ΑΡΙΘ.: 2696/99 Βλέπετε το άρθρο 83
Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ
ΦΕΚ: 57Α
Μέγεθος κειμένου: 7 KB

Άρθρο 83
Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων
1. Σε περίπτωση μεταβολής του εξωτερικού χρωματισμού που αναγράφεται
στην άδεια κυκλοφορίας του αμαξώματός αυτοκινήτου οχήματος, ο κάτοχος
αυτού υποχρεούται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από τη μεταβολή, να
γνωρίσει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, της σχετικής διαδικασίας καθοριζομένης με απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να
επιβάλλεται ομοιόμορφος εξωτερικός χρωματισμός στα αυτοκίνητα οχήματα
ορισμένων κατηγοριών.
3. Η αναγραφή ή τοποθέτηση διαφημίσεων στο εσωτερικό ή εξωτερικό του
αμαξώματος αυτοκινήτων οχημάτων, τα οποία εκτελούν δημόσια
συγκοινωνία, επιτρέπεται εφόσον δεν ανατρέπεται ο ομοιόμορφος
χρωματισμός που χαρακτηρίζει το δημόσιο μέσο μεταφοράς και υπό όρους
και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
(Με την παρ. 7 του άρθρου 2946/01, ΦΕΚ-224 Α' ορίζεται ότι : "Η
προβολή έντυπων, χειρόγραφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και
ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, στους χώρους και τα οχήματα της περ.
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 επιτρέπεται μετά από την έκδοση άδειας που
προβέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 83 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α΄) και της αποφάσεως που
εκδίδεται κατ' εξουσιοδότησή της, εφαρμόζονται και για τις διαφημίσεις της
παρούσας παραγράφου").
[Αρχή Τροποποίησης]4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων υπουργικών
αποφάσεων, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ – ΑΝΤΙΚ.
ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 83 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 77 ΤΟΥ Ν. 3542/07, ΦΕΚ-50 Α’–
Ισχύς του νόμου 3542/07 ύστερα από 3 μήνες από τη δημοσιεύση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ημ/νία δημ/σης 2-3-07) [Τέλος
Τροποποίησης]

Άρθρο 89
Μεταβολή στοιχείων της αδείας κυκλοφορίας
1.Κατά την αλλαγή κατόχου οδικού οχήματος, ως και κατά τη μεταβολή των
αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας,
όταν αυτά επιτρέπονται, απαιτείται έκδοση νέας άδειας, μετά από εξακρίβωση των

νέων στοιχείων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση των αδειών
κυκλοφορίας, υπηρεσίες.
2.Αν διαπιστωθεί, από αρμόδιο όργανο, ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της
προηγούμενης παραγράφου, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην κατά το
άρθρο 8 παρ. 3 προβλεπόμενη απόφαση, αφαιρούνται η άδεια και πινακίδες
αριθμού κυκλοφορίας οχήματος, οι οποίες επιστρέφονται μετά την έκδοση νέας
άδειας, κατά τα οριζόμενα πιο πάνω.
[Αρχή Τροποποίησης]
3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση
ενός (1) μέχρι τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων
(200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά σε φορτηγά οχήματα έχουν
εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 89 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΤΟΥ Ν. 3542/07, ΦΕΚ-50 Α’ – Ισχύς του νόμου
3542/07 ύστερα από 3 μήνες από τη δημοσιεύση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Ημ/νία δημ/σης 2-3-07) [Τέλος Τροποποίησης]

