωυ.

Πιυαιßò Ýθυιιüτητοò

ΤÜ üχÞματα ποý Ýχονν πινακßδα 'Ελ-
ληνικοý Üριθμοý κνκλοφορßαò, Üταγο-
ρεýεται νÜ φÝρουν διεθνÝ5 διακριτικü
σÞμα ξÝνον ΚρÜτου5.

ΤÜ 'ΕλληνικÜ üχÞματα (Ýκτüò Üττü τÜ χειρο-
κßνητα καß τÜ ζωÞλατα), Üτταγορεýεται νÜ
περÜσουν τÜ σýνορÜ μαò Üν δÝν Ýχουν εßò τü
τßσω μÝροò, κοντÜ στÞν πινακßδα τοß Üριθ-
μοý κνκλοφορßαò, τü διεθνÝò διακριτικü σÞμα
αýτοκινÞτων τοý 'Ελληνικοý ΚρÜτονò (GR),

Τü σÞμα αýτü
τρÝπει νÜ εΙναι
Üκριβþò üπωò
ιταρονσιÜζ,εται
Ýδþ.



ΤροχOπÝδη σιò

Τü συστημα ττεδÞσεω5 (φρÝυα) üχημÜ-
των πρÝτει πÜυτοτε νÜ εΤναι σÝ Üρßστη
κατÜστασι, ταχεßαò Ýνεργεßα5, καß ÜνÜ-
λογο μÝ τüν τ(τπο, τü βÜρο5 καß τÞυ τα-
χýτητα τοý üχÞματοò, þστε Üττοτελε-
σματικÜ καΙ Üσφαλþò υÜ τü σνγκρατÞ
σÝ κÜθε περßπτωσι.

οΔικΑ ΣνΠοοΛΑ

[ραμμÝò
Οß üδηγοß ýποχρεοýνται υÜ τηροýν τß5

ýποδεßξειò καß τßò üδηγßεò τþν παρ -

δßων πινακßδòυν κνκλοφορßαò. . . .

ΣημεΙωσιò : ΤÜ διÜφορα σýμβολα
καΙ οß ÝξηγÞσειò των δημοσιεýονται
εJò τü τÝλοò τοý βιβλßον.

. . . . καß τÜ Ýπß τοý üδοστρþματο5 σýμ-

βολα Þ τßò γραμμÝò.

ρÝπει γÜ γυωρßζετε üτι :

Λωρßò κυκλοφορΙαò Þ χινÞσεωò üχημÜτων
εßßαι ü χþΡοò ÜνÜμεσα σÝ δýο διακεκομμÝ-
νεò γραμμÝò, χαραγυÝνεò κατÜ μÞκοò τοý
üδοστρþματοò. !

'ο διαχωρισμüò t
δýο λωρΙδων

κινÞσεωò Þ κυκλοφορßαò,
ÜντιθÝτον κατευθýνεω5,

γßνεται μÝ διττλÝò, κατÜ
υÞκοò, σννεχεßò παρÜλ-
ληλεò γραμμÝò,

0ρογτßζετε

λοιπüγ τÜ

ΟρÝυα σαò

ΠρÝπει πÜγτα

γÜ ιßυαι σß

ιαλÞ κατÜ

0ταOι.

ΠOιιßß
ΠρüσττμΘγ 500
ßωò §.000 Þ τβÜ.
τησιò.

|4
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Τü üριον üδοστρþματοò

τοýτο σημειþνεται μÝ

μιÜ παχειÜ γραμμÞ,
χαραγυÝνι στü Üκρον

τοý üδοστρþματοò.

lΔ--rrr}

ΤÜ Ýπß τοý üδοστρþ-
ματοò βÝλη δεßχυουν
τßò μüνεò Ýπιτρεπüμε-
νε5 κατευθýνσειò, ποý
ýποχρεωτικÜ πρÝπει
ν'ÜκολουθÞ ü üδηγüò.

"Απαγορεýεται τ} χα-
ταπÜτησιò τοý χþρον
ποý εßκονßζει τü κÜτω-
θß σχÞμα. ΤÜ üχÞματα
πρÝτει νÜ κιυηθοýν ü-
πωσδÞποτε Ýκτüò τþν
γραμμþυ.

t

'ti διÜ6ασιò τþγ πεòþν

σημειþνεται μÝ διπλÞ γραμμÞ κ

πλÜτοò τοý üδοστρþματο5.

,#dΕjifu*.r_ :^þ-- ,. :

τξ...;.μ/, : 1'!:,{..',: ß,,a1.

ξ ψh*Ετ

't{ στÜσιò τοý üχτ!ματοò

τρü τοý ÜκινÞτον Τρο-

χονüμον Þ ,.ρü τοý φω-
τεινοý σηματοδüτον Þ
τρü τοý σχετικοý σÞμα-
τοò πρÝττει νÜ γßνεται εßò

τü ýψοò τÞò καθÝτον πρüò
τüν δρüμον γραμμÞò, ποý
σννÞθωò σννοδεýεται Ü-

ß τü τÞν Ýνδειξι : « SΤO Ρ "

β

1
t
ατÜ

ξ§!Τχ: ..
'ιΕΞτ
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ΣιtΠιτΑ
ΚνΚΛΟΟΟΡΙΑΣ

ΣÞματα ΤροχOγüμωγ διÜ χειρþν

γιÜ üποιον Ýρ-

χεται κατÜ μÝ-
τωπον

Οß Τροχονüμοι Ýχουν τü δικαßωμα ν' ÜλλÜ-
ζονν τÞν καυονικÞ κßνησι τÞò κνκλοφορßαò,
üταυ τü ÝιτιβÜλλη Þ ÜνÜγκη, Üκüμη καß Üν
λειτονργοýυ οß φωτειυοß σηματοδüτεò.

Τüσον οß πεζοß, üσογ καß οß üδηγοß εßναι
ýποχρεωμÝνοι νÜ συμμορφþυωνται μÝ τÜ σÞ-
ματα τþν Τροχονüμων Þ τß5 Ýυδεßξειò τþυ

φωττεινþυ σηματοδοτþν.

Π(lΙι{Η
'ο πεζüò:
Π,ρüστιμον ß00
ßοò 2.00Ο.
'ο üδηνüò:
Πρüστιμον 500
Ýοò 5.000.

γιÜ
Üπü

üποιον Ýρχεται
Ýμττρüò

οι πΕΖοι τΗΣ οητοτΡΑοt^Ι EtxAι π^ΡΑΒ^τΑι

Σημεßωσιò : ΤΛ ΠΕΡΙΙΙ(lΤΕΡΛ

ΔΠ0 Ιλ ßιιΙΑτΛ ΠΡOΙΛΕπOχΙΛι πOχ ß.O.ß. λ{ι ιΙιΛ ιΙOχ0 ß}ιΔΙιßτιtιι οΡΔΙι

γιÜ üποιον Ýρχεται Ýκ τþν
üτισθευ

γιÜ üποιου Ýρχεται
απο ττΙσω

για οττοιου εΡχεταΙ
Üτü τÜ πλÜγια

γιÜ üλονò, Üττü üπονδÞπο-
τε κι' Üν Ýρχωυται



ßΦω

ΣÞ

Δι' οýò

Προετοιμασßα γιÜ Ýκκßνησι +

Προετοιμασßα γιÜ ýποχρεωτικÞ στÜστ. ι

Κßνησιò üπωò τü τρÜσινο βÝλοò.
ΣτÜσιò üτω5 τü κüκκιγο βÝλο5.

Τü κßτρινο βÝλοò ση-
μαßνει προετοιμασßα
γιÜ Ýκκßνησι Þ στÜσι.

'ΕλενθÝρα διÝλενσιò.τ

t
'ΥτοχρεωτικÞ στÜσιò.

"Οταν τü κßτρινο συυεχþò Üυαβο-
σβýυη ÝπιτρÝπεται Þ διÝλενσιò,
Üφοý üμωò, ü üδηγü5, Üνακüψη
τÞν ταχýτητÜ τον καß βεβαιωθÞ
üτι ü δρüμοò εΙναι Ýλεýθεροò.

ΠOΙχ}ι
'ο πòζüò:
Πρüστιμον ß00
Ýωò 2,000,
'ο üδηγüò :

Πρüστιμον 500
Ýωò 5.000,



ΦωτειυÜ σÞματα δι

'ΕτιτρÝπεται Þ διÝλευσι5 πεζþν
Ýπß τÞò üδοý.

¹ν ü πεζüò, ττοý Þδη κινεßται κανονι-
κÜ μÝσα στÞ διÜβασι, καταληφθÞ Üπü
τü Ýρυθρδ σýμβολο (ÜνθρωπÜκι κüκ-
κινο),ýποχρεοýται νÜ βαδßση γΡÞγο-
ρα πρü5 τÞυ κατεýθυνσι τοý Ýχει.

Ü πεζοýò

'Απαγορεýεται Þ διÝλευσιò πε-

ζþν Ýττß τÞò üδοý.

π()ιßΗ
'9 πεζüò:
Πρüστιμογ Ι00
Ýωò 2.000.
'ο üδηνüò:
Πρüστ.μον 500
Ýωò 5.000.

Ι(ΑΙ κΑτΙ 
^!(οΙ,|Η 

ΙποΥΔ^ΙοΧ

]
"Οταυ τü πρÜσιυο Þ τü κüκκινο
ÜνθρωπÜκι Üναβοσβýνη σννεχþ5,
τüτε. . . .

, ., . ÝπιτρÝπεται Þ διÝλευσιò πε-
ζþν Ýπß τÞ5 üδοý, ,.}ττδ ßδßα τωγ
εýθýνη καß Üνεν προτεραιüτητοò.

ΣιδηρOδρOμικÞ διÜ6ασιò

Π()ιΗß
Πρüοτιμον 1.000
Ýωò 5.000 καΙ
κρÜτησιò.

¶παγορεýεται σ'ü-
ποιον Χρησιμοποιει
τÞν üδδ υÜ διασχßση
ßσüπεδη διÜβασι Ýφ'

üσου εßυαι κλειστÞ

Þ Üρχισε υÜ κλεßνη.

ΣτÞν τε ρ ßττωσ ι

ποý δÝν φνλÜσσε-
ται, πρÝτει κανεßò,
πρßν περÜση, νÜ βε-

βαιωθÞ üτι δÝν τλη-
σιÜζ,ει συρυüò (Üυα-
κüπτουταò τÞν τα-

χýτητÜ τον).

ι]

a
ι

ß

"Αν γιÜ üποιονδÞποτε λüγο, δÝν ýττÜρχουν Þ δÝυ

κλεßσουγ μÝ φρÜγματα οß φυλασσüμενεò ßσüπεδεò
σιδηροδρομικÝò διαβÜσειò, ü φýλαξ εΙναι ýττοχρε-
ωμÝνοò νÜ κινÞ (μüλιò πλησιÜζει σνρμüò) τÞν μÝν

ÞμÝΡ« μßα ÝρνθρÞ σημαßα, τÞν δÝ νýκτα Ýνα φανü
Ýρνθροý φωτüò, Ýπß πλÝον δÝ νÜ τοποθετÞ
καß Üλνσßδα.

ΞJ---____22



εßò τü δεξιüυ πλευρüυ τÞò üδοý

¼ üδηγüò πρÝ-
πει νÜ παραχω-
ρÞ προτεραιüτη-
τα διελεýσεωò
στüν πεζ,ü Þ τü ü-

χημα ττοý, λüγω
προηγονμÝυο ν
σÞματοò, κιυεß-
ται Üκüμα σÝ διÜ-
βασι πεζþν Þ σÝ
διασταýρωσι.

t

l.
h

ηOιΝιι
Πρüστιμον 500.
Ýωò 5.000.

ΓιατΙ λοιπüν
αýτüò τρÝχει;

Þ
"Οταν ü δρüμο5 Ýχη
Ýρεισμα, τüσο τÜ ζþα
üσο καß τÜ Üνευ μηχα-
νÞò üχÞματα κινοýν-
ται ýποχρεωτικÜ ÝπÜ-
νω σ' αýτü.

ΙΠΙΒΛΡγχtΤΔι ιΔιΛιτtΡΔ ο 0ΔßtοΙ t
ποý σÝ καμττýλη, σÝ στροφÞ, σÝ περß-
ττωσι κακÞ5 üρατüτητοò λüγω κνρτÞò
ÜλλαγÞ5 κλßσεωò (Ι) δÝυ κινεΙται στü
Üκρο δεξιü τοý δρüμον,

tχτOι Φγιιßτ
Üν ÝπιτρÝπεται Þ κυκλοφορßα
τþν üχημÜτων σÝ ταρÜλληλεò
σει ρÝò.

'Ο üδηγü5 ýποχρεοý-
ται νÜ κινÞ τü üχημα
τον στü δεξιü μÝροò
τοý δρüμον, Üκüμη κι'
üταν ü ýτüλοιπο5 χþ-
ροò εΙναι Ýλεýθεροò.

