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 Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης – Διαδικασία ελέγχου για παραβάσεις  

 
 
Εισαγωγή 
 
Οι μέγιστες ώρες οδήγησης και οι ελάχιστες ώρες ανάπαυσης των οδηγών προβλέπονται από τον 
Κανονισµό 561/2006 που έχει εφαρμογή :  
(α) στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται µε φορτηγά οχήματα ιδιωτικής ή 
δημόσιας χρήσης μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων  
(β) στις μεταφορές επιβατών µε οχήματα άνω των εννέα θέσεων (λεωφορεία).  
Στην έννοια της οδικής μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται μεταφορές που πραγματοποιούνται εξ 
ολοκλήρου εκτός δηµοσίων οδών.  
Ο Κανονισµός έχει άμεση ισχύ χωρίς να απαιτείται ενσωμάτωση του στο εθνικό µας δίκαιο και 
υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, διατάγματος, απόφασης κλπ για το ίδιο θέμα.  
Ο Κανονισµός εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη χώρα ταξινόμησης του οχήματος, όταν η μεταφορά 
πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας και 
των χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν).  
 
Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικοί κανόνες για τις ώρες οδήγησης και 
ανάπαυσης των οδηγών και οι διαδικασίες ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. 
 
 



  

1. Διάλειµµα 
 
Μετά από κάθε περίοδο οδήγησης τεσσερισήμισι ωρών, ο οδηγός πρέπει να λάβει διάλλειμα 
διάρκειας τουλάχιστον 45 λεπτών, εκτός εάν λάβει την ημερήσια ανάπαυσή του. 
Κατά την περίοδο αυτή ο οδηγός αναπαύεται και δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να εκτελεί κάποια άλλη 
εργασία. 
 
Παράδειγμα: 
  

Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειµµα 45 λεπτά    
     

     

Οδήγηση 2,5 ώρες Άλλη εργασία  Οδήγηση 2 ώρες Διάλειµµα 45 λεπτά 
 30 λεπτά    

 
Το διάλειμμα των 45 λεπτών μπορεί να αντικαθίσταται από διάλειμμα 15 λεπτών που ακολουθείται 
από διάλειμμα 30 λεπτών.  
Αυτά τα διαλλείματα πρέπει να είναι κατανεμημένα µε αυτή τη σειρά εντός της περιόδου των 4,5 
ωρών. 
 

Οδήγηση 2 ώρες Διάλειµµα 15 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες Διάλειµµα 30 λεπτά 
    

 



2. Ημερήσιος χρόνος οδήγησης 
 

Ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης μεταξύ του τέλους μιας ημερήσιας ανάπαυσης και της αρχής της 
επόμενης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 9 ώρες.  

 
Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες   

     

     
Οδήγηση 4 ώρες Διάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες Διάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες 

     

 
Ο χρόνος οδήγησης μπορεί να παρατείνεται σε 10 ώρες, δύο φορές την εβδομάδα. 

 
Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 1 ώρα 

     

     
Οδήγηση 2 ώρες Διάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειµµα 45 λεπτά Οδήγηση 3,5 ώρες 

     

 

3. Εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης 

 
Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 56 ώρες εντός µιας εβδομάδας.  
 
Ο συνολικός χρόνος οδήγησης στη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων δεν υπερβαίνει τις 90 ώρες.  



 

4. Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης 
 
Κάθε οδηγός πρέπει να λαµβάνει µια περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης μέσα σε 24 ώρες από το 
τέλος της προηγούμενης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης.  
 
Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι τουλάχιστον 11 ώρες.  

 
24 ώρες 

 
 Οδήγηση + διαλείμματα + άλλη εργασία = 13 ώρες Κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης 11 ώρες 
   

 
Η κανονική ημερήσια ανάπαυση μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, η πρώτη τουλάχιστον 3 ωρών 
και η δεύτερη τουλάχιστον 9 ωρών. 
 

24 ώρες 
 
 11 ώρες 3 ώρες 1 ώρα 9 ώρες 

 Οδήγηση + διαλείμματα + Ανάπαυση οδήγηση + άλλη εργασία Ανάπαυση 

 άλλη εργασία    

     

 
Κατ' εξαίρεση, ο οδηγός μπορεί να λάβει μειωμένη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης διάρκειας 9 
συνεχόμενων ωρών, τρεις φορές την εβδομάδα.  



 
 

5. Περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης 
 
Μόλις συμπληρωθούν έξι (6) συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να ξεκινήσει νέα περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης.  
 
Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι διάρκειας τουλάχιστον 45 συνεχόμενων ωρών.  
 
Σε διάρκεια δεκαπενθημέρου, ο οδηγός μπορεί, αντί για δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας 

ανάπαυσης, να λάβει µια κανονική και µια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 

τουλάχιστον 24 ωρών.  

Στην περίπτωση αυτή, η μείωση πρέπει να αντισταθμίζεται µε ισοδύναμη ανάπαυση που 

λαμβάνεται συνολικά πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.  

 
Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4 

    
28 ώρες 45 ώρες 45 ώρες 45 ώρες ανάπαυσης + 

ανάπαυσης ανάπαυσης ανάπαυσης 17 ώρες αντιστάθμιση για 
   την εβδομάδα 1 
    
 

 

 



Διαδικασία ελέγχου 
 
Ο καθ' οδόν έλεγχος τήρησης των Κανονισµών 3821/85 και 561/2006 έχει ανατεθεί στα Μικτά Κλιµάκια 
Ελέγχου των Περιφερειών, τις Αστυνομικές, Λιµενικές και Τελωνειακές Αρχές και το Σώµα Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).  
 
