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Άρθρο 42 

Χορήγηση αδειών οδήγησης 
 

      1. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'). Οι 
χορηγηθείσες µέχρι σήµερα άδειες οδήγησης των υποκατηγοριών Α1 και Β1 
εξακολουθούν να ισχύουν. Ισχύουν επίσης στη χώρα µας και άδειες οδήγησης των 
υποκατηγοριών αυτών που εκδίδονται από Χώρα Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από τις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν. 
 
      2. Στο τέλος του ορισµού "Κανονική διαµονή" της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 
19/1995 (ΦΕΚ 15 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
      "Ειδικά για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, το δικαίωµα υποβολής της σχετικής αίτησης, 
για τη χορήγηση, ανανέωση ή µετατροπή άδειας οδήγησης ή έκδοση αντιγράφου 
άδειας οδήγησης παρέχεται µετά πάροδο 185 τουλάχιστον ηµερών από την έναρξη 
της κανονικής διαµονής τους στην Ελλάδα." 
 
    3. Η παράγραφος 1β του άρθρου 7 του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15 Α') τροποποιείται ως 
εξής: 
 
      "β. Έχει συµπληρώσει το απαιτούµενο ελάχιστο όριο ηλικίας το οποίο είναι: 
 
      β1. Για την Κατηγορία Α: 
 
      Το 18ο έτος της ηλικίας του για την οδήγηση µοτοσικλέτας ισχύος µέχρι 25KW ή 
µε λόγο ισχύος προς βάρος µέχρι 0.16KW/Kg (ή µοτοσικλέτας µε πλευρικό κάνιστρο 
µε λόγο ισχύος προς βάρος µέχρι 0.16KW/Kg). Μετά τη συµπλήρωση δύο ετών από 
τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας οδήγησης ο κάτοχός της µπορεί να οδηγεί 
µοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή µε λόγο ισχύος προς βάρος. 
 



      Το 21ο έτος της ηλικίας του για την οδήγηση µοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος 
ή µε λόγο ισχύος προς βάρος. 
 
      β2. Για τις κατηγορίες Β και Β+Ε: το 18ο έτος της ηλικίας του. Για την απόκτηση 
της άδειας οδήγησης Β+Ε ο ενδιαφερόµενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας 
άδειας οδήγησης Β κατηγορίας. 
 
     β3. Για τις κατηγορίες Γ και Γ+Ε: 
 
      (i) Για οχήµατα των οποίων το ανώτατο επιτρεπόµενο βάρος είναι κατώτερο ή ίσο 
µε 7.5 τόνους, το 18ο έτος της ηλικίας του. 
 
      (ii) Για οχήµατα των οποίων το ανώτατο επιτρεπόµενο βάρος είναι µεγαλύτερο 
από 7.5 τόνους, το 21ο έτος της ηλικίας του. Εντούτοις αρκεί η ηλικία των 18 ετών, 
αν ο ενδιαφερόµενος κατέχει πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας 
αναγνωρισµένο από ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη 
Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχνενστάιν, το οποίο να πιστοποιεί την ολοκλήρωση 
κατάρτισης ως οδηγού οχηµάτων για ειδική µεταφορά εµπορευµάτων σύµφωνα µε τις 
κοινοτικές ρυθµίσεις. 
 
      Για την απόκτηση της άδειας Γ ο ενδιαφερόµενος πρέπει να είναι κάτοχος 
ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας, τουλάχιστον και για την απόκτηση της 
άδειας Γ+Ε ο ενδιαφερόµενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ 
κατηγορίας, τουλάχιστον. 
 
      β4. Για τις κατηγορίες ∆ και ∆+Ε: το 21ο έτος της ηλικίας του. 
 
      4. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του Π.δ. 19/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
      "1. Άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος διατάγµατος εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστηµα 
όριζαν οι διατάξεις του π.δ. 255/1984 (ΦΕΚ 100 Α'), όπως το διάταγµα αυτό 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενεστέρως. Μετά τη λήξη της ισχύος της 
ανανεώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. Ο χρονικός 
περιορισµός αυτός δεν ισχύει για άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από άλλες 
Χώρες - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου, οι 
οποίες ισχύουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας έκδοσής τους. 
 