'ΟδηγοΙ ΠαραβÜται

t
=--a:-

t

ß

]-« ΚνρτÞ ÜλλαγÞ κλßσεωò » εßΙ,αι τüΙ
ι* ß| !«υ.οýcιασμα 

τοý δρüμον 
,,r,οý 

Ý»ιο, 
Ι

ι οιòει υα φαιυεται αν Καγει5 ερχεται απο 
|

[_Ür,Ýr«rr,. l

ΠOιßΗ
Πρüστιμον του.
λÜχιοτον 500.

'Ο üδηγüò τοý I. Χ.
ε[ναι παραβÜτηò

+

ι
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ΣÝ δρüμο διπλÞò κατενθýν-
σεωò καΙ τεσσÜρων λ<υρß-
δων, Þ δεξιÜ πρÝττει νÜ,χΡη-
σιμοποιηται για την Χινησι,
Þ δÝ τρþτη ταρÜπλευρÞ
τηò (Þ ÜριστερÜ τηò) προο-
ρßζεται γιÜ τü προσπÝ-

ß
"Οπον tτπÜρχουν λω-

ρßδε5 κυκλοφορßα5, Þ
χßνησιò, κατÜ τü δυ-
νατüν, πρÝπει νÜ γßνε-
ται Ýντüò τþν γραμ-
μþυ καß στδ μÝσον
τÞò λα»ρtδοò.

ΣÝ δρüμο διπλÞ5 κα-
τενθýνσεωò καß δýο
λωρßδων, Þ δεξιÜ λω-
ρßò ττρÝπει νÜ χρησι-
μοτοιÞται γιÜ τÞν χß-
γησι.

ß
ΣÝ δρüμο διτλÞò κατεν-
θýνσεωò καß τριþυ λωρßδων
Þ Üχρòιßα δεξιÜ χρησιμο-
ποιεßται γιÜ τÞν κßνησι καß
Þ μεσαßα γιÜ τü τροσπÝ-
Ρασμα,

ý

'ΑλλαγÞ λωρßδοò Ýτι-
τρÝτεται, ÜλλÜ ýττ' εý-

θýνη τοý üδηγοý καß
μüνον üταν Þ κßνησιò
αýτÞ δÝν Ýμτοδßζη σÝ

τßτοτε τÞν ýτüλοιπη
κνκλοφορßα.

ΠOιχΗ
Πρüοτιμον του,
λÜχιστον 500.

'ΕπιτρÝπεται Þ χßνησιò τþν üχη-
μÜτων σÝ παρÜλληλεò σειρÝò τü-
σο στοý5 μονοδρüμον5 τþν τριþν
Þ ττερισσοτÝρων λωρßδων, üσο
καß στοý5 διπλοδρüμουò τþν Ýξ

Þ τερισσοτÝρων λωρßδων.

s

J.7,λ
Αa

ΚαΙ ü πεζüò; ΤΙ γυρεýει στÞ

μÝση τοý δρüμου;

ß

Κßγησιò καΙ Λωρßδεò ΚυκλοΦOρßαò

26 .J 27Ιι



'0δÞγηοιò

Ýπß τþγ γραμμþγ

ΣημÜγσεωò

'ΕπιτρÝτεται Þ διÜβασι5 ü-

χÞματο5 Ýπß τÞ5 διακεκομ-

μÝνη5 κατÜ μÞκοò γΡαμμÞò,
μüυον üταν ÜλλÜζη χανεßò
λωρßδα χυχλοφορßαò.

{r

Ι:
'ß4
4r'

(,

\
\

Ιß' ι, ,ß .ι-_ρΞ
ξj

t
'Απαγορεýεται Þ χßνησιò ßπ-
παστß Ýτß κÜθε γΡαμμÞò ση-
υÜνσεωò.

+,
ΠOιt{Η

ι::º;ß".,, «,,º: Þ
τηοιò.

ß
¹πòτγορεýεται Þ κατòτπÜ-
τησιò τÞ5 διπλÞò χατÜ μÞ-
χοò συν€χοýò παραλλÞλου

τιΕ"
#

lel

λξ

Υραμμηò.l,

28

ΣτΡοΦιι

'Απαγορεýεται Þ χαταπÜτησιò τÞ
ÜπλÞò σννεχοýò γΡαμμÞò μÝ πα
ληλη διακεκομμÝνη γΡαμμÞ Üττü τÞ
πλευρÜ τÞ5 σνιεχοýò.,..

....Ýγþ ÝπιτρÝπεται Üπü τÞν πλεν-
ρÜ τÞò διακεκομμÝντιò γραμμÞò.

Π()Ιι{ Η

Πρüστιμον του-
λÜχιστον 500.

Πρßν στρßψηò δεξιÜ,
πρÝτει Ýγχαßρωò νÜ

βρεθÞò στü δεξιü μÝρο5
τοß δρüμον üπου Þδη
κινεßσαι.

ΓιÜ στροφÞ ÜριστερÜ,
σÝ δρüμο διπλÞò χα-
τευθýνσεατò, προοδευ-
τικþ5 φθÜυει5 στü κÝν-
τρου τÞò διαστανρþ-
σεωò καß στρßβειò μü-
υογ Üν δÝν Ýμποδßζεται
Þ κßνησι5 τοý ÜντιθÝ-
τωò ÝρχομÝνον üχÞμα-
τοò.

ΙΙι .

"ld,
t.{ ß
β;ι'ß

ßι;,,



ΣÝ ÜριστερÞ στροφÞη Ýπß μονοδρüμου, πρÝ-
πει Ýγκαßρω5 νÜ βρεθÞò στü Üριστερδ μÝρο5
τοý δρüμου üπου Þδη κτνεßσαι.

nOιilll
Πρüσττμον του.
λÜχιστογ 500.

ΠρÝπει νÜ ,.«ο««υυ-Þ
πτη5 Üπü δεξιÜ πρü5
τÜ ÜριστερÜ κÜθε κα-
τασκενÞ Ýπß τÞò üδοý,
üτωò μνημεßα, νησΤδε5
κ.λ.π., Ýκτüò Üν αýτü
εΙναι Üδýνατον Þ Üλλο
tτποδεικνýεται μÝ εßδι-
κü σÞμα. +

,Ι Β

*

ΣÞματα ÜλλαγÞò

κατευOýψσεωò Þ λωρßδοò

"Οποιοò θÝλει ν' ÜλλÜξη λωρßδα
κινÞσεωò Þ κατεýθυνσι Þ θÝλει νÜ
σταματÞση, πρÝτει Ýγχαßραιò νÜ
τü καθιστÜ γνωστüν. Τüτε χρη-
σιμοποιεß τüν κατÜλληλο δεßκτη
πορεßα5 Þ κατενθýνσεωò καß Ü-
ναβοσβýνει τÜ φþτα τροχοττεδÞ-
σεωò.
ΣτÞν περßτττωσι ποý δÝυ 7ιειτονρ-

γοýν, ü üδηγü5 προτεßνει τü χÝρι
Ýκτüò τοý üχÞματοò.

' Εl\Ιτ},{οΣ ΣτΑΘλΙΕΥΙΞΩΣ

¼ Ýλιγυüò σταθμεýσεωò (παρχÜρ ι-
σμα) ÝπιτρÝτεται νÜ γßνεται μü-
νον Ýπß τÞò Ιδßαò üδοý καß εßò μÞ-
κο5 ποý δÝυ θÜ ýπερβαßνη τü δι-
πλÜσιο τοý μÞκονò τοý üχÞματοò,

ΠOΙßΗ
Πρüστιμογ του-
λÜχιστον 500.

"Οποιοò θÝλει νÜ σταματÞση ý-

ψþνει, Ýξω Üπü τü üχημα, κατα-
κüρνφα τüν βραχßονÜ τον.

'Η πρüò τÜ üπßσω κßνησιò παν-
τüò üχÞματοò Üπαγορεýεται Ýντüò
χατιητχημι,Ýνων π€ριρχþν, Ýκτüò
Üν γßνεται Ýλιγυüò σταθμεýσεωò

Þ εΙναι Üδýνατοò Þ κßυησιò πρüò
τÜ Ýμπρüò.

"Εξαι Üπü χατωχημÝνεò πòριοχÝò"
Þ τρüò τÜ üτßσω κßνησιò ÝπιτρÝ-
πεται Üν δÝν δημιουργÞται κßνδν-
νοò Þ δÝν Ýμττοδßζεται Þ κνκλοφο,

Ρßα.

Στοýò αýτοχινητοδρüμουò Üπα-
γορεýετοιι Üτολýτωò Þ πρüò τÜ
üτßσω κßνησιò τþν üχημÜτων.

,{Ι{ßΡ
4

IΖ

+.r)}j

,.+

'IΙ Ýπß τüπου στΡοφÞ, πρü5 ÜλλαγÞν κατενθýνσεωòι Üπαγο- }
ρεýεται μüνον Ýκεß üτον ýπÜρχει εßδικÞ ÝνδεικτικÞ πινακßò.

ΜÞ ξεχνÜτε üμωò üτι πÜντωò Üπαγορεýεται Þ καταπÜτησι5
τþν γραμμþυ üδοστρþματοò, ßδßωò τþν διτλþν παραλλÞλι»ν.



Ξ>
προ ΤΕΡ αι οτßΣ

ΤÜ'ΑστννομικÜ, τÜ
ΠνροσβεστικÜ, τþυ
Πρþτωυ Βοηθειþν
καß κÜθε Üλλο üχη-
μαποý μεταφÝρει Üτομα χρÞζοντα ÜμÝσον βο-
ηθεßαò, Ýχονν Üπüλντη τροτεραιüτητα Ýναν-
τι παντüò Üλλου üχÞματοò, ÜλλÜ μüνου σÝ
περßπτωσι Ýτειγοýσηò ÜνÜγκηò Þ διατε-
ταγυÝνηò ýπηρεσßα5.

Οt üδηγοß üλωγ τþν Üλλων üχημÜτων, κα-
θþ5 καß οß πεζοß, ýποχρεοýνται νÜ, παραμερß-
ζουν χαΙ νÜ τοýò Üφßνουν Ýλεýθερη δßοδο.

ΑýτÜ εßδικÜ τÜ üχÞμqlα δýναυται νÜ Ýχονυ
ÜναμμÝνα τÜ μεγÜλα φþτα καß ÝτιτρÝτ.εται
γÜ μÞ τηροýν τοýò κανονισμοýò κνκλοφο-
ρßαò, Ýφ' üσüν οß üδηγοß τωυ χρησιμο-
ποιοýν συνεχþò τÜ ÞχητιχÜ 6ργανα ση-
μ,Üνσεωò.

ΞΥΝΗο}ιΣ προτΕΡΑ!οτΗΣ

¼ üδηγüò ýποχρεοýται
νÜ προσÝχη στßò δια-
στανρþσεßò τþν üδþν. Þ
'|-,l προτεραιüτη5, στßò
διαστανρþσειò σννÞ-
θωò üρßζετòτι μÝ πινα-
κßδα Þ μÝ σÞμανσι.

ßß

β
Ι
l,.,Ι

ß

ΠOΙt{Η

Πρüσττμογ του-
λÜχιοιον 500.

ΠροσοχÞ, γιατΙ δσοι ξε-
χιγοýν Þ χÜνουν δπισθεν,
üφεßλουν νÜ παραχω-
ροýν τÞν προτεραιüτητα
σ" δλουò τοýò Üλλουò,
ποý Þδη χυχλοòροροýν,

ΣτÞν φωτογραφßα, ü
üδηγüò σωστÜ κοιτÜ-
ζ,ει πßσω ττρßν βγÞ,
(Εßναι üμωò τταραβÜ-
τη5, διüτß Þ ττιυακßò
Üπαγορεýει τÞν στÜθ-
μενσι J )ΠÜυτωò Üταγορεýεται

νÜ βαßνουν ÜντιθÝτω5
στοιh δρüμονò μοναδι-
κÞ5 κατενθýνσεω5.

ΠOιχΗ
ΦυλÜκισιò μÝχρι
5 μηγþγ Þχρημα-
τικÞ ποιγÞ,

ι "Οττον δÝν ýπÜρ-
χει ττινακßò Þ σÞ-
μαυσιò, πΡοτεραι-
üτητα Ýχει üποι-
οò Ýρχεται ιθπü
δεξιÜ.

ΓΙÜυτοτε üμωò οß κι-
νοýμευοι Ýπß Üρτηριþν
Ýχονν προτεραιüτητα
Ýναντι τþυ κινουμÝνων
Ýπß τþν ταρüδων.

33



¼ Ýξερχüμευοò Üτü κνκλικü κüμ-

βο κνκλοφορßα5 Ýχει τροτεραιü-
τητα Ξναντι üλων τþν Üλλωý. Δη-
λαδÞ,üττοιο5 κινεΤται στü Ýσωτε-

ρικδ μÝροò, Ýχει προτεραιüτητα
Εναγτι ταυτüò εßσερχομÝνον.

ΕΙΙ Τ}ΙΧ ΦητοτΡΑΘΙΑ:
Τü üχημα Ι Ýμτοδß.ζ,ει τü 2 ττοý πρÝττει
νÜ Ýχη τροτεραιüτητα. Τü üχημα 5 Ýμ-
ποδßζει τü 4, Üρα καß αýτοý ü üδηγüò
εΙναι παραβÜτηò.