Κατά την πραγματοποίηση του ελέγχου καθ' οδόν τα όργανα ζητούν από τον οδηγό να επιδείξει τα 
εξής στοιχεία για την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 ημερολογιακές ημέρες : 

α.  Αν το όχημα φέρει αναλογικό ταχογράφο:  
 τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου για την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 

ημερολογιακές ημέρες  
 την κάρτα οδηγού, αν διαθέτει   
 κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο που έχει γίνει κατά την τρέχουσα και 

τις τελευταίες 28 ημερολογιακές ημέρες. ( 'χειρόγραφή καταγραφή' και 'εκτυπωμένο αντίγραφο' 
νοούνται οι καταγραφές και εκτυπώσεις που πραγματοποιεί ο οδηγός σε περίπτωση βλάβης της 
συσκευής ελέγχου ή απώλειας και φθοράς της κάρτας οδηγού κλπ. 

β.  Αν το όχημα φέρει ψηφιακό ταχογράφο: 

 την κάρτα οδηγού που διαθέτει ο οδηγός   
 κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο που έχει γίνει κατά την τρέχουσα και 

τις τελευταίες 28 ημερολογιακές ημέρες και   
 τα φύλλα καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου, εάν την τρέχουσα και τις τελευταίες 28 

ημερολογιακές ημέρες ο οδηγός οδήγησε όχημα µε αναλογικό ταχογράφο.  



Ακινητοποίηση οχήματος 
 
Τα όργανα ελέγχου ακινητοποιούν το όχημα (σε εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 ν. 3446/2006 και 

του άρθρου 46 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας), σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο οδηγός δεν έχει 
τηρήσει τις διατάξεις του Κανονισµού 561/2006 για τα διαλλείματα και την ανάπαυση των οδηγών.  
 
Η διάρκεια της ακινητοποίησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του χρονικού διαστήματος που 
απαιτείται για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση µε τις διατάξεις.  
 
Η χρονική διάρκεια της ακινητοποίησης καταγράφεται στο Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν. 
 

Βεβαίωση δραστηριότητας οδηγού 
  
Σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει καταγραφές στη συσκευή ελέγχου λόγω αναρρωτικής άδειας, 
ετήσιας άδειας κλπ,  χρησιμοποιείται το έντυπο βεβαίωσης δραστηριοτήτων οδηγού.  
 
Η βεβαίωση έχει σκοπό να δικαιολογήσει προς τα όργανα ελέγχου την απουσία καταγραφών στη 
συσκευή ελέγχου για εκείνο το χρονικό διάστημα.  
 
Η χρήση της βεβαίωσης είναι υποχρεωτική για οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα.  
Η βεβαίωση είναι επίσης υποχρεωτική για οχήματα ταξινομημένα στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία 
Εσθονία, Λιθουανία και Ουγγαρία, αλλά δεν είναι υποχρεωτική για τα οχήματα των υπολοίπων Κρατών µελών, για τα οποία επιτρέπεται 
η απόδειξη της ετήσιας άδειας, ασθένειας κλπ µε άλλο τρόπο (π.χ. επιστολή εργοδότη, ιατρική βεβαίωση κλπ).  



 
Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου 
 
Σε κάθε έλεγχο, το όργανο συμπληρώνει και το Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν (Roadside Check Form). 
Αντίγραφο του εντύπου αυτού µε πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα χορηγείται στον μεταφορέα 
και βρίσκεται επί του οχήματος για χρονικό διάστημα 28 ημερών από την ημερομηνία του ελέγχου.  
Η βεβαίωση (Roadside Check Form) επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από τα όργανα ελέγχου, ώστε να 
αποφεύγεται ο διπλός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων δύο φορές για τις ίδιες παραβάσεις αλλά και 
για να διαπιστώνεται η υποτροπή του οδηγού στις ίδιες παραβάσεις.  
Η βεβαίωση χορηγείται ανεξάρτητα εάν διαπιστώθηκαν ή όχι παραβάσεις.  
 
 

Τηλεφόρτωση δεδομένων από τον ψηφιακό ταχογράφο 
 
Οι επιχειρήσεις μεταφορών εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα από τον ψηφιακό ταχογράφο και την 
κάρτα οδηγού μεταφορτώνονται το αργότερο κάθε 90 ημέρες (από τη συσκευή ελέγχου) και κάθε 28 
ημέρες (από την κάρτα οδηγού).  
Τα δεδομένα φυλάσσονται από την επιχείρηση τουλάχιστον για ένα έτος και πρέπει να είναι 
διαθέσιμα για έλεγχο από τα αρμόδια όργανα ελέγχου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.  
*Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που είναι στο στάδιο της επεξεργασίας θα 
καθοριστούν ειδικότερες απαιτήσεις για την διαδικασία τηλεφόρτωσης, την φύλαξη και ασφαλή διάθεση των 
δεδομένων στα όργανα ελέγχου.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα της Φ450/10735/1241 της 23ης Μαρτίου 2012 της Γενικής  Διεύθυνσης 
Μεταφορών του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. 

 

 Συνετάχθη από τον Διευθυντή Σπουδών της MISTRAL  (Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων  
& Οδηγών), κ. Γεώργιο Ηλιάδη. 
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