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Μήνυμα Αστυνομικού Διευθυντή Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου 

 

Ο παρών οδηγός έχει ετοιμαστεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Μέτρα για την 
καλύτερη ενημέρωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών σχετικά με τους οδικούς κανόνες 
στην Κύπρο», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων 

Χωρών (ΥΤΧ) των Ταμείων Αλληλεγγύης. Απώτερος σκοπός της Δράσης είναι η ενημέρωση των 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο, σχετικά με τους κανόνες του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την ορθή χρήση και οδήγηση οχημάτων, καθώς και την ισχύουσα 

νομοθεσία για θέματα οδικής ασφάλειας. 

Πρόκειται για την έκδοση ενός εύχρηστου οδηγού και μια πρωτοβουλία η οποία, είναι 

συνυφασμένη με τις προσπάθειες που καταβάλλει το Τμήμα Τροχαίας για συνεχή ενημέρωση 

των πολιτών στα θέματα που αφορούν την Οδική Ασφάλεια, καθώς και την εφαρμογή διαφόρων 

πρακτικών για αντιμετώπιση του τροχαίου προβλήματος. Η Δράση, η οποία υλοποιήθηκε σε 

συνεργασία με την Enoros Consulting Ltd, είμαστε βέβαιοι ότι, μπορεί να συμβάλει σημαντικά 

στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων συγκρούσεων , αφού ως γνωστό, οι αλλοδαποί 

αποτελούν μια από τις ομάδες υψηλού κινδύνου, σε ότι αφορά την πρόκληση τροχαίων 

συγκρούσεων, λόγω μη επαρκούς γνώσης των Κανονισμών και του οδικού δικτύου, καθώς και 

άλλων παραγόντων.  

Συγχαίρουμε την εταιρία Enoros Consulting Ltd για την πρωτοβουλία της να αναλάβει τη 

συγκεκριμένη Δράση, αφού, τέτοιου είδους προσπάθειες, συμβάλλουν ουσιαστικά και 

καθοριστικά στη βελτίωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας. 

Είμαι πεπεισμένος ότι, ο εν λόγω οδηγός θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους 

Υπηκόους Τρίτων Χωρών, που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο.  

 

Δημήτρης Δημητρίου 

Ανώτερος Αστυνόμος  

Διευθυντής Τμήματος Τροχαίας 
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1. Εισαγωγή 

 
Το παρόν εγχειρίδιο με τίτλο «Ενημερωτικός Οδηγός για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 

της Κύπρου για Υπηκόους Τρίτων Χωρών  (ΥΤΧ)», προέκυψε στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Δράσης «Μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση των ΥΤΧ σχετικά με τους οδικούς κανόνες στην 

Κύπρο». Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ετήσιο Πρόγραμμα 2012, του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και υλοποιήθηκε από την εταιρία 

Enoros Consulting Ltd και την Αστυνομία Κύπρου (Τμήμα Τροχαίας). 

 

Η δράση στο σύνολο της, περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε 

υπηκόους τρίτων χωρών (ΥΤΧ) που διαμένουν στην Κύπρο, με αντικείμενο τους κανόνες του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), καθώς την ορθή χρήση και οδήγηση οχημάτων (αυτοκίνητο, 

μοτοποδήλατο, ποδήλατο κλπ), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες και 

κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται σε 

όλες τις επαρχίες της Κύπρου και η διάρκεια τους είναι έξι (6) ώρες θεωρητικής κατάρτισης, ενώ 

στη συνέχεια ακολουθεί τετράωρη πρακτική άσκηση με τη χρήση οχημάτων. 

 

Ειδικότερα, ο Ενημερωτικός Οδηγός για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) της Κύπρου για 

Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), αποτελεί ένα εύχρηστο και χρήσιμο εγχειρίδιο που 

περιλαμβάνει βασικά θέματα του ΚΟΚ της Κύπρου. Αναμένεται ότι η μελέτη και η χρήση του 

οποίου, από τους ΥΤΧ, θα συμβάλει στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους 

σχετικά με τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατά 

συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής τους ζωής στη Κύπρο.  

 

   

 

 

Λευκωσία, Μάιος 2014 
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 για παραχώρηση προτεραιότητας σε όχημα που εισέρχεται στον αυτοκινητόδρομο ή 
δρόμο ταχείας κυκλοφορίας,  

 

Πριν την αλλαγή σε δεξιότερη ή αριστερότερη λωρίδα πρέπει να δοθούν όλα τα αναγκαία 
προειδοποιητικά σήματα και να ληφθούν από τον οδηγό του οχήματος που προσπερνά, όλα τα 
υπό τις περιστάσεις αναγκαία μέτρα για ασφαλή αλλαγή λωρίδας,  

 

Δεν επιτρέπεται το προσπέρασμα οχημάτων από αριστερά ΕΚΤΟΣ στην περίπτωση 
συμφόρησης όπου η τροχαία στη μεσαία ή στις δεξιότερες λωρίδες κυκλοφορίας κινείται με 
χαμηλότερη  ταχύτητα από την τροχαία στις αριστερότερες λωρίδες, οπότε μπορούν τα οχήματα 
στις αριστερότερες λωρίδες να προσπεράσουν συνεχίζοντας την πορεία τους,  

 

Η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, όπου το οδόστρωμα έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας 
υπόκειται στους ακόλουθους Κανόνες Οδήγησης: 

 

(i) Τα μηχανοκίνητα οχήματα κινούνται στην αριστερή λωρίδα. 

 

(ii)   Επιτρέπεται η χρήση της μεσαίας ή της δεξιάς λωρίδας για κανονική οδήγηση ή για 
προσπέρασμα, όταν για οποιοδήποτε λόγο η αριστερή λωρίδα είναι κατειλημμένη και για τόσο 
χρόνο και απόσταση χρειάζεται για επάνοδο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή για 
παραχώρηση προτεραιότητας σε όχημα που εισέρχεται στον αυτοκινητόδρομο: 

  

         Πριν την αλλαγή σε δεξιότερη λωρίδα πρέπει να δοθούν όλα τα αναγκαία προειδοποιητικά 
σήματα και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για ασφαλή αλλαγή λωρίδας. 