Οι ß

', 3-t

,6_#

¼ κινοýμενο5
στÞν Üνεν Ýμπο-
δßων τλενρÜ τοý
δρüμου Ýχει προ-
τεραιüτητα, Ýκ-
τü5 Üυ.... l

ηOιßΗ,
Πρüστιμογ του.
λÜχιστον 500.

...,τüÝμπüδιονεýρß-
σκεται σÝ δρüμο μÝ με-

γÜλη κλßσι, üπüτε
προτεραιüτητα Ýχει ü
Üνερχüμενοò.

Εßδικþò οß χινοýμενοι Ýπß τþν 'Εθνιχþν
üδþν καß Ýκτü5 κατωκημÝυωυ τεριοχþν,
Ýχονν, ιτροτεραιüτητα διελεýσεω5 Ýυαυτι
παυτü5 ÝξερχομÝυονÝκ παρüδον, Ýκτü5 Üυ Üλ-
λω5 ýττοδεικνýη πινακß5 Þ σÞμα.

ΤÜ Ýπß σιδηροτροχιþν χινοýμενα üχÞματα
Ýχονυ πÜντοτε πΡοτεραιüτητα.

1-§

1:,, >,

i,fr|
ι 35τλtr-)

λοιττüυ, γιατß σ'αý-
τÞν εßδικÜ τÞν περß-

πτωσι, τü προβÜδισμα Ýχει ü

ÜριστερÜ καß üχι ü δεξιÜ εýρι-
σκüμενοò,

?ι



πΡ

ß-_ Τü προσπÝΡασμα ÝπιτρÝτεται νÜ γßνε-

οΣπΕρΑ

ΣÝ δρüμο διττλÞò κατενθýν-
σεωò καß τριþν λωρßδων, τü
προσπÝρασμα ÝπιτρÝτεται
μüνον üταν Þ μεσαßαλωρßδα
δÝν εΙναι κατειλημμÝνη Üιτü
üχημ« Ýρχüμενο Üντßθετα,

"Οποιο5 ÜντιληφθÞ üτι πρü-
κειται νÜ προσπερασθÞ, ý-
ποχρεοýται νÜ διενκολýνη
τÞν κßνησι τοý Üλλου πη-
γαßνονταò Ýντελþò δεξιÜ καß
μÞ αýξÜνονταò τÞν ταχý-
τητÜ τον. l)

ι
Τü ,gτρüλλεý» Ýπρεπε νÜ χινÞται πιü
τογτü αü τεζο6ρüμιο. ΚοΙ φυοιτÜ ü
πεζüò δÝν Εχει τομμιÜ 0Ýοι Ýχεß !

Σ ΜΛ

Lr

ται, κατÜ καυüυα, Üπü τÜ ÜριστερÜ.

Μπορεßò νÜ προσπερÜσηò Üπü δεξιÜ,
Üλλο üχημα μüνον üταν ÝπιτρÝπεται
Þ κνκλοφορßα σÝ πολλοý5 ταραλλÞλουò
στßχον5 (π,χ. στοý5 μονοδρüμονò κλττ,)

Þ ü προπορευüμενοò κÜνη σÞμα üτι θÜ
στρßψη ÜριστερÜ.

¼ üδηγüò ποý προσπÝρασε Üλλο
üχημ« πρÝπει νÜ ÝπανÝλθη στü
δεξιü τÞò üδοý, χωρßò üμωò Üπü
τÞυ κßυησß τον νÜ κινδυνεýση
αýτü5 τüν üτοßον προσπÝρασε.

π(lΙßιι
Πρüσττμον του.
λÜχιοτον 5οο ;
ßρÜτηστòÞχαΙοΙ
δýο μαζΙ ποινÝò.

¼ τßυαξ αýτδò δεßχιει πüσα μÝτρα Ý_

Κýθερον χ<bρον τβτπι νÜ Ýχη μπφ-
στÜ τον ü üδηγüò Ýυüò üχÞματοò ποý
προσπερυÜ Ýνα Üλλο, χωρΙ5 νÜ κινδν-
υεýση.

(Μεταξýτþυ δýο üχημÜτων ýπÜρχει στα-
θερÞ δυφορÜ ταχýτητοò Ι0 χιλιüj.ιετρα
τÞυ þρα. ΔηλαδÞ, τü δεýτεφ üχημα
ττροσπερυÜ τü προτομυüμειιο μÝ Ι0
χιλιüμετρα Ýτß τλÝον τÞò ταχýτητοò
τοý ττρßιτον üχÞματοò).

"Αρα, ,Üυ θÝfuτε νÜ τροσπερÜσετε τ.χ.
Ýυα üχημα κινοýμενο μÝ Φ χιλ. τÞν
þρα, κι'ÝσεΙò Ξχετε ταχýπητα 70 χιλ.
,Þυ þΡα, ττβτm νÜ Ξχετε μπΡοστÜ σαò
Ýλεýθερο χδρο 5Φ μÝτρων γιÜ νÜ Ýπι-
τýχετε τüν Ýλιγυü σαò: Μισü δηλαδÞ
χιλιüμτρο!

ft τΞ9:-Ι6τ τοχιμ.

ιgομ. #-ag *r
*τdΞ*διΖοχΙμ. οιομ.E9%ιßftι
Ξ;. }ε::.-

fr fiφ5τεοχτμ.

*τ Ε%ιτοοχτμ.

ftιΕftτιιοχτμ,

9οομ. lr*

ιρεομ,#_*frι *ß
..:.,. τ]:--5ß frι+

ι.ιsoμ, _9h #¸l
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απαγOρευεται:Τü πρOσπÝρασμα
.... üταν δÝν ýπÜρχη
Üρκετü5 Ýλεýθεροò χþ-
ροò γιÜ τÞν üλοκλÞ-

ρωσι τÞò κινÞσεωò.

. . . . üταν Ýυαò Üπü τοýò ü-
δηγοýò ποý μÜò Üκολου-
θοýν Üρχισε παρüμοια κß-
νησι, Þ...

.. .. üταν ü προπορευüμε-
νο5 Üρχισε νÜ προσιτερνÜ
Üλλον

ßΔι, ΟΥΙ!κΑ,

^ΠΑΤΟΡΞΥΕΤΑΙ
τü προσπÝρασμα Ýκεß δπον... τü Üττòηχο-

ρεýουυ οß εßδικÝò
πινακßδε5 Þ οß

γραμμÝò (σÞ-
μανσιò) Ýπß τοý
üδοστρòbματοò.

ÝπÜνω σÝ καμτýλη Þ καß πρü αýτÞò,

*/
ιιOΙιιιι

Πρüστιμον του.
λÜχιστον Ξ00 Þ

κρÜτηοιòÞιαΙ οΙ

δýο μαζΙ ποινÝò.
... , σÝ τμÞματα δρüμον μÝ κνρτÞ ÜλλαγÞ
κλßσεωò (δηλαδÞ καμποýριασμα) üπον Þ ü-

ρατüτη5 εΙναι περιωρισμÝνη,

. . , . üταν τü πεδßον üρα-
τüτητοò εßναι ιτεριωρισμÝνο,

§t
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ΕΞ^ιΡΕΙ¸ιΞ
ΠροσπÝρασμα (ουγÝχεια)

τü τροσπÝρασμα, γιατß Üτο-
νοýν οß τροηγοýμενεò Üπα-
γορεντικÝò διατÜξειò,

. . .üταν Þ üδüò Ý-

χη δýο üδοστρþ-
ματα, χωρισμÝνα
κατÜ κατεýθυνσι:

τü προστÝρασμα üχÞ-
ματοò ποý σταμÜτησε
γιÜ ν& περÜσουν πε-
ζοß, Þ....
..., ποý πλησιÜζει Þ
ποý στÝκεται κοντÜ
σÝ φυλασσομÝνη Þ üχι
ßσüπεδο σιδηροδρομι-
κÞδιÜβασι,Þ....

.... ποý στÜθηκε πρü Ýνü5 σηματοδüτον,
Þ Ýξ ÜφορμÞò μιÜò διακοπÞ5 τÞò κνκλοφορßαò.

Στοýò δρüμου5 μοναδι-
κÞ5 κατενθýνσεω5, Þ...

. . . üταν τü üδüστρω-
μα Ýχη δýο Þ περισσü-
Ρεò λωρßδε5 κνκλοφο-
ρßαò γιÜ κÜθε κατεý-
θννσι, Þ...

ΠOΙßιι
Πρüστιμον του
λÜχιοτον 5ο0 ;
κρÜτησιòÞκαΙοΙ
δýο μαζΙποινÝò.

νÜò τροχιüδρομο Ýν στÜσει,λüγω
ÝπιβιβÜσεωò Þ ÜιτοβιβÜσεωò Ýπι-
βατþν, δταν δÝν ýπÜρχη νησßδα
Üσφαλεßαò γιÜ τοýò πεζοýò.



Ξ}
'Η τÞρησι5 ÜποστÜσεωò (Ý-
λεýθεροò χþροò) μεταξý δýο
üχη μÜτων ποý κιγοýνται κα-
τÜ τÞν ßδια κατεýθυυσι, εß-
ναι ýποχρεωτιχÞ γιÜ τüν ü-
πισθεν Ýρχüμενο, þστε νÜ
μÞ προκληθÞ σýγκρονσι5 Üυ
ü τροιτορενüμενοò σταμα-
τÞση Üττüτομα,

llOιIH
Πρüστιμογ 500
Ýιοò l.Ξ00.

'Δπüστασιò Üσφαλεßαò Ýυ κιγÞσει

'ΙδιαιτÝρωò ýποχρεοýται ü üδηγüò υÜ μετρι-
Üζη τÞυ ταχýτητα τοý üχÞματüò τον, στßò
Üκüλονθεò περιπτþσειò :

)ι h

:

Κνρßα ýτοχρÝωσιò τοý üδη-

γοý εΤναι νÜ ρυθμßζη ÝχÜ-
στοτ€ τÞν ταχýτητα τοý ü-

χÞματüò τον ÜυÜλογα μÝ τßò
ýπÜρχονσεò εßδικÝò σννθÞ-
κεò: τÞò üδοý, τοý καιροý,
τÞò κνκλοφορßαò, τοý τý-
πον, τοý βÜρονò καß τοý
φορτßον τοý üχÞματüò τον
κλπ. χατÜ τρüπον þστε γÜ
μÞ κινδνυεýη Þ ÜσφÜλετα
προσþπωυ, ζþων Þ ,rραγ-
μÜτων καß νÜ μÞ παρεμττοδß-
ζεται Þ Üλλη κßνησιò στüν
δρüμο.

- üτον τü πεδßον üρα-
τüτητο5 εΙυαι περιω-

ρισμÝνο,

- στιò στΡοφεò,

- κοντÜ στÜ σχολεßα,

ΠOιßιι
Πρüοτιμον 500
Ýωò 5.000

- κοντÜ σÝ λεòοφορεßο

α ποý σταθμεýει,

ι

'Απαγορεýεται ü συνòι,γιυνισμüò
ταχýτητοò μεταξý τþν üδηγþν.

"Ολα üσα τεριλαυβÜνονται, γενικþò Ýδþ,
περß ταχýτητοò Þ μετριασμοý τηò, εßναι ýπο-
χρεωμÝνοι νÜ τÜ τηροýν τüσο οß ßππεßò üσο
χòιß οß üδηγοß ζþων.
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Ξ>(Ξ
},ßετριασμüò ΙαχýτητOò

,t

ß.

ΠOι}ιΗ
Πρüοτιμον 500
Ý ω ò 5.0 0 0.

- üταν σÝ στενü δρüμο Þ
διασταýρωσιò μÝ Üλλο ü-

χημα Ýρχüμευο Üντßθετα
εΙναι δýσκολη,

ß
- üταν ζþα, ÝπÜνω στüν

δρüμο, δεßχνονν Üνησνχßα
καθþò προσεγγßζει τδ ü-

χημα,+

- üταν, σÝ κατωκημÝ-
νεò ττεριοχÝò, οß πε-

ζοß, ποý βρßσκονται
μπρüò Üπ'τü üχημ«,

βραδýνονν νÜ Üπο-
μακρννθοýυ,

εΙδικÞ τερßπτωσι, üταν
μετριασμδ5 ταχýτητο5 !

JrΔa.
a

ß
- κατÜ τßò νυκτερινÝ5

þΡ,ò,

- üταν ýττÜρχη üμß-

χλη,

- üταν Þ σκüνη Ýμπο-
δßζη τÞν üρατüτητα,

t - πλησιÜζονταò σÝ διασταýρωσι Þ σÝ διακλÜδωσι τοý δρüμον,

-σÝ Üπüτομη κατηφοριÜ,

-üταν βΡÝχη, üταν

χιονßζη Þ ü δρüμοò

εΙναι üλισθηρüò,

Þ
ß,Ε

"ò
,ι
,J

ξ

Þ
.... χΑι ογΞιßΑ σÝ κÜθε Üλλη
ÝπιβÜλλεται &πü τÞυ φρüνησι ü
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"0ρια Ταχýτητοò

ΠOΙßΗ
Πρüοτιμον μÝχρι ß.000
1ιÜ üποιον ýπερ6αΙνει
Ýωò 20 χιλιüμετρα τü
üριον ταχýτητοò. θαΙ
üποιοò τü ýπερ6αΙνει
περισοüτερο Üπü 20

χιλ. πρüστιμον τουλÜ.
χßστον 500 Þ κρÜτησιò.

