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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ – ΠΛΗΡΗΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/49/ΕΚ

Άρθρο 1
Σκοπός − Ορισμοί

1. Σκοπός του παρόντος είναι η πλήρης προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κεφα−
λαίου V της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «για την ασφάλεια των 
κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την Οδη−
γία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις άδειες σε 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την Οδηγία 2001/14/
ΕΚ, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σι−
δηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση 
σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και με την πιστοποί−
ηση ασφάλειας», η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό 
δίκαιο με το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των 
σιδηροδρομικών μεταφορών.

2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, διερευνάται 
κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα και σοβαρό συμβάν, με 
στόχο τη διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσαν το 
ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν και όχι τη διαπίστωση 
υπαιτιότητας και τον καταλογισμό ευθυνών ή την ανα−
γνώριση αξιώσεων.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του 
π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Σύσταση της Επιτροπής Διερεύνησης 

Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή, με την επω−
νυμία «Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχη−
μάτων και Συμβάντων», εφεξής καλούμενη «Επιτροπή», η 
οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση σιδηροδρομικών 
ατυχημάτων και συμβάντων, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 3 του π.δ. 160/2007, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Η Επιτροπή έχει έδρα την Αθήνα.

2. Η Επιτροπή έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική 
και οικονομική αυτοτέλεια, δεν υπόκειται σε έλεγχο από 
κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οφείλει 
να εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

3. Η Επιτροπή ενεργεί ανεξάρτητα από οποιονδήποτε 
διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομική επιχείρηση, φο−
ρέα χρέωσης, φορέα κατανομής, κοινοποιημένο οργανι−
σμό, την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, 
κάθε Αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης 
δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και από οποιοδήποτε φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο ή ρυθμιστικό φορέα, τα συμφέ−
ροντα των οποίων συγκρούονται με την αποστολή και 
τις αρμοδιότητές της.

4. Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση πεπραγ−
μένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3
Συγκρότηση – Θητεία μελών

1. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη: τον 
Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμη τακτικά μέλη. Ο Πρόε−
δρος και τα μέλη της Επιτροπή είναι πρόσωπα εγνω−
σμένου κύρους και διακρίνονται για την επιστημονική 
τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα 
ή εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα ή 
στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
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Άρθρο 48
Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας

1. Ο ορισμός του ρυμουλκούμενου οχήματος της
παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(κ.ν. 2696/1999, Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ρυμουλκούμενο: Το όχημα που στερείται ιδίας κινη−
τήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο 
ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα. Στην 
κατηγορία των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται και 
τα ημιρυμουλκούμενα. Στα ρυμουλκούμενα δεν περι−
λαμβάνεται τροχοφόρος εξοπλισμός για τη μεταφορά 
φορτίου που έλκεται ή ρυμουλκείται με τη χρήση ειδικού 
εξοπλισμού αποκλειστικά εντός κλειστού χώρου, και 
αποτελείται από άκαμπτο οριζόντιο επίπεδο αμάξωμα 
επί συμπαγών τροχών μικρής διαμέτρου χωρίς αερο−
θάλαμο.»

2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999) προστίθεται παράγραφος 
4α ως εξής:

«4α. Ειδικότερα, για τους οδικούς συρμούς μεταφο−
ράς οχημάτων επιτρέπεται η μεταφορά οχημάτων που 
προεξέχουν από το εμπρόσθιο τμήμα του συρμού μέχρι 
50 εκατοστά του μέτρου και από το πίσω τμήμα του 
συρμού μέχρι 150 εκατοστά του μέτρου. Οι προεξοχές 
αυτές μετρούνται από το απώτερο σταθερό τμήμα του 
αμαξώματος του συρμού μπροστά ή πίσω μέχρι του 
απώτερου σημείου του πρώτου ή τελευταίου οχήματος 
που αποτελούν μέρος του φορτίου αντίστοιχα. Κάποια 
από τα οχήματα που αποτελούν το φορτίο μπορούν 
να στηρίζονται σε εκτεινόμενες φορητές κατασκευές 
που προεξέχουν του αμαξώματος και δεν λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη μέτρηση των διαστάσεων, χωρίς να 
επιτρέπεται αυτές οι κατασκευές να εξέχουν και του 
φορτίου.»

