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Κ.Ο.Κ.κινο  
στις παραβάσεις 





Πρόλόγός 
ΥΠόΥργόΥ Μεταφόρών και εΠικόινώνιών

κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής του 
Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών εί-
ναι η ασφάλεια του πολίτη.

εκατοντάδες άνθρωποι κάθε χρόνο χάνουν 
τη ζωή τους στην άσφαλτο. ανάμεσά τους πολ-
λοί νέοι. ό τρόπος που οδηγούμε δείχνει τον 
τρόπο που σκεφτόμαστε. αποτυπώνει τη νοο-

τροπία μας. αναδεικνύει το χαρακτήρα μας.
Η σωστή ενημέρωση για την οδική ασφάλεια είναι αναγ-

καία σε όλους μας. Η γνώση και η εφαρμογή των κανόνων 
προστατεύει. 

κ.ό.κ.κινο στις παραβάσεις.
Πράσινο στη ζωή.
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Οι μελέτες δείχνουν:

–  τα οδικά ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για 
τις ηλικίες 18-24 ετών.

–  Η πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα όταν κρατάς και μιλάς 
στο κινητό είναι ίδια με την πιθανότητα εμπλοκής όταν οδη-
γείς μεθυσμένος.

–  Έρευνες σε στόλο φορτηγών κατέδειξαν ότι τα πιο επικίν-
δυνα ατυχήματα συνέβησαν εντός μισής ώρας από μεγάλα 
γεύματα.

–  τα πιο πολλά ατυχήματα στις πόλεις συμβαίνουν στις δια-
σταυρώσεις. ςχεδόν τα μισά από αυτά οφείλονται σε παρα-
βιάσεις του ερυθρού σηματοδότη και του STOP.

–  Πάρα πολλά ατυχήματα με πεζούς γίνονται πολύ λίγα μέτρα 
μακριά από τις διαβάσεις. και οι πεζοί τιμωρούνται όταν πα-
ραβιάζουν τον κόκ.

Σε περίπτωση ατυχήματος...

επειδή δεν μπορούμε πάντοτε να αποφύγουμε το ατύχη-
μα, καλό είναι να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε σε:

Ατύχημα με υλικές ζημιές:

–  τοποθετούμε το τρίγωνο και στεκόμαστε σε ασφαλές ση-
μείο.

–  ςε περίπτωση διαφωνίας με τον οδηγό του άλλου οχήματος, 
διατηρούμε την ψυχραμία μας.
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–  ανταλλάσσουμε τα στοιχεία μας ή συμπληρώνουμε τη φιλική 
δήλωση ατυχήματος.

Ατύχημα με ελαφρύ ή βαρύ τραυματισμό:

–  καλούμε την αστυνομία (100) και τις πρώτες βοήθειες (166).
– Δεν μετακινούμε ποτέ τους τραυματίες.
– Δεν αφαιρούμε το κράνος των μοτοσικλετιστών.
– Δεν προσφέρουμε τρόφιμα ή υγρά στους τραυματίες.
–  φροντίζουμε να μην κρυώνουν και τους καθησυχάζουμε 

ώστε να συνέλθουν από το σοκ του ατυχήματος.
–  Διευκολύνουμε την αναπνοή τους.
–  ςταματάμε την αιμορραγία πιέζοντας την πληγή με καθαρό 

ύφασμα.

Αν πρέπει οπωσδήποτε να επέμβουμε, ζητάμε οδηγίες 
τηλεφωνικά από τις πρώτες βοήθειες.

Είναι θέμα πολιτισμού.

Όταν οδηγούμε πρέπει να δίνουμε προσοχή στα μικρά παι- 
διά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία, τις έγκυες γυ-
ναίκες...

Οπότε:

–  Δεν σταθμεύουμε ποτέ στις ειδικές ράμπες σε πεζοδρόμια 
ή εισόδους κτιρίων ούτε στις θέσεις στάθμευσης ατόμων με 
αναπηρία.
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–  κάνουμε υπομονή όταν κάποιος διασχίζει το δρόμο ή κατε-
βαίνει από όχημα με δυσκολία.

–  κινούμαστε πολύ προσεκτικά όταν πλησιάζουμε σε περιοχές 
όπου συχνάζουν παιδιά (πάρκα, σχολεία, πεζόδρομοι κλπ).

–  τα παιδιά κάτω των τριών ετών ή/και ύψους μικρότερου του 
1,5 μέτρου, κάθονται πάντα σε ειδικά καθίσματα νηπίων.

–  ςεβόμαστε τους ηλικιωμένους, οι οποίοι πιθανόν να έχουν 
εξασθενημένες αισθήσεις και μειωμένα αντανακλαστικά.

Υπέρ του περιβάλλοντος...

–  όδηγούμε με σταθερή ταχύτητα αποφεύγοντας τις αναίτιες 
επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Έτσι, και λιγότερα καύσιμα 
καταναλώνουμε και λιγότερα καυσαέρια εκπέμπουμε.

–  ςυντηρούμε τακτικά το όχημά μας, ώστε να είναι πάντα σε 
καλή κατάσταση.

–  Δεν πετάμε κανενός είδους αντικείμενα (μπουκάλια, τσιγά-
ρα...) από το αυτοκίνητό μας στο δρόμο.

–  Δεν ηχορρυπαίνουμε. ό θόρυβος αποτελεί μία από τις βα-
σικές αιτίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος, είτε οφείλεται 
στα μηχανικά μέρη του οχήματός μας, είτε στην άσκοπη 
χρήση της κόρνας, είτε στο ηχοσύστημά μας.

Ενεργήστε όπως πρέπει...

Πριν ξεκινήσεις:

– Ξεκινάς ξεκούραστος και με άνετα ρούχα.
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–  Δεν υπερφορτώνεις ούτε φορτώνεις επικίνδυνα το όχημά 
σου.

–  ελέγχεις τη γενική κατάσταση του οχήματός σου (φρένα, 
λάδια, λάστιχα κ.λπ.), τη στάθμη της βενζίνης και την πίεση 
των ελαστικών.

–  Βεβαιώνεσαι ότι υπάρχουν στο όχημά σου πυροσβεστή-
ρας, τρίγωνο, κουτί πρώτων βοηθειών ή και αλυσίδες όταν 
οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.

Όσο οδηγείς:

–  ρυθμίζεις τα φώτα σου, ώστε να μην τυφλώνουν τους απέ-
ναντι.

–  Δεν αλλάζεις απότομα και συνεχώς λωρίδες. αν αλλάξεις 
λωρίδα, χρησιμοποιείς οπωσδήποτε φλας και ελέγχεις προ-
σεχτικά.

–  Δεν κάνεις κόντρες και άλλες ενέργειες επίδειξης.
–  Δεν αυξομειώνεις ταχύτητα και κινείσαι στην αριστερή λωρί-

δα μόνο για προσπέραση.
– Δίνεις όλη σου την προσοχή στην οδήγηση.
– ανοίγεις πάντα δρόμο για να περάσει το ασθενοφόρο.
–  Δεν σταθμεύεις σε θέσεις που εμποδίζουν οχήματα ή πε-

ζούς.
– Δεν διπλοπαρκάρεις για να κάνεις τη δουλειά σου.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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* (π): ποινικό, (δ): διοικητικό

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ*

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3
Μη συμμόρφωση με υποδείξεις 
τροχονόμου

150,00 € (δ) 20 ημέρες 3

4 11

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευ-
σης (ρ-69)

20,00 € (δ)

Παράνομη στάθμευση (ρ-39, 
ρ-41, ρ-42 και ρ-43)

40,00 € (δ)

Περιορισμοί κυκλοφορίας  
(ρ-3 έως ρ-6, ρ-9 έως ρ-26, 
ρ-30 κ.λπ.)

80,00 € (δ)

10 ημέρες 
(πινακίδες ρ-6, ρ-8 έως ρ-14, ρ-18 
έως ρ-20, ρ-25, ρ-26, ρ-33, ρ-71 

και ρ-72) 
20 ημέρες 

(πινακίδες ρ-5, ρ-7, ρ-21 έως ρ-24, 
ρ-27 έως ρ-32, ρ-45 έως ρ-57 και  
ρ-59), (πινακίδα ρ-40: αφαίρεση 

μόνο των στοιχείων κυκλοφορίας)

5
(πινακίδες ρ-5 

έως ρ-10,  
ρ-12 έως  

ρ-14, ρ-19,  
ρ-20, ρ-26 
έως ρ-32,  
ρ-45 έως  

ρ-55, ρ-59,  
ρ-60, ρ-65 
έως ρ-67,  
ρ-73α έως 

ρ-75)

Παραβίαση απαγορευτικών 
σημάτων (ρ-7, ρ-8, ρ-27,  
ρ-28, ρ-29, ρ-45, ρ-46, ρ-64, 
ρ-71 και ρ-72)

200,00 € (δ)

9
(πινακίδες  

ρ-71 και ρ-72)
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4 11
Παραβίαση STOP - υποχρεωτι-
κής παραχώρησης προτεραιό-
τητας (ρ-1 και ρ-2)

700,00 € (δ) 20 ημέρες 9

5

8 περ. 
α΄, β΄, 
γ΄, στ΄

Παράβαση διαγραμμίσεων 400,00 € (δ) 10 ημέρες 
(περ. ε΄, στ΄, ζ΄)

20 ημέρες 
(λοιπές περ.)