ΤÜ üρια τÞò ÜνωτÝραò CπιτρεπομÝνηò τα-
χýτητοò ÜναγρÜφουται στßò εßδικÝò ττινακß-
δε5 τþν üδþν.

"Οτον üμωò δÝν ýπÜρχονν πινακßδε5, ÝτιτρÝ-
πεται οß üδηγοß ν'Üνòτπτýσσονν ταχýτητα
σýμφα;να μÝ τüν κατωτÝρω τßνακα (οß Ü-

ριθμοß Üφοροýν τü Üυþτατο üριο σÝ þριαßα
χιλιüμετρα).

Ε ΙΔ Ο Σ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΗ
nEPιoxH

ΕΝτοΣ ΕΚτοΣ

l. ¼χÞματα γενικþò 50* ΑΠßΡι0
ΡιιτηΙ

2. Λεωφορεßα 50* 70

3, ΦορτηγÜ Üνω τþν 5 τüυγων 50* 60

4. ΦορτηγÜ κÜτω τþν 5 τüγνων 50+ 70

5. » μεταφÝροντα πρüσωτα 40 50*

6. Μεταφοραß Ýτικιυδýνων Ýμτο-
ρενμÜτων

40 50*

7. ΜοτοτοδÞλατα 40 40

8. 'ΑγροτικÜ μηχανÞματα μÝ Ýλα-
στlκα

40 40

9. 'ΕργολαβικÜ μηχανÞματα μÝ
ÝλαστικÜ

40 40

Ι0. Ρνμονλκοýμευα ýπü τοý Νο. 8

ÞΝο.9
40 40

Ιl. 'ΑγροτικÜ μηχαυÞματα χωρßò
ÝλαστικÜ

15 15

12, 'ΕργολαβικÜ μηχανÞματα χω-
ρßò ÝλαστικÜ

ι5 15

Ι3. Ρνμονλκοýμευα ýτü τοý Νο, 8

Þ Νο, 9 χωρßò ÝλαστικÜ
ι5 15

(*) Τü üριου αýτü, δýυαται Ýντüò κατωκημÝυηò τε-

ριοχÞò υÜ μειωθÞ σÝ 40 χιλιüμετρα, Ýχτüò δÝ,

νÜ περιορισθÞ δι' εßδικÞò τινακßδοò.

ΤÜ λεωφορεΤα, τÜ φορτηγÜ
καß τÜ ρυμονλκοýμενα πρÝ-
πει στü τßσω μÝρο5 των νÜ
Ýχονυ γραμμÝνο, καθαρÜ καß
Ýμφανþ5, τδν Üριθμüν τÞò Ý-
τιτρειτομÝνηò ÜνωτÜττlò τα-
χýτητüò των, εßò þριαßα
χιλιüμετρα.

'ΑνεξÜρτητα Üττü τü Ýπιτρεπüμενο Üυþ.-
τατο üριο ταχýτητο5, ßσχýονυ üτωσδη-
ποτε καß τÜ προβλεπüμενα εßò τü Üρθρο
περß μετριασμοý τÞò ταχýτητοò.

llOIilιι
Π.ρüστιμογ του-
λÜχιστογ 500.

βραδυποροýντα ü-
χÞματα τρÝπει üπωσ-
δÞποτε νÜ κινοýνται
στÞ δεξιÜ λωρßδα,

πOιχιι
Πρüστιμον S00
Ýωò ß.500.

ΠOιΝΗ
Πρüστιμον μÝ.
χρι 2.000.

Βραδυπορßα

'Η βραδυπορßα Üπαγορεýεται üταν παρακωλýε-
ται Þ κανονικÞ κßνησιò τþυ Üλλων. . . ,

.. . . Ýκτü5 Üυ τÞν ÝπιβÜλλουυ λüγοι Üσφαλεßαò,
Τüτε üμωò:

ΞΞ

ΞΞτΞ

,,,,E'lD'
. .., καß οß üδηγοß των ýτοχρεοýνται νÜ
διευκολýνονν τÞν κυκλοφορßα τþν Üλλων,
παραμερßζονταò Þ καß σταθμεýονταò.

}
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ΚυκλοOορßα πεζþγ Ýπß üδþγ

: ift 'Υποχρεωτικοß χþροι

i-.'jil ,-:,χΙΧ;:;.#-
μια, τÜ Ýρεßσματα τþν
üδþυ, αß νησßδεò Üσφα-
λεßαò καß οß εßδικÝò δια-

Ι#ß ι;;ff;,TºJ,j,ι,,::

Οß πεζοß διασχßζονυ
τü üδüστρωμα πÜυτο-
τε Ýυτüò τþν διαβÜσε-
σεων καß ξεκινοýν μü-
νον üταν δοθÞ τü κα-
τÜλληλο σÞμα.

ι

ηß $I-ι πει νÜ κινοýγται πÜγ-
Γ ] ß τοτε εßò τü δεξιü καß νÜ

ßΤ μÞ στÝκωνται σÝ üμÜ-

,ßΤ-, εò,

¼που δÝν ýπÜρχει
προκαθò»ρισμÝνοò χþ-
ροò, οß τεζοß ýποχρε-
οýνται νÜ βαδßζονυ
στü Üκρο τοý üδο-
στρþματο5 μÝ μÝτι,ι-
πο πρüò τÞν χßνησι
τþν ÝρχομÝνων üχη-
μÜτων.

"Οπου δÝν ýττÜρχει εßδικÞ διÜβασιò, οß πε-
ζοß, ýπü ßδßαν τουò εýθýνη, διασχßζονν τü
κατÜστρωμα τÞò üδοý ττÜντοτε καθÝτωò.

ιι
ι

λμ

ΠOιιιΗ
Πρüοτιμογ
ιρι ß 500.

μÝ,

δ
{ιΙ

ΠαιδικÜ üχÞματα 1.1.π.

ΤÜ καροτσÜκια τþγ ÜναπÞ-
Ρων Þ τþν νηπßων, ποý δÝυ
Ýχονν μηχανÞ ÝτιτρÝπεται
νÜ κυκλοφοροýν στοýò εßδι-
κοýò χþρον5 τþν πεζþν.



πΡο ΤΕρΛιοτΗε πΕΖηΝ "fl

ß
"Οταν üμωò ü πεζüò κινÞται Ýκτü5
τÞ5 εßδικÞò διαβÜσεωò προτ€ραι-
üτητα Ýχει τü üχημα.

οΧιιΜΑτΩt

Προτεραιüτητα διαβÝσεωò
Ξχονν οß γÝφυτε5, τÜ παι-
διÜ, þò καß οß τυφλοß,Ýφ' ü-
σον παΡονσιÜζονν σημεßα Ü-
ναγνωρßσεωò (π.χ. λενκÞ ρÜ-
βδοs).

Ι

t Ej,ιh rl ι
; Ιß' :rι'

g!ιf π,rρφÜται χαΙ οß 3 πεtοΙ !
¹παγορεýεται στοýò
πεζοý5 νÜ χατÝρχαιν-
ται αßφνlδßωò Ýττß τοý
üδοστρþματοò Üπü
τοýò ßδικοýò των χþ-
ρον5 κνκλοφορßαò.

πOιχΗ
Πρüστιμον
χρι ß 500.

¼ τεζδ5 ποý κινεßται μÝσα στÞν
εßδικÞ διÜβασι Ýχει πÜντοτε πΡο-
τεραιüτητα Ýναντι τþν üχημÜτων
Ýκεß üπου Þ κνκλοφορßα δÝν ρυΘ-

μßζεται διÜ σημÜτων Τροχονü-
ν(rν.

με.
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ΣυυÜγτπσιò
μÝ τμÞματα ετΑΣιΣ

ΔÝν ÝπιτρÝπ€ται üπωσδÞποτε Þ στÜσιò (δη-
λαδÞ Þ σýντομο5 διακοπÞ πορεßαò) üπον ý-
πÜρχει εßδικÞ ÜπòòγορεντικÞ πινακß5,

Ξ

- ΣτρατιωτικÝò μονÜδεò,

- συντεταγμÝνα τμÞματα μαθητþν, θρησκεντικÝò
πομπÝò, φÜλòòγγεò καß . . . .

-ßß ,ΙΙι . . . Ýπßσηò : σÝ δρüμο δι-
πλÞò κατενθýνσεω5 καß μß-
αò μüυο λωρßδοò γιÜ κÜθε
κατεýθννσι, Üπαγορεýεται
Þ στÜσιò Üπü τÞυ πλενρÜ
τÞò σνυεχοýò γραμμÞò, Ýφ'
üσου Ýπß τοý üδοστρþμα-
τοò ýπÜρχει Þ εßκονιζομÝυη
σÞμανσιò τÞò διτλß5 σννε-
χοýò ταραλλÞλον γραμυÞò
Þ τÞ5 διπλÞò σνυεχοýò καß
διακεκομμÝνηò ταραλλÞλον
γΡαμμÞò,

ΠOιßΗ
Πρüστιμον του-
λÜχιστον S00..,..ÝνγÝνεικÜ-

θε σνυοδεßα,

ΠOιιιΗ
πρüστιμον μÝ,
χρι t500.

'Η στÜσιò ÝπιτρÝπεται
μüνο κατÜ μÞκοò καß πο-
λý πλησßον τοý δεξιοý Ü-
κρον τÞò üδοý,Ýφ' üσου
δÝυ δημιονργεß Ýμπüδιο Þ
κßυδννο γιÜ τÞυ κνκλοφο-

ρßα. Στοýò μογοδρüμονò Þ
στÜσι5 ÝπιτρÝπεται καß στü
Üριστερü Üκρο.
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Ξ}

- üπον τü Üπαγορεýει,

ΑπΔτοΡΕΥΕΤΑΙ Þ στÜθμευσιò (δη-
λαδÞ Þ παρατεινομÝνη διακοπÞ
τÞò πορεßαò) στßò ÝξÞò περιπτþ-
σειò :

εßδικþò, σÞμα - πινακßò,

ΣτÜθμευσιò

Üπαγορεýεται

t
- Ýπß τþγ σιδηροτρο-
χιþν καß Ýπß κνρτþυ
Üλλαγþν κλßσεωò τοý
δρüμον,

ß - Ýπß τþγ πεζοδρομßων,

| - eπß καμπνλþυ, t

- παραπλεýρωò Üλλον σταθ-
υευμÝνον üχÞματοò, +

ß

ι
ΠαραβÜται

-Ýπ
τþυ

ß

ß τþν διαβÜσεων
πεζþν,

- Ýντüò σηρÜγ-
γων καß κατÜ μÞ.
κοò κλßσεωò .Þò
üδοý,

η
_]
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Ξ
ΣτÜOμευσιò

Üπαγορεýεται - στÞ σνμβολÞ üδþν καß στοþν,

- Ýπß Þ κοντÜ σÝ üδικÝò διασταν-

ρþσειò Þ σÝ μικρüτερη Üπü 5 μÝ-

τρα Üπüστασι Üπü κÜθε οßκοδο_

μικÞ γωνßα,
ß

- κοντÜ σÝ ßσüπεδεò
σιδηροδρομικÝ5 διαβÜ-
σειò σÝ Üπüστασι μι-
κρüτερη Üπü 15 μÝτρα,

- üπον ü ýπüλοιποò χþροò δÝυ

Üρκεß γιÜ τÞν κνκλοφορßα üχη-
μÜτων,

- üτου ýπÜρχει Ýτß
τοý üδοστρþματο5 Þ
σÞμανσι5 τÞò σελßδοò
53 (βλÝπε περßπτωσι
καß σχÝδιο).

Π()ΙχΗ
Π ρ ü σ τ ιμον του.
λÜχιστον 500 Þ

κρÜτηοιò

- κογτÜ σÝ στÜσι λε-
ωφορεßωυ Þ τροχιο-
δρüμων καß σÝ Üπü-

Κοντα σε φωτεινον5
ματοδüτεò σÝ Üπü-

στασι μικρüτερη Üπü
Ι5 μÝτρα

- κοντÜ σÝ πινακßδεò μÝ τü
σÞμα τÞò ýποχρεωτικÞò
στÜσεωò (ΔΛΤ, ΙΤOΠ, κλπ.)
σÝ Üτüστασι μικρüτερη Üπü
Ι5 μÝτρα.

ß;ººΙ#:,üτερη 
Üπüa

- κουτÜ σÝ Πυροσβεστικοýò
κρονυοýò σÝ ÝκατÝρωθεν Ü-
πüστασι 3 μÝτρων,

56
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ΠροσοχÞ
òι
0ιOτι :

ÝτιτρÝπεται Þ μετα-
φορÜ (ÜττòτγωγÞ) ýτü
τÞò ¹στυνομßα5 üχÞ-
ματοò ποý σταθμεýει
παρÜνομα !