      5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών τροποποιούνται και συµπληρώνονται τα παραρτήµατα του π.δ. 
19/1995, που αφορούν τα εξής θέµατα: α) διατάξεις σχετικές µε το κοινοτικό 
υπόδειγµα της άδειας οδήγησης, β) γνώσεις, ικανότητες και συµπεριφορά του οδηγού 
οχήµατος µε κινητήρα, γ) στοιχειώδεις απαιτήσεις για τις εξετάσεις οδήγησης, δ) 
ελάχιστες προδιαγραφές για τη σωµατική και τη διανοητική ικανότητα οδήγησης 
οχήµατος µε κινητήρα. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την 
εφαρµογή των προηγούµενων  παραγράφων. 
 
      6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τέσσερις µήνες από τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 



Άρθρο 43 
Λοιπές ρυθµίσεις θεµάτων Κ.Ο.Κ. 

 
      1. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α') 
προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 
 
      "Οι αιτούντες αναπηρική σύνταξη υποχρεούνται να καταθέτουν στις αρµόδιες 
Υπηρεσίες των οικείων ασφαλιστικών φορέων, µεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, 
την κατεχόµενη από αυτούς άδεια οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν κατέχουν άδεια οδήγησης. Η άδεια οδήγησης 
αποστέλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης που την εξέδωσε και επαναχορηγείται, µετά από θετική γνωµάτευση 
της δευτεροβάθµιας Ιατρικής Επιτροπής της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
όπως ορίζεται στο π.δ. 155/1996 (ΦΕΚ 115 Α'). Η δευτεροβάθµια ιατρική Επιτροπή 
υποχρεούται να συνέλθει και να αποφανθεί το αργότερο εντός τριµήνου από τη λήψη 
της σχετικής άδειας." 
 
      Όλοι οι ήδη µέχρι σήµερα δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης από οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό φορέα υποχρεούνται εντός ενός έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
ή να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν κατέχουν άδεια οδήγησης ή να καταθέσουν την 
κατεχόµενη από αυτούς άδεια, οπότε και ακολουθείται η διαδικασία της 
προηγούµενης παραγράφου για τυχόν επαναχορήγησή της. 
 
      Σε περίπτωση µη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ή κατάθεσης της άδειας 
αναστέλλεται για όσο διάστηµα καθυστερεί αυτή και η χορήγηση της αναπηρικής 
σύνταξης. 
 
      2. Το άρθρο 42 του ν. 2696/1999 "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" (ΦΕΚ 
57 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 
"Άρθρο 42 

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, φαρµάκων 
ή τοξικών ουσιών 

 
      1. Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήµατος από οδηγό, ο οποίος κατά την 
οδήγηση του οχήµατος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών 
ή φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την 
ικανότητα του οδηγού. Ο ελεγχόµενος οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την 
επίδραση οινοπνεύµατος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισµό είναι από 0,50 
γραµµάρια ανά λίτρο αίµατος (0,50 gr./l) και άνω, µετρούµενο µε τη µέθοδο της 
αιµοληψίας ή από 0,25 χιλιοστά του γραµµαρίου ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα και 
άνω, όταν η µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε αντίστοιχη συσκευή 
αλκοολοµέτρου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, 
∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να ορισθεί και µικρότερο 
ποσοστό από το αναφερόµενο στο προηγούµενο εδάφιο, να καθοριστούν ειδικές 
κατηγορίες οδηγών µε µικρότερα ποσοστά, προσαρµοζόµενων αναλόγως και των 
ορίων της παραγράφου 7, να εξειδικεύονται τα όρια τοξικών ουσιών ή φαρµάκων της 
παρούσας  παραγράφου που ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού και 
να καθορίζονται οι επιστηµονικοί τρόποι και η διαδικασία διαπίστωσης της χρήσης 



οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών ή φαρµάκων κατά τις παραγράφους του παρόντος 
άρθρου, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 
 
      2. Τα αρµόδια αστυνοµικά και λιµενικά όργανα µπορούν κατά περίπτωση να 
ασκούν έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης, στον οργανισµό των οδηγών, 
οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών ή φαρµάκων κατά την προηγούµενη παράγραφο, οι 
δε οδηγοί υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο αυτόν. 
 