7 
(περ. α΄, β΄, γ΄, 

δ΄ και ια΄) 
3 

(περ. έ , ζ́ , ιγ )́

8 περ. 
δ΄, ε΄, ζ΄ 
έως ιγ΄

λοιπές παραβάσεις  
διαγραμμίσεων

80,00 € (δ)

9
Χάραξη διαγραμμίσεων χωρίς 
προδιαγραφές

200,00 € (δ) 20 ημέρες

6

1 περ. 
β΄, ε΄, 
η΄, ι΄

Παραβίαση ερυθρού σηματο-
δότη 700,00 € (δ) 60 ημέρες

20 ημέρες 
(εκτός περ. ι΄)

9

Παραβίαση λοιπών διατάξεων, 
ρυθμίσεων με φωτεινούς ση-
ματοδότες

80,00 € (δ)

7 1
Παραβίαση φωτεινού σηματο-
δότη από πεζό

40,00 € (δ)

9 5

Παράλειψη ή πλημμελής 
σήμανση εργασιών που εκτε-
λούνται στις οδούς από εργο-
λάβους

1.500,00 € (δ)
Ποινή  

φυλάκισης 
έως 6 μήνες
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8

τοποθέτηση ή καταστροφή, 
αλλοίωση κ.λπ. πινακίδων 
σήμανσης, σηματοδοτών ή δια-
γραμμίσεων

2.000,00 € (δ)
Ποινή  

φυλάκισης 
έως 12 μήνες

9

εγκατάσταση πινακίδας, 
αφίσας κ.λπ. με δυσμενή 
επίδραση στην ασφάλεια της 
κυκλοφορίας 

11 9 Παράνομη ανάρτηση ή επικόλ-
ληση διαφημιστικών πινακίδων

Έως 
1.500,00 €  

και έως 
10.000,00 € 

εάν γίνει  
χρήση 

ανεξίτηλων 
ουσιών

(π)

12

1
αντικανονική συμπεριφορά 
οδηγών προς τους χρήστες 
της οδού

200,00 € (δ) 3

3, 4 
και 7

ανάρμοστη συμπεριφορά οδη-
γών - απόρριψη αντικειμένων 200,00 € (δ) 10 ημέρες  

(παρ. 7)

2

απόρριψη αντικειμένων που 
παρακωλύουν την κυκλοφορία 
ή καθιστούν ολισθηρό το οδό-
στρωμα

400,00 € (δ) 5
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5 και 6
Ζώνη - κράνος (οδηγός) 350,00 € (δ) 10 ημέρες 5

Ζώνη - κράνος (επιβάτης) 100,00 € (δ)

8 αυτοσχέδιοι αγώνες - οδήγηση 
χάριν εντυπωσιασμού (οδηγός) 700,00 € (δ) 30 ημέρες 9

9
ςτάθμευση εκατέρωθεν οδο-
στρώματος αυτοκινητοδρόμου - 
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13
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συνδεδεμένων με ηχητικές 
συσκευές. Χρήση τηλεόρασης. 
ικανότητα οδηγού

100,00 € (δ) 30 ημέρες 3

3 αναγκαίες γνώσεις οδηγού ή 
εκπαιδευόμενου οδηγού 100,00 € (δ) 30 ημέρες

5 εδάφ. 
α΄

όδήγηση πέραν του ωραρίου 
λεωφορείων και ε.Δ.Χ. 200,00 € (δ)

5 εδάφ. 
β΄

ε.Δ.Χ., Μ.Μ.Μ. ή τουριστικά 
οχήματα μη εφοδιασμένα με 
μέτρα παθητικής ασφάλειας των 
επιβατών (τιμωρείται ο κάτοχος)

700,00 € (δ)

5 εδάφ. 
γ΄

Μη συνετή οδήγηση ε.Δ.Χ., 
Μ.Μ.Μ., τουριστικού οχήματος 80,00 € (δ)
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13 8

Μη τήρηση υποχρεώσεων ή 
ψευδής δήλωση κατόχων ή 
αιτούντων άδειας οδήγησης, οι 
οποίοι είναι δικαιούχοι ή αιτού-
ντες αναπηρικής σύνταξης

3 μήνες

επανεξέταση 
από Δευτερο-
βάθμια ιατρι-
κή επιτροπή 
μετά την 
πάροδο του 
τριμήνου

14 1 έως 4 Μη επίβλεψη ζώων 20,00 € (δ)

15

1
εκπομπή ρύπων ή θορύβου 
πέραν των επιτρεπόμενων 
ορίων

200,00 € (δ)

επί τόπου και μέχρι 
την προσκόμιση 
από τον παραβάτη 
σημειώματος της 
αρμόδιας Υπηρε-
σίας ςυγκοινωνιών 
για τη σχετική 
καταλληλότητα του 
οχήματος

4

Παρενόχληση άλλων χρηστών 
της οδού, παρόδιων, διαμενό-
ντων επί της οδού με σκόνη, 
καπνό, ρίψη υγρών κ.λπ.

80,00 € (δ)

Θόρυβος από ηχοσυστήματα 200,00 € (δ) 30 ημέρες
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1 έως 3 Θέση στο οδόστρωμα, κίνηση 
σε λωρίδες 80,00 € (δ) 20 ημέρες 

(παρ. 1 και 5 έως 7)

10 ημέρες 
(παρ. 2 και 3)4 έως 7

αντίθετη κίνηση, κίνηση σε πλα-
τεία, πεζόδρομο, νησίδες, αντί-
θετη κίνηση σε μονόδρομο

200,00 € (δ)
5

(παρ. 4)

17

3 (περ. 
α΄, β΄, ε΄, 
στ΄ και 
ζ΄) και 4

αντικανονικό προσπέρασμα, 
προσπέρασμα σε σιδηροδρο-
μική διάβαση

700,00 € (δ)

20 ημέρες 

7

λοιπές διατάξεις για το προ-
σπέρασμα - κυκλοφορία σε 
στοίχους

80,00 € (δ) 3

18 ςυνάντηση με όχημα κινούμενο 
αντίθετα 80,00 € (δ)

19

1 έως 8 
(εκτός 

5)

ταχύτητα και αποστάσεις μετα-
ξύ οχημάτων 80,00 € (δ)

3
(εκτός  
παρ. 6)

5 ςυναγωνισμός οδηγών στην 
ταχύτητα 100,00 € (δ) 20 ημέρες 

20 9

Μη αναγραφή ανώτατου ορί-
ου ταχύτητας σε φορτηγά, 
ρυμουλκούμενα αυτών και 
λεωφορεία

80,00 € (δ)
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20

10 και 13 

Ύπαρξη, αλλοίωση στοιχείων 
μέτρησης ταχύτητας, ταχογρά-
φου και περιοριστή ταχύτητας 
ή επενέργεια στους μηχανι-
σμούς αυτούς με σκοπό την 
αλλοίωση των ενδείξεων

700,00 € (δ) 30 ημέρες 5

12

Βραδυπορεία από καθορισθέν 
κατώτατο όριο ταχύτητας 80,00 € (δ)

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας  
≤ 20 χλμ/ώρα 40,00 € (δ)

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας  
> 20 χλμ/ώρα 100,00 € (δ) 5

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας  
> 30 χλμ/ώρα 350,00 € (δ)

60 ημέρες

κίνηση σε αυτο/δρομο με ταχύ-
τητα άνω των 150 χλμ/ώρα 350,00 € (δ)

κίνηση σε οδό ταχείας κυκλο-
φορίας με ταχύτητα άνω των 
130 χλμ/ώρα

350,00 € (δ)

κίνηση στο λοιπό οδικό δίκτυο 
με ταχύτητα άνω των 120 
χλμ/ώρα

350,00 € (δ)
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20 14
εξοπλισμός εντοπισμού ή πε-
ρεμπόδισης συσκευών μέτρη-
σης ταχύτητας 

2.000,00 € (δ) 30 ημέρες 60 ημέρες

21

1 έως 3 ελιγμοί οχημάτων, μη χρήση 
δεικτών κατεύθυνσης (φλας) 80,00 € (δ) 10 ημέρες

4 επικίνδυνοι ελιγμοί 700,00 € (δ) 30 ημέρες 10 ημέρες 9

22 1 κίνηση προς τα πίσω 80,00 € (δ)

23

1 έως 3 αντικανονική αλλαγή κατεύθυν-
σης 80,00 € (δ)

10 ημέρες

4
Μη μείωση ταχύτητας ενόψει 
οχήματος που προτίθεται να 
αλλάξει κατεύθυνση

80,00 € (δ)

24 1 και 2 απότομη επιβράδυνση χωρίς 
λόγο και προειδοποίηση 40,00 € (δ)

25 1 Υποχρέωση οδηγών για διευ-
κόλυνση Μ.Μ.Μ. 100,00 € (δ) 10 ημέρες 3

26 1 έως 6
Μη τήρηση υποχρεώσεων - 
παραχώρηση προτεραιότητας 
σε οδικούς κόμβους

