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Αξηζκόο 357 

Οη πεξί Μεραλνθηλήηωλ Ορεκάηωλ θαη Τξνραίαο Κηλήζεωο (Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη 
εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1)(δ) ηνπ άξζξνπ 5 ηωλ πεξί Μεραλνθηλήηωλ 
Ορεκάηωλ θαη Τξνραίαο Κηλήζεωο Νόκωλ, ηνπ 1972 έωο (Aξ. 3) ηνπ 2014, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ 
Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα 
κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ 
Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο  ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 
1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΥΑΙΑ ΚΙΝΗΔΩ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1972 ΜΔΥΡΙ (ΑΡ. 3) ΣΟΤ 2014 
________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1)(δ) ηνπ άξζξνπ 5 

 
86 ηνπ 1972 

     37 ηνπ 1974 
     58 ηνπ 1976 
     20 ηνπ 1978 
     64 ηνπ 1978 
     72 ηνπ 1981 
     83 ηνπ 1983 
     75 ηνπ 1984 
     72 ηνπ 1985 
   134 ηνπ 1989 
   152 ηνπ 1991 
   241 ηνπ 1991 
  44(Ι) ηνπ 1992 
    5(Ι) ηνπ 1993 
  28(Ι) ηνπ 1993 
  49(Ι) ηνπ 1994 
    5(Ι) ηνπ 1996 
  45(Ι) ηνπ 1996 
  95(Ι) ηνπ 1996 
  56(Ι) ηνπ 1998 
    1(Ι) ηνπ 1999 
  18(Ι) ηνπ 1999 
  66(Ι) ηνπ 1999 
117(Ι) ηνπ 1999 
  61(Ι) ηνπ 2000 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 ησλ πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη 
Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκσλ, ηνπ 1972 έσο (Aξ. 3) ηνπ 2014, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο 
Καλνληζκνχο: 

 



  80(Ι) ηνπ 2000 
  81(Ι) ηνπ 2000 
110(Ι) ηνπ 2000 
  38(Ι) ηνπ 2001 
  98(Ι) ηνπ 2001 
  20(Ι) ηνπ 2002 
237(Ι) ηνπ 2002  
146(Ι) ηνπ 2003 
174(Ι) ηνπ 2003 
243(I) ηνπ 2004 
255(Ι) ηνπ 2004 
270(Ι) ηνπ 2004 
153(Ι) ηνπ 2005 
    6(Ι) ηνπ 2006 
  71(Ι) ηνπ 2006 
145(I) ηνπ 2006 
107(I) ηνπ 2007 
   5(I) ηνπ 2008 

102(I) ηνπ 2008 
113(I) ηνπ 2009 
   5(I) ηνπ 2010 
   8(I) ηνπ 2010    
93(I) ηνπ 2011 

109(Ι) ηνπ 2012 
166(Ι) ηνπ 2012 
100(Ι) ηνπ 2013 

1(Ι) ηνπ 2014 
11(Ι) ηνπ 2014 
...(Ι) ηνπ 2014. 

  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

   8. 3.1984 
 22. 6.1984 
   8. 3.1985 
 13. 6.1986 
 24. 3.1989 
   8. 4.1989 
 21. 7.1989 
27.12.1991 
 12. 2.1993 
 11. 4.1996 
31.12.1996 
  12.2.1999 
  12.3.1999 
    7.7.2000 
    7.7.2000 
 14. 7.2000 
22.12.2000 
  2.2.2001 
  9.3.2001 
16.3.2001 
27.4.2001 

30.11.2001 
28.12.2001 
22. 2.2002 
29.11.2002 
   9.5.2003 
18.7.2003 
25.7.2003 
3.10.2003 

31.10.2003 
13.2.2004 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη 
Σξνραίαο Κηλήζεσο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε 
ηνπο πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Καλνληζκνχο ηνπ 1984 κέρξη 
(Αξ. 2) ηνπ 2012 (νη νπνίνη ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη 
βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 
Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Καλνληζκνί ηνπ 1984 κέρξη 2014. 
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20.2.2004 
30.4.2004 

12.11.2004 
10.12.2004 
31.12.2004 
24.3.2005 
15.4.2005 

3.6.2005 
8.7.2005 

29.7.2005 
24.3.2006 

15.12.2006 
19.5.2008 
22.5.2009 
22.5.2009 
12.3.2010 

9.7.2010 
17.12.2010 

6.7.2012 
30.11.2012. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 2 ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνχ 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νξηζκψλ ησλ φξσλ “ειεθηξνθίλεην πνδήιαην”, 
“πνδειαηφδξνκνο” θαη “πνδειαηνισξίδα” απφ ηνπο αθφινπζνπο λένπο νξηζκνχο: 

