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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

όπου αναλύονται οι κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον 
τοµέα των οδικών µεταφορών, όπως αυτές προβλέπονται στη νοµοθεσία των κρατών 

µελών 
 
 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα έκθεση γίνεται ανάλυση των κυρώσεων που προβλέπονται από τις νοµοθεσίες 
των κρατών µελών για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των 
οδικών µεταφορών, όπως απαιτείται από το άρθρο 10 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ1 για 
καθορισµό ελάχιστων προϋποθέσεων σχετικά µε την κοινωνική νοµοθεσία όσον αφορά 
δραστηριότητες οδικών µεταφορών. 

Οι παραβάσεις αφορούν τις διατάξεις δύο κανονισµών. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 561/20062 
για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών µεταφορών 
περιλαµβάνει ιδιαίτερα ακριβείς κανόνες σχετικά µε τους µέγιστους χρόνους οδήγησης και 
τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, και για τα διαλείµµατα των επαγγελµατιών οδηγών 
µεταφορών. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/853 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα 
των οδικών µεταφορών αφορά στην εγκατάσταση και χρήση του ταχογράφου. 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 απαιτεί από τα κράτη µέλη να θεσπίσουν κανόνες 
σχετικούς µε τις κυρώσεις που εφαρµόζονται σε παραβάσεις και των δύο κανονισµών. Οι 
κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και να µην 
εισάγουν διακρίσεις4. Η αιτιολογική σκέψη 26 του κανονισµού αυτού αναφέρει επιπλέον ότι 
η δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήµατος σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών 
παραβάσεων θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται µεταξύ των µέτρων που µπορούν να 
επιβάλλουν τα κράτη µέλη. Ωστόσο, δεν υπάρχει στον κανονισµό αυτόν ορισµός τί θα πρέπει 
να θεωρείται σοβαρή παράβαση. 

Η οδηγία 2006/22/ΕΚ περιείχε αρχικά ένα παράρτηµα III που περιλάµβανε ένα µη 
εξαντλητικό κατάλογο του τί θα έπρεπε να θεωρείται ως παράβαση. Αυτό το παράρτηµα III 
αντικαταστάθηκε πρόσφατα από ένα νέο παράρτηµα περιλαµβανόµενο στην οδηγία 

                                                 
1 Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 , για 

καθορισµό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και 
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινωνική νοµοθεσία όσον αφορά 
δραστηριότητες οδικών µεταφορών, ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35. 

2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης 
Μαρτίου 2006, για την εναρµόνιση ορισµένων κοινωνικών διατάξεων στον τοµέα των οδικών 
µεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του 
Συµβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συµβουλίου, ΕΕ 
L 102 της 11.4.2006, σ.1. 

3 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή 
ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών, ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8. 

4 Άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006. 
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2009/5/ΕΚ της Επιτροπής5. Στο νέο αυτό παράρτηµα III περιλαµβάνονται κατευθυντήριες 
γραµµές σχετικά µε την κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες µε βάση τους δύο 
κανονισµούς. 

Τα κράτη µέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους κανόνες περί κυρώσεων που 
είχαν θεσπίσει για τις παραβάσεις εναντίον των εν λόγω δύο κανονισµών6. Κατά το χρόνο 
σύνταξης της παρούσας έκθεσης, 26 κράτη µέλη είχαν ενηµερώσει την Επιτροπή σχετικά µε 
τους κανόνες που είχαν θεσπίσει. Η Πορτογαλία δεν έχει ακόµη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
που υπέχει και κατά συνέπεια έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία για παράβαση. 

2. ΤΥΠΟΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

Οι εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές πράξεις αναφέρουν διάφορα είδη κυρώσεων: 
οικονοµικές κυρώσεις, ακινητοποίηση του οχήµατος, απαγορεύσεις οδήγησης και φυλάκιση. 
Οι κυρώσεις αυτές είναι επίσης δυνατόν να διαφέρουν σε σχέση µε τους οδηγούς και τις 
επιχειρήσεις. 

2.1. Οικονοµικές κυρώσεις 

Όλα τα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει οικονοµικές κυρώσεις για παραβάσεις. Τα ανώτατα όρια 
προστίµων εµφανίζουν αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις µεταξύ των κρατών µελών, από ενιαίο 
πρόστιµο 58,23 ευρώ στη Μάλτα έως πρόστιµο 5.000 ευρώ και άνω στην Αυστρία, την 
Κύπρο, τη Γερµανία και την Ιρλανδία. Αυτό σηµαίνει ότι ένα µέγιστο πρόστιµο µπορεί να 
είναι σε µια χώρα αρκετές φορές υψηλότερο από εκείνο σε µιαν άλλη. 

Η ανοµοιοµορφία αυτή µπορεί εν µέρει να εξηγηθεί από τις κοινωνικές και οικονοµικές 
διαφορές µεταξύ των κρατών µελών, που κάνουν το ίδιο πρόστιµο να είναι αποτρεπτικό και 
αναλογικό για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις σε µια χώρα, αλλά όχι αναγκαστικά σε µιαν 
άλλη. Η λογική αυτή δεν µπορεί όµως να ισχύει, παραδείγµατος χάρη, στην περίπτωση των 
σχετικά υψηλών χρηµατικών ποινών που επιβάλλονται στην Ισπανία ή στην Ουγγαρία. 

Από την άποψη αυτή η προσέγγιση της Φινλανδίας είναι πρωτότυπη, στο µέτρο που η 
χρηµατική ποινή υπολογίζεται βάσει των “ηµερήσιων προστίµων”. Η στάθµιση των εν λόγω 
“ηµερήσιων προστίµων” γίνεται λαµβανοµένων υπόψη, µεταξύ άλλων παραγόντων, του 
ηµερήσιου εισοδήµατος και του αριθµού των τέκνων του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η 
κύρωση. 

2.2. Ακινητοποίηση του οχήµατος 

Όπως προαναφέρθηκε, η αιτιολογική σκέψη 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 
αναφέρει ρητά την ακινητοποίηση του οχήµατος ως ένα από τα µέτρα που πρέπει να 
λαµβάνονται προς αντιµετώπιση σοβαρών παραβάσεων. Με το µέτρο αυτό µπορεί να 
εξασφαλιστεί, παραδείγµατος χάρη, ότι ο οδηγός εφαρµόζει επαρκή περίοδο ανάπαυσης, 
ώστε να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006. Το µέτρο 

                                                 
5 Οδηγία 2009/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2009 , για τροποποίηση του παραρτήµατος III 

της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για καθορισµό 
ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρµογή των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 
και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε την κοινωνική νοµοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών 
µεταφορών, ΕΕ L 29 της 31.1.2009, σ.45. 