350,00 € (δ) 20 ημέρες
3 

(παρ. 1 και 2)
7 (παρ. 5) 
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1 έως 3 αντικανονική αλλαγή κατεύθυν-
σης 80,00 € (δ)

10 ημέρες

4
Μη μείωση ταχύτητας ενόψει 
οχήματος που προτίθεται να 
αλλάξει κατεύθυνση

80,00 € (δ)

24 1 και 2 απότομη επιβράδυνση χωρίς 
λόγο και προειδοποίηση 40,00 € (δ)

25 1 Υποχρέωση οδηγών για διευ-
κόλυνση Μ.Μ.Μ. 100,00 € (δ) 10 ημέρες 3

26 1 έως 6
Μη τήρηση υποχρεώσεων - 
παραχώρηση προτεραιότητας 
σε οδικούς κόμβους

350,00 € (δ) 20 ημέρες
3 

(παρ. 1 και 2)
7 (παρ. 5) 
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Κ.Ο.Κ.
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ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

27

1 περ. β΄

Μη διακοπή πορείας προ ισό-
πεδης σιδηροδρομικής διάβα-
σης χωρίς μπάρες ή φωτεινή 
σηματοδότηση με σήμανση

700,00 € (δ)

60 ημέρες 20 ημέρες 9

1 περ. γ΄

Μη διακοπή πορείας προ 
ισόπεδης σιδηροδρομικής διά-
βασης με κινητά φράγματα, σε 
αναλάμπων ερυθρό φωτεινό 
σηματοδότη ή ηχητικό σήμα

700,00 € (δ)

1 περ. δ΄
Παραβίαση κινητού φράγμα-
τος ισόπεδης σιδηροδρομικής 
διάβασης

700,00 € (δ) 60 ημέρες

20 ημέρες

9

λοιπές υποχρεώσεις οδηγών 
σε ισόπεδες σιδηροδρομικές 
διαβάσεις

80,00 € (δ) 20 ημέρες

28 1 και 2
Μη διευκόλυνση κυκλοφορίας 
τραμ, παράνομο προσπέρα-
σμα

150,00 € (δ)

29 1 και 5

κίνηση μη μηχανοκίνητων οχη-
μάτων ή οχημάτων τα οποία εκ 
κατασκευής δεν αναπτύσσουν 
ταχύτητα άνω των 50 χλμ/ώρα 
σε αυτο/δρομο ή οδό ταχείας 
κυκλοφορίας

200,00 € (δ) 20 ημέρες
5

(παρ. 1)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ
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ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

27

1 περ. β΄

Μη διακοπή πορείας προ ισό-
πεδης σιδηροδρομικής διάβα-
σης χωρίς μπάρες ή φωτεινή 
σηματοδότηση με σήμανση

700,00 € (δ)

60 ημέρες 20 ημέρες 9

1 περ. γ΄

Μη διακοπή πορείας προ 
ισόπεδης σιδηροδρομικής διά-
βασης με κινητά φράγματα, σε 
αναλάμπων ερυθρό φωτεινό 
σηματοδότη ή ηχητικό σήμα

700,00 € (δ)

1 περ. δ΄
Παραβίαση κινητού φράγμα-
τος ισόπεδης σιδηροδρομικής 
διάβασης

700,00 € (δ) 60 ημέρες

20 ημέρες

9

λοιπές υποχρεώσεις οδηγών 
σε ισόπεδες σιδηροδρομικές 
διαβάσεις

80,00 € (δ) 20 ημέρες

28 1 και 2
Μη διευκόλυνση κυκλοφορίας 
τραμ, παράνομο προσπέρα-
σμα

150,00 € (δ)

29 1 και 5

κίνηση μη μηχανοκίνητων οχη-
μάτων ή οχημάτων τα οποία εκ 
κατασκευής δεν αναπτύσσουν 
ταχύτητα άνω των 50 χλμ/ώρα 
σε αυτο/δρομο ή οδό ταχείας 
κυκλοφορίας

200,00 € (δ) 20 ημέρες
5

(παρ. 1)
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ΑΡΘΡΟ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

29

2

αναστροφή, οπισθοπορεία, 
κίνηση στην κεντρική διαχω- 
ριστική λωρίδα σε αυτο/δρομο ή 
οδό ταχείας κυκλοφορίας

700,00 € (δ)

20 ημέρες

9

3

Μη σήμανση με προειδοποι-
ητικό τρίγωνο ή ρυμούλκηση 
σε αυτο/δρομο ή οδό ταχείας 
κυκλοφορίας

200,00 € (δ) 5

4

ςε αυτοκινητόδρομο ή οδό 
ταχείας κυκλοφορίας κίνηση 
φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, 
λεωφορείων ή συρμών άνω 
των 7 μέτρων στην αριστερή 
λωρίδα

200,00 € (δ) 5

ςε αυτοκινητόδρομο ή οδό τα-
χείας κυκλοφορίας κίνηση των 
οχημάτων στην αριστερή λω-
ρίδα (λωρίδα προσπέρασης), 
εκτός αν υπάρχει κυκλοφοριακή 
συμφόρηση

200,00 € (δ)

5 και 6 αντικανονική είσοδος ή έξοδος 
στον αυτοκινητόδρομο 200,00 € (δ) 5

7
Δημιουργία και χρήση πρό-
σβασης σε αυτο/δρομο ή οδό 
ταχείας κυκλοφορίας

≥200,00 € (π)
φυλάκιση 

από 1 έως 12 
μήνες
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ
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ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
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29

2

αναστροφή, οπισθοπορεία, 
κίνηση στην κεντρική διαχω- 
ριστική λωρίδα σε αυτο/δρομο ή 
οδό ταχείας κυκλοφορίας

700,00 € (δ)

20 ημέρες

9

3

Μη σήμανση με προειδοποι-
ητικό τρίγωνο ή ρυμούλκηση 
σε αυτο/δρομο ή οδό ταχείας 
κυκλοφορίας

200,00 € (δ) 5

4

ςε αυτοκινητόδρομο ή οδό 
ταχείας κυκλοφορίας κίνηση 
φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, 
λεωφορείων ή συρμών άνω 
των 7 μέτρων στην αριστερή 
λωρίδα

200,00 € (δ) 5

ςε αυτοκινητόδρομο ή οδό τα-
χείας κυκλοφορίας κίνηση των 
οχημάτων στην αριστερή λω-
ρίδα (λωρίδα προσπέρασης), 
εκτός αν υπάρχει κυκλοφοριακή 
συμφόρηση

200,00 € (δ)

5 και 6 αντικανονική είσοδος ή έξοδος 
στον αυτοκινητόδρομο 200,00 € (δ) 5

7
Δημιουργία και χρήση πρό-
σβασης σε αυτο/δρομο ή οδό 
ταχείας κυκλοφορίας

≥200,00 € (π)
φυλάκιση 

από 1 έως 12 
μήνες
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ΑΡΘΡΟ
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ΠΑΡΑ-
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29

8 περ. 
α΄ και 

β΄

όπισθοπορεία ή αναστροφή 
σε σήραγγα 700,00 € (δ)

20 ημέρες

9

8 ςτάθμευση σε σήραγγα, μη 
χρήση φώτων 200,00 € (δ)

9
(εκτός στάθ-

μευσης)

9 κίνηση σε λ.ε.α. 200,00 € (δ) 9

30 1 αντικανονικό άνοιγμα θυρών 
οχήματος 40,00 € (δ)

31 1
αντικανονική κίνηση οδηγών 
όταν υπάρχουν εμπόδια στο 
οδόστρωμα

80,00 € (δ)

32 1 έως 8

κακή φόρτωση και υπέρβαρο 
(πλην φορτηγών)

80,00 € (δ)
3

(εκτός παρ. 1, 
3 και 8)επικίνδυνη φόρτωση  

(πλην φορτηγών)

ακινητοποίη-
ση του οχή-

ματος

33 1 και 3

επικίνδυνη μεταφορά επιβα-
τών (περισσότερων των επι-
τρεπόμενων, μη χρήση ζώνης, 
κράνους από αυτούς)

80,00 € (δ) 20 ημέρες
7

(παρ. 2 περ. 
α΄ και γ΄)
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29

8 περ. 
α΄ και 

β΄

όπισθοπορεία ή αναστροφή 
σε σήραγγα 700,00 € (δ)

20 ημέρες

9

8 ςτάθμευση σε σήραγγα, μη 
χρήση φώτων 200,00 € (δ)

9
(εκτός στάθ-

μευσης)

9 κίνηση σε λ.ε.α. 200,00 € (δ) 9

30 1 αντικανονικό άνοιγμα θυρών 
οχήματος 40,00 € (δ)

31 1
αντικανονική κίνηση οδηγών 
όταν υπάρχουν εμπόδια στο 
οδόστρωμα

80,00 € (δ)

32 1 έως 8

κακή φόρτωση και υπέρβαρο 
(πλην φορτηγών)

80,00 € (δ)
3

(εκτός παρ. 1, 
3 και 8)επικίνδυνη φόρτωση  

(πλην φορτηγών)

ακινητοποίη-
ση του οχή-

ματος

33 1 και 3

επικίνδυνη μεταφορά επιβα-
τών (περισσότερων των επι-
τρεπόμενων, μη χρήση ζώνης, 
κράνους από αυτούς)