 

(iii)  Δεν επιτρέπεται το προσπέρασμα οχημάτων, από αριστερά, εκτός στην περίπτωση 
συμφόρησης όπου η τροχαία στη μεσαία ή στη δεξιότερη λωρίδα κυκλοφορίας κινείται με 
χαμηλότερη ταχύτητα από την τροχαία στην αριστερότερη λωρίδα, οπότε μπορούν τα οχήματα 
στην αριστερότερη λωρίδα να προσπεράσουν από αριστερά συνεχίζοντας την πορεία τους.  

 

(iv)    Απαγορεύεται η χρήση της δεξιάς λωρίδας από: 

 οχήματα που σύρουν ρυμουλκούμενα. 

 μηχανοκίνητα οχήματα βαρέως τύπου με μικτό βάρος    μεγαλύτερο από 7,5 τόνους . 

 λεωφορεία με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 7,5 τόνους. 

2. Γενικές οδηγίες για τις ισχύουσες προτεραιότητες, τα όρια 
ταχύτητας, τον ορθό τρόπο χρήσης του αυτοκινητόδρομου και τη 
νομοθεσία αναφορικά με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, του 
προστατευτικού κράνους και του κινητού τηλεφώνου κατά την 
οδήγηση. 

 

Κανόνας: Στην Κύπρο οδηγούμε στην αριστερή πλευρά του δρόμου. 

 

Προτεραιότητες: Όταν είμαστε σε κύριο δρόμο και θέλουμε να στρίψουμε αριστερά σε πάροδο, 
έχουμε εμείς προτεραιότητα κινήσεως. Όταν από κύριο δρόμο στρίβουμε δεξιά σε πάροδο, 
πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από απέναντί μας. Όταν από 
πάροδο προσπαθούμε να εισέλθουμε σε κύριο δρόμο πάντα σταματούμε, εκτός αν υπάρχει άλλη 
σήμανση. Όταν προσεγγίζουμε κυκλικό κόμβο δίνουμε προτεραιότητα στα οχήματα που μας 
πλησιάζουν από δεξιά. 

 

Ειδικοί κανόνες οδήγησης στον Αυτοκινητόδρομο 
O αυτοκινητόδρομος έχει ανώτατο και κατώτατο όριο ταχύτητας 100 και 65 χιλιόμετρα 
ανά ώρα, αντίστοιχα.   

 

Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας από 
πρόσωπο το οποίο κατέχει μαθητική άδεια οδήγησης για το όχημα το οποίο οδηγεί, εκτός μόνο 
για σκοπούς εκπαίδευσης και νοουμένου ότι συνοδεύεται από αδειούχο εκπαιδευτή οδηγών, ή 
για σκοπούς εξέτασης για απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης. 
 

Χρήση Λωρίδων κυκλοφορίας: 

 

Όπου το οδόστρωμα έχει δύο, τρεις ή περισσότερες λωρίδες:  

   

(α) τα μηχανοκίνητα οχήματα κινούνται στην αριστερή λωρίδα,  

(β) επιτρέπεται η χρήση της μεσαίας ή των εξωτερικών λωρίδων για:      

  κανονική οδήγηση, ή για προσπέρασμα, όταν η αριστερή ή οι αριστερότερες λωρίδες 
είναι  κατειλημμένες, και για τόσο χρόνο και απόσταση χρειάζεται για επάνοδο στην 
αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ή  
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Απαγορεύεται η επαναστροφή στο οδόστρωμα της ίδιας κατεύθυνσης ή της αντίθετης 
κατεύθυνσης σε οποιοδήποτε σημείο αυτοκινητόδρομου ή δρόμου ταχείας κυκλοφορίας, εκτός 
μόνο από όχημα έκτακτης ανάγκης.  

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

Δεν επιτρέπεται η παρουσία ή η διακίνηση ανθρώπου σε οποιοδήποτε μέρος αυτοκινητόδρομου, 
εκτός εάν:- 

 

 είναι οδηγός ή επιβάτης οχήματος το οποίο ταξιδεύει ή σταθμεύει νόμιμα, σε 
αυτοκινητόδρομο 

 είναι εργάτης ή τεχνικός ασχολούμενος με έργα οποιασδήποτε μορφής στο χώρο αυτό,  

  είναι αστυνομικός, πυροσβέστης, γιατρός ή νοσοκόμος που εκτελεί υπηρεσία,  

 είναι πρόσωπο που σχετίζεται με την εξέταση τροχαίου δυστυχήματος ή την παροχή 
βοήθειας σε θύματα δυστυχημάτων, ή  

 είναι τεχνικός ή άλλο πρόσωπο σχετιζόμενο με την επιδιόρθωση, ρυμούλκηση ή 
μετακίνηση οχήματος εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων.  

                                         

      

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ 

Οποιοσδήποτε έχει την ευθύνη για τη μεταφορά ζώου με μηχανοκίνητο  όχημα χρησιμοποιώντας 
αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, οφείλει να διασφαλίσει ότι το ζώο:  

(i)   δεν θα μετακινηθεί από το όχημα, ή 

(ii)   αν είναι αναγκαία η μετακίνηση του έξω από το όχημα, να είναι προσδεμένο με λουρί ή 
να βρίσκεται κάτω από ασφαλή έλεγχο προσώπου.  

 

 

Κανόνες Οδήγησης σε Κατοικημένες Περιοχές 
 

Εδώ το ανώτατο όριο ταχύτητας, εάν δεν υπάρχει άλλο σήμα τροχαίας που να καθορίζει τα 65 
ΧΑΩ, τότε το όριο είναι τα 50 ΧΑΩ. 