6 ∆υνάµει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006. 
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αυτό είναι επίσης σε θέση να εµποδίζει τις επιχειρήσεις να αποκοµίζουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα µη συµµορφούµενες µε τις διατάξεις του κανονισµού και πληρώνοντας απλά 
ένα πρόστιµο. 

Εντούτοις, µόνον 15 κράτη µέλη ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι προβλέπουν ρητά τη 
δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήµατος στη νοµοθεσία τους (Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική 
∆ηµοκρατία, Γερµανία, ∆ανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, 
Πολωνία, Ρουµανία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο). 

2.3. Άλλες κυρώσεις 

Επτά κράτη µέλη προβλέπουν ποινές φυλάκισης για σοβαρές παραβάσεις, αν και µερικά, 
µόνον σε περίπτωση µη πληρωµής του προστίµου (Αυστρία, Κύπρος, ∆ανία, Γαλλία, 
Ιρλανδία, Λουξεµβούργο και Ηνωµένο Βασίλειο). 

Σε ορισµένες χώρες, η νοµοθεσία περιλαµβάνει επίσης την προσωρινή αφαίρεση της άδειάς 
του από τον οδηγό (Βουλγαρία, ∆ανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο) ή της κάρτας 
οδηγού (Σλοβακία). 

Αρκετά κράτη µέλη εφαρµόζουν επίσης υψηλότερες ή αυστηρότερες κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παραβάσεων που διαπράττονται κατ' εξακολούθηση ή κατά συρροή (Αυστρία, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία και Ηνωµένο Βασίλειο). Η αυστριακή νοµοθεσία, 
παραδείγµατος χάρη, προβλέπει τη δυνατότητα φυλάκισης στην περίπτωση που στο 
διωκόµενο πρόσωπο έχει ήδη επιβληθεί κύρωση για παρόµοια παράβαση.  

2.4. Κυρώσεις σε βάρος των επιχειρήσεων 

Με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 οι επιχειρήσεις 
µεταφορών κηρύσσονται υπεύθυνες για τις παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς της 
επιχείρησης, ακόµη και όταν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους µέλους 
ή τρίτης χώρας. Στην πλειονότητα των κρατών µελών (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερµανία, ∆ανία, 
Εσθονία, Ελλάδα, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, 
Ρουµανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο), η νοµοθεσία 
περιλαµβάνει διαφορετικές κυρώσεις για τους οδηγούς και για τις επιχειρήσεις, όπου οι 
κυρώσεις για τις επιχειρήσεις είναι υψηλότερες ή αυστηρότερες από τις αντίστοιχες για τους 
οδηγούς. 

Στο άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ορίζεται επίσης ότι οι 
αποστολείς, οι µεταφορείς φορτίων, οι διοργανωτές ταξιδιών, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι 
και τα γραφεία απασχόλησης οδηγών εξασφαλίζουν ότι τα συµβατικώς συµφωνούµενα 
ωράρια δροµολογίων πληρούν τις διατάξεις για τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους 
ανάπαυσης. Εντούτοις, µόνο σε λίγα κράτη µέλη αναφέρεται η νοµοθεσία για τις κυρώσεις 
στους εν λόγω παράγοντες της αλυσίδας µεταφορών (∆ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Πολωνία 
και Σουηδία). ∆υστυχώς, από την ανάλυση των αντίστοιχων νοµοθεσιών δεν προκύπτει ο 
τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζονται στην πράξη οι εν λόγω κυρώσεις. 

2.5. Αρχή της υπερεδαφικής ισχύος 

Με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 καθιέρωσε επίσης την 
αρχή της υπερεδαφικής ισχύος των κυρώσεων: στην περίπτωση που µια παράβαση 
διαπιστώνεται από τις αρµόδιες αρχές σε ορισµένο κράτος µέλος και δεν έχει ήδη επιβληθεί 
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για την παράβαση αυτή καµία κύρωση, οι αρµόδιες αρχές δικαιούνται να επιβάλουν κύρωση, 
ακόµη και αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους µέλους ή τρίτης χώρας. 
Εφαρµοζοµένης της αρχής της µη εισαγωγής διακρίσεων, η κύρωση θα πρέπει να είναι η ίδια 
µε αυτήν που θα επιβαλλόταν εάν η παράβαση είχε διαπραχθεί στο έδαφος του κράτους 
µέλους στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση. 

Η αρχή αυτή, παρά το γεγονός ότι διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της κοινωνικής νοµοθεσίας 
στον τοµέα των οδικών µεταφορών, είναι δυνατόν να έχει αρνητικές παράπλευρες επιπτώσεις 
εφόσον τα κράτη µέλη εφαρµόζουν πολύ διαφορετικές κυρώσεις για τις ίδιες παραβάσεις. Οι 
οδικοί µεταφορείς, οι οποίοι έχουν διαπράξει παράβαση, προτιµούν ενδεχοµένως να 
πληρώσουν την χρηµατική ποινή για την παράβαση αυτή σε κράτος µέλος το οποίο 
εφαρµόζει πολύ χαµηλά πρόστιµα, παρά να διακινδυνεύσουν να καταβάλουν πολύ υψηλή 
χρηµατική ποινή σε άλλο κράτος µέλος. Αυτό ενδεχοµένως να τους παρέχει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα έναντι άλλων επιχειρήσεων οι οποίες συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς. 

3. ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που υπέβαλαν στην Επιτροπή τα κράτη µέλη, τα εθνικά 
συστήµατα κυρώσεων διαφέρουν πολύ µεταξύ τους. Μια βασική διάκριση που µπορούµε να 
κάνουµε είναι µεταξύ των κρατών µελών η νοµοθεσία των οποίων δεν εξειδικεύει καµία 
διαφορά µεταξύ των διαφόρων παραβάσεων και εκείνων των κρατών µελών, των οποίων η 
νοµοθεσία διακρίνει διάφορες συγκεκριµένες παραβάσεις και εφαρµόζει διαφορετικά επίπεδα 
κυρώσεων στις παραβάσεις αυτές. 

3.1. Συστήµατα που δεν προβλέπουν διαφοροποίηση των κυρώσεων 

Η νοµοθεσία ορισµένων κρατών µελών θέτει απλώς τα µέγιστα και, µερικές φορές, τα 
ελάχιστα επίπεδα κυρώσεων που εφαρµόζονται στις παραβάσεις γενικότερα. Έτσι, δεν είναι 
δυνατόν να γίνει ανάλυση των κυρώσεων για τις σοβαρές παραβάσεις. Μερικά κράτη µέλη 
έχουν πληροφορήσει την Επιτροπή µόνο για τα εν λόγω ανώτατα και µερικές φορές ελάχιστα 
επίπεδα (Αυστρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο και Ηνωµένο Βασίλειο). Η 
Μάλτα προβλέπει ενιαίο πρόστιµο για τις παραβάσεις (58,23 ευρώ). 

