
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 145/2017 
Απ. 5012, 12.5.2017    

Απιθμόρ 145 

Οι πεπί ηηρ Δθαπμογήρ ςζηήμαηορ Αποηίμηζηρ ηηρ Δπικινδςνόηηηαρ για ηιρ Δπισειπήζειρ (Σποποποιηηικοί) 
Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 20 ηων πεπί 
Δλέγσος ηων Ωπών Οδήγηζηρ και Ανάπαςζηρ ηων Οδηγών Οπιζμένων Οσημάηων Νόμων ηος 2007 μέσπι 2017, 
αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ 
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΤΗ ΣΩΝ ΟΓΗΓΩΝ ΟΡΙΜΔΝΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ  

ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2007 ΜΔΥΡΙ 2017 
________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 20 
 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ην Άξζξν 2 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηίηιν: 
  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 74, 
19.3.2016, 
ζ. 8. 

«Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 2016/403 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 2016 γηα ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1071/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, όζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ ζνβαξώλ παξαβάζεσλ ησλ θαλόλσλ ηεο 
Έλσζεο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγνύλ ζηελ απώιεηα ηεο ππόιεςεο ηνπ νδηθνύ 
κεηαθνξέα θαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο III ηεο νδεγίαο 2006/22/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ»,  

  
86(I) ηνπ 2007 
67(Ι) ηνπ 2010 

146(I) ηνπ 2015 
87(I) ηνπ 2016 

45(I) ηνπ 2017. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην άξζξν 20 
ησλ πεξί Διέγρνπ ησλ Ωξώλ Οδήγεζεο θαη Αλάπαπζεο ησλ Οδεγώλ Οξηζκέλσλ 
Ορεκάησλ Νόκσλ ηνπ 2007 κέρξη 2017, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο. 

  
πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι):  
21.4.2011. 
 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Δθαξκνγήο πζηήκαηνο 
Απνηίκεζεο ηεο Δπηθηλδπλόηεηαο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 
2017 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί ηεο Δθαξκνγήο πζηήκαηνο Απνηίκεζεο ηεο 
Δπηθηλδπλόηεηαο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Καλνληζκνύο ηνπ 2011 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Δθαξκνγήο πζηήκαηνο Απνηίκεζεο ηεο 
Δπηθηλδπλόηεηαο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο Καλνληζκνί ηνπ 2011 θαη 2017. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 2 ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

2. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 2 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινύζσο: 

  (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε από ηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ «ειαθξά παξάβαζε» ηεο 
θξάζεο «ηεο Οδεγίαο 2006/22/ΔΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηελ Οδεγία 
2009/5/ΔΚ» κε ηηο ιέμεηο «ηνπ Νόκνπ»· 

  
  (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθόινπζσλ λέσλ 

όξσλ θαη ησλ νξηζκώλ ηνπο: 

 «“Καλνληζκόο 2016/403” ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 2016/403 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 18

εο
 Μαξηίνπ 2016 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) 

αξηζ. 1071/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, όζνλ 
αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ ζνβαξώλ παξαβάζεσλ ησλ θαλόλσλ ηεο Έλσζεο, νη 
νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγνύλ ζηελ απώιεηα ηεο ππόιεςεο ηνπ νδηθνύ 
κεηαθνξέα, θαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο III ηεο νδεγίαο 2006/22/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ· 

  
  “πιένλ ζνβαξή παξάβαζε” ζεκαίλεη παξάβαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ηέηνηα, 

ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Νόκνπ·». 
  
  (γ) κε ηε δηαγξαθή ηνπ όξνπ «Οδεγία 2009/5/ΔΚ» θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ

.
 

  
  (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ «πνιύ ζνβαξή παξάβαζε» ηεο 

θξάζεο «ηεο Οδεγίαο 2006/22/ΔΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηελ Οδεγία 
2009/5/ΔΚ» κε ηηο ιέμεηο «ηνπ Νόκνπ»· θαη 
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  (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ «ζνβαξή παξάβαζε» ηεο 
θξάζεο «ηεο Οδεγίαο 2006/22/ΔΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηελ Οδεγία 
2009/5/ΔΚ» κε ηηο ιέμεηο «ηνπ Νόκνπ». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ησλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

3. Σν Παξάξηεκα ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:  
 

  
  (α) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (2) απηνύ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε θαη ην 

ζεκείν ηεο άλσ θαη θάησ ηειείαο «αθνινύζσο:» (ηξίηε γξακκή), ησλ αθόινπζσλ 
ιέμεσλ: 

 
  «Πιένλ νβαξή Παξάβαζε = 120»· 

  
  (β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (3) απηνύ, πξηλ ηε ζπληνκνγξαθία «#ΠΠε», 

ηεο ζπληνκνγξαθίαο «#ΠιΠε = αξηζκόο πιένλ ζνβαξώλ παξαβάζεσλ πνπ 
δηαπξάρζεθαλ θαηά ην έηνο «ε» από ηελ επηρείξεζε κεηαθνξώλ»· θαη 

  
  (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ παξάγξαθν (4) απηνύ, ηεο εμίζσζεο ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ 4.1, από ηελ αθόινπζε εμίζσζε: 
 
  «Πε=(120 x #ΠιΠε) + (40 x #ΠΠε) + (10 x #Πε) + (1 x #ΔΠε)».  
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