 

 

Απαγορεύεται η επαναστροφή στο οδόστρωμα της ίδιας κατεύθυνσης ή της αντίθετης 
κατεύθυνσης σε οποιοδήποτε σημείο αυτοκινητόδρομου ή δρόμου ταχείας κυκλοφορίας, εκτός 
μόνο από όχημα έκτακτης ανάγκης.  

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

Δεν επιτρέπεται η παρουσία ή η διακίνηση ανθρώπου σε οποιοδήποτε μέρος αυτοκινητόδρομου, 
εκτός εάν:- 

 

 είναι οδηγός ή επιβάτης οχήματος το οποίο ταξιδεύει ή σταθμεύει νόμιμα, σε 
αυτοκινητόδρομο 

 είναι εργάτης ή τεχνικός ασχολούμενος με έργα οποιασδήποτε μορφής στο χώρο αυτό,  

  είναι αστυνομικός, πυροσβέστης, γιατρός ή νοσοκόμος που εκτελεί υπηρεσία,  

 είναι πρόσωπο που σχετίζεται με την εξέταση τροχαίου δυστυχήματος ή την παροχή 
βοήθειας σε θύματα δυστυχημάτων, ή  

 είναι τεχνικός ή άλλο πρόσωπο σχετιζόμενο με την επιδιόρθωση, ρυμούλκηση ή 
μετακίνηση οχήματος εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων.  

                                         

      

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ 

Οποιοσδήποτε έχει την ευθύνη για τη μεταφορά ζώου με μηχανοκίνητο  όχημα χρησιμοποιώντας 
αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, οφείλει να διασφαλίσει ότι το ζώο:  

(i)   δεν θα μετακινηθεί από το όχημα, ή 

(ii)   αν είναι αναγκαία η μετακίνηση του έξω από το όχημα, να είναι προσδεμένο με λουρί ή 
να βρίσκεται κάτω από ασφαλή έλεγχο προσώπου.  

 

 

Κανόνες Οδήγησης σε Κατοικημένες Περιοχές 
 

Εδώ το ανώτατο όριο ταχύτητας, εάν δεν υπάρχει άλλο σήμα τροχαίας που να καθορίζει τα 65 
ΧΑΩ, τότε το όριο είναι τα 50 ΧΑΩ. 
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3. Σήματα Τροχαίας 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα πιο βασικά σήματα που συναντά ένας οδηγός ή/και 
πεζός κατά την κίνηση του στις οδικές αρτηρίες. 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τα σήματα κατατάσσονται σε πέντε (5) 
κατηγορίες: 

1. Προειδοποιητικά Σήματα 

2. Προειδοποιητικά Σήματα Κινδύνου κοντά σε διασταυρώσεις 

3. Απαγορευτικά ή Περιοριστικά Σήματα 

4. Απαγορευτικά ή Περιοριστικά Σήματα για τη Στάση και Στάθμευση. 

5. Υποχρεωτικά Σήματα 

 

Προειδοποιητικά Σήματα 
 

 
Επικίνδυνη στροφή προς τα αριστερά 

 

 
Επικίνδυνη στροφή προς τα δεξιά 

 
Διπλή στροφή ή περισσότερες 

με την πρώτη προς τα αριστερά 

 

 
Διπλή στροφή ή περισσότερες 

με την πρώτη προς τα δεξιά 

 
Επικίνδυνη κατωφέρεια 

 

                                           
Απότομη ανωφέρεια 

 

Στα οχήματα των πιο πάνω κατηγοριών που δεν είναι εξοπλισμένα με συστήματα 
ασφαλείας δεν μπορούν να ταξιδεύουν τα παιδιά κάτω των τριών ετών. 
Παιδιά κάτω των 3 ετών και κάτω των 150 εκατοστών δεν μπορούν να ταξιδεύουν σε οχήματα 
των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2, Ν3 που δεν είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας.  
 
Τα παιδιά άνω των τριών ετών και ύψους κάτω των 150 αλλά τουλάχιστον 135 εκατοστών 
δύνανται να επιβαίνουν καθήμενα σε οποιοδήποτε κάθισμα των εν λόγω οχημάτων, 
νοουμένου ότι συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας για ενήλικους.  
Όταν αυτά τα παιδιά ταξιδεύουν με ταξί δύνανται να μη συγκρατούνται από σύστημα 
συγκράτησης για παιδιά.  (δηλαδή έστω και αν το ταξί διαθέτει σύστημα συγκράτησης). 
Όταν το ταξί δεν διαθέτει σύστημα συγκράτησης (για παιδιά) πρέπει να καταλαμβάνουν 
πισινό κάθισμα. (δηλαδή κάθισμα με ζώνη ασφαλείας) 
 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συστήματος συγκράτησης για παιδιά με μέτωπο προς τα 
πίσω σε θέση επιβάτη, η οποία προστατεύεται με μετωπικό αερόσακο, εκτός αν ο 
αερόσακος έχει απενεργοποιηθεί. 
 
Κάθε πρόσωπο ηλικίας τριών ετών και άνω που επιβαίνει καθήμενο σε οποιοδήποτε κάθισμα 
Λεωφορείου, δηλ. κατηγορίας: 
 

(i) Μ2 (Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ 
θέσεις πέραν του καθίσματος του οδηγού και μάζα που δεν υπερβαίνει 
τους 5 τόνους) και 

 
(ii) Μ3 (Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ 

θέσεις πέραν του καθίσματος του οδηγού και μάζα άνω των 5 τόνων) 
               
πρέπει να χρησιμοποιεί, τα συστήματα ασφαλείας με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα οχήματα 
αυτά. 
Δεν υπάρχει υποχρέωση στο Νόμο για παιδιά κάτω των 3 ετών να συγκρατούνται από 
συστήματα ασφαλείας, σε Λεωφορεία (οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3), ούτε και 
απαγορευτική διάταξη στο να μεταφέρονται με Λεωφορεία, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
μπορούν να μεταφέρονται καθήμενα πάνω σε ενήλικες, εντός των λεωφορείων. 
 
Πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα το οποίο επιτρέπει ή ανέχεται τη μη 
συμμόρφωση προσώπου ηλικίας κάτω των 16 ετών με τις πιο πάνω διατάξεις είναι ένοχο 
αδικήματος. 
 
Τα πρόσωπα άνω των 16 ετών είναι υπόλογα τα ίδια για παραλείψεις τους να 
συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Νομοθεσίας που διέπει τις ζώνες ασφαλείας. 
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Διασταύρωση πεζών 

 
Συχνή χρησιμοποίηση του  

δρόμου από παιδία 

 

 

 

 

Προειδοποιητικά Σήματα Κινδύνου κοντά σε διασταυρώσεις 
 

 

 
Φωτεινοί σηματοδότες 

 

 
Οδικά έργα                        

 
Διασταύρωση όπου η προτεραιότητα 

καθορίζεται από τους γενικούς κανονισμούς 
προτεραιότητας 

 
Κυκλοφορία διπλής 

κατευθύνσεως 

 
Ο δρόμος στενεύει και στις δύο πλευρές 

 
Ο δρόμος στενεύει στα αριστερά 

 

 
Ο δρόμος στενεύει στα δεξιά 

 
Κινητή γέφυρα 

 

 
Δρόμος που οδηγεί σε προκυμαία 

ή σε όχθη ποταμού 

 
Ανώμαλο οδόστρωμα 

 

 

 
Κυρτή γέφυρα ή κύρτωμα 

οδοστρώματος 

 
Σκάμμα (τάφρος) 

 
Ολισθηρός δρόμος       

                         

 
Χαλαρό χαλικόστρωμα 

 
Πτώση βράχων 

 
Πτώση δένδρων 

 

 
Ο δρόμος στενεύει και στις δύο πλευρές 

 
Ο δρόμος στενεύει στα αριστερά 

 

 
Ο δρόμος στενεύει στα δεξιά 

 
Κινητή γέφυρα 

 

 
Δρόμος που οδηγεί σε προκυμαία 

ή σε όχθη ποταμού 

 
Ανώμαλο οδόστρωμα 

 

 

 
Κυρτή γέφυρα ή κύρτωμα 

οδοστρώματος 

 
Σκάμμα (τάφρος) 

 
Ολισθηρός δρόμος       

                         

 
Χαλαρό χαλικόστρωμα 

 
Πτώση βράχων 

 
Πτώση δένδρων 

 

 
Διασταύρωση πεζών 

 
Συχνή χρησιμοποίηση του  

δρόμου από παιδία 

 

 

 

 

Προειδοποιητικά Σήματα Κινδύνου κοντά σε διασταυρώσεις 
 

 

 
Φωτεινοί σηματοδότες 

 

 
Οδικά έργα                        

 
Διασταύρωση όπου η προτεραιότητα 

καθορίζεται από τους γενικούς κανονισμούς 
προτεραιότητας 

 
Κυκλοφορία διπλής 

κατευθύνσεως 
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Δρόμος με προτεραιότητα 

 

 

Τέλος δρόμου με προτεραιότητα 

 

Προτεραιότητα σε οχήματα από αντίθετη 
κατεύθυνση 

 

 

Προτεραιότητα στην τροχαία της δικής σας 
κατευθύνσεως 

 

                                                                               

 

 

Απαγορεύεται η στροφή αριστερά 

 

 

Απαγορεύεται η στροφή δεξιά 

 

 

Απαγορεύεται η επι τόπου στροφή 

 

 

Απαγορεύεται το προσπέρασμα 

 

 

 

Απαγορεύεται στα φορτηγά να                    
προσπερνούν 

 

Ο αναγραφόμενος αριθμός δείχνει το                                             
ανώτατο όριο ταχύτητας (σε χιλιόμετρα) 

 

 

Δρόμος με προτεραιότητα 

 

 

Τέλος δρόμου με προτεραιότητα 

 

Προτεραιότητα σε οχήματα από αντίθετη 
κατεύθυνση 

 

 

Προτεραιότητα στην τροχαία της δικής σας 
κατευθύνσεως 

 

                                                                               

 

 

Απαγορεύεται η στροφή αριστερά 

 

 

Απαγορεύεται η στροφή δεξιά 

 

 

Απαγορεύεται η επι τόπου στροφή 

 

 

Απαγορεύεται το προσπέρασμα 

 

 

 

Απαγορεύεται στα φορτηγά να                    
προσπερνούν 

 

Ο αναγραφόμενος αριθμός δείχνει το                                             
ανώτατο όριο ταχύτητας (σε χιλιόμετρα) 

 

 

                        

           

 

 

           

 

Προειδοποίηση (με ένδειξη απόστασης) ότι 
πλησιάζουμε 

πλησιάζουμε προτεραιότητα 

 

 

Προειδοποίηση (με ένδειξη απόστασης) ότι 
πλησιάζουμε δρόμο με                                        

υποχρεωτική στάση (ΣΤΑΜΑΤΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Υποχρεωτικό ελάχιστο                                         Σήμα μονοδρόμου 

όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα 

 

 
Σήμα μονόδρομου 

 
Αυτοκινητόδρομος 

 
Τέλος Αυτοκινητόδρομου 

 

Διασταυρώσεις με δευτερεύοντες δρόμους 
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Απαγορεύεται η διέλευση σε φορτηγά.  

Η αναγραφή της χωρητικότητας σε 
επιπρόσθετο πλαίσιο τοποθετημένο κάτω από 
το σήμα θα σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει 

μόνο αν το επιτρεπτό βάρος του οχήματος 
ξεπερνά τον αναγραφόμενο αριθμό 

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε πεζούς 

 

 

 

 

Απαγορευτικά ή Περιοριστικά Σήματα για τη Στάση και Στάθμευση 
 

 
Απαγορεύεται η στάθμευση 

 

 
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 

 

 
Στάθμευση εκ περιτροπής,                           

Απαγορεύεται η στάθμευση κατά τις 
ημερομηνίες με περιττό αριθμό             

 

 

 
Ζώνη σταθμεύσεως περιορισμένης διάρκειας 

 
Στάθμευση εκ περιτροπής.                           

