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Θέµα: Εντολή διακοπής διαλείµµατος ή ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας ανάπαυσης προκειµένου 
να µετακινηθεί ένα όχηµα προς τα εµπρός σε έναν τερµατικό σταθµό, σε  χώρους στάθµευσης 
ή σε  χώρους των συνόρων. 
Άρθρο: 4 στοιχεία δ) και στ) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 
Προσέγγιση που πρέπει να ακολουθείται:  
Γενικά, η διακοπή ενός διαλείµµατος, ή ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, αποτελεί 
παράβαση (εκτός αν ισχύει ο "κανόνας πορθµείου" – άρθρο 9.1). Ωστόσο, σε έναν τερµατικό 
σταθµό ή σε  ένα χώρο στάθµευσης µπορεί να εµφανιστεί µια ξαφνική έκτακτη κατάσταση ή 
να συντρέχουν επείγουσες περιστάσεις υπό τις οποίες το όχηµα πρέπει να µετακινηθεί.  
Στους τερµατικούς σταθµούς υπάρχει συνήθως οδηγός (υπάλληλος του τερµατικού σταθµού) 
που µετακινεί τα οχήµατα, εάν είναι απαραίτητο. Εάν αυτό δεν συµβαίνει και η µετακίνηση 
του οχήµατος έχει καταστεί αναπόφευκτη λόγω έκτακτων περιστάσεων, ο οδηγός µπορεί να 
διακόψει την ανάπαυσή του µόνο µετά από αίτηµα µιας αρµόδιας αρχής ή ενός υπαλλήλου 
του τερµατικού σταθµού που έχει την αρµοδιότητα να διατάξει τις µετακινήσεις του 
οχήµατος.  
Σε  άλλα σηµεία (π.χ. σε  χώρους στάθµευσης, σε σηµεία διέλευσης συνόρων και όταν 
συντρέχουν επείγουσες περιστάσεις), εάν υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης 
για τους οποίους το όχηµα πρέπει να µετακινηθεί ή εάν η αστυνοµία ή άλλη αρχή (π.χ.: 
πυροσβεστική υπηρεσία, αρχές ρύθµισης της οδικής κυκλοφορίας, τελωνειακός υπάλληλος, 
κ.λπ.) δώσει διαταγή να µετακινηθεί ένα όχηµα, ο οδηγός πρέπει να διακόψει το διάλειµµα ή 
την ανάπαυσή του για λίγα λεπτά και, στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει  να αντιµετωπίσει 
δίωξη.  
Εάν προκύψει τέτοια κατάσταση ανάγκης,  οι αρχές ελέγχου των Κρατών Μελών πρέπει να 
επιδείξουν κάποιο περιθώριο ανοχής µετά από αξιολόγηση της συγκεκριµένης κατάστασης.   
Αυτή η διακοπή της ανάπαυσης ή του διαλείµµατος του οδηγού πρέπει να καταγράφεται 
χειρόγραφα από τον οδηγό και πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να επικυρώνεται από την αρµόδια 
αρχή που διέταξε τον οδηγό  να µετακινήσει το όχηµα.  

 


