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ΔΓΚΤΚΛΙΟ 
 
 

Θέμα: Τποτρεώζεις ηων οδηγών κραηικών ασηοκινήηων. 
 

Από αλαθνξέο ησλ Τπεξεζηώλ, θαζώο θαη από επώλπκεο θαη αλώλπκεο 

θαηαγγειίεο πνιηηώλ θαη θνξέσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία καο, 

πξνθύπηεη όηη δηαπξάηηνληαη ζνβαξέο παξαβάζεηο από ηνπο νδεγνύο ησλ 

θξαηηθώλ απηνθηλήησλ.  

Δηδηθόηεξα θαηαγγέιεηαη:  

-  ε κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

-  ε κε ρξεζηκνπνίεζε δώλεο αζθαιείαο 

- ε ρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηαθνύ απηνθηλήηνπ από κε δηθαηνύκελα 

πξόζσπα 

- ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζνηέξσλ ππεξεζηαθώλ απηνθηλήησλ από 

πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη έλα θαη κόλν απηνθίλεην 

- ε παξάιεηςε λα θέξνπλ καδί ηνπο ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (Γηαηαγή 

Πνξείαο θαη Γειηίν Κίλεζεο) 

- ε ζηάζκεπζε θαη δηαλπθηέξεπζε απηώλ παξαλόκσο ζε κε αζθαιή θαη 

θπιαζζόκελν δεκόζην ρώξν 

- ε ρξεζηκνπνίεζε παξαλόκσο θξαηηθώλ απηνθηλήησλ από πιήζνο 

ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο κεηαθέξνπλ από ηελ νηθία 

ηνπο ζηελ ππεξεζία ή θαη γηα πξνζσπηθέο αθόκα εμππεξεηήζεηο ησλ ηδίσλ θαη 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θ.ι.π. 

Οη ζνβαξέο απηέο παξαβάζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαθώιπζε 

ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ θαηαζπαηάιεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξήκαηνο κε ηελ αδηθαηνιόγεηε αύμεζε δαπαλώλ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ ζαο 

ππελζπκίδνπκε ηηο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο  απνξξένπλ από ηηο θείκελεο 



δηαηάμεηο, νη νπνίεο απαξέγθιηηα πξέπεη λα ηεξνύληαη θαη εθηζηνύκε ηελ 

πξνζνρή ζαο ζηις ποινικές και πειθαρτικές εσθύνες ποσ σπέτοσν οι 

παραβάηες.  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη νδεγνί δελ είλαη κόλν εθείλνη νη νπνίνη θαηέρνπλ ηελ 

πξνβιεπόκελε ζέζε εηδηθόηεηαο νδεγνύ ζηελ ππεξεζία, κε ζρέζε δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ, αιιά θαη θάζε άιιν πξόζσπν ζην νπνίν θαη' εμαίξεζε παξέρεηαη ε 

έγθξηζε γηα νδήγεζε απηνθηλήηνπ δεκνζίαο ππεξεζίαο, Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνύ, 

Ν.Π.Γ.Γ.,  Ν.Π.Ι.Γ., ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (Ν 2503/1997 ΦΔΚ 107/Α΄, 

άξζξν 19 παξ. 4 ) θαη εγθύθιηό καο κε αξηζκ. πξση. 3989/168891/15-071997).  

ηελ ίδηα απηή θαηεγνξία ησλ νδεγώλ ππάγνληαη θαη νη Ννκάξρεο θαη κέιε 

λνκαξρηαθώλ ζπκβνπιίσλ, δήκαξρνη, πξόεδξνη θνηλνηήησλ, δεκνηηθνί θαη θνηλνηηθνί 

ζύκβνπινη ζηνπο νπνίνπο έρεη επηηξαπεί, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, κε απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο, ε θαη' εμαίξεζε νδήγεζε νρεκάησλ πνπ 

αλήθνπλ ζε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο., Γήκνπο θαη Κνηλόηεηεο.   

 

Οη ππνρξεώζεηο ησλ νδεγώλ θξαηηθώλ απηνθηλήησλ είλαη νη αθόινπζεο:  

 Να ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο  

 Να θνξνύλ δώλε αζθαιείαο 

 Να κελ θηλνύλ ηα ππεξεζηαθά απηνθίλεηα ζηηο ιεσθνξεηνισξίδεο. 

 Σν απηνθίλεην λα νδεγείηαη κόλν από απηνύο  

 Σν απηνθίλεην λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ γηα 

ηνπο νπνίνπο έρεη παξαρσξεζεί,  
 Να κε κεηαθέξνπλ πξόζσπα θαη πξάγκαηα άζρεηα πξνο ηελ Τπεξεζία ή κέιε 

νπνησλδήπνηε νξγαλώζεσλ ή ζπγγεληθά ή θηιηθά πξόζσπα ησλ 

εμππεξεηνύκελσλ πξνζώπσλ ή ησλ ηδίσλ ησλ νδεγώλ,  

 Να κελ θηλνύληαη εθηόο ησλ νξίσλ ηεο ηνπηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο Τπεξεζίαο 
θαη λα κελ θπθινθνξνύλ ζε εκέξεο (άββαηα, Κπξηαθέο, γηνξηέο θαη αξγίεο) 