Απαγορεύεται η στάθμευση κατά τις 
ημερομηνίες με άρτιο αριθμό 

 

. 

 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση                            

σε όλα τα μηχανοκίνητα                            

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε οχήματα με                             
πλάτος πέραν των 2 μέτρων 

 

 

                                                               

    

             

Απαγορευτικά ή Περιοριστικά Σήματα 
 

 

Απαγορεύεται η είσοδος 

 

 

Κλειστός δρόμος σε όλα τα οχήματα και από 
τις δύο κατευθύνσεις 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε μηχανοκίνητα 
εκτός από δίτροχες μοτοσικλέτες 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε μοτοσικλέτες 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση                            

σε όλα τα μηχανοκίνητα                            

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε οχήματα με                             
πλάτος πέραν των 2 μέτρων 

 

 

                                                               

    

             

Απαγορευτικά ή Περιοριστικά Σήματα 
 

 

Απαγορεύεται η είσοδος 

 

 

Κλειστός δρόμος σε όλα τα οχήματα και από 
τις δύο κατευθύνσεις 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε μηχανοκίνητα 
εκτός από δίτροχες μοτοσικλέτες 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε μοτοσικλέτες 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση                            

σε όλα τα μηχανοκίνητα                            

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε οχήματα με                             
πλάτος πέραν των 2 μέτρων 

 

 

                                                               

    

             

Απαγορευτικά ή Περιοριστικά Σήματα 
 

 

Απαγορεύεται η είσοδος 

 

 

Κλειστός δρόμος σε όλα τα οχήματα και από 
τις δύο κατευθύνσεις 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε μηχανοκίνητα 
εκτός από δίτροχες μοτοσικλέτες 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε μοτοσικλέτες 

 

 

 

 

 

 

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε φορτηγά.  

Η αναγραφή της χωρητικότητας σε 
επιπρόσθετο πλαίσιο τοποθετημένο κάτω από 
το σήμα θα σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει 

μόνο αν το επιτρεπτό βάρος του οχήματος 
ξεπερνά τον αναγραφόμενο αριθμό 

 

Απαγορεύεται η διέλευση σε πεζούς 

 

 

 

 

Απαγορευτικά ή Περιοριστικά Σήματα για τη Στάση και Στάθμευση 
 

 
Απαγορεύεται η στάθμευση 

 

 
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 

 

 
Στάθμευση εκ περιτροπής,                           

Απαγορεύεται η στάθμευση κατά τις 
ημερομηνίες με περιττό αριθμό             

 

 

 
Ζώνη σταθμεύσεως περιορισμένης διάρκειας 

 
Στάθμευση εκ περιτροπής.                           

Απαγορεύεται η στάθμευση κατά τις 
ημερομηνίες με άρτιο αριθμό 

 

. 
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4. Σήματα από Αστυνομικούς 
Πάντοτε όταν πλησιάζουμε σε διασταυρώσεις, ελαττώνουμε ταχύτητα και αν τυχόν υπάρχει 
αστυνομικός ο οποίος να ρυθμίζει την τροχαία ακολουθούμε τις οδηγίες του, όπως δείχνει το πιο 
κάτω σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεωτικά Σήματα 
 

                                                                 

               

                                                                 

 

 

                         Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε 

 

 

Πλευρά διελεύσεως 

(τοποθετείται σε νησίδα ή εμπόδιο) 

 

Υποχρεωτικός κυκλικός κόμβος 
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Προσπερνούμε από τα δεξιά ένα άλλο αυτοκίνητο, εκτός αν: 

- ο οδηγός του δίνει σήμα ότι προτίθεται να στρίψει στα δεξιά και κατευθύνει το όχημα στο 
κέντρο του δρόμου οπότε, αν υπάρχει χώρος, το προσπέρασμα γίνεται από την αριστερή 
πλευρά του άλλου αυτοκινήτου, ή 

- σε δρόμο με δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, υπάρχει συμφόρηση και τα 
οχήματα στη δεξιότερη λωρίδα κινούνται πιο αργά από τα οχήματα στην αριστερότερη 
λωρίδα, οπότε το προσπέρασμα μπορεί να γίνει από την αριστερότερη λωρίδα. 

 

Να έχουμε υπόψη μας ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα οχήματα οφείλουν να κινούνται κατά τρόπο 
ώστε να αφήνουν αρκετό, κατά το δυνατό, χώρο για το προσπέρασμα από άλλα 
αυτοκίνητα. 

 

Πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο 
οφείλει:  

 

Να μην προσπερνά ούτε να αποπειράται να προσπεράσει όχημα κινούμενο προς την ίδια 
κατεύθυνση σε κάθε σημείο που υπάρχει στη μέση του οδοστρώματος συνεχής άσπρη γραμμή, 
σχετικό απαγορευτικό σήμα τροχαίας, σε στροφή με ορατότητα μικρότερη των εκατό μέτρων, σε 
συμβολή δρόμων εντός δημοτικών ορίων ή ορίων κοινότητας, όταν προσεγγίζει κυρτή γέφυρα, 
διάβαση πεζών ή κορυφή ανάβασης ή όταν προσεγγίζει όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση, 
οπότε παρέχει δικαίωμα προτεραιότητας σε αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Επικίνδυνο Προσπέρασμα 
Αν δεν είστε βέβαιοι περιμένετε! Ποτέ μη προσπερνάτε 

 

 Σε διασταύρωση ή πλησίον αυτής 

 Πλησίον γωνίας ή στροφής  

 Όταν πλησιάζετε τη ράχη ενός λόφου 

 Σε διάβαση πεζών ή πλησίον αυτής  

 Όπου ο δρόμος στενεύει 

 Όταν πλησιάζετε μια κυρτή γέφυρα 

 