τΡοποΣ
}τΔΘΜΕνrΞΛ,

Τü üχημ« ποý σταθμεýει

μÝσα σÝ κατωκημÝνη ττεριο-

χÞ πρÝπει ýποχρεωτικÜ νÜ

τοποθετηθÞ παρÜλλη-
λα πρüò τüν Üξονα τδò ü-
δοý.

ΚατÜ τüγ αýτüν τρüπον
πρÝπει νÜ σταθμεýη τü ü-

χημα καß Ýξω Üτü τßò κα-
τωκημÝνεò περιοχÝò. "Οταν
ομωò η οοοò εχη ερεισμα η
Üλλον εßδικδ χþρο, ü üδη-

γüò ýτοχρεοýται νÜ τüν

χρησιμοποιÞ γ,Ü τÞν στÜθ-
μευσι τοý üχÞματüò τον.

jò.-^
^/-|ßιυτ§, -ß: ß- ι_ '». l'g )- \_] 

,\9-

jι -1- rι_.
J=\a Ι,

ΣαιιtεΣ

οΛΑ τÜ αýτοκßνητα καß τÜ ρυυονλκοýυε-|
να, μικτοý βÜρον5 2'|. τüν. καß Üνω, πρÝπει
γÜ εΙναι ÝφωδιασμÝνα μÝ κατÜλληλεò σφÞνε5,
þστε κατÜ τÞν στÜθμενσι νÜ ÜναστÝλλεται
ü χßνδυνοò χυλßσει,ιò.

Ι,ΙÜθετε üτι:
¼ üδηγüò εΙναι ýπο-
χρεωμÝνοò νÜ λÜβη τÜ
κατÜλληλα μÝτρα þ-
στε τü σταθμεýον ü-

χημα νÜ υÞ γßνη αßτßα
δνστνχÞματοò. 'Η εý-
θýνη του ýπÜρχει Ý-

στω καß Üν ü üδηγδò
Ýχη üτπομακρυνθÞ Üπü
τδ üχημα,

ΠOιχιι
Πρüσττμογ του.
λÜχιστον 5.000 fi
κρÜτησιò τουλü.
χτοτον ß5 ,Ιμε.
ρ6ν ß ταΙ οß δýο
μαòß ποινÝò.

ηOιßιι
Πρüστιμογ 500
Ýωò 5.000 Þ ιρÜ-
τησιò.

"Οπον δÝν ýπÜρχει πεζοδρüμιο, ü
üδηγδò τοý σταθμεýει τü üχημα
τον ýποχρεοýται ν'Üφßνη Üρκε-
τü χþρο γιÜ τÞν διÝλενσι τεζþν,

ΠOιtιΗ
Πρüοτιμογ του.
λÜχιοτον 5οο ;
κρÜτησιò

7CΞaΝΖ:<-ΙL1-,Λ

Α9 ! ,τι

Ja
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"Αν,γιÜ üιτοιαδÞποτε
Üυþτερη βßα καταλη-
φθÞ Þ üδüò λüγω βλÜ-
βηò τοý üχÞματο5,
πτþσεω5 τοý φορτßον
κλπ., ü üδηγüò ýπο-
χρεοýται νÜ τÞν Ýλεν-
θερþση μεταφÝροντα5,
μÝ κÜθε μÝσο, τü Ýμπü-
διο Ýκτüò αýτÞ5 Þ
τονλÜχιστον τρÝτει
νÜ τü τοποθετÞση στü^_ιοεξΙο τηò αΚρο και πα-
ρÜλληλα μÝ τüν Üξο-
να τÞ5 üδοý.

ΕπιΣΗλ,ß^ΧΣ!Σ
ΤΤ^ΘΧΞΥΟΝΤΟΤ

οΧΗλ,ßΑτοΣ
"Οποιοò,λüγω ÜνωτÝ-

ραò βßαò,σταθμεýει τü
üχημα τον Ýττß τοý ü-
δοστρþματοò, ýποχρε-
οýται νÜ τü Ýιτισημαß-
νη μÝ εßδιχÞ, Üντανα-
χλαστιχÞ πιναχ(δα, Þ
üποßα τοτοθετεΤται Ý-

τß τÞò üδοý, τονλÜχι-
στον 50 μÝτρα πßσω
Üπü τü üχημ«.

ΠαραβÜτηò

ΕπΙΣΗΣ ýποχρεοýται ν' Üπομακρýνη Üπü
τüν δρüμο κÜθε Üντικεßμενο (π.χ. πÝτρεò
κλττ.) τοý ÝνδεχομÝνωò Ýχρησιμοποßησε στÞν
ÜνωτÝρω περßπτωσι.

¶ν Üττü τδ üχημα χνθοýν Ýπß τÞò üδοý

γλοιþδειò οýσßεò (δπι.lò ιßσβÝστηò, λÜδι

κλττ.) ü üδηγüò ýττοχρεοýται νÜ μεταχειρι-
σθÞ κÜθε τρüσφορο μÝσο γιÜ υÜ προλÜβη
ÜτνχÞματα τρßτων καß γÜ Ýξασφαλßση τÞυ
üμαλÞ κυκλοφορßα.

πOtχιι
Πρüστιμον του.
λÜχιστον 5.000 Þ

κρÜτησιò τουλÜ.
χτοτον ΙΞ Þμ3.
ρΦν Þ ιαß οΙ δýο,

'ο πßναχαζ αýτüò δεΙχνει μÝ τü σýμβολον ιιδμιχρονιι (ο) τÜ
Ýπιβαλλüμενα Üπü τüν Κ. Ο. Κ. φþτα, δηλαδÞ 6σα elvaι ýπο-

χρεωιιχÜ- lΙΙÝ τü σýμβολον τÞò «παýλαò» (-) τÜ Ýτιτραü_
μενα, δηλαδÞ üοα φþτο εßναι προαιρεττιÜ.

α ητ ιΣ ΠοΣ

ΟΙ ÝξωτερικÝò φωτιστικÝò
σνσκενÝò τþν üχημÜτων
ÝτιβÜλλεται : "

- ΝÜ εßγαι τοποθετημÝυε5
κατÜ ζεýγη καß σνμμε-
τρικþò,

- Ν'Üποδßδονν φþò τÞò
ßδßαò ÝντÜσειυò καß τοß
Ιδßον χρþματοò.

- Ν'ÜνÜβονν καß νÜ σβý-
γονν κατÜ ζεýγη, σνγ-
χΡονωò.

Τü δÝ σýστημα φωτισμοý
πρÝπει νÜ εßναι πÜντοτε σÝ
Üρßστη κατÜστασι πρüò
Üμεση λειτονργßα.

ΤÜ μεγÜλα καß τÜ με-
σαΤα φþτα τρÝπει νÜ
εΙναι Ýτσι ρνθμισμÝνα
þστε τü φþò τονò νÜ
ÜκτινοβολÞ κατÜ τÞν
τεχνικþò üρθÞ κατεý-
θννσι (κÝντΡο δÝσμηò,
ýψοò,Üπüστασι5 κλπ,)

πOιßΗ
Πρüοτιμον (Üναλüγι.lò

τÞò τεριπτþσει.lò) Ýωò

5.000 ß ιρÜτηοιò.

tιΔιι ΦΩτΩχ
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l. ΜικρÜ λενκÜ Ýμιτρüò οΙο ο ο

ΤΙΓιφΓÝρνΘFÜ üττßσω ο|ο]ο ο ο ο

f Μεσατα λενκÜ Þ κß-
τρινα Ýμπρüò ο ο ο

αιο ο
5. 'Ομßχλη5 μεσαΤα _ι_

_|:6. Προβολεýò
. ι Ιιγακιοοò Üριομου κν-

κλοφορßαò, λενκüν . ο 'ι ο

ι

γΚον Λενκα Ýμττροò ο
ΙΟ"-Οr-κονÝρνθρΤΙòπiσ; ] ο
Ι l. ΠεδÞσεωò » ο Ο

Ι2 Δεßκτηò τορεßαò
'Λυτα9ακ^αστ
λενκοß Ýμτρüò )

4. ¶υταυακλαστ
ρνθροß üτßσω ο ) ο ο

Ι5. ¹υτανακλαστÞρεò Ý-

ρνθροκΙτρινοι τλενρι-
κοß

ο

Ι8 'ΑυταγακλαστÞρεò κß
τρινοι εßò ποδομοχλüý

I
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ΧΡο ßοΣ
Χ?ΗΣΕ ΩΣ ΟΩΤ ΩΝ

ηOιι{Η
Πρüοτιμον
χρ| ß.500.

....καß θεωρεßται
εΙναι εýδιÜκριτο σÝ

Τü Üναμμα τþν φþ-
των,κÜθεüχÞματοò, εΙ-
ναι ýποχρεωτικü μισÞ
þρα μετÜ τÞν δýσι τοý
Þλßου, Ýωò μισÞ þρα
πρü τÞ5 ÜνατολÞò

'Επßσηò, κατÜ τÞν διÜρκεια τÞò ÞμÝραò, σÝ
κÜθε περßπτò»σι ÞλαττωμÝνηò üρατüτητοò,
üπωò καß .. .

μ Ý. ...ÝντüòüδικþνσηρÜγγων, Þ...

. .. üταν τü üχημα σταθμεýη σÝ μÞ Ýπαρ-
κþò φòοτιζüμενο δρüμο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ αΩΤΙΣΠΙΟν

ΤÜ μιχρÜ φþτα χρη-
σιμοτοιοýνται üταν ü

Ýξωτερικüò φωτισμüò
εßναι ÝπαρχÞò

ΠOιßιι
Πρüσττμον του.
λÜχιστον 500.

ÝπαρκÞò üταν τü üχημ«
Üπüστασι 50 μÝτρων.

ΤÜ μεσαßα φþτα χΡησιμο-
τοιοýνται üταν ü Ýξωτερι-
κüò φωτισμü5 εßναι Üνεπαρ-
χÞò,

ΤÜ μεγÜλα φþτα Üπαγο-

ρεýονται Ýντüò χατωχημÝ-
μÝνι»ν περιοχþν.'ΕπιτρÝ-
πεται Þ χρÞσ,ò των Ýκτüò
αýτþν, üταν δÝν ýπÜρχη Ý-

ξωτερικδò φωτισμüò καß τü
üχημ« κινÞται μÝ ταχýτητα
Üνωτþν40χλμ. Τüτε üμωò...

llOιilll
Πρüστιμον του.
λÜχιοτογ S00.

ΠαραβÜτηò

1

ι

oJ

.... ü üδηγδò ýποχρεοýται, Ýν üφει Üλλου

¶παγορεýεται Þ διαδοχικÞ χρÞσι5 πü-
τε τþν μικρþυ, πüτε τþν μεσαßων καß
πüτε τþυ μεγÜλων φþτων. Ýν üψει Üλ-
λον üχÞματοò.
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Φωτισμüò

'Εντüò κατωκημÝυων περιοχþν, üταν Üπαγορεýε-
ται Þ χΡÞσιò Þχητικþν üργÜνων, ü üδηγü5 δýνα-
ται, κατÜ τßò νυκτερινÝò þρεò, νÜ χρησιμοποιÞ
διαδοχικÜ πüτε τÜ μικρÜ καß πüτε τÜ μεσαßα φþτα,

Τü Üυαμμα τþν üπισθßων φþτων θÝσεωò καß τþν
φþτων üγκου (üπον προβλÝπονται), üπωò καß ü

ßσχυρüò φωτισμüò τÞò üπισθßα5 πινακßδοò τοý Ü-

ριθμοý κνκλοφορßαò εΙναι ýτοχρεωτικÜ, στÜ Üνα-

φερüμενα ÜνωτÝρω χρονικÜ üρια (σελßò 62), κατÜ
τÞν πορεßαυ τοý üχÞματοò, ÜλλÜ. . . "

Ξ

οΔßοι
οΠιΧλιιΣ

, . . , καß, μαζß μÝ τÜ Ýμ-

πρüσθια μικρÜ φþτα,
κατÜ τÞυ στÜθμενσι Ý-

πß τοý üδοστρþματοò,
üταν ü Ýξωτερικü5 φω-
τισμü5 δÝν ÝπαρκÞ.

ΠOιt{ll
Πρüστιμον του.
λÜχιστον 500.

Φανοß üμßχληò,τοποθετημÝνοι Ýπß τοý üχÞματοò
σÝ ýψοò μικρüτερο τþν 65 Ýκατοστþν Üπü τοý
ÝδÜφονò, ÝπιτρÝπεται νÜ χρησιμοποιηθοýν μüνον
σÝ üμßχλη Þ σÝ χιονüπτωσι. ΤοποθετημÝνοι üμωò
σÝ ýψο5 μεγαλýτερο τþν 65 Ýκατοστþν, δýνανται
νÜ χρησιμεýσονν þ5 μεσαßα φþτα,

ΠOιι(Η
ΟυλÜκισιò μÝιρ,
5μηνþν Þχρημα.
τικÞ ποινÞ.