80,00 € (δ) 20 ημέρες
7

(παρ. 2 περ. 
α΄ και γ΄)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ
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ΠΟΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

34

2

Παράνομη στάση - στάθμευση 
(σε <5 μ. από διάβαση πεζών, 
<12 μ. από στάση Μ.Μ.Μ. ή πι-
νακίδα STOP, <20 μ. από φω-
τεινούς σηματοδότες, γέφυρες, 
πεζοδρόμια, πλατείες, νησίδες, 
σήραγγα, βοηθητική οδό)

80,00 € (δ)

νέα παρά-
βαση μετά 
από 3 ώρες. 
απομάκρυνση 
του οχήματος 
μετά από 6 
ώρες (αμέσως 
εάν παρεμπο-
δίζεται η κυ-
κλοφορία). 
τα πρόστιμα 
μειώνονται 
στο ήμισυ για 
μοτοσικλέτες 
και μοτοποδή-
λατα

2 περ. 
ιστ΄ και 

ιη΄

Παράνομη στάση - στάθμευση 
σε χώρους ή ράμπες διάβασης 
αμεα

150,00 € (δ)
9

(μόνο  
περ. ιη΄)

1 και 3 
έως 11

Παράνομη στάση - στάθμευση 
(λοιπές διατάξεις όπως παρα-
πλεύρως άλλου σταθμευμένου 
οχήματος, σε χώρους στάθμευ-
σης ταΞι, σε πεζόδρομους και 
εισόδους -εξόδους αυτών) 

40,00 € (δ)
10 ημέρες 

(παρ. 3 έως 7)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
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ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

34

2

Παράνομη στάση - στάθμευση 
(σε <5 μ. από διάβαση πεζών, 
<12 μ. από στάση Μ.Μ.Μ. ή πι-
νακίδα STOP, <20 μ. από φω-
τεινούς σηματοδότες, γέφυρες, 
πεζοδρόμια, πλατείες, νησίδες, 
σήραγγα, βοηθητική οδό)

80,00 € (δ)

νέα παρά-
βαση μετά 
από 3 ώρες. 
απομάκρυνση 
του οχήματος 
μετά από 6 
ώρες (αμέσως 
εάν παρεμπο-
δίζεται η κυ-
κλοφορία). 
τα πρόστιμα 
μειώνονται 
στο ήμισυ για 
μοτοσικλέτες 
και μοτοποδή-
λατα

2 περ. 
ιστ΄ και 

ιη΄

Παράνομη στάση - στάθμευση 
σε χώρους ή ράμπες διάβασης 
αμεα

150,00 € (δ)
9

(μόνο  
περ. ιη΄)

1 και 3 
έως 11

Παράνομη στάση - στάθμευση 
(λοιπές διατάξεις όπως παρα-
πλεύρως άλλου σταθμευμένου 
οχήματος, σε χώρους στάθμευ-
σης ταΞι, σε πεζόδρομους και 
εισόδους -εξόδους αυτών) 

40,00 € (δ)
10 ημέρες 

(παρ. 3 έως 7)



34

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.
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34 12 κατάληψη οδοστρώματος

ςύμφωνα με 
την παρ. 1 
άρθρ. 292 

του Ποινικού 
κώδικα

35 1 έως 7 Παραβίαση κανόνων χρήσης 
φώτων εντοπισμού θέσης 80,00 € (δ)

36

1, 3 
και 4

Μη τήρηση κανόνων χρήσης 
των φώτων οχημάτων 80,00 € (δ)

1 περ. 
β΄ Θάμβωση

200,00 €  
έως  

700,00 €
(π) 1 μήνας

2

Χρήση φώτων ομίχλης (πλην 
περιπτώσεων ομίχλης, χιονό-
πτωσης, καταρρακτώδους βρο-
χής ή σε στενή ελικοειδή οδό)

80,00 € (δ)

37
1, 2, 4 
και 5

κακή χρήση ηχητικών οργά-
νων - προειδοποιήσεων 20,00 € (δ) 10 ημέρες 

38 1 έως 4
Παράβαση από τους πεζούς 
των κανόνων κυκλοφορίας για 
αυτούς

40,00 € (δ)
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34 12 κατάληψη οδοστρώματος

ςύμφωνα με 
την παρ. 1 
άρθρ. 292 

του Ποινικού 
κώδικα

35 1 έως 7 Παραβίαση κανόνων χρήσης 
φώτων εντοπισμού θέσης 80,00 € (δ)

36

1, 3 
και 4

Μη τήρηση κανόνων χρήσης 
των φώτων οχημάτων 80,00 € (δ)

1 περ. 
β΄ Θάμβωση

200,00 €  
έως  

700,00 €
(π) 1 μήνας

2

Χρήση φώτων ομίχλης (πλην 
περιπτώσεων ομίχλης, χιονό-
πτωσης, καταρρακτώδους βρο-
χής ή σε στενή ελικοειδή οδό)

80,00 € (δ)

37
1, 2, 4 
και 5

κακή χρήση ηχητικών οργά-
νων - προειδοποιήσεων 20,00 € (δ) 10 ημέρες 

38 1 έως 4
Παράβαση από τους πεζούς 
των κανόνων κυκλοφορίας για 
αυτούς

40,00 € (δ)
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39 1 έως 5

αντικανονική συμπεριφορά 
των οδηγών προς τους πεζούς 
(όπως σε πεζόδρομους, δια-
βάσεις πεζών, περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας)

200,00 € (δ)
10 ημέρες 
(παρ. 2)

7

40

1 περ. 
στ΄ και 

ζ΄

Χρήση κινητού τηλεφώνου ή 
ακουστικών συνδεδεμένων 
με ηχητικές συσκευές (οδηγοί  
ποδ/των, μοτοποδ/των, μοτ/-
τών, τρίτροχων)

150,00 € (δ) 30 ημέρες 
5

(παρ. 1  
και 2) 

1 έως 5
Παραβίαση ειδικών κανόνων 
για οδηγούς ποδ/των, μοτο-
ποδ/των, μοτ/τών, τρίτροχων

80,00 € (δ)

41 1
Διακοπή από οδηγούς πο-
μπών, στρατιωτικών φαλάγ-
γων, στοίχων μαθητών

40,00 € (δ)

42

όδήγηση υπό την επίδραση 
αλκοόλ, συγκέντρωση στο αίμα 
(εκπνεόμενο αέρα):

7 περ. 
α΄

• 0,50 g/l έως 0,80 g/l 
(0,25 mg/l έως 0,40 mg/l ) 200,00 € (δ) 5 επιπλέον, 

ακινητοποίη-
ση του οχή-

ματος7 περ. 
β΄

• 0,80 g/l έως 1,10 g/l 
(0,40 mg/l έως 0,60 mg/l ) 700,00 € (δ) 90 ημέρες 9
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42

7 περ. 
γ΄

• άνω του 1,10 g/l 
(> 0,60 mg/l ) 1.200,00 € (δ) 180 ημέρες 

10 ημέρες έως 6 
μήνες (επιβάλλεται 
από το δικαστήριο). 
εκτός των κατηγο-
ριών οχημάτων του 
άρθρου 103 παρ. 4 

περ. α΄ και β΄

φυλάκιση 
τουλάχιστον 2 
μηνών και ακι-

νητοποίηση 
του οχήματος

8
• άνω του 1,10 g/l (0,60 mg/l) 

εντός 2 ετών από προηγούμε-
νη παράβαση για αλκοόλ

2.000,00 € (δ)

5 χρόνια (αρ-
χομένων κάθε 
φορά από τη 
λήξη του χρό-
νου της προ-
ηγούμενης 
αφαίρεσης)

φυλάκιση 
τουλάχιστον 6 
μηνών και ακι-

νητοποίηση 
του οχήματος

ΚΥΑ 
43500/
5691/
2002  

άρθρο 
1

• 0,20 g/l έως 0,80 g/l (0,10 
mg/l έως 0,40 mg/l) οδηγοί  

κάτοχοι άδειας οδήγησης για 
λιγότερο από 2 έτη ή οδηγοί 
οχημάτων ε.Δ.Χ., φορτηγών 

άνω των 3,5 τόνων, σχολι-
κών και λοιπών λεωφορείων, 

ασθενοφόρων, οχημάτων 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπο-

ρευμάτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων

200,00 € (δ) 7

9 όδήγηση υπό την επίδραση 
τοξικών ουσιών ή φαρμάκων ≥ 200,00 € (π)

3 έως 6 μήνες 
(επιβάλλεται 
από το δικα-

στήριο)

φυλάκιση 
τουλάχιστον  

2 μηνών
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εκτός των κατηγο-
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1

• 0,20 g/l έως 0,80 g/l (0,10 
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κάτοχοι άδειας οδήγησης για 
λιγότερο από 2 έτη ή οδηγοί 
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μεταφοράς επικίνδυνων εμπο-

ρευμάτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων
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9 όδήγηση υπό την επίδραση 
τοξικών ουσιών ή φαρμάκων ≥ 200,00 € (π)
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43

1 και 2 
περ. γ΄

ςυμπεριφορά οδηγών σε 
περίπτωση ατυχήματος (μη 
στάθμευση, μη λήψη μέτρων 
κυκλοφοριακής ασφάλειας, 
μη παροχή των στοιχείων 
ταυτότητάς τους, μη αποτροπή 
μεταβολής στον τόπο του ατυ-
χήματος εάν επήλθε θάνατος ή 
σωματική βλάβη)