 
 

 

5. Επικίνδυνο Προσπέρασμα 
Αν δεν είστε βέβαιοι περιμένετε! Ποτέ μη προσπερνάτε 

 

 Σε διασταύρωση ή πλησίον αυτής 

 Πλησίον γωνίας ή στροφής  

 Όταν πλησιάζετε τη ράχη ενός λόφου 

 Σε διάβαση πεζών ή πλησίον αυτής  

 Όπου ο δρόμος στενεύει 

 Όταν πλησιάζετε μια κυρτή γέφυρα 
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7. Αποστάσεις Ακινητοποιήσεων Οχημάτων  
 

 Αν οδηγούμε το όχημά μας με ταχύτητα 50 km/h (ανώτατο όριο ταχύτητας στην πόλη) 
πρέπει να κρατάμε απόσταση είκοσι τρία μέτρα από το προπορευόμενο όχημα. 

 Αν οδηγούμε το όχημά μας με ταχύτητα 80 km/h (ανώτατο όριο ταχύτητας στους 
υπαίθριους δρόμους) πρέπει να κρατάμε απόσταση από το προπορευόμενο όχημα 
πενήντα τρία μέτρα. 

 Αν οδηγούμε το όχημά μας με ταχύτητα 100 km/h (ανώτατο όριο ταχύτητας στους 
υπεραστικούς δρόμους) πρέπει να κρατάμε απόσταση από το προπορευόμενο όχημα 
εβδομήντα πέντε μέτρων. 

 

Ο κανόνας των δύο δευτερολέπτων: 

 
 Ένας εύκολος τρόπος για να υπολογίσουμε την απόσταση που πρέπει να κρατάμε από 

το προπορευόμενο όχημα είναι ο κανόνας των δύο δευτερολέπτων. 
 Από το σημείο που θα περάσει το προπορευόμενο όχημα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 

δύο δευτερολέπτων της ώρας για να περάσει το δικό μας όχημα από το ίδιο σημείο. 
 
 

8. Ορθή Χρήση Κυκλικών Κόμβων 
Οι κυκλικοί κόμβοι μπορεί να διαφέρουν σε σχήμα, μέγεθος, αλλά ανεξάρτητα από τον τύπο ενός 
κυκλικού κόμβου ισχύουν οι ακόλουθες βασικές αρχές που πρέπει να τηρεί ένας οδηγός: 

 Προγραμματίζει έγκαιρα την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. 

 Παίρνει πληροφορίες από τα σήματα τροχαίας. 

 Χρησιμοποιεί τον καθρέφτη του και κάνει σωστή χρήση του σηματοδότη του. 

 Επιλέγει τη σωστή λωρίδα πορείας προτού φτάσει στην είσοδο του κυκλικού κόμβου. 

 Ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματος σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της 
τροχαίας κίνησης. 

 Κατά την είσοδο στον κυκλικό κόμβο δίνει προτεραιότητα στα οχήματα που βρίσκονται 
μέσα στον κόμβο και πλησιάζουν από δεξιά. 

 Κατά την προσέγγιση αλλά και κατά την κίνηση του στον κυκλικό κόμβο παρατηρεί τις 
κινήσεις και προθέσεις των άλλων οδηγών.  

 

 

 

6. Αλκοόλ και Οδήγηση 
Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης 
θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων στην Κύπρο, κατά τα πέντε τελευταία χρόνια. 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, πρόσωπο που οδηγεί ή αποπειράται να οδηγήσει 
οποιοδήποτε όχημα σε οδό ή άλλο δημόσιο χώρο ενώ έχει καταναλώσει τέτοια ποσότητα 
αλκοόλης, υπό οποιαδήποτε μορφή, ώστε η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή το αίμα του να 
υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, είναι ένοχο αδικήματος 

 

Το καθορισμένο όριο αναλογίας οινοπνεύματος είναι 22 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου 
οινοπνεύματος σε 100 χιλιοστά του λίτρου εκπνοής ή 50 χιλιοστά του γραμμαρίου οινοπνεύματος 
σε 100 χιλιοστά του λίτρου αίματος. 

 

Η αλκοόλη επηρεάζει σημαντικά την κρίση του οδηγού και τις ικανότητές του για 
οδήγηση.  
 

Δεν μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη ποσότητα ποτού που αντιστοιχεί στο επιτρεπτό όριο 
διότι η απορρόφηση του οινοπνεύματος στον οργανισμό αυξάνεται ανάλογα με την ταχύτητα 
κατανάλωσης του ποτού ή αν κάποιος καταναλώνει οινόπνευμα με άδειο στομάχι και μειώνεται 
ανάλογα με το βάρος και το ύψος του ατόμου. Ενδεικτικά ένα άτομο κανονικού βάρους δεν 
αναμένεται να ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο αν πιεί μια ως δύο μονάδες ποτού.  

 

Αλκοόλ, Οδήγηση και συνέπειες για τον Οδηγό 

Η ικανότητα οδήγησης επηρεάζεται σημαντικά ακόμα και στην περίπτωση που ο οδηγός 
εξακολουθεί να αισθάνεται «καλά».  

Το αλκοόλ είναι ουσία με κατασταλτική δράση, η οποία επηρεάζει πολλές περιοχές του εγκεφά-
λου.  

Συγκεκριμένα, το αλκοόλ: 

(1) Μειώνει τις λειτουργίες του εγκεφάλου με αποτέλεσμα την αργή λήψη αποφάσεων. 

(2) Μειώνει την ικανότητα του ατόμου να υπολογίζει την ταχύτητα και την απόσταση από 
αυτοκίνητα, ανθρώπους ή αντικείμενα. 

(3) Δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι «οδηγείς καλύτερα». 

(4) Αυξάνει την αίσθηση της κούρασης και την υπνηλία. Μειώνει τα αντανακλαστικά και το 
συντονισμό των κινήσεων. 