  «“ειεθηξνθίλεην πνδήιαην” ζεκαίλεη πνδήιαην εμνπιηζκέλν κε βνεζεηηθφ 
ειεθηξνθηλεηήξα κέγηζηεο ζπλερνχο ηζρχνο 0,25 Κηινβάη (KW), ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο 
κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη ηειηθά κεδελίδεηαη φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο θζάζεη ή 
ππεξβεί ηα 25 ρηιηφκεηξα αλά ψξα ή, λσξίηεξα, εάλ ζηακαηήζεη ε πνδειάηεζε· 

  “πνδειαηφδξνκνο” ζεκαίλεη ισξίδα εδάθνπο πνπ βξίζθεηαη θαηά κήθνο 
νπνηνπδήπνηε δξφκνπ ή εθηείλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηε ράξαμε ηνπ δξφκνπ, ε 
νπνία ρσξίδεηαη απφ ηηο ισξίδεο δηαθίλεζεο ησλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ κε 
ηερλεηά θαηαζθεπαζηηθά κέζα ηα νπνία δπλαηφ λα δηαθφπηνληαη θαηά δηαζηήκαηα 
γηα εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κνλήο ή δηπιήο 
θαηεχζπλζεο, ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ θπθινθνξία πνδειαηψλ θαη ε νπνία 
θέξεη εηδηθή ζήκαλζε φπσο απηή νξίδεηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 
71 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

.
 

  “πνδειαηνισξίδα” ζεκαίλεη ισξίδα εδάθνπο πνπ βξίζθεηαη θαηά κήθνο 
νδνζηξψκαηνο νπνηνπδήπνηε δξφκνπ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ θαη κπνξεί λα είλαη 
κνλήο ή δηπιήο θαηεχζπλζεο,  ε νπνία πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
θπθινθνξία πνδειαηψλ, θέξεη δε εηδηθή ζήκαλζε φπσο απηή νξίδεηαη δπλάκεη ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 71 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

.
»· θαη  

 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ 
θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο: 

  «“πνδειαηηθή δηαδξνκή” ζεκαίλεη δηαδξνκή πνπ θέξεη ζήκαλζε φπσο απηή 
πεξηγξάθεηαη ζηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ 
Καλνληζκνχ 71 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε νπνία δπλαηφ λα πεξλά κέζα ή έμσ 
απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή, απφ δξφκν ή εθηφο δξφκνπ θαη ε νπνία ζπζηήλεηαη γηα 
ρξήζε απφ πνδειάηεο

.
 

  “πνδειαηνδηάδξνκνο” ζεκαίλεη ισξίδα εδάθνπο πνπ βξίζθεηαη θαηά κήθνο 
νδνζηξψκαηνο νπνηνπδήπνηε δξφκνπ, ε νπνία δπλαηφ λα απνηειεί ή λα κελ 
απνηειεί κέξνο ή πξνέθηαζε πνδειαηνισξίδαο, ε νπνία πξννξίδεηαη γηα λα 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θνηλήο ρξήζεο ηεο απφ πνδειάηεο θαη νδεγνχο 
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ε νπνία θέξεη εηδηθή ζήκαλζε φπσο απηή νξίδεηαη 
δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 71 ηνπ παξφλησλ Καλνληζκψλ·». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 58 ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

3.  Ο Καλνληζκφο 58 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 

 (α) Με ηε δηαγξαθή, ζηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο παξαγξάθνπ (9) απηνχ, ηεο άλσ 
ηειείαο θαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο θξάζεο, κεηά ηε ιέμε 
«πνδειαηνισξίδα» (δεχηεξε γξακκή): 
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  «ή πνδειαηνδηάδξνκν ή πνδειαηηθή δηαδξνκή
.
»

.
 θαη 

   
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (13) απηνχ, κε άλσ 

θαη θάησ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ αθφινπζσλ δχν 
επηθπιάμεσλ: 

   
        «Ννείηαη φηη, ζε πνδειαηνδηάδξνκν ή πνδειαηηθή δηαδξνκή απαγνξεχεηαη ε 

ζηάζκεπζε κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο: 
   
       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πνδειαηνδηάδξνκν ή πνδειαηηθή δηαδξνκή 

επηηξέπεηαη ε ζηάζε ζε κεραλνθίλεην φρεκα γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 
νπνίν είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαίν γηα ζθνπνχο επηβίβαζεο ή απνβίβαζεο 
πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ, εθηφο θαη αλ ππάξρεη εηδηθή ζήκαλζε φπσο απηή νξίδεηαη 
δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 71 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.». 