1 έως 3 μήνες 
(επιβάλλεται 
από το δικα-

στήριο)

φυλάκιση 
τουλάχιστον 1 

μηνός

2 περ. 
α΄ και 

β΄

Μη παροχή αναγκαίας βο-
ήθειας στους παθόντες (σε 
περίπτωση θανάτου ή σωμα-
τικής βλάβης σε οδικό τροχαίο 
ατύχημα) - μη ειδοποίηση 
των αστυνομικών αρχών - μη 
παραμονή στον τόπο του ατυ-
χήματος

3 έως 6 μήνες 
(επιβάλλε-
ται από το 
δικαστήριο 
εάν από τη 

συμπεριφορά 
του οδηγού 
ο παθών 

περιήλθε σε 
κίνδυνο ζωής, 
επήλθε θάνα-
τος ή βαριά 
σωματική 
βλάβη)

φυλάκιση 
τουλάχιστον 3 

μηνών ή  
6 μηνών εάν 
από τη συ-
μπεριφορά 
του οδηγού 
ο παθών 

περιήλθε σε 
κίνδυνο ζωής, 
επήλθε θάνα-
τος ή βαριά 
σωματική 

βλάβη

44 1 Παρεμπόδιση αυτοκινήτων 
άμεσης ανάγκης 150,00 € (δ)
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44 3 ακολούθηση αυτοκινήτων άμε-
σης ανάγκης 150,00 € (δ) 5

45 1 έως 3

Παραβίαση των ειδικών υπο-
χρεώσεων οδηγών και πεζών 
προς αστυνομικά όργανα και 
σχολικούς τροχονόμους (μη 
συμμόρφωση σε σήμα στάσης, 
άρνηση παροχής ή παροχή 
ψευδών στοιχείων, παρεμπόδι-
ση του έργου τους)

1 μήνα (επι-
βάλλεται από 
το δικαστήριο)

φυλάκιση  
έως 1 έτος

46 2 Άρνηση ακινητοποίησης οχή-
ματος σε υπόδειξη τροχονόμου ≥ 200,00 € (π)

1 έως 3 μήνες 
(επιβάλλεται 
από το δικα-

στήριο)

φυλάκιση  
έως 1 έτος

47

1 περ. 
α΄

Μη σήμανση εργασιών ή υλι-
κών επί της οδού που παρε-
μποδίζουν την κυκλοφορία

φυλάκιση  
έως 1 έτος

1 περ. 
β΄

Μη περίφραξη και επισήμανση 
ορυγμάτων - επικίνδυνων χώ-
ρων έργων επί της οδού

φυλάκιση  
έως 1 έτος

2 απόρριψη χωμάτων ή άχρη-
στων υλικών στην οδό 400,00 € (δ)

3 τομή, εκσκαφή ή εργασίες επί 
της οδού χωρίς άδεια

φυλάκιση  
έως 1 έτος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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4 Χρήση ειδικού ρουχισμού από 
εργαζόμενους στην οδό 80,00 € (δ)

5 φθορές στην οδό φυλάκιση  
έως 1 έτος

48 1 έως 5 κατάληψη τμήματος οδού ή 
πεζοδρομίου 400,00 € (δ)

49 1 αγώνες σε οδούς και πίστες 
χωρίς άδεια ≥ 200,00 € (π) φυλάκιση  

έως 1 έτος

52

5

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 
τους ό.τ.α. χωρίς σχετική 
εξουσιοδότηση, καθ’ υπέρβαση 
ή παραβίαση αυτής (σαμαρά-
κια)

1.000,00 €  
έως 

10.000,00 €
(π)

φυλάκιση 
από  

1 έως 6 μήνες

6
Παραβίαση μέτρων περιορι-
σμού ή απαγόρευσης κυκλο-
φορίας

200,00 € (δ)

5 
(κίνηση ή 

στάθμευση 
σε οδό ή λω-
ρίδα κίνησης 

Μ.Μ.Μ.)

8 Παραβίαση περιορισμών στην 
κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων

όι παραβάτες τιμωρούνται με βάση τις  
ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006
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47

4 Χρήση ειδικού ρουχισμού από 
εργαζόμενους στην οδό 80,00 € (δ)

5 φθορές στην οδό φυλάκιση  
έως 1 έτος

48 1 έως 5 κατάληψη τμήματος οδού ή 
πεζοδρομίου 400,00 € (δ)

49 1 αγώνες σε οδούς και πίστες 
χωρίς άδεια ≥ 200,00 € (π) φυλάκιση  

έως 1 έτος

52

5

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 
τους ό.τ.α. χωρίς σχετική 
εξουσιοδότηση, καθ’ υπέρβαση 
ή παραβίαση αυτής (σαμαρά-
κια)

1.000,00 €  
έως 

10.000,00 €
(π)

φυλάκιση 
από  

1 έως 6 μήνες

6
Παραβίαση μέτρων περιορι-
σμού ή απαγόρευσης κυκλο-
φορίας

200,00 € (δ)

5 
(κίνηση ή 

στάθμευση 
σε οδό ή λω-
ρίδα κίνησης 

Μ.Μ.Μ.)

8 Παραβίαση περιορισμών στην 
κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων

όι παραβάτες τιμωρούνται με βάση τις  
ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006
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ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

52 8 Παραβίαση ωραρίου τροφο-
δοσίας 400,00 € (δ)

53 1 έως 4
κυκλοφορία οχημάτων με μη 
προβλεπόμενα βάρη ή διαστά-
σεις (πλην φορτηγών) 

400,00 € (δ) 30 ημέρες

επιπλέον, 
ακινητοποίη-
ση του οχή-

ματος

54 1 έως 4 Παράνομη έλξη οχημάτων 80,00 € (δ) 10 ημέρες (παρ. 1)

55 1 έως 9
κυκλοφορία ή οδήγηση οχήμα-
τος χωρίς ή με μη προβλεπόμε-
νο σύστημα τροχοπέδησης

200,00 € (δ) 20 ημέρες

56 1 έως 6

κυκλοφορία ή οδήγηση οχήμα-
τος με ρυμουλκούμενο χωρίς ή 
με μη προβλεπόμενο σύστημα 
τροχοπέδησης

200,00 € (δ)

57 1

κυκλοφορία ή οδήγηση συνδυ-
ασμού οχημάτων χωρίς ή με μη 
προβλεπόμενο σύστημα τροχο-
πέδησης

200,00 € (δ) 20 ημέρες

58 1 έως 4

κυκλοφορία ή οδήγηση μοτ/
του, μοτ/τας, τρίτροχου χωρίς ή 
με μη προβλεπόμενο σύστημα 
τροχοπέδησης

200,00 € (δ)
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Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

52 8 Παραβίαση ωραρίου τροφο-
δοσίας 400,00 € (δ)

53 1 έως 4
κυκλοφορία οχημάτων με μη 
προβλεπόμενα βάρη ή διαστά-
σεις (πλην φορτηγών) 

400,00 € (δ) 30 ημέρες

επιπλέον, 
ακινητοποίη-
ση του οχή-

ματος

54 1 έως 4 Παράνομη έλξη οχημάτων 80,00 € (δ) 10 ημέρες (παρ. 1)

55 1 έως 9
κυκλοφορία ή οδήγηση οχήμα-
τος χωρίς ή με μη προβλεπόμε-
νο σύστημα τροχοπέδησης

200,00 € (δ) 20 ημέρες

56 1 έως 6

κυκλοφορία ή οδήγηση οχήμα-
τος με ρυμουλκούμενο χωρίς ή 
με μη προβλεπόμενο σύστημα 
τροχοπέδησης

200,00 € (δ)

57 1

κυκλοφορία ή οδήγηση συνδυ-
ασμού οχημάτων χωρίς ή με μη 
προβλεπόμενο σύστημα τροχο-
πέδησης

200,00 € (δ) 20 ημέρες

58 1 έως 4

κυκλοφορία ή οδήγηση μοτ/
του, μοτ/τας, τρίτροχου χωρίς ή 
με μη προβλεπόμενο σύστημα 
τροχοπέδησης

200,00 € (δ)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
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ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

59 1
κυκλοφορία ή οδήγηση ποδ/-
του χωρίς ή με μη προβλεπό-
μενο σύστημα τροχοπέδησης

40,00 € (δ)

60 1

κυκλοφορία ή οδήγηση ζωή-
λατου οχήματος χωρίς ή με μη 
προβλεπόμενο σύστημα τρο-
χοπέδησης

40,00 € (δ)

61 1 και 2

κυκλοφορία ή οδήγηση αγρο-
τικού μηχανήματος χωρίς ή με 
μη προβλεπόμενο σύστημα 
τροχοπέδησης

200,00 € (δ) 20 ημέρες

62 1 και 2

κυκλοφορία ή οδήγηση μηχα-
νήματος έργων χωρίς ή με μη 
προβλεπόμενο σύστημα τρο-
χοπέδησης

200,00 € (δ) 20 ημέρες

63 1 και 2
κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του χωρίς ή με μη προβλεπό-
μενα φώτα πορείας