(5) Μειώνει το οπτικό πεδίο. 
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9. Ελεγχόμενο Τετράγωνο Διασταυρώσεως (Διαγραμμισμένος Χώρος) 
 

Α. Μην εισέλθετε στο ελεγχόμενο τετράγωνο εάν η γραμμή πορείας μετά το τετράγωνο δεν είναι 
ελεύθερη.  

Β. Μπορείτε να εισέλθετε στο τετράγωνο όταν θέλετε να στρίψετε δεξιά και εμποδίζεστε μόνο 
από οχήματα στην αντίθετη κατεύθυνση. 

 

 
 

 

 

Ο ορθός και ασφαλής τρόπος χρησιμοποίησης των κυκλικών κόμβων φαίνεται πιο κάτω.  

 

8.1 Κυκλικός κόμβος με δύο λωρίδες εισόδου και δύο λωρίδες εξόδου 

 

 

 
 

 
8.2 Κυκλικός κόμβος με τρείς λωρίδες εισόδου και δύο λωρίδες εξόδου 
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προσπέρασε ή διέβη τη διπλή αυτή γραμμή οφείλει να επανέλθει το γρηγορότερο στην κανονική 
πλευρά του δρόμου που ακολουθεί. 

 

 
 
 
 

10.3 Διπλή Κίτρινη γραμμή 
Όπου υπάρχει διπλή κίτρινη γραμμή, απαγορεύεται τόσον η στάση, όσον και η στάθμευση 
οποιουδήποτε οχήματος  

 
 
 

10.4 Η γραμμή Ζίγκ-Ζαγκ 
Στο πλευρό του δρόμου, στις διαβάσεις πεζών. Σημαίνει ότι απαγορεύεται η στάθμευση και η 
προσπέραση σ όλο το μήκος της γραμμής.  

 
 

 

 

 

 

10. Γραμμοχάραξη Οδοστρώματος  
 

10.1 Μονή ή διπλή συνεχής γραμμή 
Δεν επιτρέπεται να τη διαβείτε. 

 

Η συνεχής γραμμή, μονή ή διπλή, σημαίνει ότι τα οχήματα δεν επιτρέπεται να διασταυρώσουν ή 
διαβούν τη γραμμή αυτή. Η γραμμή διαχωρίζει τα δύο ρεύματα κινήσεως.  

α) Η διακεκομμένη γραμμή δεν έχει απαγορευτική σημασία, αλλά χρησιμοποιείται είτε: 
 Για γραμμοχάραξη λωρίδων πορείας για κατεύθυνση της τροχαίας ή 
 Για προειδοποίηση ότι προσεγγίζετε συνεχή γραμμή την οποία απαγορεύεται να 

διασταυρώσετε ή να διαβείτε ή ότι προσεγγίζετε άλλο σημείο του δρόμου που 
παρουσιάζει ειδικούς κινδύνους. 

 

β) Το μέγεθος των διαστημάτων μεταξύ των τμημάτων της διακεκομμένης         γραμμής είναι 
ουσιωδώς μικρότερο εκεί που οι διακεκομμένες γραμμές χρησιμοποιούνται για το σκοπό που 
αναφέρεται στην παράγραφο (α) (2) πιο πάνω από εκείνα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό 
που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) (1) 

 

 

  
 

 

10.2 Διακεκομμένη γραμμή παραπλεύρως συνεχούς γραμμής 
Σημασία για τον οδηγό έχει η γραμμή της πλευράς του δρόμου που ακολουθεί. 

Μπορεί να προσπεράσει ή διαβεί τη διπλή αυτή γραμμή αν στην πλευρά της πορείας του είναι η 
διακεκομμένη, νοουμένου ότι θα βεβαιωθεί ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος. Ο οδηγός που 
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11.1 Φωτεινά Σήματα Τροχαίας προς καθοδήγηση των πεζών 
 

 
 

11.2 Φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών 
 

 Κόκκινο φώς: Σταματώ πάντα  

 Κίτρινο φώς αναβοσβήνει: Προχωρώ αν δεν υπάρχουν πεζοί στη διάβαση 

 Πράσινο φώς: Προχωρώ αν δεν υπάρχουν πεζοί πάνω στη διάβαση  

 

 

12. Έγγραφα των Οδηγών Μηχανοκινήτων Οχημάτων  
Ο κάθε οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος οφείλει να έχει σε ισχύ τα πιο κάτω έγγραφα: 

 

(i) Πιστοποιητικό Εγγραφής του οχήματος. Αν ο οδηγός αδυνατεί να το παρουσιάσει 
προς εξέταση, οφείλει να το προσκομίσει σε μέρος το οποίο του υποδεικνύει ο 
Αστυνομικός εντός προθεσμίας 24 ωρών. 

(ii) Άδεια Κυκλοφορίας σε ισχύ.   

(iii) Πιστοποιητικό Καταλληλότητας σε ισχύ.  

10.5 Κίτρινη συνεχής γραμμή 
Καθορίζει το χρησιμοποιούμενο μέρος του καταστρώματος του δρόμου. Εντός δε κατοικημένων 
περιοχών δηλοί ταυτοχρόνως και απόλυτη απαγόρευση σταθμεύσεως. 

 

10.6 Κίτρινη διακεκομμένη γραμμή 
 

Χρησιμοποιείται για να διακόπτεται η συνεχής κίτρινη γραμμή, όπου υπάρχει είσοδος ή έξοδος 
κόλπου στάσεως λεωφορείων ή ένωση δρόμου. 