3.2. Συστήµατα που προβλέπουν διαφοροποίηση των κυρώσεων 

Στα άλλα κράτη µέλη, η νοµοθεσία διακρίνει τουλάχιστον µεταξύ ορισµένων διαφορετικών 
τύπων παραβάσεων και εφαρµόζει διαφορετικές κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές. Θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν διαφορετικές κυρώσεις για 
διαφορετικές παραβάσεις δεν έχουν διαφορετικά επίπεδα προστίµων για τους ίδιους τύπους 
παραβάσεων. 

3.2.1. Παραβάσεις των διατάξεων για το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 

Σε µερικά κράτη µέλη που εφαρµόζουν διαφοροποιηµένο σύστηµα, η νοµοθεσία 
περιλαµβάνει λεπτοµερές σύστηµα κατηγοριοποίησης των παραβάσεων όσον αφορά τους 
χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 561/2006. 
∆ιακρίνονται δύο ή περισσότερα επίπεδα για τον ίδιο τύπο παράβασης και προσδιορίζονται 
συγκεκριµένα πρόστιµα για κάθε επίπεδο. Οι κανόνες ορίζουν υψηλότερη χρηµατική ποινή, 
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παραδείγµατος χάρη όταν γίνεται υπέρβαση του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης κατά δύο ώρες, 
και χαµηλότερη όταν η αντίστοιχη υπέρβαση ανέρχεται µόνο σε µια ώρα. 

Ο πίνακας του παραρτήµατος Ι καταρτίστηκε µε βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν 
στην Επιτροπή. Στον πίνακα αυτό συγκρίνονται, για τα κράτη µέλη που προβλέπουν 
διαφοροποιηµένες κυρώσεις, τα πρόστιµα που εφαρµόζονται στις παραβάσεις των άρθρων 6-
8 του κανονισµού 561/2006, όπως ορίζονται στο νέο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ. 

Εµφαίνονται επίσης οι διαφορές στα ποσά των προστίµων που προβλέπονται από τα διάφορα 
κράτη µέλη. Σε ακραίες περιπτώσεις, τα µέγιστα ποσά για συγκεκριµένες παραβάσεις µπορεί 
να είναι και δέκα φορές υψηλότερα σε µια χώρα σε σύγκριση µε µιαν άλλη. Η υπέρβαση του 
ηµερήσιου χρόνου οδήγησης κατά δύο ώρες και άνω µπορεί να οδηγήσει σε πρόστιµο έως 
4.600 ευρώ στην Ισπανία, ενώ στην Ελλάδα το µέγιστο πρόστιµο ανέρχεται σε 400 ευρώ. 

∆ιαφορετικός είναι επίσης ο τρόπος προσδιορισµού των επιπέδων στα διάφορα κράτη µέλη. 
Τα διάφορα όρια εκφράζονται είτε σε λεπτά της ώρας, ή σε ώρες, ή σε ποσοστά τοις εκατό. 
Ορισµένα κράτη µέλη προβλέπουν δύο µόνον διαφορετικά επίπεδα, π.χ. η Εσθονία, η Γαλλία 
και η Σλοβακία. Ορισµένα άλλα προβλέπουν περισσότερα επίπεδα, όπως π.χ. η Ουγγαρία, µε 
πέντε επίπεδα για υπέρβαση του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης: κατά 5%, 5-10%, 10-15%, 15-
20% και άνω του 20% αντίστοιχα. 

Η ισπανική νοµοθεσία, παραδείγµατος χάρη, ορίζει συγκεκριµένα ποσά για κάθε ώρα 
υπέρβασης του δεκαπενθήµερου χρόνου οδήγησης, ο οποίος στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
561/2006 περιορίζεται σε 90 ώρες: χρόνος οδήγησης άνω των 110 ωρών συνεπάγεται 
χρηµατική ποινή 1.580 ευρώ, ενώ χρόνος οδήγησης άνω των 111 ωρών συνεπάγεται ποινή 
1.620 ευρώ, επιπροσθέτως της ακινητοποίησης του οχήµατος. 

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται περισσότερα από δύο επίπεδα κυρώσεων, η αύξηση των 
επιβαλλόµενων χρηµατικών ποινών µπορεί να είναι είτε γραµµική είτε προοδευτική. Στις 
Κάτω Χώρες, για παράδειγµα, το πρόστιµο για την υπέρβαση του εβδοµαδιαίου χρόνου 
οδήγησης ανέρχεται σε 110 ευρώ ανά ώρα, ενώ στην Ελλάδα η υπέρβαση του ηµερήσιου 
χρόνου οδήγησης κατά δύο ώρες οδηγεί σε πρόστιµο υπερδιπλάσιο του προστίµου για 
υπέρβαση κατά µια ώρα. 

Το Βέλγιο διαθέτει ένα ιδιαίτερο σύστηµα προσδιορισµού των κυρώσεων υπέρβασης των 
ηµερήσιων χρόνων οδήγησης και του αδιάλειπτου χρόνου οδήγησης, το οποίο λαµβάνει 
υπόψη του δύο παραµέτρους. Στην περίπτωση του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης, το επίπεδο 
της κύρωσης προσδιορίζεται από την µακρύτερη περίοδο ανάπαυσης εντός του διαστήµατος 
του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης. Έτσι, η υπέρβαση του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης κατά 
τέσσερεις ώρες οδηγεί σε υψηλότερο πρόστιµο (450 ευρώ) όταν ο οδηγός έχει αδιάλειπτη 
περίοδο ανάπαυσης κάτω των τριών ωρών, απ’ ότι αν ο οδηγός είχε αδιάλειπτη περίοδο 
ανάπαυσης έξι ωρών (310 ευρώ). 

Όταν στη νοµοθεσία των κρατών µελών περιλαµβάνεται αυτό το είδος διάκρισης µεταξύ 
παραβάσεων, είναι δυνατό να συναγάγουµε ποιες θεωρούν ότι είναι οι πλέον σοβαρές 
παραβάσεις. Μπορούµε έτσι να συµπεράνουµε ότι οι κανόνες για τις παραβάσεις που 
αφορούν τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης δεν είναι και τόσο διαφορετικοί από το ένα 
κράτος µέλος στο άλλο, όταν εξετάζουµε ποιες παραβάσεις θα πρέπει να θεωρούνται 
σοβαρότερες από τις άλλες ακόµη και όταν διαπιστώνονται ορισµένες ήσσονος σηµασίας 
διαφορές. Ως παράδειγµα των διαφορών αυτών, µια παράβαση η οποία θα λογιζόταν ότι 
συνιστά ελαφρά παράβαση των διαλλειµάτων, µε βάση την κατηγοριοποίηση του νέου 
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παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ, οδηγεί στο Βέλγιο σε χαµηλότερο πρόστιµο απ’ 
ότι µια ελαφρά παράβαση της ηµερήσιας ανάπαυσης: στις Κάτω Χώρες, ισχύει και για τις 
δύο παραβάσεις το ίδιο πρόστιµο, ενώ στην Πολωνία επιβάλλεται υψηλότερο πρόστιµο. 