      3. Σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήµατος ο έλεγχος για τη διαπίστωση 
ύπαρξης στον οργανισµό οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών ή φαρµάκων, κατά την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται υποχρεωτικά µε αιµοληψία από τα 
θανόντα πρόσωπα, ως και από τους ζώντες, εκτός και αν για τους τελευταίους ειδικοί 
παθολογικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν, οπότε στην περίπτωση αυτή η µέτρηση γίνεται, 
για µεν το οινόπνευµα στον εκπνεόµενο αέρα µε τη συσκευή αλκοολοµέτρου, για δε 
τις τοξικές ουσίες και φάρµακα µε τη λήψη ούρων ή άλλο πρόσφορο µέσο. Για την 
ύπαρξη ή µη των προβαλλόµενων αυτών λόγων χρειάζεται Ιατρική πιστοποίηση από 
δηµόσιο νοσοκοµείο. 
 
      4. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος µε σωµατικές βλάβες ο έλεγχος για τη 
διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισµό οινοπνεύµατος γίνεται είτε στον εκπνεόµενο 
αέρα µε αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρων είτε µε αιµοληψία. 
 
    5. Στους τροχονοµικούς ελέγχους στο δρόµο ή σε τροχαία ατυχήµατα χωρίς 
σωµατικές βλάβες, ο έλεγχος για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισµό 
οινοπνεύµατος γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε αντίστοιχη συσκευή 
αλκοολοµέτρου, για δε τη διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρµάκων της 
παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται µε τη χρησιµοποίηση κάθε κατάλληλου 
επιστηµονικού µέσου. Η διαπίστωση του ποσοστού συγκέντρωσης οινοπνεύµατος σε 
ατύχηµα πεζού, στις περιπτώσεις της παρούσας και των δύο προηγούµενων 
παραγράφων, διαπιστώνεται µε τον ίδιο τρόπο. 
 
      6. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3, όποιος αρνείται 
να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισµό του 
οινοπνεύµατος, είτε δια αιµοληψίας είτε µε τη χρήση συσκευής αλκοολοµέτρου, 
τεκµαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύµατος στο αίµα του είναι άνω του 1,10 gr/l 
σύµφωνα µε τη µέθοδο της αιµοληψίας. Επίσης όποιος αρνείται να υποβληθεί σε 
έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρµάκων στον οργανισµό 
τεκµαίρεται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρµάκων που 
σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 9. 
 
      7. Όποιος διαπιστώνεται ότι οδηγεί όχηµα υπό την επίδραση οινοπνεύµατος 
τιµωρείται ως εξής: 
    α. Με πρόστιµο 50.000 δραχµών, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύµατος στο αίµα του 
κυµαίνεται από 0,50 gr./l. έως 0,80 gr./l. µετρούµενη µε τη µέθοδο της αιµοληψίας ή 
από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραµµαρίου ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα, όταν η 
µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου. 
 
      β. Με πρόστιµο 100.000 δραχµών και µε αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας 
ικανότητας οδηγού για τρεις (3) µήνες, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη 



διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εάν η συγκέντρωση 
οινοπνεύµατος στο αίµα του είναι άνω του 0,80 gr./l. και µέχρι 1,10 gr./l. µετρούµενη 
µε τη µέθοδο της αιµοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραµµαρίου 
ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα, όταν η µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε 
αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου. 
    γ. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) µηνών, διοικητικό πρόστιµο 200.000 
δραχµών και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) µήνες, 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος 
Κώδικα, εάν η συγκέντρωση οινοπνεύµατος στο αίµα του είναι άνω του 1,10 gr./l. 
µετρούµενη µε τη µέθοδο της αιµοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραµµαρίου 
ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα, όταν η µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε 
αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου. 
 
      Στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται µετά την 
παρέλευση του εξαµήνου, µόνο µε την προσκόµιση αποδεικτικού καταβολής του 
διοικητικού προστίµου. 
 
    δ. Στις πιο πάνω περιπτώσεις α', β', και γ' το όχηµα ακινητοποιείται υποχρεωτικά 
και φυλάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 2696/1999 και των, 
κατ' εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόµενων αποφάσεων. 
      Ο έλεγχος και η βεβαίωση των παραβάσεων της παρούσας παραγράφου γίνεται 
από συνεργείο δύο τουλάχιστον αστυνοµικών ή λιµενικών, εκ των οποίων ο ένας 
είναι ανακριτικός υπάλληλος. 
 