3. Στο άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρ−
θρου εφαρμόζονται και για τον καθορισμό των θέσεων 
στάσης, αφετηρίας των λεωφορείων που διενεργούν δι−
εθνείς λεωφορειακές γραμμές, στις περιοχές της Περι−
φέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ−
σαλονίκης. Ειδικά, για τον καθορισμό θέσεων στάσης, 
αφετηρίας και στάθμευσης των ειδικών τουριστικών 
λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, 
στη διαδρομή, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της 
υπ’ αριθμ. 22212/29.10.2008 (Β΄ 2267) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφο−
ρών, όπως ισχύει, ο ΟΑΣΑ υποχρεούται να προβεί στον 
καθορισμό αυτών στην αιτούμενη θέση, εφόσον αυτή 
βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων 
από στάση μέσων μαζικής μεταφοράς του ΟΑΣΑ. Σε 
περίπτωση ύπαρξης στο ίδιο σημείο στάσεων περισσό−
τερων γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς, ως σημείο 
μέτρησης της άνω απόστασης λαμβάνεται το απώτερο 
σημείο στάσης από το σημείο, όπου ζητείται η ως άνω 
χωροθέτηση. Μέχρι τη χωροθέτηση των στάσεων από 
τον ΟΑΣΑ, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 13 του 
παρόντος, οι υφιστάμενες στάσεις θεωρούνται ως νο−
μίμως χωροθετημένες.»

4. Λεωφορείο Αστικού Τύπου επιτρέπεται να κυκλο−
φορεί επί της οδού χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ 
αυτού, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει, μόνο για ερευνητικούς 
σκοπούς στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής. Η κυκλο−
φορία του επιτρέπεται, μετά από απόφαση του οικείου 
Δημοτικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη των κατά 
τόπους αρμοδίων υπηρεσιών Τροχαίας ή των Αστυνο−
μικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, για 
καθορισμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένη αστική 
διαδρομή, η οποία καθορίζεται μετά από κυκλοφοριακή 
μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του 
ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει.

5. Το Λεωφορείο Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό επιβάλ−
λεται να διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς και αυτό−
ματα συστήματα, τα οποία εξασφαλίζουν συμπεριφορά 
κίνησης, πέδησης και ακινητοποίησης, αντίστοιχη με 
όχημα, το οποίο χειρίζεται οδηγός. 

6. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης του
Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, την ασφάλεια 
των επιβατών και των λοιπών χρηστών της οδού επι−
βάλλεται η παρακολούθηση του Λεωφορείου και της 
οδού στην οποία κινείται, καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησής 
του, από Κέντρο Ελέγχου μέσω ηλεκτρονικών συσκευών 
λήψης και καταγραφής εικόνας (κάμερες). Οι παραπά−
νω συσκευές τοποθετούνται επί του οχήματος και σε 
προκαθορισμένα σημεία της διαδρομής, προκειμένου να 
υπάρχει πλήρης έλεγχος της κίνησης του Λεωφορείου 
και της λοιπής κυκλοφορίας της οδού, ώστε να παρέ−
χεται η δυνατότητα ακινητοποίησής του από το Κέντρο 
Ελέγχου σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι συνθήκες 
κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης ανάγκης. 

7. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κίνη−
σης του Λεωφορείου στο Κέντρο Ελέγχου, οφείλει 
να είναι κάτοχος αντίστοιχης ισχύουσας κατηγορίας 
άδειας οδήγησης και ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 
ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει, ως οδηγός του οχήμα−
τος, για την ακινητοποίησή του, σε περίπτωση που το 



7968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

επιβάλλουν οι συνθήκες κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης 
ανάγκης. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 
οι διαδικασίες θέσης σε κυκλοφορία του Λεωφορείου 
Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, καθώς και οι λοιπές τε−
χνικές λεπτομέρειες για την ασφαλή κυκλοφορία του 
επί της καθορισμένης διαδρομής.

9. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδι−
κής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 52
Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορί−
ας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλα−
τοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην 
προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του 
οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λει−
τουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό 
και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων 
σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό 
χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή 
απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνο−
νται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμ−
βουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση 
μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό 
των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις 
αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης.

Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου, που κα−
θορίζονται στις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί 
από τις Υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύου ή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, λαμβάνονται με αποφάσεις των κατά τόπους 
αρμοδίων Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή 
Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:

α) Τους αυτοκινητόδρομους, τις οδούς ταχείας κυκλο−
φορίας και το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, τις παρα−
καμπτήριες οδούς αυτών και αυτές που τα επηρεάζουν.

β) Τα εκτελούμενα ή υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα 
συγκοινωνιακά έργα του Υπουργείου Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.