150,00 € (δ)

64 1 και 2
κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του χωρίς ή με μη προβλεπό-
μενα φώτα διασταύρωσης

150,00 € (δ) 10 ημέρες

65 1 έως 5

κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου χωρίς 
ή με μη προβλεπόμενα φώτα 
θέσης

150,00 € (δ)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

59 1
κυκλοφορία ή οδήγηση ποδ/-
του χωρίς ή με μη προβλεπό-
μενο σύστημα τροχοπέδησης

40,00 € (δ)

60 1

κυκλοφορία ή οδήγηση ζωή-
λατου οχήματος χωρίς ή με μη 
προβλεπόμενο σύστημα τρο-
χοπέδησης

40,00 € (δ)

61 1 και 2

κυκλοφορία ή οδήγηση αγρο-
τικού μηχανήματος χωρίς ή με 
μη προβλεπόμενο σύστημα 
τροχοπέδησης

200,00 € (δ) 20 ημέρες

62 1 και 2

κυκλοφορία ή οδήγηση μηχα-
νήματος έργων χωρίς ή με μη 
προβλεπόμενο σύστημα τρο-
χοπέδησης

200,00 € (δ) 20 ημέρες

63 1 και 2
κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του χωρίς ή με μη προβλεπό-
μενα φώτα πορείας

150,00 € (δ)

64 1 και 2
κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του χωρίς ή με μη προβλεπό-
μενα φώτα διασταύρωσης

150,00 € (δ) 10 ημέρες

65 1 έως 5

κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου χωρίς 
ή με μη προβλεπόμενα φώτα 
θέσης

150,00 € (δ)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

66 1 και 2

κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου χωρίς 
ή με μη προβλεπόμενα φώτα 
όγκου και πλευρικά (οχήματα 
με πλάτος άνω των 2,10 μ.)

150,00 € (δ)

67 1
ανεπαρκής φωτισμός πινακί-
δας του αριθμού κυκλοφορίας 
(οχήματα και ρυμουλκούμενα)

40,00 € (δ)

68 1

κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου χωρίς 
ή με μη προβλεπόμενα φώτα 
τροχοπέδησης

150,00 € (δ) 10 ημέρες 3

69 1 και 2
κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου με μη 
προβλεπόμενα φώτα ομίχλης

40,00 € (δ)

70 1
κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/
του με μη προβλεπόμενα φώτα 
οπισθοπορείας

40,00 € (δ) 10 ημέρες

71 1 και 2

κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου χωρίς 
ή με μη προβλεπόμενα φώτα 
έκτακτης ανάγκης και δεικτών 
κατεύθυνσης (φλας)

150,00 € (δ)

72 1 έως 5
Μη προβλεπόμενοι αντανα-
κλαστήρες ή έλλειψη αυτών 
(οχήματα και ρυμουλκούμενα)

150,00 € (δ)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

66 1 και 2

κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου χωρίς 
ή με μη προβλεπόμενα φώτα 
όγκου και πλευρικά (οχήματα 
με πλάτος άνω των 2,10 μ.)

150,00 € (δ)

67 1
ανεπαρκής φωτισμός πινακί-
δας του αριθμού κυκλοφορίας 
(οχήματα και ρυμουλκούμενα)

40,00 € (δ)

68 1

κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου χωρίς 
ή με μη προβλεπόμενα φώτα 
τροχοπέδησης

150,00 € (δ) 10 ημέρες 3

69 1 και 2
κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου με μη 
προβλεπόμενα φώτα ομίχλης

40,00 € (δ)

70 1
κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/
του με μη προβλεπόμενα φώτα 
οπισθοπορείας

40,00 € (δ) 10 ημέρες

71 1 και 2

κυκλοφορία ή οδήγηση αυτ/-
του ή ρυμουλκούμενου χωρίς 
ή με μη προβλεπόμενα φώτα 
έκτακτης ανάγκης και δεικτών 
κατεύθυνσης (φλας)

150,00 € (δ)

72 1 έως 5
Μη προβλεπόμενοι αντανα-
κλαστήρες ή έλλειψη αυτών 
(οχήματα και ρυμουλκούμενα)

150,00 € (δ)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

73 1
κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενο ηλε-
κτρικό σύστημα

80,00 € (δ)

74 1 έως 6

κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα 
(μοτ/τα, μοτ/τες) ή ηλεκτρικό 
σύστημα (μοτ/τες)

150,00 € (δ)

75 1 και 2
κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα 
(τρίτροχα οχήματα)

150,00 € (δ)

76 1
κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα 
- αντανακλαστήρες (ποδήλατα)

40,00 € (δ)

77 1

κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα- 
αντανακλαστήρες (ζωήλατα 
οχήματα)

40,00 € (δ)

78 1 και 2

κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα- 
αντανακλαστήρες (γεωργικά 
μηχανήματα)

150,00 € (δ) 10 ημέρες

79 1 και 2

κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα -
αντανακλαστήρες (μηχανήματα 
έργων)

150,00 € (δ) 10 ημέρες
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

73 1
κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενο ηλε-
κτρικό σύστημα

80,00 € (δ)

74 1 έως 6

κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα 
(μοτ/τα, μοτ/τες) ή ηλεκτρικό 
σύστημα (μοτ/τες)

150,00 € (δ)

75 1 και 2
κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα 
(τρίτροχα οχήματα)

150,00 € (δ)

76 1
κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα 
- αντανακλαστήρες (ποδήλατα)

40,00 € (δ)

77 1

κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα- 
αντανακλαστήρες (ζωήλατα 
οχήματα)

40,00 € (δ)

78 1 και 2

κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα- 
αντανακλαστήρες (γεωργικά 
μηχανήματα)

150,00 € (δ) 10 ημέρες

79 1 και 2

κακή λειτουργία, μη εφοδια-
σμός με προβλεπόμενα φώτα -
αντανακλαστήρες (μηχανήματα 
έργων)

150,00 € (δ) 10 ημέρες
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

80 1 έως 6

γενικές διατάξεις για το φωτι-
σμό, προσθήκη φωτιστικών 
ή αντανακλαστικών στοιχείων 
πέραν των προβλεπόμενων

80,00 € (δ)

81

1 έως 25

Μη εφοδιασμός οχήματος με 
τα προβλεπόμενα εξαρτήματα 
(σύστημα διεύθυνσης, καθρέ-
πτες, ηχητικά όργανα, εφεδρικό 
τροχό, ταχόμετρο κ.λπ.)

80,00 € (δ) 10 ημέρες 
(μόνο για τις παρ. 1, 7, 8, 11 και 13)

12 Μη εφοδιασμός οχήματος με 
αποτελεσματικό σιγαστήρα 200,00 € (δ) 10 ημέρες

17
Μη εφοδιασμός οχήματος με 
προβλεπόμενες ζώνες ασφα-
λείας

200,00 € (δ)

26

για τον εφοδιασμό των φορ-
τηγών και των λεωφορείων με 
ακατάλληλα ελαστικά τιμωρεί-
ται ο ιδιοκτήτης

80,00 € (δ)

82 1 έως 4
κακή λειτουργία των συστημά-
των των οχημάτων, οχήματα με 
αντικείμενα που προεξέχουν

80,00 € (δ)

83 1
Μη δήλωση εντός 15 ημερών 
της μεταβολής εξωτερικού χρω-
ματισμού αυτ/του

20,00 € (δ)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

80 1 έως 6

γενικές διατάξεις για το φωτι-
σμό, προσθήκη φωτιστικών 
ή αντανακλαστικών στοιχείων 
πέραν των προβλεπόμενων

80,00 € (δ)

81

1 έως 25

Μη εφοδιασμός οχήματος με 
τα προβλεπόμενα εξαρτήματα 
(σύστημα διεύθυνσης, καθρέ-
πτες, ηχητικά όργανα, εφεδρικό 
τροχό, ταχόμετρο κ.λπ.)