Γενικότερα πάντως, είναι αναµφισβήτητο ότι όσο µεγαλύτερη είναι η υπέρβαση του µέγιστου 
χρόνου οδήγησης ή όσο λιγότερο τηρείται η ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης, τόσο σοβαρότερη 
είναι η παράβαση. 

Οι διαφορές αφορούν κυρίως δύο πτυχές: τα διαφορετικά επίπεδα των διαφόρων κυρώσεων 
και τα ποσά των προστίµων που προβλέπονται για τις παραβάσεις. Όπως προαναφέρθηκε, ο 
προσδιορισµός των επιπέδων κυµαίνεται σε σηµαντικό βαθµό και βασίζεται σε ώρες/λεπτά ή 
σε ποσοστά τοις εκατό, ενώ υπάρχουν και διαφορές στον αριθµό των επιπέδων. Όσον αφορά 
τα ποσά των κυρώσεων, οι διαφορές είναι αρκετά σαφείς, όπως εµφαίνεται στο παράρτηµα Ι. 

3.2.2. Παραβάσεις των διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 (κανονισµός 
ταχογράφου) 

Παρά το γεγονός ότι οι κανόνες για τις παραβάσεις των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 561/2006 είναι βασικά παρόµοιοι στα κράτη µέλη, από την άποψη του τι θα πρέπει να 
θεωρείται ως σοβαρότερο, η κατάσταση διαφέρει όσον αφορά τις παραβάσεις των διατάξεων 
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. 

Στις περιπτώσεις που οι νοµοθεσίες των κρατών µελών περιλαµβάνουν διάφορες κατηγορίες 
παραβάσεων, αυτές κατά γενικό κανόνα διαφέρουν σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο 
άλλο και επίσης, από την κατηγοριοποίηση που παρατίθεται στο νέο παράρτηµα ΙΙΙ της 
οδηγίας 2006/22/EΚ. Από τις πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τα κράτη µέλη 
αποδεικνύεται ότι υφίστανται σηµαντικές διαφορές, όχι µόνο ως προς το επίπεδο των 
προστίµων που εφαρµόζονται, αλλά επίσης ως προς τον τρόπο κατάταξης των παραβάσεων 
σε κατηγορίες. 

Ο πίνακας του παραρτήµατος ΙΙ εµφανίζει τις διαφορές αυτές ως προς την κατηγοριοποίηση. 
Για ορισµένες παραβάσεις τις οποίες η οδηγία 2006/22/EΚ θεωρεί ως «πολύ σοβαρές», 
ορισµένα κράτη µέλη ανέφεραν ότι εφαρµόζουν το ελάχιστο επίπεδο κύρωσης για 
παραβάσεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. Αυτό συµβαίνει, π.χ., στις περιπτώσεις 
που ο οδηγός κατέχει περισσότερες από µια ισχύουσες κάρτες οδηγού (παράβαση Ζ7 του 
παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ). Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η Εσθονία, η 
Βουλγαρία και η Λιθουανία εφαρµόζουν το ελάχιστο επίπεδο κύρωσης. Άλλα παραδείγµατα 
είναι αυτά των περιπτώσεων της µη ορθής χρήσης του µηχανισµού µεταγωγής και της 
αδυναµίας προσκόµισης των εγγραφών στην κάρτα οδηγού, εφόσον ο οδηγός κατέχει κάρτα 
(παραβάσεις Ζ22 ή Θ4). 

Από την άλλη πλευρά, για τη µεγάλη πλειοψηφία των παραβάσεων που θεωρούνται ελαφρές 
παραβάσεις από την οδηγία 2006/22/EΚ, τα περισσότερα κράτη έλη δεν εφαρµόζουν το 
ελάχιστο προβλεπόµενο επίπεδο κύρωσης. Στην περίπτωση π.χ. ενός οδηγού που δεν έχει στο 
όχηµά του αρκετό χαρτί για εκτυπώµατα, παράβαση η οποία εντάσσεται στην κατηγορία των 
ελαφρών παραβάσεων της οδηγίας 2006/22/EΚ (παράβαση Ζ5), η Ουγγαρία εφαρµόζει το 
υψηλότερο επίπεδο προστίµου. 

Μόνο για τις παραβάσεις οι οποίες αφορούν απάτη στον ταχογράφο (παραβάσεις Ι1 έως Ι3) 
και στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν τηρούν φύλλα καταγραφής (παραβάσεις Ζ6 και 
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Ζ10) είναι η κατηγοριοποίηση παρόµοια στην πλειοψηφία των κρατών µελών, καθώς για τις 
πολύ σοβαρές αυτές παραβάσεις εφαρµόζεται το υψηλότερο επίπεδο κυρώσεων. 

Όµοια µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 561/2006, τα ποσά των επιβαλλόµενων προστίµων 
διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό για τις παραβάσεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, 
περιλαµβανοµένων των επιβαλλόµενων µέγιστων προστίµων. Οι επεµβάσεις, π.χ., στην 
καταγραφική συσκευή (ταχογράφο) τιµωρείται µε πρόστιµο έως 586 ευρώ στη Λιθουανία, 
αλλά µε πρόστιµο 2.460 ευρώ στην Πολωνία, παρά το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις 
επιβάλλεται το µέγιστο πρόστιµο. Σε άλλες χώρες, το πρόστιµο µπορεί να είναι ακόµη 
υψηλότερο: στην Ισπανία, το πρόστιµο για τέτοιες παραβάσεις ανέρχεται σε 4.601, στην 
Ιταλία έως 6.232, και στη Γαλλία έως 30.000 ευρώ (µε την επιπρόσθετη δυνατότητα ποινής 
φυλάκισης µέχρι 1 έτους). 

Μπορούµε έτσι να συµπεράνουµε ότι, για τις παραβάσεις των διατάξεων του κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, το ποσό του επιβαλλόµενου προστίµου για σοβαρές παραβάσεις όχι 
µόνο ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών, αλλά επίσης ποικίλλει η 
κατηγοριοποίηση, και συγκεκριµένα ο ορισµός του τι θεωρείται ως σοβαρή παράβαση. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για σοβαρές παραβάσεις της κοινωνικής 
νοµοθεσίας ποικίλλουν σηµαντικά στα διάφορα κράτη µέλη όσον αφορά τους τύπους των 
κυρώσεων, τα επίπεδα των προστίµων και την κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες. 