γ) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με 
αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων:

− Των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής εκτός των Δή−
μων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
ήτοι των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού− Ευόσμου, 
Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων− Μενεμένης, Καλαμαριάς, 
Νεάπολης− Συκεών, πλην της δημοτικής ενότητας Πεύ−
κων, Πυλαίας− Χορτιάτη, πλην της δημοτικής ενότητας 
Χορτιάτη, της δημοτικής ενότητας Θέρμης του Δήμου 
Θέρμης και της δημοτικής κοινότητας Καλοχωρίου του 
Δήμου Δέλτα.

− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, ήτοι των 
δημοτικών ενοτήτων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και Ιωλ−
κού του Δήμου Βόλου.

− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, ήτοι 
των δημοτικών ενοτήτων Ηρακλείου και Νέας Αλικαρ−
νασσού του Δήμου Ηρακλείου και της δημοτικής Ενό−
τητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. 

− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Πατρών, ήτοι των 
Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολικού, αρκτικού, Κεντρι−
κού και Νότιου Τομέα Δήμου Πατρέων, της Δημοτικής 
Κοινότητας Ρίου ( Αγίου Γεωργίου Ρίου), της Τοπικής 
Κοινότητας Ακταίου (Βερναδαίικων) και της Δημοτικής 
Κοινότητας Παραλίας.

− Του πολεοδομικού συγκροτήματος Λάρισας, ήτοι 
της δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων.

δ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της 
προηγούμενης περίπτωσης και στις οδούς που επηρε−
άζουν το ανωτέρω δίκτυο. 

ε) Την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο επί των ορίων, 
μεταξύ ομόρων ΟΤΑ.

Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις γνωστοποι−
ούνται άμεσα στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας 
ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα 
Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλο−
φορίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Αν από τη λήψη των μέτρων της παρούσας παραγρά−
φου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μετα−
φοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανι−
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την 
περιοχή αρμοδιότητάς του ή των αρμοδίων Υπηρεσιών 
των Περιφερειών για λεωφορειακές διαδρομές ΚΤΕΛ ή 
των Δήμων για αστικές λεωφορειακές διαδρομές, για 
τις άλλες περιοχές της χώρας.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην προηγούμενη πα−
ράγραφο μπορεί να λαμβάνονται προσωρινά εντός και 
εκτός κατοικημένων περιοχών, με απόφαση των κατά 
τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύν−
σεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους 
λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την 
αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων.

3. Με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, και με
την αυτή διαδικασία, μπορεί να καθορίζονται σε κα−
τοικημένες περιοχές, πεζόδρομοι ή περιοχές μόνο για 
την κυκλοφορία πεζών ή ατόμων με αναπηρίες ή πε−
ριοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου οι αποφάσεις αυτές 
επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, 
εφαρμόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις μελέτες, 
βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, 
περιλαμβάνεται αναγκαίως και ο κανονισμός λειτουρ−
γίας του πεζόδρομου.

4. α) Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκ−
πονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες Υπη−
ρεσίες της οικείας περιφέρειας ή του οικείου δήμου και 
του Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση 
αρμόδιος για τις Υπηρεσίες δημόσιας οδικής μαζικής 
μεταφοράς και με απόφαση του οικείου Δημάρχου, 
εξαιρουμένης της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., 
μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, 
στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής 
μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 
των τροχιοδρομικών οχημάτων.

β) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., ο κα−
θορισμός οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας, στις οποί−
ες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής 
μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των 
τροχιοδρομικών οχημάτων, γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά 
από εισήγηση του Οργανισμού με βάση το στρατηγικό 
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και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ο.Α.Σ.Α. και με βάση 
μελέτες που εκπονούνται από τον Ο.Α.Σ.Α. για τα μέτρα 
προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφο−
ράς έναντι των λοιπών οχημάτων, καθώς επίσης για την 
εγκατάσταση ειδικών σημάνσεων και για κάθε μέτρο 
που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των 
οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή 
και άνετη διακίνηση των επιβατών. Με όμοια απόφαση 
που λαμβάνεται μετά από σχετική μελέτη και πρόταση 
των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των 
κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται 
στις προαναφερόμενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία 
δίκυκλων μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλά−
των, καθώς επίσης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών 
για ορισμένες ημέρες και ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις 
καθορισμού οδών ή λωρίδων της παρούσας περίπτωσης, 
η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισμού, η συ−
νοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση εγκρίνο−
νται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων. Η υλοποίηση της σήμανσης, η τοποθέτηση 
και συντήρηση των διαχωριστικών μέσων ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών 
που βαρύνονται και με τις σχετικές δαπάνες.