ΠΡΟDΟΛΕΙΣ

Κινητüò προβολεýò ÝπιτρÝπεται υÜ χρη-
σιμοποιηθÞ μüνον üταν τü üχημα σταθ-
μεýη καß εΙδικÜ γιÜ τÞν ÜνÜγνωσι üδι-
κÞò πιυακßδοò, Ýφ'üσον δÝν Ýνοχλεßται
üδηγüò Üλλον üχÞματοò, 'Η χρησιμο-
ποßησιò τοý προβολÝωò Üπü τοý5 üδη-
γοýò τþν Üγροτικþυ μηχανημÜτων
ÝπιτρÝπεται ÜποκλειστικÜ καß μüνο κα-
τÜ τÞν ÝκτÝλεσι Üγροτικþν Ýργασιþν.
¼ Üκßνητοò προβολεýò δýναται rÜ χρη-
σιμοττοιηθÞ συγχρüνωò μÝ τÜ μεγÜλα
φþτα, μüνον üμωò Ýφ' üσου τδ Üναμμα
καß τü σβýσιμü τον ÝπιτνγχÜνεται
σνγχρüνωò μÝ αýτÜ, irrrü τüυ ßδιο δια-
κüττη μÝ.μιÜ μüνη κßνησι.
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θαΡΥrοι

π(lιι{Η
Πρüστιμον του,
λÜιιστογ S00.

¼ üδηγüò ýποχρεοý-
ται νÜ τρολαμβÞνη
τοý5 θορýβου5 ποý
τροκαλοýνται, Üχüμη
χαß Üπü τδ φορτßο τοý
üχÞματü5 τον καß,... .... νÜ συντηρÞ σÝ καλÞ κατÜστασι λει-

τουργßα5 τü σýστημα σιγαστÞροò.

1
ΚανÝνα üχημα, Ιδßωò
òýτοκßνητο τ μοτοσν-
κλÝττα Þ μοτοποδÞ-
λατο, δÝν ÝπιτρÝπεται
νÜ προκοιλÞ, κατÜ τÞν
üδÞγησι, Ýνοχλητι-
κοý5 θορýβονò.

ΙΧιrτικe οΡΓΑΙιι
'Απαγορεýεται Þ χρÞσιò Þχητικþν üργÜνων
Üσκüπωò, Þ Ýντüνωò, Þ σννεχþò.

Δýυαται υÜ ÜπαγορενθÞ Þ χρÞσιò Þχητικþν
üργÜνων Ýντüò χατωχημÝνων περιοχþν,
ÜλλÜ. . . .

. . . . σÝ περßπτωσι ÜμÝσου χινδýνου, ü üδη-

γüò μτορεß υÜ τÜ χΡησιμοποιÞ.. . .

. . . . üτω5 καß üταυ μεταφÝρη πρüσωτα χρÞ-
ζουτα ÜμÝσον βοηθεßαò.

ΞθΤΟΣ χατατχημÝνων περιοχþν, ÝπιτρÝ-
πεται Þ χΡÞοιò Þχητικþν üργÜυωυ üπον
εΙναι Üυαγκαºα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΚΟΜΗ

πρΙυ Üττü τü τÝλοò τοý σννοπττκοß καß εßκουογρα9ημÝνον Κ.Ο.Κ.

'Δπü üλουò μαò, εΙτ: :ΙμεOα π:ζοΙ εßτ: üδηγοΙ, ÝξαρτÜ,
ται Þ ÜτΙνδυνη ιαΙ ßρÞγορη χυιλοφορΙα. ΓτÜ νÜ τü Ýπι-
τýχιομ: πρÝπ:ι νÜ Ý9αρμüòß!μΞ τüν Νüμο. Üκüμπ καΙ
üταγ δÝν μÜò 0λÝπ3ι.... ü Τροχονüμοò !

ΙÝ τÜδε μιÜ Üπü τΙò σελ!δεò αýτÝò ÜναγρÜφονται οΙ
ποινÝò τüν παρα6Üσ3ιιν, οÝ «ßΞΤΔΛΛΙΚΞΣ ΔΡΔΙßΞΣ».
"Ομòrò, στü σýνολον, τü,ποσüν αýξÜν:ι διüτι προοτΙOεν,
ται καΙ τÜ διχαατικÜ Ýξοδα.

ΕΙναι üμωò ÜνÜγκη νÜ γΙνιινται παρα6Üοειò; ΜΔΘΕ ι{Δ
ΚΥΚ^ΟΟΟΡΗΙ σωστÜ γιÜ τü συμφÝρòν τü δικü σου καΙ
τιßγ ΙÞλλωγ. Iü Üτýχημα συμ6αßνει σ' Ýγα μüνο δευτερü.
λεπτο.
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ο ΔΗf ιιΣrΣ
π0 Διι ΛΑτ ηΝ

ΝÜ κνκλοφοροýν εß5 τü
Üκρον δεξιüν τÞò üδοý
καß Ýτß μßαò μüνηò
γραμμÞò. . , ,

..., νÜ üδηγοýυ μÝ Ýυα τουλÜχι-
στον χÝρι Ýπß τοý τιμονιοý . . -

.... υÜ Ýχουν κατÜ τδ üδÞγημα
Ýλενθερßα κιυÞσεωò καß πλÞρη
üρατüτητα,Üκüμη καß πλαγßωò,
τρÝπει δÝ . .. .

ΑΠΔΤΟΡΕΥΞΤΑΙ
ΞιΣ τοΥΣ

οΙ οΔΗτοΙ ΥποΧΡΞοΥΝΤΑΙ :

,Þ rlιr

οΔΗfΙιειΣ ΖΩΩΝ

.. .. νÜ κατεβαßνουν καß νÜ üδη-

γοýυ τÜ ποδÞλατα μÝ τü χÝρι ü-
ταν δημιουργÞται Ýμπüδιου Þ
κßνδυνο5 γιÜ τÞυ κυκλοφορßα τþν
πεζþν καß, üπωσδÞποτε. . . .

.... νÜ χΡησιμοποιοýγ Üτοκλει-
σττκÜ τοýò τοδηλατοδρüμον5, ü-
που ýπÜρχονν.

ποΔΗΛΑτΔΣ:
νÜ σýρωνται Üπü Üλλο üχημα Þ
νÜ ρυμονλκοýυ Ýτερο τροχοφüρο,
καß. . ..

.... νÜ μεταφÝρονν ÝπιβÜτη, Ýκ-
τüò Üπü μικρÜ ταιδιÜ. ΣτÞν τε-
λενταßα αýτÞ περßττωσι τü το-
δÞλατο πρÝπει υÜ εßναι Ýφωδια-
σμÝνο μÝ εßδικü πρüò τοýτο ÝξÜρ-
τημα,

Ποßμνια καß üμÜδεò ζþωυ ποý κνκλοφοροýν

στοýò δρüμονò τρÝτει νÜ üδηγοýγται Üπü
Üρκετοý5 φýλακεò, πÜντοτε στü δεξιü Üκρο

τÞò üδοý, þστε τü μισü τουλÜχιστον üδü-

στΡωμα νÜ μÝνη Ýλεýθερο. "Αν λüγω τοý

μεγÜλου Üριθμοý τþν ζ,þων, ιταρακòολýεται

Þ κυκλοφορßα τüτε οß φýλακεò πρÝττει νÜ τÜ

χωρßζουυ σÝ μικρüτερεò üμÜδεò, οß üποßε5 θÜ

κινοýνται Üφßνονταò μεταξý τον5 ÜρκετÞ

Üπüστασι.

πOιΝΗ
ΚρÜτησιò Þ Πρü
οτιμον.

'Η üδÞγησιò Ýπß τþν üδþγ χατÜ τÞν νýχτα
ποιμνßων Þ ζþων καΘ' üμÜδαò ÝπιτρÝπεται
μüυον σÝ περßττωσι ÜνÜγκη5. Τüτε üμωò Þ
θÝσι5 τωυ τρÝπει νÜ Ýπισηυαßνεται ýπü τþν

φνλÜκων μÝ λενκδ φþ5 φανο0 Ýμτροσθεν καß
καΙ μÝ Ýρυθρü φþò φαυοý üπισθευ.
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ΕΙΣΗΓΙ-ΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΠι τοΥ ΣΧΕΔιοΥ Ν. Δ. ,, ΠΕΡι ΚΥΡΩΣΕΩΣ,, τοΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πρδò τÞν ΕßδιιÞν ¸πιτροπÞν

τοý Üρθρου 35 τοý ΣυντÜγματοò

ΤÜ τÞò κυκλοφορßαò Ýν τfr Χþρg τþν üχημÜ-
των, τþν πεζþν καß τþν ζþων Ýρυθμßζοντο μÝχρι
τοΟδε ýπü νüμων ψηφισθÝντων πρü πολλδν Ýτþν,
ýπü Üτελδν τινων Üστυνομικþν διατÜξεων, τοπικÞ§,
þò Ýπß τü πλεßστον ßσχýοò καΙ ýπü νεωτÝρων μÝν
διατÜξεων ÝγκατεσπαρμÝνων üμωò εßò τοικßληò
μορφηò νομοθετÞματα.

Αß διατÜξειò αδται, θεσπισθεßσαι εßò χρüνουò
διαφÝροιπαò οýσιωδþò τδν σημερινþν, αß δÝ νεþ-
τεΡαι οOσαι Üσýνδετοι Üνευ üρολογικÞ§ Ýνüτητοò
καß ρυθμισταß εßδικδν κατÜ κανüνα κυκλοφορι-
ακþν θεμÜτων, ÜποτελοOν νOν νομοθετικüν σχÞμα
ÜκατÜλληλον διξ τÞν σýγχρονον κυκλοφορßαν, τÜ
ζητÞματα τÞò üποßαò συνδÝονται ÜρρÞκτωò μÝ
τÞν οßκονομßαν, τÞν ÜσφÜλειαν καß τÞν εýρυθμßαν
Ýν γÝνει τÞò Χþραò. 'Εξ ÝτÝρου αß Ýν λüγφ δια-
τÜξειò μÞ διατελοδσαι, διÜ τοýò αýτοýò Cοò «ßψω-

τÝρω λüγουò, Ýν Üρμονßg πρüò τÜò νεωτÜταò περß
κυκλοφορßαò διατÜξειò τþν Üλλων χωρδν "Þò 

ε0-
ρωπαΙκÞ§ ßδßg Κοινüτητοò Þ καf ÜντιθÝτωò τοýτων
ßστÜμεναι, εΤναι üμοßωò ÜκατÜλληλοι üπωò ρυθμß-
σωσι θÝμmα προκýπτοντα Ýκ τÞò διεθνοOò Ýπικοι-
νωνßαò, ÜττοτελοOσι δÝ τß>ò Ýκ τοýτου Üρνητικüν πα-
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ΡÜγοντα εßò τÞν προσπÜθειòτν τÞò προσελκýσεωò
τþν ξÝνων εßò τüν τüπον μαò.

Τδ üντι οß ξÝνοι αýτοκινητισταß, εßθισμÝνοι εßò
κυκλοφορßαν ýπü εýεργετικÜò διατÜξειò, διστÜζουν
νÜ κυκλοφορÞσουν δι' αýτοκινÞτων üχημÜτων Ýν
'ΕλλÜδι ýπü αýστηρÜò Þ Üλλωò Üτελεßò διατÜ-
ξειò.

¹ ιßνÜγκη δθεν, üπωò Þ περß κυκλοφορßαò Ýπß
πÜσηò üδοδ τþν üχημÜτων, πεζþν καß ζþων νομο-
θεσßα μαò ÜναμορφωθΠ καß περιληφθfr Ýν Ýνιαßφ
κειμÝνω-Κþδικι-ßνα αß διατÜξειò αýτÞò Ýναρμονι-
σθþσι πρüò ÝαυτÜò καß τρüò τÜò διεθνþò ßσχυοý-
σαò, Ýτι δÝ διÜ τÞν üρολογικÞν καß νομοθετικÞν αý-
τδν üμοιομορφßαν, κατÝστη ÝπιτακτικÞ κατÜ τÜ
τελευταßα Ýτη,

'ΕντεOθεν, Þ διÜταξιò το0 Üρθρου 16 ταρ. l
καß 2 τοδ Ν. ΔιατÜγματοò 3990) Ι959, δι' Þò σýν-
ιστÜται εßδικÞ ÝπιτροπÞ συντÜξεωò Κþδικοò ¼δι-
κÞò Κυκλοφορßαò Ýν 'ΕλλÜδι.