80,00 € (δ) 10 ημέρες 
(μόνο για τις παρ. 1, 7, 8, 11 και 13)

12 Μη εφοδιασμός οχήματος με 
αποτελεσματικό σιγαστήρα 200,00 € (δ) 10 ημέρες

17
Μη εφοδιασμός οχήματος με 
προβλεπόμενες ζώνες ασφα-
λείας

200,00 € (δ)

26

για τον εφοδιασμό των φορ-
τηγών και των λεωφορείων με 
ακατάλληλα ελαστικά τιμωρεί-
ται ο ιδιοκτήτης

80,00 € (δ)

82 1 έως 4
κακή λειτουργία των συστημά-
των των οχημάτων, οχήματα με 
αντικείμενα που προεξέχουν

80,00 € (δ)

83 1
Μη δήλωση εντός 15 ημερών 
της μεταβολής εξωτερικού χρω-
ματισμού αυτ/του

20,00 € (δ)



56

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

85

5
Παραποίηση, αλλοίωση στοι-
χείων αναγνώρισης πλαισίου 
και κινητήρα

όριστική αφαίρεση 
(επιβάλλεται από 

το δικαστήριο)

φυλάκιση 
τουλάχιστον  

1 μηνός

6

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
τμήματος του αμαξώματος 
ή του κινητήρα που επιφέρει 
μερική ή ολική εξαφάνιση ή 
αλλοίωση του τύπου και του 
αριθμού πλαισίου χωρίς την 
προηγούμενη γνωστοποίηση  
στην αρμόδια υπηρεσία

1 έως 3 μήνες  
(επιβάλλεται από 

το δικαστήριο)

φυλάκιση  
έως 1 έτος

86

4

Μη εμπρόθεσμη προσκόμιση 
οχήματος για τακτικό ή έκτακτο 
τεχνικό έλεγχο (πλην φορτη-
γών)

400,00 € (δ)

5
κυκλοφορία οχήματος που δεν 
έχει υποστεί εμπροθέσμως τα-
κτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο

400,00 € (δ)

87 3
κυκλοφορία μηχανοκίνητου 
οχήματος χωρίς απογραφή και 
ταξινόμηση (πλην φορτηγών)

400,00 € (δ) Μέχρι την απογρα-
φή του οχήματος

88 4

κυκλοφορία ή οδήγηση χωρίς 
άδεια κυκλοφορίας (αυτ/το, ρυ-
μουλκούμενο, τρίτροχο, μοτ/τα) 
ή που έχει αφαιρεθεί

≥ 200,00 € (π)
φυλάκιση  

1 έως  
6 μηνών
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
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5
Παραποίηση, αλλοίωση στοι-
χείων αναγνώρισης πλαισίου 
και κινητήρα

όριστική αφαίρεση 
(επιβάλλεται από 

το δικαστήριο)

φυλάκιση 
τουλάχιστον  

1 μηνός

6

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
τμήματος του αμαξώματος 
ή του κινητήρα που επιφέρει 
μερική ή ολική εξαφάνιση ή 
αλλοίωση του τύπου και του 
αριθμού πλαισίου χωρίς την 
προηγούμενη γνωστοποίηση  
στην αρμόδια υπηρεσία

1 έως 3 μήνες  
(επιβάλλεται από 

το δικαστήριο)

φυλάκιση  
έως 1 έτος

86

4

Μη εμπρόθεσμη προσκόμιση 
οχήματος για τακτικό ή έκτακτο 
τεχνικό έλεγχο (πλην φορτη-
γών)

400,00 € (δ)

5
κυκλοφορία οχήματος που δεν 
έχει υποστεί εμπροθέσμως τα-
κτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο

400,00 € (δ)

87 3
κυκλοφορία μηχανοκίνητου 
οχήματος χωρίς απογραφή και 
ταξινόμηση (πλην φορτηγών)

400,00 € (δ) Μέχρι την απογρα-
φή του οχήματος

88 4

κυκλοφορία ή οδήγηση χωρίς 
άδεια κυκλοφορίας (αυτ/το, ρυ-
μουλκούμενο, τρίτροχο, μοτ/τα) 
ή που έχει αφαιρεθεί

≥ 200,00 € (π)
φυλάκιση  

1 έως  
6 μηνών
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

88

5

κυκλοφορία ή οδήγηση χωρίς 
άδεια κυκλοφορίας (αγροτικό 
μηχάνημα, μηχάνημα έργων) ή 
που έχει αφαιρεθεί

200,00 € (δ)

6

κυκλοφορία ή οδήγηση μοτ/-
δηλάτων χωρίς άδεια κυκλοφο-
ρίας ή που έχει αφαιρεθεί

200,00 € (δ)

κυκλοφορία ή οδήγηση ζωή-
λατου οχήματος χωρίς άδεια 
κυκλοφορίας ή που έχει αφαι-
ρεθεί

20,00 € (δ)

89 1 και 2

Μεταβολή κατόχου ή κύριων 
χαρακτηριστικών οχήματος  
χωρίς νέα άδεια (πλην φορ-
τηγών)

≥ 200,00 € (π) φυλάκιση 1 
έως 3 μηνών

90 3

κατασκευή πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας

φυλάκιση 
 έως 1 έτος

Χρήση, πώληση, αγορά παρα-
ποιημένων πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας

Μετάθεση πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας σε άλλο όχημα
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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5

κυκλοφορία ή οδήγηση χωρίς 
άδεια κυκλοφορίας (αγροτικό 
μηχάνημα, μηχάνημα έργων) ή 
που έχει αφαιρεθεί

200,00 € (δ)

6

κυκλοφορία ή οδήγηση μοτ/-
δηλάτων χωρίς άδεια κυκλοφο-
ρίας ή που έχει αφαιρεθεί

200,00 € (δ)

κυκλοφορία ή οδήγηση ζωή-
λατου οχήματος χωρίς άδεια 
κυκλοφορίας ή που έχει αφαι-
ρεθεί

20,00 € (δ)

89 1 και 2

Μεταβολή κατόχου ή κύριων 
χαρακτηριστικών οχήματος  
χωρίς νέα άδεια (πλην φορ-
τηγών)

≥ 200,00 € (π) φυλάκιση 1 
έως 3 μηνών

90 3

κατασκευή πινακίδων αριθμού 
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φυλάκιση 
 έως 1 έτος

Χρήση, πώληση, αγορά παρα-
ποιημένων πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας

Μετάθεση πινακίδων αριθμού 
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 
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ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

90 4

κυκλοφορία αυτ/του χωρίς και 
τις 2 νομίμως χορηγημένες και 
κανονικές πινακίδες αριθμού 
κυκλοφορίας

300,00 € (δ)

Πινακίδες αριθμού κυκλοφο-
ρίας μη ευκρινώς ορατές, μη 
αναγνωρίσιμες από τεχνικά 
μέσα ή με μη αντανακλαστικό 
επί αυτών υλικό (πλην φορ-
τηγών)

300,00 € (δ)

91 3

κυκλοφορία αυτοκινήτων που 
έχουν απογραφεί στην ελλάδα 
και φέρουν διεθνές διακριτικό 
σήμα ξένου κράτους

40,00 € (δ)

93 1 και 2

Παραβίαση υποχρέωσης πα-
ράδοσης της άδειας και των πι-
νακίδων αριθμού κυκλοφορίας 
σε περίπτωση ακινησίας, διά-
λυσης, καταστροφής ή οριστι-
κής εξαγωγής μηχανοκίνητου 
οχήματος στην αλλοδαπή

100,00 € (δ)

94 5

όδήγηση χωρίς ισχύουσα 
άδεια οδήγησης ή που έχει 
αφαιρεθεί ή ανακληθεί (αυτ/τα, 
τρίτροχα, μοτ/τες, πλην φορ-
τηγών)

 ≥ 200,00 € (π)
φυλάκιση  

1 έως  
12 μηνών
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

90 4

κυκλοφορία αυτ/του χωρίς και 
τις 2 νομίμως χορηγημένες και 
κανονικές πινακίδες αριθμού 
κυκλοφορίας

300,00 € (δ)

Πινακίδες αριθμού κυκλοφο-
ρίας μη ευκρινώς ορατές, μη 
αναγνωρίσιμες από τεχνικά 
μέσα ή με μη αντανακλαστικό 
επί αυτών υλικό (πλην φορ-
τηγών)

300,00 € (δ)

91 3

κυκλοφορία αυτοκινήτων που 
έχουν απογραφεί στην ελλάδα 
και φέρουν διεθνές διακριτικό 
σήμα ξένου κράτους

40,00 € (δ)

93 1 και 2

Παραβίαση υποχρέωσης πα-
ράδοσης της άδειας και των πι-
νακίδων αριθμού κυκλοφορίας 
σε περίπτωση ακινησίας, διά-
λυσης, καταστροφής ή οριστι-
κής εξαγωγής μηχανοκίνητου 
οχήματος στην αλλοδαπή

100,00 € (δ)

94 5

όδήγηση χωρίς ισχύουσα 
άδεια οδήγησης ή που έχει 
αφαιρεθεί ή ανακληθεί (αυτ/τα, 
τρίτροχα, μοτ/τες, πλην φορ-
τηγών)

 ≥ 200,00 € (π)
φυλάκιση  

1 έως  
12 μηνών
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

95 6
όδήγηση με άδεια που έχει 
λήξει η ισχύς της (πλην φορ-
τηγών)

200,00 € (δ)

αποστέλλεται 
στην αρμόδια 
Υπηρεσία ςυ-
γκοινωνιών

96 2
όδήγηση μοτ/του χωρίς άδεια 
οδήγησης ή που έχει ανακληθεί 
ή αφαιρεθεί

≥ 200,00 € (π)
φυλάκιση  

1 έως  
3 μηνών

97 3

όδήγηση αγροτικού μηχανήμα-
τος, μηχανήματος έργου χωρίς 
άδεια οδήγησης ή που έχει 
ανακληθεί ή αφαιρεθεί

≥ 200,00 € (π)
φυλάκιση  

1 έως  
3 μηνών

98

1

Χρήση οδικού οχήματος για 
την τέλεση κακουργήματος ή εκ 
δόλου πλημμελήματος με επι-
βαλλόμενη ποινή τουλάχιστον 
3 μήνες φυλάκιση

1 έως 10 έτη 
 (με απόφαση δικαστηρίου)

2
κατοχή ή χρήση πλαστής ή 
παραποιημένης άδειας οδή-
γησης

τιμωρείται 
σύμφωνα με 
το άρθρο 216 
του Ποινικού 

κώδικα

3 περ. α΄

Υπαίτιος σοβαρού τραυματι-
σμού εμπλεκομένου σε ατύχη-
μα με οδήγηση κατά παράβα-
ση των διατάξεων του κ.ό.κ.