Ενώ όλα τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα πρόστιµα ως κυρώσεις, δεν προβλέπουν όλα, 
παραδείγµατος χάρη, την ακινητοποίηση των οχηµάτων ή τη φυλάκιση. Σε ορισµένα κράτη 
µέλη, είναι δυνατή η αφαίρεση της άδειας οδήγησης ή της κάρτας οδηγού. 

Η κατάσταση εµφανίζεται ακόµη πιο περίπλοκη όταν εξετάζουµε τον τρόπο µε τον οποίο 
διαβαθµίζουν τα κράτη µέλη τους διάφορους τύπους και τα διάφορα επίπεδα των 
παραβάσεων. Τα ποσά των προστίµων διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών, σε 
ακραίες δε περιπτώσεις µέχρι και σε σχέση 1:10. Οι διαφορές αυτές εν µέρει µόνον 
εξηγούνται από τις υπάρχουσες κοινωνικές και οικονοµικές διαφορές, οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσµα το ίδιο πρόστιµο να είναι αναλογικό και αποτρεπτικό σε µια χώρα, αλλά όχι κατ' 
ανάγκη σε µιαν άλλη. 

Ενώ, όσον αφορά τις παραβάσεις κανόνων για τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους 
ανάπαυσης, είναι µάλλον σαφές ποιές παραβάσεις πρέπει να θεωρούνται πιο σοβαρές από 
άλλες, η κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες εµφανίζει σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
των κρατών µελών όσον αφορά τις παραβάσεις των διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85. Ορισµένες παραβάσεις θεωρούνται σοβαρές σε µια χώρα, αλλά όχι κατ' ανάγκη σε 
µιαν άλλη. 

Επιπλέον, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3821/85 δεν αντιστοιχούν, σε πολλά κράτη µέλη, προς τις κοινοτικές κατευθυντήριες 
γραµµές για την κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες, όπως αυτές προβλέπονται στην 
οδηγία 2009/5/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία τροποποιεί το παράρτηµα III της οδηγίας 
2006/22/ΕΚ. 
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Είναι συνεπώς ιδιαίτερα δύσκολο για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των διεθνών µεταφορών να λάβουν ένα σαφές µήνυµα όσον 
αφορά τη σοβαρότητα των πιθανών παραβάσεών τους όταν δεν συµµορφώνονται προς 
ορισµένες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85, καθώς οι κυρώσεις που διατρέχουν τον κίνδυνο να τους επιβληθούν στα διάφορα 
κράτη µέλη εκπέµπουν αντιφατικά µηνύµατα. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή, η οποία εκπορεύεται από τις αποφάσεις των 
νοµοθετικών αρχών, είναι µη ικανοποιητική υπό την έποψη της ισότητας των όρων που 
ισχύουν για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις. Το νέο παράρτηµα της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, 
το οποίο θεσπίστηκε µε την οδηγία 2009/5/ΕΚ, προβλέπει µία βάση κοινής αντίληψης του τί 
θα πρέπει να θεωρείται σοβαρή παράβαση και τί όχι. Τα κράτη µέλη προτρέπονται να λάβουν 
τα απαραίτητα µέτρα για να επιτύχουν µια πιο εναρµονισµένη εφαρµογή των κοινωνικών 
κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών, βελτιώνοντας έτσι την τήρηση των κοινωνικών 
κανόνων στις οδικές µεταφορές. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της επί του ζητήµατος αυτού, υποστηρίζοντας µάλιστα 
το διάλογο µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την εθνική ερµηνεία και εφαρµογή των 
κοινωνικών κανόνων στον τοµέα των οδικών µεταφορών µέσω της επιτροπής του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τα όρια αρµοδιότητας τα οποία 
έχουν αποφασίσει να της παραχωρήσουν τα κράτη µέλη και οι νοµοθετικές αρχές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Επισκόπηση των προστίµων που επιβάλλονται σε παραβάσεις των άρθρων 6-9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 στα κράτη µέλη τα οποία 
προβλέπουν στις νοµοθεσίες τους διαφορετικά πρόστιµα για διάφορα επίπεδα παραβάσεων 

Αριθ. ΝΟΜΙΚΗ 
ΒΑΣΗ 

ΤΥΠΟΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  VSI7 SI7 MI7 BE EE EL ES FR HU8 NL PL RO SL9 SK 

B Περίοδοι 
οδήγησης                 

Γ2 9h<...<10h   X 40-
120* <383 80 301-

350 135‡ 209-
419 - 46 294-

441 150 <991 

Γ2 10h<...<11h  X  80-
180* <383 200 400 135‡ 838-

1258 110 441-
588 150 <991 

Γ2 

Υπέρβαση του 
ηµερήσιου 

χρόνου οδήγησης 
9 h, εφόσον δεν 
επιτρέπονται 
δυνατότητες 

παράτασης σε 10 
h  

11h<… X   140-
1600* <766 400 1501-

4600 <1500 1677 220-
1320 

46 
+61/h 588-

1470 150 <1652 

Γ2 10h<...<11h   X 40-
120* <383 80 301-

325 135‡ 209-
419 110 46 294-

441 150 <991 

Γ2 11h<...<12h  X  80-
180* <383 200 350-

400 135‡ 838-
1258 220 441-

588 150 <991 

Γ2 

Άρθρο 6 
παράγρ. 1 

Υπέρβαση του 
ηµερήσιου 

χρόνου οδήγησης 
10 h, εφόσον 
επιτρέπεται η 
παράταση 12h<… X   140-

1600* <766 400 1501-
4600 <1500 1677 330-

1320 

46 
+61/h 588-

1470 150 <1652 

Γ2 56h<...<60h   X 100/h <383 / 301-
330 135‡ 209-

419 110/h / / 150 <991 

Γ2 60h<...<70h  X  100/h <383 / 330-
1580 

135‡-
1500 

838-
1258 110/h / / 150 <991 

Γ2 

Άρθρο 6 
παράγρ. 2 

Υπέρβαση του 
εβδοµαδιαίου 

χρόνου οδήγησης 
70h<… X   100/h <383 / 1620-

4600 <1500 1677 110/h, 
<1100 / / 150 <1652 

                                                 
7 Σύµφωνα µε την οδηγία 2009/5/ΕΚ της Επιτροπής που τροποποιεί το παράρτηµα III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ· ΠΣΠ = Πολύ Σοβαρή Παράβαση / ΣΠ = Σοβαρή Παράβαση / 

ΕΠ = Ελαφρά Παράβαση 
8 Ουγγαρία: Καθώς η κατάταξη σε κατηγορίες βασίζεται σε ποσοστά τοις εκατό, οι κατηγορίες δεν αντιστοιχούν επακριβώς στην εναρµονισµένη κατηγοριοποίηση. 
9 Σλοβενία: Τα προβλεπόµενα πρόστιµα είναι για τους οδηγούς. 
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Αριθ. ΝΟΜΙΚΗ 
ΒΑΣΗ 

ΤΥΠΟΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  VSI7 SI7 MI7 BE EE EL ES FR HU8 NL PL RO SL9 SK 

Γ2 90h<...<100h   X / <383 / 301-
350 135‡ 209-

419 110/h 294-
441 150 <991 

Γ2 100h<...<112h30  X  / <383 / 350-
1700 

135‡-
1500 

838-
1258 

110/h, 
<1100 

294-
441 150 <991 

Γ2 

Άρθρο 6 
παράγρ. 3 

Υπέρβαση του 
συνολικού 

χρόνου οδήγησης 
κατά τη διάρκεια 
δύο διαδοχικών 
εβδοµάδων 112h30<… X   / <383 / 1700-

4600 <1500 1677 110/h, 
<1100 

30 for 
<92, 
then 

+30/h 294-
441 150 <1652 

Γ ∆ιαλείµµατα                 

Γ1 4h30<...<5h   X 20-80§ <383 200 / 135‡ 209-
838 110 46 294-

441 40 <991 

Γ2 5h<...<6h  X  60-
400§ <383 200 301-

1501 
135‡-
1500 

838-
1258 

110-
220 

441-
588 

120-
250 <991 

Γ3 

Άρθρο 7 
Υπέρβαση του 
αδιάλειπτου 

χρόνου οδήγησης 
6h<… X   120-

2000§ <383 200 1501-
3301 <1500 1677 220-

1980 

46 
+61/ 

30min 588-
1470 

250-
600 <1652 

∆ Περίοδοι 
ανάπαυσης                 

∆1 10h<…<11h   X 50/ 
30min <383 / 301 135‡ 209-

838 110 30 294-
441 150 <991 

∆2 8h30<…<10h  X  50/ 
30min <383 / 400 135‡ 838-

1258 110 441-
735 150 <991 

∆3 

Ηµερήσια 
περίοδος 
ανάπαυσης 
ανεπαρκής, 

µικρότερη από 
11h, εφόσον δεν 
επιτρέπεται 
µειωµένη 
περίοδος 
ηµερήσιας 
ανάπαυσης 

…<8h30 X   50/ 
30min <766 / 1501-

4600 

135‡; 
<6h: 
1500 

1677 
<8h: 
220 

-1980 

30 
+61/h 588-

1470 150 <1652 

∆4 8h<…<9h   X 50/ 
30min <383 / 301 135‡ 209-

838 110 30 294-
441 150 <991 

∆5 7h<…<8h  X  50/ 
30min <383 / 400-

1501 135‡ 838-
1258 220 441-

735 150 <991 

∆6 

Άρθρο 8 
παράγρ. 2 

Ηµερήσια 
περίοδος 
ανάπαυσης 
ανεπαρκής, 

µικρότερη από 
9h, εφόσον 
επιτρέπεται 

µείωση 

…<7h X   50/ 
30min <766 / 1501-

4600 

135‡; 
<6h: 
1500 

1677 440-
1980 

30 
+61/h 735-

1470 150 <1652 
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Αριθ. ΝΟΜΙΚΗ 
ΒΑΣΗ 

ΤΥΠΟΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  VSI7 SI7 MI7 BE EE EL ES FR HU8 NL PL RO SL9 SK 

∆7 3h+8h<..<9h   X 50/ 
30min <383 / / 135‡ 209-

838 110 30 294-
441 150 <991 

∆8 3h+7h<..<8h  X  50/ 
30min <383 / / 135‡ 838-

1258 220 441-
735 150 <991 

∆9 

Κατανοµή 
περιόδου 
ηµερήσιας 
ανάπαυσης 
ανεπαρκής, 

µικρότερη από 
3h+9h 

3h+[…<7h] X   50/ 
30min <766 / / 

135‡; 
<6h: 
1500 

1677 440-
1980 

30 
+61/h 735-

1470 150 <1652 

∆10 8h<...<9h   X / / / 301 135‡ 209-
838 - 30 / 150 <991 

∆11 7h<...<8h  X  / / / 400-
1501 135‡ 838-

1258 110 / 150 <991 

∆12 

Άρθρο 8 
παράγρ. 5 

Περίοδος 
ηµερήσιας 
ανάπαυσης, 
ανεπαρκής, 

µικρότερη από 
9h, για πολυµελές 

πλήρωµα 
…<7h X   / / / 1501-

4600 

135‡; 
<6h: 
1500 

1677 220-
1760 

30 
+ 61/h / 150 <1652 

∆13 22h<...<24h   X 100/ 
1h <383 / / 135‡ 209-

838 110/h 294-
441 150 <991 

∆14 20h<...<22h  X  100/ 
1h <383 / / 135‡ 838-

1258 110/h 294-
441 150 <991 

∆15 

Μειωµένη 
εβδοµαδιαία 
περίοδος 
ανάπαυσης 
ανεπαρκής, 

µικρότερη από 24 
h 

…<20h X   100/ 
1h <383 / / <1500 1677 110/h, 

<1100 

15 for 
> 23h, 
then 

+30/h 294-
441 150 <1652 

∆16 42h<...<45h   X 100/ 
1h <383 / 301-

400 135‡ 209-
838 110/h 294-

441 150 <991 

∆17 36h<...<42h  X  100/ 
1h <383 / 301-

400 135‡ 838-
1258 110/h 294-

441 150 <991 

∆18 

Άρθρο 8 
παράγρ. 6 

Εβδοµαδιαία 
περίοδος 
ανάπαυσης 
ανεπαρκής, 

µικρότερη από 45 
h, εφόσον δεν 
επιτρέπεται 
µειωµένη 
περίοδος 

εβδοµαδιαίας 
ανάπαυσης 

…<36h X   100/ 
1h <383 / 1501-

4600 

…<20
h 

<1500 
1677 110/h, 

<1100 

15 for 
> 44h, 
then 

+ 30/h 294-
441 150 <1652 

 
*: Εξαρτάται από το χρόνο ανάπαυσης 
§: Εξαρτάται από το διάλειµµα που έγινε 



 

EL 13   EL 

‡: Στην περίπτωση δικαστικής διαδικασίας, το µέγιστο ποσό ανέρχεται σε 750 ευρώ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Επισκόπηση της κατάταξης σε κατηγορίες των παραβάσεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 εκείνων των κρατών µελών που έχουν 
υποβάλει πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις εν λόγω παραβάσεις 

Αριθ. Άρθρ. ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ EΕ 10 HU SK LV EE CY BG ES NL IT BE PL LT DK 
  Προβλεπόµενος αριθµός κατηγοριών: 3 2 2 2 3 3 3 >3 >3 >3 >3 >3 >3  
ΣΤ  Εγκατάσταση καταγραφικής συσκευής               
ΣΤ1 3.1 Έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται καταγραφική συσκευή µη εγκεκριµένου τύπου ΠΣΠ              
Ζ  Χρήση καταγραφικής συσκευής, κάρτας οδηγού ή φύλλου καταγραφής               
Ζ1 Καταγραφική συσκευή που δεν λειτουργεί σωστά (παραδείγµατος χάρη: η καταγραφική συσκευή δεν έχει 

