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Διάταγμα της 

για την εφαρμογή του άρθρου R. 313-32-1 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σχετικά με τη 

σήμανση που αναπαριστά τυφλά σημεία σε βαρέα οχήματα. 
 

 

ΑΡΙΘ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  

Ενδιαφερόμενο κοινό: οδηγοί, ιδιοκτήτες βαρέων οχημάτων, ευάλωτοι χρήστες 

(συμπεριλαμβανομένων ποδηλατών, πεζών, χρηστών προσωπικού εξοπλισμού μεταφοράς), αρχές επιβολής του 

νόμου.  

Αντικείμενο: Ορισμός των όρων τοποθέτησης και του μοντέλου της σήμανσης που αναπαριστά τα 

τυφλά σημεία 

Έναρξη ισχύος: Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ την 1η [Ιανουαρίου] 2021. 

Σημείωση: Το παρόν διάταγμα εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του διατάγματος αριθ. ΧΧ της ΧΧ σχετικά με 

τη σήμανση που αναπαριστά τα τυφλά σημεία σε οχήματα των οποίων το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος 

φορτίου υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Καθορίζει τους όρους τοποθέτησης και του μοντέλου της σήμανσης που 

αναπαριστά τα τυφλά σημεία σε αυτά τα οχήματα. 

Παραπομπές: Το παρόν διάταγμα διατίθεται στη δικτυακή τοποθεσία Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

Η υπουργός Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης και ο υπουργός Εσωτερικών, 

 

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 

τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 

πληροφοριών, καθώς και τη γνωστοποίηση αριθ …… που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στις ……. , 

Έχοντας υπόψη τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ιδίως τα άρθρα L. 313-1, R. 311-1, R. 

313-32-1, 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


 

Αποφασίζουν: 

Άρθρο 1 

Κάθε όχημα όπως ορίζεται στο άρθρο R. 313-32-1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διαθέτει 

σήμανση που αναπαριστά τυφλά σημεία σύμφωνα με το μοντέλο που παρατίθεται στο παράρτημα 

του παρόντος διατάγματος. 

 

Κάθε σήμανση μπορεί να συνδεθεί στο όχημα με συγκόλληση ή ήλωση ή με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο σύνδεσης ή μπορεί να βαφτεί ή να χυτευτεί στο αμάξωμα. 

 

Τα οχήματα που φέρουν, στα πλάγια και στο πίσω μέρος, συσκευή που προορίζεται να αναπαριστά 

την παρουσία τυφλών σημείων κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 

 

Άρθρο 2 

Τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα οχήματα διαθέτουν σήμανση στην πίσω πλευρά 

του οχήματος, στα δεξιά του διαμήκους μέσου επιπέδου και σε ύψος μεταξύ 0,90 και 1,50 μέτρων 

από το έδαφος. 

 

- Για μηχανοκίνητα οχήματα: σηματοδότηση στο πρώτο μέτρο πριν από το όχημα, εκτός των 

γυάλινων επιφανειών, στα αριστερά και στα δεξιά, και σε ύψος μεταξύ 0,90 και 1,50 μέτρων 

από το έδαφος.  

 

- Για τα ημιρυμουλκούμενα που ορίζονται στο 3.6 του άρθρου R. 311-1 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας: σηματοδότηση, αριστερά και δεξιά, στο πρώτο μέτρο πίσω από τον πείρο 

ζεύξης του οχήματος και σε ύψος μεταξύ 0,90 και 1,50 μέτρων από το έδαφος. 
 

 

- Για ρυμουλκούμενα που ορίζονται στο 3.5 του άρθρου R. 311-1 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας: σήμανση στο πρώτο μέτρο στο μέρος αμαξώματος έμπροσθεν του οχήματος, 

στα αριστερά και στα δεξιά, και σε ύψος μεταξύ 0,90 και 1,50 μέτρων από το έδαφος. 

 

Η σηματοδότηση τοποθετείται έτσι ώστε να είναι ορατή σε όλες τις περιστάσεις και με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην εμποδίζει την ορατότητα των νόμιμων πινακίδων και επιγραφών του οχήματος, 

την ορατότητα των διαφόρων φώτων και συσκευών σήμανσης καθώς και το οπτικό πεδίο του 

οδηγού. 

 

Άρθρο 3 

Αρθρωτά λεωφορεία και πούλμαν, όπως ορίζονται στο 1.8 του άρθρου R. 311-1 του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας, διαθέτουν σήμανση που αναπαριστά τα τυφλά σημεία σε καθένα από τα 

τμήματα που αποτελούν το αρθρωτό όχημα. 