3 μήνες έως 
2 έτη (με δι-
καστική από-

φαση)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

95 6
όδήγηση με άδεια που έχει 
λήξει η ισχύς της (πλην φορ-
τηγών)

200,00 € (δ)

αποστέλλεται 
στην αρμόδια 
Υπηρεσία ςυ-
γκοινωνιών

96 2
όδήγηση μοτ/του χωρίς άδεια 
οδήγησης ή που έχει ανακληθεί 
ή αφαιρεθεί

≥ 200,00 € (π)
φυλάκιση  

1 έως  
3 μηνών

97 3

όδήγηση αγροτικού μηχανήμα-
τος, μηχανήματος έργου χωρίς 
άδεια οδήγησης ή που έχει 
ανακληθεί ή αφαιρεθεί

≥ 200,00 € (π)
φυλάκιση  

1 έως  
3 μηνών

98

1

Χρήση οδικού οχήματος για 
την τέλεση κακουργήματος ή εκ 
δόλου πλημμελήματος με επι-
βαλλόμενη ποινή τουλάχιστον 
3 μήνες φυλάκιση

1 έως 10 έτη 
 (με απόφαση δικαστηρίου)

2
κατοχή ή χρήση πλαστής ή 
παραποιημένης άδειας οδή-
γησης

τιμωρείται 
σύμφωνα με 
το άρθρο 216 
του Ποινικού 

κώδικα

3 περ. α΄

Υπαίτιος σοβαρού τραυματι-
σμού εμπλεκομένου σε ατύχη-
μα με οδήγηση κατά παράβα-
ση των διατάξεων του κ.ό.κ.

3 μήνες έως 
2 έτη (με δι-
καστική από-

φαση)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

98

3 περ. β΄

Υπαίτιος θανάτου εμπλεκομέ-
νου σε ατύχημα (ή εντός 30 
ημερών από αυτό) με οδήγηση 
κατά παράβαση των διατάξεων 
του κ.ό.κ.

2 έως 5 έτη 
(με δικαστική 

απόφαση)

επαναχορήγη-
ση της άδειας 

μετά από 
θεωρητικές 

και πρακτικές 
εξετάσεις

3 περ. γ΄ Υποτροπή των περ. α΄ και β΄

για χρονικό 
διάστημα 

διπλάσιο των 
περ. α΄ και β΄ 
έως οριστική 

αφαίρεση

4 όδήγηση χωρίς τη νόμιμη 
άδεια οδήγησης

επιπλέον, 
στέρηση δικαι-
ώματος από-
κτησης άδειας 

οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας για 
τουλάχιστον 3 
έτη (με από-

φαση δικαστη-
ρίου)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

98

3 περ. β΄

Υπαίτιος θανάτου εμπλεκομέ-
νου σε ατύχημα (ή εντός 30 
ημερών από αυτό) με οδήγηση 
κατά παράβαση των διατάξεων 
του κ.ό.κ.

2 έως 5 έτη 
(με δικαστική 

απόφαση)

επαναχορήγη-
ση της άδειας 

μετά από 
θεωρητικές 

και πρακτικές 
εξετάσεις

3 περ. γ΄ Υποτροπή των περ. α΄ και β΄

για χρονικό 
διάστημα 

διπλάσιο των 
περ. α΄ και β΄ 
έως οριστική 

αφαίρεση

4 όδήγηση χωρίς τη νόμιμη 
άδεια οδήγησης

επιπλέον, 
στέρηση δικαι-
ώματος από-
κτησης άδειας 

οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας για 
τουλάχιστον 3 
έτη (με από-

φαση δικαστη-
ρίου)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

98

4
Υπαίτιος τραυματισμού ή θα-
νάτου με οδήγηση χωρίς τη 
νόμιμη άδεια οδήγησης

επιπλέον, 
στέρηση δικαι-
ώματος από-
κτησης άδειας 

οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας για 

τουλάχιστον 
10 έτη (με 

απόφαση δικα-
στηρίου)

5 όδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια 
οδήγησης

επιπλέον, 
στέρηση 

δικαιώματος 
επαναχορήγη-
σης της άδειας 
οδήγησης για 

3 επιπλέον έτη           
(με απόφαση 
δικαστηρίου)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

98

4
Υπαίτιος τραυματισμού ή θα-
νάτου με οδήγηση χωρίς τη 
νόμιμη άδεια οδήγησης

επιπλέον, 
στέρηση δικαι-
ώματος από-
κτησης άδειας 

οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας για 

τουλάχιστον 
10 έτη (με 

απόφαση δικα-
στηρίου)

5 όδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια 
οδήγησης

επιπλέον, 
στέρηση 

δικαιώματος 
επαναχορήγη-
σης της άδειας 
οδήγησης για 

3 επιπλέον έτη           
(με απόφαση 
δικαστηρίου)



68

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

98 5

όδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια 
οδήγησης και υπαίτιος τροχαί-
ου ατυχήματος με τραυματισμό 
ή θάνατο

επιπλέον, 
στέρηση 

δικαιώματος 
επαναχορήγη-
σης της άδειας 
οδήγησης για 
3 επιπλέον 

έτη ή οριστική 
στέρηση (με 
απόφαση δι-
καστηρίου)

99 1

Παραχώρηση οδήγησης σε 
πρόσωπο χωρίς άδεια ή Πι-
στοποιητικό επαγγελματικής 
ικανότητας ή που του έχουν 
αφαιρεθεί

φυλάκιση  
1 έως  

6 μηνών

100 1 όδηγός οχήματος που δεν φέ-
ρει τα απαιτούμενα έγγραφα 20,00 € (δ)

101 1
Μη χρήση βοηθητικών οργά-
νων που αναγράφονται στην 
άδεια οδήγησης του οδηγού

200,00 € (δ)



69

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

98 5

όδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια 
οδήγησης και υπαίτιος τροχαί-
ου ατυχήματος με τραυματισμό 
ή θάνατο

επιπλέον, 
στέρηση 

δικαιώματος 
επαναχορήγη-
σης της άδειας 
οδήγησης για 
3 επιπλέον 

έτη ή οριστική 
στέρηση (με 
απόφαση δι-
καστηρίου)

99 1

Παραχώρηση οδήγησης σε 
πρόσωπο χωρίς άδεια ή Πι-
στοποιητικό επαγγελματικής 
ικανότητας ή που του έχουν 
αφαιρεθεί

φυλάκιση  
1 έως  

6 μηνών

100 1 όδηγός οχήματος που δεν φέ-
ρει τα απαιτούμενα έγγραφα 20,00 € (δ)

101 1
Μη χρήση βοηθητικών οργά-
νων που αναγράφονται στην 
άδεια οδήγησης του οδηγού

200,00 € (δ)



70

ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ 

101 1

Μη χρήση γυαλιών κατά του 
ανέμου με κράνος χωρίς δια-
φανές προστατευτικό κάλυμμα 
(μοτ/τιστές)

200,00 € (δ)

102 1
Μη τοποθέτηση ειδικού σήμα-
τος αναγνώρισης νέου οδηγού 
για 1 έτος

20,00 € (δ)
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ΑΡΘΡΟ
Κ.Ο.Κ.

ΠΑΡΑ-
ΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ  
ΠΟΙΝΗΣ 

ΣΕΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ 

101 1

Μη χρήση γυαλιών κατά του 
ανέμου με κράνος χωρίς δια-
φανές προστατευτικό κάλυμμα 
(μοτ/τιστές)

200,00 € (δ)

102 1
Μη τοποθέτηση ειδικού σήμα-
τος αναγνώρισης νέου οδηγού 
για 1 έτος

20,00 € (δ)



Χρήσιμα Τηλέφωνα

Eνιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτα-
κτης ανάγκης* 112

Άμεση Δράση αστυνομίας 100
Άμεση επέμβαση λιμενικού ςώματος 108
Άμεση επέμβαση Πυροσβεστικής 199
Δασική Υπηρεσία 191
Διανυκτερεύοντα Βενζινάδικα 1425
Διημερεύοντα και Διανυκτερεύοντα φαρμακεία 14944
Δρομολόγια αεροπλάνων, Πλοίων 14944
εθνικό κέντρο Άμεσης Βοήθειας (εκαΒ) 166
εφημερεύοντα νοσοκομεία 14944
κέντρο εξυπηρέτησης Πολιτών (κεΠ) 1464
κτελ 14505
κτεό 1525
όςε 1110
Υπηρεσία εξυπηρέτησης Πολίτη 1502
Ώρα ελλάδος 14844

* Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό αυτό και από κινητό τηλέφωνο χωρίς διαθέ-
σιμες μονάδες και σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου.



www.yme.gr

Παίζω με κανόνες,
δεν παίζω με τη ζωή μου!

AΘΗΝΑ 2009

ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κ.Ο.Κ.κινο
στις παραβάσεις

ΚΩΔΙΚΑ
Ο Δ Ι Κ Η Σ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