επιθεωρηθεί, βαθµονοµηθεί και σφραγιστεί κανονικά) ΠΣΠ              

Γ2 

13 

Καταγραφική συσκευή χρησιµοποιούµενη αντικανονικά (δεν χρησιµοποιείται έγκυρη κάρτα οδηγού, 
παραβίαση εκ προθέσεως, κλπ) ΠΣΠ              

Γ2 ∆εν υπάρχουν στο όχηµα αρκετά φύλλα καταγραφής ΣΠ              
Γ2 Υπόδειγµα φύλλου καταγραφής όχι εγκεκριµένο ΣΠ              
Γ2 

14.1 

∆εν υπάρχει στο όχηµα αρκετό χαρτί για εκτυπώσεις ΕΠ              
Γ2 14.2 Η επιχείρηση δεν τηρεί φύλλα καταγραφής, εκτυπώσεις, και δεδοµένα καταφόρτωσης ΠΣΠ              
Γ2 14.4 Ο οδηγός κατέχει περισσότερες από µια ισχύουσες κάρτες οδηγού ΠΣΠ              
Γ2 14.4 Χρήση κάρτας οδηγού η οποία δεν είναι η ισχύουσα κάρτα του ίδιου του οδηγού ΠΣΠ              
Γ2 14.4 Χρήση κάρτας οδηγού µη άρτια, ή της οποίας η ισχύς έχει λήξει ΠΣΠ              
Γ2 14.5 Καταγραµµένα και αποθηκευµένα δεδοµένα που δεν καλύπτουν τουλάχιστον 365 ηµέρες ΠΣΠ              
Γ2 Χρήση ακάθαρτων ή φθαρµένων φύλλων ή καρτών οδηγού και αναγνώσιµα δεδοµένα ΕΠ              
Γ2 Χρήση ακάθαρτων ή φθαρµένων φύλλων ή καρτών οδηγού και δυσανάγνωστα δεδοµένα ΠΣΠ              
Γ2 

15.1 

Παράλειψη υποβολής εντός επτά ηµερολογιακών ηµερών αίτησης αντικατάστασης για κάρτα οδηγού 
φθαρµένη, που λειτουργεί πληµµελώς, έχει χαθεί ή έχει κλαπεί ΣΠ              

Γ2 Μη ορθή χρήση φύλλων καταγραφής/καρτών οδηγού ΠΣΠ              
Γ2 Αναρµόδια αφαίρεση φύλλων ή κάρτας οδηγού, µε επίπτωση στην καταγραφή σχετικών δεδοµένων ΠΣΠ              
Γ2 Αναρµόδια αφαίρεση φύλλων ή κάρτας οδηγού, χωρίς επίπτωση σε καταγραφόµενα δεδοµένα ΕΠ              
Γ2 Χρήση φύλλου καταγραφής ή κάρτας οδηγού για την κάλυψη περιόδου µακρότερης από την προβλεπόµενη 

για αυτά, χωρίς όµως απώλεια δεδοµένων ΕΠ              

Γ2 Χρήση φύλλου καταγραφής ή κάρτας οδηγού για την κάλυψη περιόδου µακρότερης από την προβλεπόµενη 
για αυτά, µε απώλεια δεδοµένων ΠΣΠ              

Γ2 ∆εν χρησιµοποιήθηκε µη αυτόµατη εισαγωγή, όταν αυτό ήταν αναγκαίο ΠΣΠ              
Γ2 

15.2 

∆εν χρησιµοποιήθηκε σωστό φύλλο ή κάρτα οδηγού και όχι στη σωστή θυρίδα (πολυµελές πλήρωµα) ΠΣΠ              
Γ2 Η ώρα που έχει καταγραφεί στο φύλλο δεν συµφωνεί µε την επίσηµη ώρα της χώρας ταξινόµησης του 

οχήµατος ΣΠ              

Γ2 

15.3 

Μη ορθή χρήση του µηχανισµού µεταγωγής ΠΣΠ              

                                                 
10 Σύµφωνα µε την οδηγία 2009/5/ΕΚ της Επιτροπής που τροποποιεί το παράρτηµα III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ· ΠΣΠ = Πολύ Σοβαρή Παράβαση / ΣΠ = Σοβαρή Παράβαση / 

ΕΠ = Ελαφρά Παράβαση 
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Αριθ. Άρθρ. ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ EΕ 10 HU SK LV EE CY BG ES NL IT BE PL LT DK 
H  Συµπλήρωση στοιχείων               

H1 Λείπει το επώνυµο στο φύλλο καταγραφής ΠΣΠ              
H2 Λείπει το όνοµα στο φύλλο καταγραφής ΠΣΠ              
H3 Λείπει η ηµεροµηνία έναρξης ή τέλους χρήσης του φύλλου ΣΠ              
H4 Λείπει ο τόπος έναρξης ή τέλους χρήσης του φύλλου ΕΠ              
H5 Λείπει ο αριθµός κυκλοφορίας στο φύλλο καταγραφής ΕΠ              
H6 Λείπει η ένδειξη (έναρξη) του µετρητή απόστασης στο φύλλο καταγραφής ΣΠ              
H7 Λείπει η ένδειξη (τέλος) του µετρητή απόστασης στο φύλλο καταγραφής ΕΠ              
H8 

15.5 

Λείπει η ώρα αλλαγής οχήµατος στο φύλλο καταγραφής ΕΠ              
H9 15.5 a ∆εν έχει εισαχθεί το σύµβολο χώρας στη συσκευή ελέγχου ΕΠ              
Θ  Παροχή στοιχείων               
Θ1 15.7 Άρνηση διενέργειας ελέγχου ΠΣΠ              
Θ2 Αδυναµία παρουσίασης εγγραφών της διανυόµενης ηµέρας ΠΣΠ              
Θ3 Αδυναµία προσκόµισης εγγραφών των προηγούµενων 28 ηµερών ΠΣΠ              
Θ4 Αδυναµία προσκόµισης εγγραφών της κάρτας οδηγού, εφόσον ο οδηγός κατέχει κάρτα ΠΣΠ              
Θ5 Αδυναµία προσκόµισης µη αυτόµατων εγγραφών και εκτυπώσεων της διανυόµενης εβδοµάδας και των 

προηγούµενων 28 ηµερών ΠΣΠ              

Θ6 Αδυναµία προσκόµισης κάρτας οδηγού ΠΣΠ              
Θ7 

15.7 

Αδυναµία προσκόµισης των εκτυπώσεων της διανυόµενης εβδοµάδας και των προηγούµενων 28 ηµερών ΠΣΠ              
Ι  Απάτη               
Ι1 Πλαστογραφία, αφαίρεση, καταστροφή δεδοµένων καταχωρηµένων σε φύλλα καταγραφής, αποθηκευµένων 