   
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 66Α ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

4.  Ο Καλνληζκφο 66A ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε, 
ζηελ παξάγξαθν (3) απηνχ, ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β), (γ), (δ) θαη (ε), απφ ηηο 
αθφινπζεο λέεο ππνπαξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (δ) θαη (ε), αληίζηνηρα: 

            « (α) Ο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο πνπ πξννξίδεηαη λα ξπζκίδεη ηελ ηξνραία θίλεζε 
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ απνηειείηαη απφ ηξεηο θαλνχο ηνπνζεηεκέλνπο θαηαθφξπθα, 
απφ ηνπο νπνίνπο ν άλσ θαλφο έρεη ρξψκα θφθθηλν, ν κεζαίνο έρεη ρξψκα θίηξηλν θαη ν 
θάησ θαλφο έρεη ρξψκα πξάζηλν: 

  
      Ννείηαη φηη, ζηνπο ελ ιφγσ θαλνχο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιινη θαλνί, ζηνπο 

νπνίνπο λα είλαη ζρεδηαζκέλα ξπζκηζηηθά ζήκαηα, δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 
71 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ:  

  
      Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν πξάζηλνο θαλφο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε θαλφ ή θαλνχο 

ζηνλ νπνίν ή ζηνπο νπνίνπο λα είλαη νξαηφ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κφλν έλα ή 
πεξηζζφηεξα πξάζηλα βέιε πνπ λα δεηθλχεη ή λα δεηθλχνπλ ηηο επηηξεπφκελεο πνξείεο: 

  
      Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, έλαο θαλφο  ή πεξηζζφηεξνη θαλνί κε πξάζηλα βέιε πνπ λα 

δεηθλχεη ή λα δεηθλχνπλ ηηο επηηξεπφκελεο πνξείεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην 
θσηεηλφ ζεκαηνδφηε κε ην θαλφ πξάζηλνπ ρξψκαηνο, ζηα δεμηά ή αξηζηεξά ή ζην θάησ 
κέξνο ηνπ. 

  
  (β)  Ο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο πνπ πξννξίδεηαη λα ξπζκίδεη ηελ θίλεζε ησλ πεδψλ 

απνηειείηαη: 
  
 (i) είηε απφ δπν θαλνχο ηνπνζεηεκέλνπο θαηαθφξπθα, απφ ηνπο νπνίνπο ν 

άλσ θαλφο έρεη ρξψκα θφθθηλν θαη απεηθνλίδεη ηε θηγνχξα αλζξψπνπ ζε 
ζηάζε πξνζνρήο θαη ν θάησ θαλφο έρεη ρξψκα πξάζηλν θαη απεηθνλίδεη ηε 
θηγνχξα αλζξψπνπ ζε θίλεζε· ή 

  
 (ii) απφ θηβψηην θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο  κε ην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη 

θηγνχξεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν (i)· ή 
  
 (iii) απφ ζπλδπαζκφ ησλ θαλψλ θαη ηνπ θηβσηίνπ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία (i) θαη (ii). 
  
 (γ) Ο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο πνπ πξννξίδεηαη λα ξπζκίδεη ηελ θίλεζε ησλ 

πνδειαηηζηψλ απνηειείηαη:  
  
 (i) είηε απφ δπν θαλνχο ηνπνζεηεκέλνπο θαηαθφξπθα, απφ ηνπο νπνίνπο ν άλσ 

θαλφο έρεη ρξψκα θφθθηλν θαη ν θάησ θαλφο έρεη ρξψκα πξάζηλν, 
απεηθνλίδνπλ δε θαη νη δπν ηελ θηγνχξα πνδειάηνπ· ή 

  
 (ii) απφ θηβψηην θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο κε ην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη θηγνχξεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν (i)· ή 
  
 (iii) απφ ζπλδπαζκφ ησλ θαλψλ θαη ηνπ θηβσηίνπ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία (i) θαη (ii). 
  
 (δ) Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ξχζκηζεο ηεο ηξνραίαο θίλεζεο κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία θνηλνί θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο γηα πεδνχο θαη 
πνδειαηηζηέο πνπ απνηεινχληαη: 
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 (i)  είηε απφ δπν θαλνχο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν (i) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 
(β) καδί κε, είηε δπν θαλνχο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν (i) ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (γ), είηε έλα κφλν θαλφ πξάζηλνπ ρξψκαηνο πνπ λα 
απεηθνλίδεη ηελ θηγνχξα πνδειάηνπ· ή 

  
 (ii) απφ θηβψηην θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν (ii) ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (β) καδί κε έλα θηβψηην θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν (ii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ)· ή 

  
 (iii) απφ ζπλδπαζκφ ησλ θαλψλ θαη ηνπ θηβσηίνπ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία (i) θαη (ii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ). 
  