θαη ζε ρξόλν (από 10
εο

 λπρηεξηλήο ώξαο κέρξη αλαηνιή ήιηνπ) πνπ 

απαγνξεύεηαη (πιελ εμαηξέζεσλ θαη παξνρήο εηδηθώλ πξνεγνπκέλσλ 

εγθξίζεσλ), 

 Να εθνδηάδνληαη πξηλ από ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κε λόκηκε «Γηαηαγή 

πνξείαο» θαη λα ηεξνύλ ην «Γειηίν θίλεζεο» ηνπ απηνθηλήηνπ λνκόηππα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο,  

 Να θξνληίδνπλ γηα ηελ λόκηκε ζηάζκεπζε θαη δηαλπθηέξεπζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ,  

 Να κελ εθηεινύλ εληνιέο γηα θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο πνπ δίλνληαη από 

αλαξκόδηα πξόζσπα ή πξνθαλώο αληηβαίλνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνύο θαη 

απαγνξεύζεηο,  

 Να κελ αξλνύληαη ηνλ έιεγρν από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα θαη λα 

παξέρνπλ ηα αθξηβή ζηνηρεία ρσξίο παξεκβνιή δπζρεξεηώλ,  

 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο λα αλαγγέιινπλ ην αηύρεκα ζηελ αξκόδηα 

αζηπλνκηθή Αξρή θαη λα ππνβάιινπλ έγγξαθε δήισζε γηα ην αηύρεκα ζηελ 

ππεξεζία εληόο 3 εκεξώλ,  

 

 Να ηεξνύλ ηηο απαγνξεύζεηο γηα ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ νπζηώλ θαη γηα 

ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζε ππεξεζηαθά απηνθίλεηα, 



 

Δπιζημαίνεηαι όηι η μη ηήρηζη ηων παραπάνω σποτρεώζεων ελέγτεηαι 

και ηιμωρείηαι ποινικά και πειθαρτικά.  

 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη κε θξνληίδα ησλ νηθείσλ ππεξεζηώλ 

παξαθαινύληαη λα ιάβνπλ γλώζε ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ ελππνγξάθσο (θαη κε 
παξάδνζε ζε απηνύο θσηναληηγξάθνπ) όινη όζνη νδεγνύλ ππεξεζηαθό απηνθίλεην. 

Θα ππνγξάςνπλ ζε ζρεηηθή θαηάζηαζε θαη δίπια ζηελ ππνγξαθή ηνπο ζα γξάςνπλ ην 

όλνκά ηνπο, ηνλ αξηζκό, ηνλ ηύπν θαη ηνλ θπβηζκό ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ νδεγνύλ. Η 

θαηάζηαζε απηή ζα ηεξείηαη ζην Αξρείν ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο, αληίγξαθν δε 
απηήο παξαθαινύκε λα απνζηαιεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ/λζε Κξαηηθώλ Απηνθηλήησλ θαη Δπηθνηλσληώλ- 

Βαο. νθίαο 15 Αζήλα), εληόο κελόο. 

Οη Τπεξεζίεο ππνρξενύληαη επηπιένλ λα γλσζηνπνηνύλ ζην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ/λζε Κξαηηθώλ 

Απηνθηλήησλ θαη Δπηθνηλσληώλ- Βαο. νθίαο 15 Αζήλα) ηηο δηαπηζησζείζεο, θαηά 

κήλα, παξαβάζεηο θαη ηηο επηβιεζείζεο θπξώζεηο. 

Σέινο, αληίγξαθν ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ παξαθαινύκε λα δνζεί ζε όια ηα 
Πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ, θαη’απνθιεηζηηθόηεηα, ππεξεζηαθό 

απηνθίλεην γηα λα ιάβνπλ γλώζε απηήο. 

 

 
 

 

 

 
             Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

 

      ΓΙΑΝΝΗ  Ν. ΡΑΓΚΟΤΗ 

 

 

 

 

Δζωηερική Γιανομή: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 
2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ΑΝΗΚΔΙ ΣΗΝ ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Γ. 

  κε αξηζ. 226/7007/30-3-2010 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

I. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
1. Τπνπξγεία 

Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ 

 

2. Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηώλ  
α) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ 

β) Γ/λζεηο Γηνίθεζεο Έδξεο Πεξηθεξεηώλ 

γ) Γ/λζεηο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο (ινηπώλ λνκώλ) 

(κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όινη νη επνπηεπόκελνη θνξείο) 
 

3. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ 

 
   4.  Ννκαξρηαθά Γηακεξίζκαηα 

                                Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ 

 

5.  Δπαξρεία  
 

6. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθξνληθήο    

Γηαθπβέξλεζεο, Γεληθή Γηεύζπλζε Δπνπηείαο ΟΣΑ γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ΟΣΑ    α΄θαη β΄ βαζκνύ, ηαδίνπ 27 
 

7. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθξνληθήο    

Γηαθπβέξλεζεο, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ΗΓ, 

Γηεύζπλζε Κξαηηθώλ Απηνθηλήησλ, Σκήκα Κίλεζεο (γηα 
θνηλνπνίεζε ζε όινπο ηνπ νδεγνύο). 

 

II. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 
1. Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ 

 

2. Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο 

 
3. Γξαθεία θ.θ. Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ, Τθππνπξγώλ 

 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ 

Τπνπξγείσλ 
 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ 

 

6. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 
Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο/ Γηεύζπλζε Σξνραίαο 

 

7. Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 

 
8. Δ.Ν.Α.Δ.  