      8. Εάν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός οχήµατος βρίσκεται υπό την επήρεια 
οινοπνεύµατος για δεύτερη φορά εντός δύο (2) ετών από προηγούµενη παράβαση της 
απαγόρευσης οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύµατος και η συγκέντρωση 
οινοπνεύµατος στο αίµα του, κατά τη δεύτερη παράβαση, είναι άνω του 1,10 gr./I., 
µετρούµενη µε τη µέθοδο της αιµοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραµµαρίου 
ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα, όταν η µέτρηση γίνεται στον εκπνεόµενο αέρα µε 
αντίστοιχη συσκευή αλκοολοµέτρου, επιβάλλεται επιτόπου αφαίρεση της άδειας 
ικανότητας οδηγού, για πέντε (5) χρόνια, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. 
 
      9. Εάν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επίδραση τοξικών ουσιών ή 
φαρµάκων, που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα 
οδήγησης, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) µηνών και µε χρηµατική 
ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών και µε αφαίρεση της άδειας 
ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστηµα τριών (3) µέχρι έξι (6) µηνών, η οποία 
επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο. 
 
      10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 εδάφιο γ' και 8 του άρθρου αυτού, η 
παράβαση τιµωρείται, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ποινικές και λοιπές 
κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές, και µε την ποινή της αφαίρεσης των 
κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος για χρονικό διάστηµα 
από δέκα (10) ηµέρες έως έξι (6) µήνες, η οποία επιβάλλεται από το δικαστήριο. Η 
κύρωση αυτή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των κατηγοριών οχηµάτων του άρθρου 
103 παρ. 4 στοιχεία α' και β' του παρόντος. 
 



      11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 εφαρµόζονται κατ' αναλογία στους 
πλοιάρχους ταχύπλοων πλοίων και στους κυβερνήτες ή χειριστές των θαλάσσιων 
µέσων αναψυχής." 
 
     3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 103 του ν. 2696/1999 αντικαθίστανται ως 
ακολούθως: 
 
      "1) Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ6, Ρ8 έως 
Ρ14, Ρ18 έως Ρ20, Ρ25, Ρ26, Ρ33), 5 παρ. 8 (περιπτ. ε', στ', ζ'), 12 παρ. 7, 16 παρ. 2 
και 3, 21, 23, 25, 34 παρ. 3 έως 7, 37, 39 παρ. 2, 54 παρ. 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 
παρ. 1, 7, 8, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό µέτρο 
της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας µετά των 
κρατικών πινακίδων του οχήµατος για δέκα (10) ηµέρες. Το υπό της παραγράφου 
αυτής προβλεπόµενο διοικητικό µέτρο επιβάλλεται και στην περίπτωση που το όχηµα 
δεν έχει ασφαλισθεί για αστική ευθύνη από ατυχήµατα αυτοκινήτων. 
 
      2) Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ1, Ρ2, Ρ5, 
Ρ7, Ρ21 έως Ρ24, Ρ27 έως Ρ32, Ρ45 έως Ρ57 και Ρ59), 5 παρ. 8 (περιπτ. α', β, γ', δ', η', 
θ', ι', ία', ιβ', ιγ') και 9, 6, παρ. 1 (περίπτ. β', ε' και η'), 16 παρ. 1 και 5 έως 8, 17, 19 
παρ. 5, 26, 27, 29, 33, 55, 57, 61, 62 και 88 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται 
και το διοικητικό µέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας 
κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες." 
 
      4. Στο άρθρο 103 του ν. 2696/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως: 
 
      "8. Για παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (πινακίδα Ρ40) και 34 παρ. 2 
του Κώδικα αυτού επιβάλλεται το διοικητικό µέτρο της αφαίρεσης της άδειας 
κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες. Τα 
ως άνω αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας µπορούν να αποδοθούν και πριν τη λήξη 
του διοικητικού µέτρου της αφαίρεσής τους, εφόσον ο παραβάτης καταβάλει το 
τριπλάσιο του προστίµου που κάθε φορά ισχύει" 
 
      5. Στο άρθρο 110 του ν. 2696/1999 αυτού προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
 
      "4. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων από τον παρόντα Κώδικα προεδρικών 
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν τα προεδρικά 
διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση 
διατάξεων των προηγούµενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος 
 
 
 

Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2001 
 

Ο ΠΡΟΕ∆PΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
 



      ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                          ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ∆ΗΜ. ∆/ΣΗΣ 
     ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                            ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 

 
                                                                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                       ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠ.ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ                             ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ                                  ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                    ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
       ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ                                    ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆ΗΣ 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 

 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

 
Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2001 

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 
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