ΔιÜ τÞò ýπ'Üριθμ. 103601)5.1.61 <iτοφÜσεωò Þ-
μþν ÝθεωρÞθη þò περατωθÝν τü Ýργον τÞò þc Üνω
'ΕπιτροττÞò καß συνεστÞθη Ýπιτροττη διÜ τÞν τελικÞν
Ýτεξεργασßαν καß σýνταξιν τοδ Κþδικοò, Þτιò Ü-
πετελÝσθη Ýκ τþν:

1. Κωνσταντßνου Τρικοýπη, Γενικο0 Γραμμα-
τÝωò ¾πουργεßου Συγκοινωνιþν καß Δημο-
σßων "Εργων, þò ΠροÝδρου

2. ΛυσÜνδρου Ζþρα, ΠαρÝδρου Νομικοδ Συμ,
6ουλßου ΚρÜτουò

3. 'ΙωÜννου Βεργοποýλου, Διευθυντο0 ¾πουρ,

γεßου Δικαιοσýνηò
4. Δημητρßου ΞηρουχÜ*η, Δικηγüρου

5. Δημητρßου Βαρ6Ýρη, Δικηγüρου
6. Κωνσταντßνου Νικολοποýλου, ΔημοσιογρÜ-

φου
7. ΛÜμπρου ΚορομηλÜ, ΔημοσιογρÜφου
Β. Γεωργßου Πρε6ελÜκη, Δ) το0 'Ενþσεωò

'Ασφαλιστικþν'Εταιριδν
9. 'ΙωÜννου Κατσαρο0, Εßσηγητο0 Γεν, Δ)σε-

ωò Μεταφορδν, þò ΓραμματÝωò
¹ 'ΕπιτροπÞ, προελθοOσα εßò τÞν τελικÞν δια-

μüρφωσιν το0 σχεδßου Κþδικοò ¼δικÞò Κυκλο-
φορßαò, ÝπερÜτωσε τü Ýργον ,πιζ, συντüνωò Ýργα-
σθεßσα, εßò Ýκπληκτικδò 6ραχý χρονικüν διÜστη-
μα καß παρÝδωκε τοOτο Þμßν.

Τü ýπο6αλλüμενον σχÝδιον Κþδικοò ¼δικÞ§
Κυκλοφορßαò, προßüν ÝνδελεχοOò καß ÝπισταμÝνηò
Ýπεξεργασßαò, παρßσταται τbò Üρτιον νομοθÝτημα,
ßκανüν, ÝÜν Þθελεν ÝφαρμοσθÞ αýστηρþò, üπωò
συμ6Üλη Üποτελεσματικδò εßò τÞν δημιουργßαν
εýρýθμου, Üσφαλοδò καß Üκωλýτου κυκλοφορßαò
προσþπων καß üχημÜτων.

ΔιÜ το0 σχεδßου μετα6Üλλονται κατÜ κανüνα
εßò θετικÜò διατÜξειò αß Ýκ τÞò μακρÜò πρακτικÞò
ÜσκÞσεωò δημιουργηθεßσαι Ýπωφελεßò διÜ τÞν κυ-
κλοφορßαν συνÞθειαι, καταργοΟνται Þ Üπαγορεý-
ονται αß Ýπι6λα6εßò τοιαδται, εßσÜγοτπαι αß θεωρη-
θεßσαι þò Ýπιτυχεtò διατÜξειò ξÝνων Κωδßκων-πÜν-
τεò σχεδüν, ßδßg τ6ν συγγεν6ν χωρδν, ÝμελετÞ-
θησαν- αßτινεò δμ.ò προσηρμüσθησαν εßò τÞν
ÝλληνικÞνπραγματικüτητα καß τÜò κρατοýσαò Ýν
τÞ Χþρg συνθÞκαò καß θεσπßζονται νÝαι διατÜ-
ξßιò, καινοτüμοι πολλÜκιò, üσÜκιò τοOτο Ýπι6Üλ-
λουν Þ πρüοδοò Ýν τfl τεχνικff καß Þ ÜνÝλιξιò τ6ν
κοινωνικδν ÜντιλÞψεων,
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¿ò πρüò τÜò ποινικÜò κυρþσειò προεκρßθη Þ
κατÜ περßπτωσιν Ýν τÝλει ÝκÜστου κεφαλαßου Þ
Üρθρου παρÜθεσιò αýτþν, Üντß τÞò συγκεντρþσε-
ωò Ýν εßδικQ κεφαλαßω, κατÜ τÜ πρüτυπα το0 Γαλ-
λικοý καß 'Ιταλικο0 Κþδικοò. Διευκολýνεται οý-

τω Ýτι μÜλλον Þ χρÞο,ò καß Þ ÝφαρμογÞ το0 Κþδι-
κοò ýπü τþν Δικαστηρßων καß ßδßg τþν Üστυνομι-
κþν üργÜνων.

Σημειοδται δτι αß καθ' Ýκαστον παρα6Üσειò,
Üξιολογοýμεναι κατÜ τü μÝγεθοò τÞò Ýπικινδυνü-
τητοò καß τοý τυχüν κινδýνου Ýκ τοΟ ÜποτελÝσμα-
τοò τηò πρÜξεωò Þ .Þò παραλεßψεωò κολÜζονται
διÜ κλιμακþσεωò ποινþν στερητικδν τÞò Ýλευθε-

ρßαò καß χρηματικþν. 'Εξυτακοýεται δτι ÝÜν συν-

τρÝχη περßπτωσιò ÝφαρμογÞò αýσττιΡοτÝραò δια-
τÜξεωò τοδ Ποινικο0 Κþδικοò συνεπεßg τελÝσεωò
Ýκ τ6ν κυκλοφοριακþν παρα6Üσεων ÝτÝρου ÝγκλÞ-

ματοò Ýφαρμüζονται αß οßκεßαι το0 Ποινικο0 Κþδ_ι-

κοò διατÜξειò, εßò πÜσαν δÝ περßττωσιν καß αß περß
συρροÞ§, þò καß περß ýποτροπÞò διòττÜξειò αýτο0,

ΤÜ Ýπß μÝρουò ΚεφÜλαια τοΟ Κþδικοò περιÝ-

χουσιν:

'Εν Κεφαλαßφ Θ' (Üρθρα 75-115) περιÝχον-
ται οß 6ασικοß κανüνεò üδηγÞσεωò καΙ συμπερτφο,

δηγÞσεωò, tνα Üποκλεισθfr Þ καταστρατÞγησιò 6α.
σικþν κυκλοφοριακδν διατÜξεων þò καß Þ ÝπισÞ-

μανσιò σταθμεýοντοò üχÞματοò δι' εßδικÞò πινακß-
δοò.

Δι'εßδικÞò διατÜξεωò (Üρθρον ΙΙ0) Üιπιμετω-
πßζεται τü Ýξüχωò σο6αρüν θÝμα τÞò üδηγÞσεωò ü-

χημÜτων ýπü Üτüμων τελοýντων ýτü τÞν ÝπÞρειòτν
οßνοπνεýματοò Þ τοξικδν οýσιþν. ΔιατÜξειò ρυθμß-
ζουσαι τü θÝμα προßτπÜρχουσι καß εßò τüν Νüμον
Φ4Ι ) Ι930 «περß μÝθηò üδηγþν» καß εΙò τüν ßσχýον-
τα Ποινικüν Κòbδικα (Üρθρ. l93) πλÞν εßδικþτερον
Ýν τQ Κþδικι 'ΟδικÞò Κυκλοφορßαò λαμ6Üνεται
εßδικÞ πρüνοια πρüò διαπßστωσιν τÞò μÝθηò τοý ü-
δηγο0 Þ τÞò μÝθηò το0 πεζοδ συνεπεßα χρÞσεωò οß-
νοπνεýματοò Þ τοξικþν οýσιδν Ýτß περιτττþσεων
θòòνατþσεω§ Þ 6αρεßαò σωματικÞò 6λÜ6ηc.

'ΙδιαιτÝραò σο6αρüτητοò εßναι αß διατÜξειò αß
εßσÜγουσαι τÜò ýποχρεþσειò τþν üδηγþν εßò περß-
πτωσιν προκλÞσεωò <ßπυχÞματοò (Üρθρον 111 ) . ΔιÜ
τþν προýπαρχουσ6ν διατÜξεων δÝν διησφαλßζετο
Ýξ üλοκλÞρου καß κατÜ τρüπον Üποτελεσματικüν
Þ παροχÞ 6οηθεßαò εßò τü θΟμα το0 ÜτυχÞματοò.
ΔιÜ τ6ν εßσòòγομÝνων νÝων διατÜξεων ÝπιτυγχÜνε-
ται τοδτο διÜ τÞò συγχρüνου τροστασßαò το0 Ýπε-
νεγκüντοò τÞν ζημßαν üχÞματοò Üν οδτοò Þθελε τη-

ΡÞσει τÜò Ýπι6αλλομÝναò ýποχρεþσειò του. Οδτοò
δÝν θÜ συνÝχεται πλÝον Ýκ το0 φü6ου τÞò συλΛÞ-
ψεωò, Þν διÜ νÜ Üποφýγη ÝγκατÝλειπε τü ΘOμα Ü-
6οÞθητον. ΔεδομÝνου δτι ÝνταOθα πρüκειται περß
ÝγκλημÜτων μÞ τροερχομÝνων Ýκ δολßαò προαιρÝ-
σεωò αß δÝ ÝπακολουθοOσαι δßκαι εßναι ÜστικÞò φý-
σεωò (περß Üποζημι<ßισεωò το0 παθüντοò κλπ.) Þ-
γαγεν Ü6ιÜστωò εßò τÞν εßσαγωγÞν τþν νÝων τοý-
των διατÜξεων δι' þν ÝτιτυγχÜνεται λυσιτελþò Þ

14
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6οÞθεια τοδ θýματοò καß Üποφεýγεταß Þ ταλαιπω-
ρßα το0 üδηγοΟ Ýκ τÞò κρατÞσεωò, Þτιò προκειμÝνου
περß σωματικþν μüνον κακþσεων δÝν παρßσταται
δεδικαιολογημÝνη.

'Εν τQ Κεφαλαßω Η' καß Ι Α' περιÝχονται αß
τελικαß καß μετα6ατικαß διατÜξειò, μεταξý τþν ü-
ποßων καß Ýκεßναι το0 ßδιαζοýσηò σημασßαò Üρθρου
]17, δι' δν τροποποιεßται τü Ýπß 50ετßαν ßσχδσαν
ÜκλονÞτωò καθεστþò τοδ Νüμου ΓΠΝ) Ιβ]Ι «περß
τÞò Ýξ αýτοκινÞτων ποινικηò καß ÜστικÞò εýθýνηò
καß ßδßg τþν Üρθρων 4 καß 5 αýτοO».

ΚατÜ τÜò διατÜξειò ταýταò Þ παρÜ6ασιò κα-
τÜ τÞν ÝπÝλευσιν τÞò ζημßαò ýπü το0 ζημιωθÝντοò
τþν πÜση§ φýσεωò περß τÞò κυκλοφορßαò διατÜ-
ξεων καΘ' üν χρüνον ü üδηγüò τοδ Ýπενεγκüντοò τÞν

ζημßαν üχÞματοò þδÞγει τοOτο συμφþνωò πρüò αý-
τÜò τεκμηριοß, οýχß ÜμαχÞτωò 6ε6αßωò, τÞν ýπαι-
τιüτητα το0 ýποστÜντοò τÞν ζημßαν τρßτου.

Οýτω διÜ το0 Üρθρου ]17 το0 σχεδßου κÜμ-
πτεται Ýτι Þ 6ασικÞ ÜρχÞ το0 Νüμου ΓΠΝ τÞò εý-
θýνηò πρüò Üποζημßωσιν Ýκ τοδ κινδýνου Üνεξαρ-
τÞτωò τÞò ýποκειμενικηò ýπαιτιüτητοò τþν ýπο-

χρÝων, διÜ τÞò μεταθÝσεωò ýπü τÜò Ýν τοýτφ τασ-
σομÝναò προýποθÝσειò το0 6Üρουò τÞò Üποδεßξεωò
τþν Νüμφ ýποχρÝων εßò τüν ζημιωθÝντα Ýκ τÞò
λειτουργßαò μηχανοκινÞτου üχÞματοò τρßτον, δη-

λαδÞ τüν πεζüν, καß Ýν γÝνει πÜντα μÞ üχοýμενον
αýτοκινÞτου, ÝξαιρÝσει τþν Ýπι6ατþν λεωφορεßων.

Περß τÞò ÝτιστημονικÞò üρθüτητοò το0 θιγο-

μÝνου διÜ τÞò θεσπιζομÝνηò διατÜξεωò κανüνοò
τÞò εýθýνηò πρüò Üποζημßωσιν Ýκ το0 κινδýνου Ü-
νεξαρτÞτωò τηò ýποκειμενι}ßò ýπαιτιüτητοò ποικß-
λαι διετυπþθησαν κατÜ καιροýò ÜντιρρÞσειò καß
ÝπιφυλÜξειò, ÝπεκρÜτησεν üμrò τελικδò Þ Üντßλη-

ψιò üτι τü ýφιστÜμενον τοδτο νομοθετικüν καθε-
στþò Ýδει νÜ διατηρηθÞ. "Ηδη üμrò, þò Ýκ τþν μÝ-
τρων Üτινα ÝλÞφθησαν ýπÝρ τÞò ÜσφαλοOò κυκλο-
φορßαò τþν πεζþν, περß δν κυρßωò πρüκειται, καß
εκ τÞò ÜνÜγκηò üπωò οß τελευταßοι οOτοι ýπο6οη-
θÞσωσι διÜ τÞò ηýξημÝνηò προσοχÞò των τÞν προσ-
πÜθειαν πρüò δημιουργßαν Üκωλýτου κυκλοφορßαò,
ßδßωò εßò τÜò μεγÜλαò πüλειò, Ýπι6Üλλεται üπωò
καθιερωθff καß Üντßστοιχον τεκμÞριον τοΟ πεζο0
κλπ. ÝÜν οδτοò παρÝ6η τÜò περß κυκλοφορßαò δια-
τÜξειò, ü δÝ üδηγüò το0 üχÞματοò Ýκßνει τοΟτο συμ-

φþνωò πρüò αýτÜò.
ΔÝον δθεν νÜ θεωρηθfl þò δεδικαιολογημÝιπ1

καß Üναγκαßα Þ τοιαýτη Ýκ τοΟ κανüνοò παρÝκκλι-
σιò.