γ) Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του υλικού και των στοιχείων διαχωρισμού καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.

δ) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Σ.Α.Σ.Θ., οι σχε−
τικές δαπάνες που αφορούν την κατασκευή και συντή−
ρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δημόσιας οδικής μα−
ζικής μεταφοράς προσώπων, βαρύνουν τον αντίστοιχο 
δήμο, ενώ το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης 
των ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου βαρύνουν το Φορέα 
Λειτουργίας.

ε) Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται 
με το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 
του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των μέτρων 
περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων καθορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας 
και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλο−
φορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, από δέκα (10) ημέρες μέχρι 
τρεις (3) μήνες.

5. Σε οδούς, στις οποίες για ειδικούς λόγους επιβάλλε−
ται η αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των οχημάτων 
ή ο περιορισμός της κυκλοφορίας τους, μπορεί να ορί−
ζεται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η 
δημιουργία ειδικών διαμορφώσεων του οδοστρώματος 
ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων. Με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορί−
ζονται οι κατηγορίες των οδών στις οποίες επιτρέπεται 
η δημιουργία των ως άνω διαμορφώσεων ή η τοποθέ−
τηση κινητών εμποδίων, οι προϋποθέσεις δημιουργίας 
ή τοποθέτησής τους, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήμανση που πρέπει 
να εφαρμόζεται, κατά περίπτωση. Εκείνος που παρα−
βαίνει την παραπάνω υπουργική απόφαση τιμωρείται 
με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και χρημα−
τική ποινή από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) 
ευρώ. Με τις ίδιες ποινικές κυρώσεις τιμωρείται και 

εκείνος που δημιουργεί ειδική διαμόρφωση ή τοποθετεί 
κινητά εμπόδια πριν από την έκδοση της υπουργικής 
αποφάσεως.

6. Για την ανακούφιση, την ομαλή και ασφαλή διεξα−
γωγή της οδικής κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την 
ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών διεξαγωγής 
της οδικής κυκλοφορίας με τα μέσα δημόσιας οδικής 
μαζικής μεταφοράς προσώπων ή για λόγους γενικότε−
ρου δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να λαμβάνονται 
μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή 
της στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων οποιασδή−
ποτε κατηγορίας ή ορισμένων κατηγοριών, καθώς και 
μοτοποδηλάτων σε ορισμένη περιοχή ή περιοχές της 
χώρας ή πόλεων ή κωμοπόλεων ή σε ορισμένη οδό ή 
οδούς ή και σε τμήμα οδού ή οδών. Στις περιοχές όπου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, 
έχει απαγορευθεί η στάθμευση οχημάτων και μοτοπο−
δηλάτων, εκτός από τις προβλεπόμενες από την παρά−
γραφο αυτή κυρώσεις, μπορεί να γίνεται και η μεταφορά 
του οχήματος ή του μοτοποδηλάτου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του παρόντος 
Κώδικα. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 
αυτή λαμβάνονται για την περιοχή της τέως Διοική−
σεως Πρωτευούσης με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη και για τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας με απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η παράβαση των 
διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το 
προηγούμενο εδάφιο τιμωρείται, για μεν τη στάθμευση 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κώδι−
κα, για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) 
ευρώ. Επιπλέον, στους παραβάτες που δεν συμμορ−
φώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων 
για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή άμεση έξοδο 
από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση 
μέχρι ενός (1) έτους.

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

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη μπορούν να επιβάλονται περιορισμοί στην 
κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της 
χώρας και να καθορίζεται η προσωρινή κίνησή τους σε 
χώρους στάθμευσης. Με απόφαση των οικείων Περιφε−
ρειακών Συμβουλίων καθορίζεται ωράριο τροφοδοσίας 
των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημά−
των. Οι μεν παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται 
βάσει των εξουσιοδοτήσεων του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου αυτής, τιμωρούνται με τις ειδικές διατάξεις 
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του ν. 3446/2006 που αφορούν τα φορτηγά οχήματα, οι 
δε παραβάτες των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει 
των εξουσιοδοτήσεων του δευτέρου εδαφίου της πα−
ραγράφου αυτής τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 
τετρακοσίων (400) ευρώ.»

10. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 94 του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999) αντικαθί−
σταται ως εξής: 

«β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα ασυμβίβαστα της 
άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων 
οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων 
και της λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεω−
ρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) 
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.»
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