 (ε)  Ο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο πνπ πξννξίδεηαη λα ξπζκίδεη ηελ ηξνραία θίλεζε 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ιεηηνπξγεί κε ηε δηαδνρηθή ελεξγνπνίεζε ησλ θαλψλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ή ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ησλ θαλψλ 
θφθθηλνπ θαη θίηξηλνπ ρξψκαηνο ή ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξάζηλνπ βέινπο (ή 
ησλ πξάζηλσλ βειψλ) θαη ηνπ θαλνχ πξάζηλνπ ρξψκαηνο ή ηε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε 
ηνπ πξάζηλνπ βέινπο (ή ησλ πξάζηλσλ βειψλ) θαη ηνπ θαλνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο  ή ηε 
δηαθεθνκκέλε ελεξγνπνίεζε κφλν ηνπ θαλνχ θίηξηλνπ ρξψκαηνο.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 66Β ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

6.  Ο Καλνληζκφο 66B ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
ζεκείνπ (vii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνχ, απφ ην αθφινπζν λέν 
ζεκείν (vii): 

 «(vii) Η έλδεημε πξάζηλνπ θαλνχ ή θαλψλ κε απεηθφληζε ζρήκαηνο βέινπο ή βειψλ 
ζεκαίλεη φηη ην φρεκα κπνξεί λα πεξάζεη ηε γξακκή ζηάζεο θαη ηνπο θσηεηλνχο 
ζεκαηνδφηεο θαη λα πξνρσξήζεη αθνινχζσο κφλν πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ δείρλεη ην 
βέινο ή ηα βέιε: 

  
  Ννείηαη φηη, ε ηαπηφρξνλε έλδεημε ηνπ πξάζηλνπ βέινπο ή ησλ πξάζηλσλ βειψλ θαη 

ηνπ θαλνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο ζεκαίλεη φηη νη κφλεο επηηξεπφκελεο πνξείεο είλαη απηέο 
πνπ δεηθλχεη ην βέινο ή πνπ δεηθλχνπλ ηα βέιε: 

  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε ηαπηφρξνλε έλδεημε ηνπ πξάζηλνπ βέινπο θαη ηνπ θαλνχ 

πξάζηλνπ ρξψκαηνο ζεκαίλεη φηη φιεο νη θαηεπζχλζεηο είλαη επηηξεπφκελεο απφ ην ζθέινο 
ηνπ θφκβνπ πνπ ππάξρεη ν ζπγθεθξηκέλνο θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο.». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 66ΙΔ 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

7.  Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνχ 66ΙΔ ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινχζσο: 

 (α)  Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ) απηήο  κε ηελ αθφινπζε λέα 
ππνπαξάγξαθν (δ):  

  
 «(δ) φηαλ ε ζθνπνχκελε έμνδνο απφ ηνλ θφκβν είλαη ε ηξίηε κεηά ηελ είζνδν ή νη επφκελέο 

ηεο, ηφηε δίλεηαη θαηά ηελ είζνδν ζηνλ θφκβν ζήκα πνξείαο πξνο ηα δεμηά θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε ε δεμηά ισξίδα ηεο εηζφδνπ, λννπκέλνπ φηη ππάξρνπλ δχν 
ισξίδεο εηζφδνπ θαη ε δεμηά πιεπξά ηνπ θφκβνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε δεμηά ισξίδα ηεο 
εμφδνπ, λννπκέλνπ φηη ππάξρνπλ δχν ισξίδεο εμφδνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε 
αξηζηεξή ισξίδα εμφδνπ, εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. ε θφκβνπο κε ηξεηο ισξίδεο 
θπθινθνξίαο ζηελ είζνδν, ε είζνδνο κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηε δεμηά ισξίδα θαη 
αθνινπζείηαη ε δεμηά πιεπξά ηνπ θφκβνπ θαη ε δεμηά ισξίδα ηεο εμφδνπ, λννπκέλνπ φηη  
ππάξρνπλ δχν ισξίδεο εμφδνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αξηζηεξή ισξίδα εμφδνπ 
εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.»· 

  
 (β)  κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε) απηήο

.
 θαη   

  
 (γ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζη) απηήο, κε ηελ αθφινπζε λέα 

ππνπαξάγξαθν (ζη): 
  
 «(ζη)  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (γ) θαη  (δ), ην ζήκα γηα 

έμνδν απφ ηνλ θφκβν, δειαδή γηα ζηξνθή αξηζηεξά, δίλεηαη κφιηο ην φρεκα πεξάζεη ηελ 
ακέζσο πξνεγνχκελε απφ ηε ζθνπνχκελε έμνδν.». 
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