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ΘEMA: Aoφdλεlα o1oλlκΦv μεταφoρΦν

ΣαE εvημεριilvουμε 6τt, αιiμφωvα με τo μE αρlΘμ.πρωτ' | 454l3918l427t09n6-1-

2oo9 Eγγραφo η6 ΓwικflE Δfuαηg MεταφoρΦv τoU YπoυργεΙου MεταφoρΦv καl

EτπκotvωvlΦv, προκειμfuoU vα διαoφαλlαrεi Τo καλ0τερo δuvατ6v επiτrεδo

αoφαλεlαE τωv α1ολlκιirv μεταφορΦv, πρEπεl vα πληροιivται ol παραKαTG)

πρoUπoθfαεlE:

1.To 6ρrο ταΧfτητοg τωv λεωφoρε[ωv πoυ εξuπηρετοιiv η1ολlκfg μεταφoρEE, εΙTε

αυτd αvf1κouγ στηv lδloκτηοfα rωv o1oλεiωv εΙτε εlvαl μloΘι.rrμf.vα γlα το.'oκοπ6 αυτ6,

ορΙζεταl απ6 τo αρθρo 10 τoυ KΦδlκα oδlκη5 KυκλoφoρΙαg (N. 2696/99 οπωg lαxιiεl)

καl δεv uπερβαΙvεl τα 80 1λμ. ανd ιbρα γlα δtαδρoμfE σε αuToκlvητ6δρομοu5 εvΦ

περιoρiζετα| σε 601λμ. αvd ιbρα γlα τo λolπ6 οδlκ6 δiκτυo (εκτδ6 αoτlκιi:v περlο1Φv).

2. .oλα Tα λεα.lφoρεiα iτοu εξυπηρετoι1ν η1oλlκ6E μεταφορfg θα πρ€πεl vα

δtαθ€τουv ζΦvεE ααφαλεiαg γlα 6λoυζ TοUζ επlβciτεE α.A. A-οlK.71368/6146) με τηv

εξαiρεoη τωv μlαθωμ6vωv αoτlκΦν λεωφoρεΙωv δημ6olα5 xρησηζ, ατα oπoΙα. y|α

τε1vlκo05 λδγοu6, δεv μπoρεi vα εφαρμooτεi η uπo1ρfωoη αυτ{'

3. Γlα 6λα τα μloθωμfνα λεωφορεiα Δ.X. πoυ εξυπηρετo0ν o1oλlκfE μqταφορfζ
(κolvd- UπερUψωμfvα.δlιbρoφα) Iη10εt η UττoΧρ6,ωoη 0παρξη6 αυvoδοιi (η o.υvoδΦv)

τroυ oρΙζεTαl Ylα τα λειυφορεΙα lδlοκτηoiα6 τωv o1oλεiωv (o0μφωvα με τηv παρ. 5
τoυ dρΘρoυ 5 τηg Y.A. Δ-16s00/2550/1976), M€ρlμvα τοu αυvoδorj εlvαl η απoτρoπη
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σUμπερlφoριΙ,v ποU Θε,τoUγ σε ΚΙvδUvο Tηv ασφdλεια Tηs σΧoλlιζ(g μεταφορd6. Elδικd

γlα τα μloθωμ€vα δlΦρoφα λειυφoρεiα τoviζεταl 6τl Θα πρfτrει vα ετrιβαΙvoυv

τoυλd;1ιοτοv δtjο ouvοδoi ε|( τωv οπoiωv τουλd1lοτοv Evα6 σε κdθε 6ροφo. 
1

4. ol oδηγoi τωv α1oλIκΦv λεωφoρεΙωv (lδιωτlκf,E Χρησηs) δε θα πρfπεl Vα

υτrερβαivow To 6ρlo ηλrκiαζ τωv εξηvτα πfvτε (65) ετΦv, πoυ ορ.ιζεTαt στo dρθρo Bδ

τοu Ν.3185/2οο3.

5. Oλα τα λεωφoρεiα (δημ6olα9 η rδlωτlκηζ χρησηξ) ποu εξυπηρετofv o1oλlκ6E

μεταφορ€6 υπoκεlvταI υπoΧρεωτlκd oε ετηolo τε;ψtκ6 ελεψ1ο'

6. Oλα τα λεωφoρεΙα (δημοοlα d lδlωτlκηg Χρησηζ) που εξυτηρετoilv α1ολικ€g

μεταφορθ5 θα πρ€πεt vα φfρουv σTov εμπρ6crθlo καl' oπΙοσo αvεμoθΦρακα

(παρμπρiζ) cη1εrι κl] ευαvdγvιrrστη π|vακiδα (π.1. ΣΧoΛl Κο).

Παρακαλοιivταl 6λοl ol εμπλεκoμεvol σTlζ o1oλlκ€E μεταφορfE, σo μ€τρo των
__-αpμoδrοτξτωv_τoυs-\rσ-δlαoφαλfoοι,t,-TηιΓ_τΙπαρεγ'cλτrη.=τηρηση-ποv--αvαITΦtD_--

oυνθηκΦν αοφαλο06 μεταφορdq μαθητΦv απg η1ofuκ€g μεταφoρεE.

Σημεlιilvεταl 6τl κdΘε τrρoηγο0μεvη εγκιiι<λlοE τoυ Yπoυργεloυ MεταφορΦν καt

. EπικοtνωuΦv με περtεΧoμεvo που αιrr[κε!τα| σTα πρoαvαφερθ€vτα, Θα πρEπεl vα
* Θεωρεiτcιl σTο εξηt ωζ μη lo1ιJουoα, l ι

o ΔIEYΘYNTHΣ

AΛEΞANΔPoΣ κoΠTΣHΣ

Egωτερικh λαvoμ.ηi
1. Γεutκtj Δ/vοη Δloiκηoη6 Π.Ε. & Δ.E.
(ο1ετ. με αρlΘμ.π ριιlτ - 143128-1 -2οο9)
2. Δlνoη ΣπouδΦv Π.E.

Τμημα Γ.
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