 

11. Διαβάσεις Πεζών 
 

Σε πολυσύχναστους δρόμους έχουν χωρισθεί με άσπρη βαφή ειδικές διαβάσεις πεζών που 
σκοπός τους είναι η ασφάλεια αυτών που διασταυρώνουν το δρόμο. 
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ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Α. Στην είσοδο ή έξοδο: 

- Αστυvoμικoύ Σταθμoύ,  

- Κιvηματoγράφoυ,  

- Θεάτρoυ,  

- Τράπεζας,  

- Εκκλησίας,  

- Τεμέvoυς, 

- Νoσoκoμείoυ,  

- Κλιvικής,  

- Σχoλείoυ , 

- Χώρου στάθμευσης οικίας ή πολυκατοικίας, 

- Δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ή 

- Οποιουδήποτε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου 

 

Β. Σε οποιοδήποτε δρόμο, στην αντίθετη πλευρά της πορείας του οχήματος, επειδή αυτό 
δημιουργεί αρκετούς κινδύνους για τους χρήστες του δρόμου 

 

Γ. Σε χώρους στάθμευσης: 

- οχημάτων για άτομα με αναπηρίες,  

- για ταξί, 

- οχημάτων τροφοδοσίας,  

 

Δ. Σε ποδηλατόδρομο ή σε ποδηλατολωρίδα, και 

 

Ε. Πάνω σε πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο 

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Οφείλουμε να μην παρεμποδίζουμε, παρενοχλούμε ή διακόπτουμε, από αμέλεια ή σκόπιμα, την 
ελεύθερη διακίνηση προσώπων, μηχανοκίνητων ή άλλων οχημάτων σε οποιοδήποτε δρόμο και 
για το σκοπό αυτό να διατηρούμε το αυτοκίνητό μας στην αριστερή πλευρά του δρόμου. 

(iv) Έγκυρη Άδεια Οδήγησης ή Έγκυρη Μαθητική Άδεια Οδήγησης στην οποία να 
περιγράφεται η κατηγορία του οχήματος.   

(v) Πιστοποιητικό Ασφάλισης, έναντι τρίτου.  Αν ο οδηγός δεν το έχει στην κατοχή του 
θα πρέπει να το παρουσιάσει μέσα σε δύο ημέρες, προσωπικά, σε τέτοιο Αστυνομικό 
Σταθμό που μπορεί να καθορίσει ο ίδιος κατά το χρόνο που ζητήθηκε η παρουσίαση 
του. 

 

13. Γενικά καθήκοντα / ευθύνες Οδηγών Μηχανοκινήτων Οχημάτων 
 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ 

Αποφεύγουμε όσο γίνεται να οδηγούμε προς τα πίσω, εάν όμως επιβάλλεται τότε είμαστε πολύ 
προσεκτικοί.  Απαγορεύεται να οδηγούμε προς τα πίσω, από την  πάροδο προς τον κύριο 
δρόμο. 

 

ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΑ 

Όταν οδηγούμε δεν πρέπει να βραδυπορούμε, ούτε να εμποδίζουμε την κανονική κίνηση των 
υπόλοιπων οχημάτων, εκτός αν είναι αναγκαίο για λόγους ασφάλειας, όπως για παράδειγμα αν 
οδηγούμε φορτηγό όχημα και ειδικά αν αυτό είναι βαρυφορτωμένο.    

 

Σε περίπτωση που είμαι αναγκασμένος να κινούμαι πολύ αργά, θα πρέπει να οδηγώ το όχημα 
στην αριστερή πλευρά του δρόμου για να διευκολύνω την κυκλοφορία των υπόλοιπων 
οχημάτων. 

 

 

 

 

ΣΤΑΣΗ / ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Οφείλουμε να μη σταματούμε ούτε και να σταθμεύουμε το όχημά μας: 

- Σε πολύ κοντινή απόσταση (μικρότερη από 10 μέτρα) από συμβολή δρόμων, ή  

- Σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα από φώτα τροχαίας, ή 

- Σε απόσταση 15 μέτρων από διάβαση πεζών ή στάση λεωφορείου, 
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ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Α. Οφείλουμε να μην εγκαταλείπουμε το αυτοκίνητό μας σε οποιοδήποτε δρόμο σε τέτοια 
θέση ή κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σε άλλα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν το δρόμο. 

 

Β. Οφείλουμε να μην: 

 να μην εγκαταλείπουμε το αυτοκίνητό μας χωρίς προηγουμένως να πάρουμε τις 
αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να μη μπορεί να τεθεί σε κίνηση κατά την απουσία μας, και 

 να μην εγκαταλείπουμε το αυτοκίνητό μας σε οποιοδήποτε δρόμο με τρόπο που μπορεί 
να εμποδίζει αδικαιολόγητα τους πεζούς ή την τροχαία κίνηση. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ ΜΗΧ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 Ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εύλογα μέτρα 
για αποτροπή της χρησιμοποίησης του οχήματος του από οποιοδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 Σε ποινική δίωξη ιδιοκτήτη οχήματος η απόδειξη από την κατηγορούσα αρχή της 
χρησιμοποίησης του οχήματος από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συνιστά εκ πρώτης 
όψεως απόδειξη ενοχής του ιδιοκτήτη αυτού, εκτός αν αυτός αποδείξει ότι έλαβε όλα τα 
αναγκαία εύλογα μέτρα για αποτροπή τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρησιμοποίησης.  

 Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού: 

- “Iδιοκτήτης”, περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή και 
υπό τον έλεγχο του μηχανοκίνητο όχημα. 

- “μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο”  σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει ή δε 
δικαιούται να έχει άδεια οδήγησης της κατηγορίας του μηχανοκινήτου οχήματος σε 
σχέση με το οποίο διαπράχθηκε αδίκημα ή δεν καλύπτεται από το απαιτούμενο από 
το νόμο πιστοποιητικό ασφάλισης υπέρ τρίτου. 

 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΧΩΡIΣ ΣΥΝΑIΝΕΣΗ ΤΟΥ IΔIΟΚΤΗΤΗ 

Εκείvoς o oπoίoς λαμβάvει και oδηγεί oπoιoδήπoτε μηχαvoκίνητο όχημα χωρίς τη συvαίvεση τoυ 
ιδιoκτήτη τoυ ή χωρίς άλλη vόμιμη εξoυσιoδότηση, διαπράττει αδίκημα. 