 

Αυτές οι σημάνσεις τοποθετούνται στο πρώτο μέτρο πριν από κάθε ένα από τα τμήματα, εκτός των 

γυάλινων επιφανειών, στα αριστερά και στα δεξιά, και σε ύψος μεταξύ 0,90 και 1,50 μέτρων από το 

έδαφος.  

 

Άρθρο 4 

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3: 

Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα οχήματα, για τα οποία έχει αποδειχθεί τεχνική 

αδυναμία συμμόρφωσης της σήμανσης σχετικά με την απαίτηση ύψους πάνω από το έδαφος, 

διαθέτουν πινακίδες τοποθετημένες σε ύψος όσο το δυνατόν πλησιέστερα με εκείνο που ορίζεται 

στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος διατάγματος και εντός των ορίων των 2,10 μέτρων.  

Τα οχήματα με συστήματα άμεσης όρασης στο κάτω μέρος των θυρών ή των γυάλινων θυρών 

διαθέτουν σήμανση τοποθετημένη σε απόσταση από το μπροστινό μέρος του οχήματος όσο το 

δυνατόν πιο κοντά σε εκείνη που ορίζεται στα άρθρα 2 και 3 αυτού του διατάγματος και εντός 

ορίου 3 μέτρων. 

Τα κριτήρια τοποθέτησης της οπίσθιας σηματοδότησης δεν ισχύουν για μηχανοκίνητα οχήματα και 

ρυμουλκούμενα οχήματα για τα οποία υπάρχει τεχνική αδυναμία. Αυτό αφορά ειδικότερα, 

μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορά αυτοκινήτων, ελκυστήρες για ημιρυμουλκούμενα, 

οχήματα με δεξαμενή, οχήματα με επίπεδη καρότσα, βραχίονες ανατροπής, ανεξάρτητα 

τροχοφορεία. Αυτά τα οχήματα φέρουν τη σήμανση στην πίσω πλευρά, σε θέση συμβατή με τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

Τα κριτήρια τοποθέτησης της πλευρικής σήμανσης δεν ισχύουν για ρυμουλκούμενα οχήματα για τα 

οποία υπάρχει τεχνική αδυναμία. Αυτά τα οχήματα φέρουν την πλευρική σήμανση σε θέση 

συμβατή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα οχήματα, για τα οποία έχει αποδειχθεί δομική 

αδυναμία, εξαιρούνται από την τοποθέτηση πλευρικής ή/και οπίσθιας σήμανσης. 

 

Άρθρο 5 

Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ την 1η [Ιανουαρίου] 2021. 

 



 

Άρθρο 6 

Ο γενικός διευθυντής ενέργειας και κλίματος, ο γενικός διευθυντής υποδομών, μεταφορών και 

θαλάσσης του υπουργείου Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης και ο αντιπρόσωπος για 

θέματα οδικής ασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικών αναλαμβάνουν, ο καθένας στο πεδίο 

αρμοδιότητάς του, την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος, το οποίο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

Συντάχθηκε την  

Η Υπουργός Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης, 

Για την υπουργό και κατ’ εντολήν αυτής : 

Ο γενικός διευθυντής Ενέργειας και Κλίματος 

L. MICHEL 

Ο γενικός διευθυντής υποδομών, μεταφορών και θαλάσσης 

M. PAPINUTTI 



 

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, 

Για τον Υπουργό και κατ’ εντολήν αυτού : 

Η αντιπρόσωπος για θέματα οδικής ασφάλειας 

 

M. GAUTIER-MELLERAY 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΤΑ ΤΥΦΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

Πραγματικές διαστάσεις: Ύψος: 25 cm, πλάτος: 17cm 

                   

ATTENTION ΠΡΟΣΟΧΗ 

ANGLES MORTS ΤΥΦΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

 

Αναφορές χρωμάτων: 

RAL 
- ΚΟΚΚΙΝΟ 3024 

- ΚΙΤΡΙΝΟ 1021 

- ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΚΙΑ 1027 

- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 2008 

- ΜΑΥΡΟ 9005 

 

PANTONE 
- ΚΟΚΚΙΝΟ 185 

- ΚΙΤΡΙΝΟ 012 

- ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΚΙΑ 3975 

- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 716 

- ΜΑΥΡΟ NEUTRAL BLACK 

 

ή 