στη συσκευή ελέγχου ή στην κάρτα οδηγού ή εκτυπώσεων από τη συσκευή ελέγχου ΠΣΠ              

Ι2 Επέµβαση στη συσκευή ελέγχου, στο φύλλο καταγραφής ή στην κάρτα οδηγού, που µπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσµα την παραποίηση δεδοµένων ή/και πληροφοριών εκτυπώσεων ΠΣΠ              

Ι3 

15.8 

Ύπαρξη στο όχηµα συσκευής επέµβασης (διακόπτης/καλώδιο κλπ), που θα ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
για την παραποίηση δεδοµένων ή/και πληροφοριών εκτυπώσεων ΠΣΠ              

ΙΑ  Βλάβες               
ΙΑ1 Η επισκευή δεν έγινε από εγκεκριµένο τεχνίτη ή συνεργείο ΠΣΠ              
ΙΑ2 

16.1 
Η επισκευή δεν έγινε καθ’ οδόν ΣΠ              

ΙΒ  Μη αυτόµατες εγγραφές σε εκτυπώσεις               
Γ2 Ο οδηγός δεν έχει σηµειώσει όλες τις πληροφορίες για τις χρονικές περιόδους οι οποίες δεν καταγράφονται 

πλέον, κατά τη διάρκεια της βλάβης ή της κακής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου ΠΣΠ              

Γ2 Λείπει ο αριθµός κάρτας οδηγού ή/και το όνοµα ή/και ο αριθµός άδειας οδήγησης στο προσωρινό φύλλο ΠΣΠ              
Γ2 

16.2 

Λείπει η υπογραφή στο προσωρινό φύλλο ΣΠ              
Γ2 16.3 Απώλεια ή κλοπή κάρτας οδηγού δεν έχει δηλωθεί κατά τα προβλεπόµενα στις αρµόδιες αρχές του κράτους 

µέλους όπου έλαβε χώρα η κλοπή ΠΣΠ              

 
 Πολύ σοβαρή παράβαση 
 Σοβαρή παράβαση 
 Ελαφρά παράβαση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Επισκόπηση των νοµοθετικών πράξεων στα κράτη µέλη 

ΚΡΑΤΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αυστρία Οµοσπονδιακός νόµος αριθ. 57., για την τροποποίηση του νόµου περί 
αυτοκινήτων οχηµάτων του 1967 (28. KFG Novelle) 

Βέλγιο Βασιλικό διάταγµα της 27ης Απριλίου 2007, Moniteur Belge (Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως) της 7ης Μαΐου 2007 

Βουλγαρία Κεφάλαιο 8 του νόµου για τις οδικές µεταφορές 

Κύπρος Monitoring of the Driving and Rest Hours of Drivers of Certain Vehicles Act 
2007 (Law 86(I)/2007) 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία 

§35 of the Act No. 111/1994 Coll., on Road Transport as amended and the Act 
No. 200/1990 Coll., on offences as amended 

Γερµανία Νόµος για τους εργαζόµενους στον τοµέα των οδικών µεταφορών 
(Fahrpersonalgesetz) (όπως τροποποιήθηκε στις 6.7.2007) 

∆ανία ∆ιάταγµα που περιέχει διατάξεις για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης στις 
οδικές µεταφορές BEK No 328 της 28.3.2007, Ενοποιηµένος νόµος αριθ. 1100 
της 8.11.2006 

Εσθονία Τροπολογίες στον ΚΟΚ που ενέκρινε το Κοινοβούλιο της Εσθονίας στις 20 
Σεπτεµβρίου 2007 

Ελλάς Νόµος 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των 
οχηµάτων– Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
49/A) 

Ισπανία Resolution of 19 April 2007 (BOE 10-05-2007) and Ley 16/1987 de 30 de Julio, 
de ordenacion de los transportes terrestres 

Φινλανδία Νόµος περί οδικής κυκλοφορίας και νόµος περί οχηµάτων 

Γαλλία Τροχαία πταίσµατα: Άρθρο R48-0 του κώδικα ποινικής δικονοµίας και διάταγµα 
αριθ. 86/1130 της 17ης Οκτωβρίου, όπως τροποποιήθηκε 

Πληµµελήµατα: Νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 58/1310 της 23ης ∆εκεµβρίου 
1958, όπως τροποποιήθηκε 

Ουγγαρία §20 (1) του νόµου αριθ. 1/1988 όπως τροποποιήθηκε τελευταία και §1 του 
κυβερνητικού διατάγµατος 557/2007 (III.31)  
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Ιρλανδία Οι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για (τις οδικές µεταφορές)(τους όρους 
εργασίας και την οδική ασφάλεια) κανονισµοί του 2008 (S.I. αριθ. 62 του 2008) 

Ιταλία Κώδικας κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόµους και νόµος αριθ. 286/2006 της 
29.11.2006 

Λιθουανία Άρθρα 142 και 1424 του λιθουανικού κώδικα διοικητικών παραβάσεων  

Λουξεµβού
ργο 

Κανονισµός επικρατείας του Μεγάλου ∆ουκάτου, της 23ης Μαρτίου 2007 

Λετονία Κώδικας διοικητικών αδικηµάτων 

Μάλτα Οι περί αυτοκινήτων οχηµάτων (Οδικές µεταφορές αγαθών ) κανονισµοί (65.19) 

Κάτω 
Χώρες 

Κανόνες αρχής όσον αφορά την επιβολή των προστίµων βάσει του νόµου περί 
ωραρίου εργασίας και του περί ωρών εργασίας (των εργαζοµένων στις 
µεταφορές) διατάγµατος (οδικές µεταφορές) 

Πολωνία Νόµος για τις οδικές µεταφορές της 6ης Σεπτεµβρίου 2001 

Νόµος της 29ης Ιουλίου 2005 για το σύστηµα ψηφιακού ταχογράφου 

Πορτογαλία ∆εν έχει ακόµη εκδοθεί 

Ρουµανία Νοµοθετικό διάταγµα της κυβερνήσεως αριθ. 37/2007 

Σλοβενία Νόµος για το χρόνο εργασίας και για τις υποχρεωτικές περιόδους ανάπαυσης 
των προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών, και 
για τον εξοπλισµό καταγραφής στις οδικές µεταφορές 

Σλοβακία Νόµος για το χρόνο εργασίας στις µεταφορές 

Σουηδία Νοµοθετικό διάταγµα (2004:865) για τους χρόνους οδήγησης, τις περιόδους 
ανάπαυσης και τους ταχογράφους, κλπ. 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Μέρος VI του περί µεταφορών νόµου του 1968 (όπως τροποποιήθηκε) 
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