Τü παρüν σχÝδιον Ν.Δ. εßσηγοýμεθα üτωò τý-

χι τÞò Ýγκρßσεωò τÞò 'ΕθνικÞò 'Αντιπροσωπεßαò
κατÜ τÞν διαδικασßαν τÞò ÝπιΨιΨßσεωò τþν Κωδß-
κων, συμφþνωò τQ Üρθρφ 57 το0 ΣυντÜγματοò .

'Εν ¶θÞναιò τfl 29 Μαßου Ι962
Οß ¾πουργοß

'Επß τÞò Δικαιοσýνη§
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

'Επß τ6ν Συγκοινωνιþν
Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

'Επß τδν'Εσωτεριß<þν
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ο ΞπttHχol ΙΩΔtΞ οΔιΙΗΞ ΙΥΙ^οοοΡιΑΙ
ΕΡιΙΙΞτΑι ΔΗχοΞtΞΥχΞ)aοΞ ΞΙΞ τΗΝ ΞοΗ-

χΞΡιΔΑ τΗΙ ΧΥΙΞΡΧΗΙΞΩΙ τΞΥΧοΞ 
^,. 

οΥ^-

^ο}Ι 
ΑΡιΘ. ßß0 τΗΞ 25 toY^toy ß962
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εγα

οΡοΛοΓιΑ
¼δüò -2β'-
Αýτοκιwlτüδρομοò -2γ' -
ΚòòτÜστρωμα -2δ'-
¼δüστρωμα -2ε'-
"Ερεισμα -2στ'-
Πεζοδρüμιον -2ζ'-
Ποδηλατüδρομοò -2η'-

Περιεχüμ

Περι εχOμεγα

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Οß πρþτοι Üρι-
θμοß ταß τÜ Üλλα στοιχεßα, ÜμÝ-

σωò μετÜ Ýιαστον περιεχüμενον

Ü,νωφÝρονται στÜ Üρθρα ιαß, τÜ.ò

ταραγρÜφουò τοý σχετιχοý Νü-

μου. 
*Ετσι, εýχολα ü Ýνδιαφερü,

μεγοò μπορεß ν' ÜνατρÝξη αßò τü
Ýπßσημον τεßμενον τοý Κþδιχοò
¼διτÞò Ι(υιλοφορßαò. Οß δεý-

τεροι (οß Üχραßοι) Üριθμοß Üνα-

φÝρονται στßò σελßδεò τÞò πα-

ροýσηε Ýχδüσεωò.

4
4
4

4
4
4
4

ΣΥΝΔΡοΜΗ ΠΑΘοΝΤοΣ -|Ιlι| -

ΑΔΕιΑι οΔΗΓοΥ -65-
ßσχýò Üδεßαò -66fl-

Ýπß μοτοποδηλÜτου -99τ'-

5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8

9
9
9
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σιγαστÞρ -Ξ9α'-

διòτχωρισμοß δýο λωρßδων -9Ι2Ο'-δριον üδοστρþματοò _9|2γ':

ßßνευ μηχανÞò Þ ζþα -7tli-

ι3
]3
14

15
ι5
]6
ι6
16
17
17
17

18
ι8
19
2ο
22
27
23
24
23

24
24
25
26

ΤÜ εßκονιζüμενα εΙò τü 6ι6λßον αýτü ßσχýουν γενι-
κþò στÞν ýπüλοιπη Εýρþττη. 'Ο δικüò μαò κþδιξ
δÝν τÜ ÜναφÝρει τüσον λετπομερδò.

Αýτü εßδικδò τü φωτεινü σÞμα δÝν προ6λÝπεται
ýπü το0 ΚòΙιδικοò. 'Εφ' üσον δμωò χρησιμοποιεßται
Ýδþ, τü περιÝλα6ε Þ ÜνÜ χεßραò Ýκδοσιò,

80
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( Σιη,Ýχεια) Σελßò
ÜλλòòγÞ λωρßδοò -rClΞ-

ßππαστß κßνησιò Ýπß γραμμþν -9/{τ'-

ΕΛιΓΜοΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ _07/t_
ΚιΝΗΣ ]Σ ΠΡοΣ ΤΑ οΠι ΣΩ _tr_
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΣ

üδüò μÝ Ýμπüδιον καß κλßσιν -Ι9ι2a'-
Ýπß 'Εθνικþν üδþν -7912γ'-

26
26
26
27
28
28
28
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29
30
3ο
30

31

31

31

32
33
33
33
33
33

34
35
35
35
35

36
36
36
36
36
37
38
38
38



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( ΣιwÝχεια) Σελßò
Üπαγüρευσιò λüγω κυρτÞò ÜλλòòγÞò κλßσεωò Ο0/76' 38
Üπαγüρευσιò λüγω παρομοßαò κινÞσεωò
Üλλου-80/7δ'καΙθO/ß- ....,.39
Üταγüρευσιò λüγω τινακßδων Þ γραμμþν Θ0/7γ' , , 39
εßòμονοδρüμουò-80/7η'- , ..40
εßò üδüν τουλÜχιστον 2 λωρßδων ÜνÜ κατεýθυνσι80/7η 40
εßò üδüν 2 χωριστþν üδοστρωμÜτων -Θ0/7η'- . . . 4Ο
σταθμευμÝνου üχÞμòττοò πρü δια6Üσεωò

41

41
41

41
42

κυρßα ýποχρÝωσιò üδηγο0 -76lr-
συναγωνισμüò -76l Ξ-

54
58
58
58
59
59

60
60
60
60

61

61
62
62
63
63
64
64
64
64
65
66

67
67
68
69

4Ζ
42

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΣιτÝχεια) Σελßò
εßòμονοδρüμουò-90/ß- .,....53

ΣΤΑΘΜΕΥΣ Ι Σ

ÜποκÜθαρσιò üδοΟ -95/ß-

διαδοχικÞ χρÞοιò φþτων -85/ßτ'-
Üντß Þχητικþν üργÜνων | Θ9/-2-

ΗΧΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Üπαγüρευσιò -09/ß-

* ΠροσοχÞ. Εßò τÞν ποινÞ τÞò σελßδοò 60 μετÜ τßò
τελευταßεò λÝξειò «Þ καß οß δýο» νÜ προστεθÞ Þ

φρÜσιò <<μαζß τοινÝò».

+* ΤÜ τεριεχüμενα τοο συγκεντρωτικο0 πßνακοò εý-

Ρßσκονται εßò τüν Κþδικα ýπü στοιχεßα: 30-33)
]-37)1 καß 2-59-63)2-'l08)2, Üναλüγωò τÞò
πεΡιπτþσεωò.

42
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50
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53
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Τδ βιβλßο αýτδ Ýγραψε ιαß συνÝθεσε

ü ΔÜμπροò Γ. Κορομηλßò

Φωτογραφßεò :

Γελοιογραφßεò:

¸ξιßφυΠον :

Σελιδοποßησιò :

«Πρδτοò» :

Φωτο - οφφσετ:

Χρßαοò Μπρßιμαν
'Ηλßαò Σχουλθò

Μανüν ΚαμτÜνη - ΠανΕ
ΤÜσοò Παγχαλßδηò
Μ,χηδ ΚοχχινÜχη6
ºωÜννηò Διχαθοò

'Η τελιχÞ χαλλιτεχνιχÞ Ýπεξεργασßα Ýγινε Üπδ

τÞν ΔÝνα Πανουòσοποýλου

Α, ΕκΔοΣιΣ - ΑΥτοΥΣτοΣ 1162. ΑΝτιτΥπΑ 30.000

ΔΙΑ 
^οτΑΡΙΑΣΙι{οΝ 

τΗΣ ΧΒΡ ΕΛΛΑΔοΣι 
^Ιλ,ιΙτΕΔ,,
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ΣΤΑΣΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΗ ΣτΑΣΕΩΣ

ΕΝΔΕ|ΞΕιΣ ηΡοΕΞε-
ΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΕγΣΕΩΣ

ηΟΡΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΑ
θΕ^Η

nOPEΙA ΟΠΟΣ ΤΑ
ΒΕ^Η

ΠΟΡΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΟ
ΒΕΛοΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗ_
ΜΑτοΣ

Ε
ΤΗΛΕΟΩΝΟΝ

Ε
Σ ΥΝΕΡΓΕΙΟΝ

] ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ
ΔΑ ΣοΣ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕγΣΕΩΣ
ΔΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑΧΩΡοΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΟΣ

ειΔικΗ πιΝΑκιΣ κΑ-
τΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ü Αηο-

ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ. ΣτΑΣΕοΣ τογ εικο_ΣΕΩΣ ΝιΖοΜεΝοΥ ΕιΣ τοΝ

^ΕΥκοΝ 
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Οß πιναχßδεò ε[ναι πÜντοτε τριγοτνιιÝò.
Τü χρþμα των δÝν εßναι ýποχρεωτιχüν.

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΩ
ΜΑ^ιΕΣ

ΔιΑΣτΑΥΡΩΣιΣ ΑΝεγ
ΠΡΟΤΕΡΑ ΙΟΙ ΗΤΟΣ

Κ^ΙΣΙΣ οΔοΥ (ΑΝΑ
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ
ΣτοΝ)

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΝΕ
ΧΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΙ

ΣΤΡΟΦΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΡΟΟΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΛßΑΣΤΑΥΡΟΣΙ Σ ΜΕ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
Κ|ΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΠΩΣ
το ΒΕΛοΣ

ΔιΑΣτΑΥΡΩΣιΣ ΜΕ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΠΩΣ
το ΒΕ^οΣ

ΣΤεΝΩΤΕΡΟΝ ΟΔΟ
ΣτΡοΜΑ

ΟΛΙΣΘΗΡΟΝ ΟΔΟ,
ΣτΡοΜΑ

ΚΙΝΗΤΒ ΓΕΦΥΡΑ Κ ιΝΔΥΝοΣ
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Οß πινÜχßδεò εßναι
Τü χρþμα των δÝν

πÜντοτε τριγωνιχÝò.

εΙναι ýποχρε«υτιχüν.

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΩ_
ΜΑ^ιΕΣ

Δ ΑΣΤΑΥΡΟΣΙΣ ΑΝΕΥ
ΠΡΟΤΕΡΑ ΟΤΗΤΟΣ

ΕπιΚιΝΔΥΝο] ΣΥΝΕ,
ΧΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΙ

ΣΤΡΟΦΗ ΔΕΞ Α ΣΤΡΟΦΒ ΑΡ ΣΤΕΡΑ

Κ ΝΔΥΝοΣ

Δ ΑΣΤΑΥΡΟΣΙΣ ΜΕ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΠΟΣ
το ΒΕ^οΣ

Δ ΑΣΤΑΥΡΟΣΙΣ ΜΕ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟγ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΠΟΣ
το ΒΕ^οΣ

ΣΤΕΝΩΤΕΡΟΝ ΟΔΟ-
ΣτΡοΜΑ

Κ^|ΣΙΣ οΔοΥ (ΑΝΑ-
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ-
ΣΤοΝ)

ΟΛΙΣΘΗΡΟΝ ΟΔΟ-
ΣτΡΩΜΑ

ΚΙΝΗΤΗ ΓΕΦγΡΑ
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πΡοΕιΔοηοιΗτΗΡ|οΝ
ΑΦγΛΑΚτοΥ ΣιΔΗ_
ΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑ-
ΣΕοΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑ-
ΒΑΣΙΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑ.
ΒΑΣΙΣ ΑΦΥ^ΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΕ ΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡ|Α
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟ-
ΔΡοΜιΚΗΣ ΔιΑΒΑΣΕΩΣ
(τοποý!τοýγτqι ßü3ο
Δτü τtò τ9ιßò π9οη.
γοýμ.νeò ßι¾οχιü!ò)

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΕΙΣ ΟΔΟΝ
ΟΠΟΥ ΤΑ ΕΠ, ΑΥΤΗΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑ-
τΑ ΕΧοΥΝ nPoTEPAι-
οτΗτΑ

ΣΗΜΑ οΔοΥ ΜΕ ηΡο-
rEPA ιοτΗτΑ

ΣΗΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΤεΡΑ ΙΟΤΗΤΟΣ
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οι ΑΡιΘΜο| ΥηοΔΗ-
ΛΟΥΝ ΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕ_
ΤΡΙΚΗΝ ΑηΟΣΤΑΣΙΝ

ΟΔΟΣ ΜΕ ΥηΟΓΕΙΟΝ
ΔιΑΒΑ ΣιΝ

το ΒεΛοΣ ΥΠοΔΕι-
ΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝ_
ΣιΝ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟΝ
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