
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ, ΑΡΟΚΕΝΤΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΟ 

 

Ακινα, 15 Μαρτίου 2010 

Α.Ρ. : 8868 

 

ΘΕΜΑ : Ακυρότθτα πράξεων βεβαίωςθσ παραβάςεων του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ. 

 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αρικμ. 65171/9-11-2010 ζγγραφο του Υπουργείου μασ, περί ακυρότθτασ 

των πράξεων παραβάςεων του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, το οποίο ςασ ζχει αποςταλεί.  

               β) Το υπ’ αρικμ. 4139/541/4-2-2010 ζγγραφο του Υπουργείου Υποδομϊν , 

Μεταφορϊν & Δικτφων. 

 

Σε ςυνζχεια του αϋ ςχετικοφ εγγράφου μασ, το οποίο ςασ ζχει ιδθ αποςταλεί και κατόπιν 

ερωτιματοσ που υποβλικθκε ςτθν Υπθρεςία μασ, αναφορικά με το εάν ςυνιςτά λόγο 

ακυρότθτασ τθσ πράξθσ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ θ μθ αναγραφι επί του ςχετικοφ 

εντφπου του αρικμοφ τθσ οδοφ επί τθσ οποίασ ζλαβε χϊρα θ παράβαςθ, κα κζλαμε να ςασ 

γνωςτοποιιςουμε τα εξισ:   

Με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. 2515/64/2007/11-7-2007 (1306 Βϋ) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

(περί κακοριςμοφ του τφπου και του περιεχομζνου τθσ πράξθσ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ) 

και το άρκρο 104 του ΚΟΚ, ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 4 και 10 του ΚΟΚ 

(περί ςιμανςθσ οδϊν και ειδικότερα περί προςδιοριςμοφ τθσ περιοχισ ιςχφοσ τθσ 

ςιμανςθσ) προκφπτει ότι ςτθν πράξθ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ (κλιςθ) πρζπει να 

αναγράφονται όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ διαπραχκείςασ 

παράβαςθσ, άρα και θ ακριβισ κζςθ του οχιματοσ, προκειμζνου ςε περιπτϊςεισ προβολισ 

ςχετικϊν αντιρριςεων από τον «παραβάτθ» κατά το άρκρο 104, παρ.2 του ΚΟΚ, να 

κακίςταται εφικτόσ ο ζλεγχοσ του αιτιματοσ από τθν αρμόδια Αρχι (κζςθ του οχιματοσ ςε 

ςχζςθ με τθν περιοχι ιςχφοσ τθσ ςιμανςθσ), διαφορετικά θ πράξθ βεβαίωςθσ τθσ 

παράβαςθσ πάςχει ακυρότθτασ. Η κζςθ του οχιματοσ πρζπει να ςυγκεκριμενοποιείται, είτε 

με τθν αναγραφι του πλθςιζςτερου ςε αυτό αρικμό τθσ οδοφ, είτε με κάκε πρόςφορο 

ςτοιχείο που υποδεικνφει τθ κζςθ του ςε ςχζςθ με τισ πινακίδεσ ςιμανςθσ. 

Επί του εν λόγω κζματοσ το Υπουργείο Υποδομϊν , Μεταφορϊν & Δικτφων, με το ανωτζρω 

(β) ςχετικό ζγγραφό του, διευκρινίηει, ότι ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το αρμόδιο 

διοικθτικό όργανο, το οποίο φζρει, μεταξφ άλλων, τθν ευκφνθ τθσ ορκισ αναγραφισ όλων 

των εκ του νόμου προβλεπομζνων ςτοιχείων για τον ακριβι προςδιοριςμό του οχιματοσ, 

του παραβάτθ-οδθγοφ και τθσ παράβαςθσ που διαπράχκθκε, αναγράφει εςφαλμζνα ι 

ελλειπι ςτοιχεία, θ εν λόγω πράξθ κακίςταται ακυρωτζα. 

Ραρακαλοφμε να διαβιβάςετε το παρόν ζγγραφο ςτουσ οικείουσ ΟΤΑ,  για τθν πλθρζςτερθ 

ενθμζρωςθ αυτϊν και των Διευκφνςεων ι αυτοτελϊν τμθμάτων Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, 

προσ ορκι αντιμετϊπιςθ των προαναφερόμενων κεμάτων. 



Το παρόν ζγγραφο, κακϊσ επίςθσ και το υπ’ αρικμ. 65171/9-11-2009 ζγγραφό μασ, 

μπορείτε να τα αναηθτιςετε ςτο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (www.ypes.gr, διαδρομι: Το Υπουργείο / 

Εγκφκλιοι - Αποφάςεισ). 

 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΡΕΙΒ/ΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ακινα  4 - 2 - 2010 

ΑΙΘΜ. ΡΩΤ. 4139/541 

 

ΘΕΜΑ: Ακυρότθτα πράξεων βεβαίωςθσ παραβάςεων του ΚΟΚ. 

 

ΣΧΕΤ: α) Το με αρικμ. πρωτ. 1900/20-1-10 ζγγραφό ςασ. 

      β) Το με αρικμ. πρωτ. 33531/4047/14-7-09 ζγγραφό μασ. 

 

Σε ςυνζχεια των παραπάνω ςχετικϊν που αναφζρονται ςτο κζμα, ςασ πλθροφοροφμε ότι 

άποψθ τθσ υπθρεςίασ μασ θ οποία ζχει εκφραςτεί με το δεφτερο ςχετικό, είναι ότι, ςε 

περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το αρμόδιο κατά περίπτωςθ διοικθτικό όργανο, το οποίο 

φζρει, άλλωςτε, τθν ευκφνθ, μεταξφ άλλων, τθσ ορκισ αναγραφισ όλων των εκ του νόμου 

προβλεπομζνων ςτοιχείων για τον ακριβι προςδιοριςμό του οχιματοσ, του παραβάτθ 

οδθγοφ και τθσ παράβαςθσ που διαπράχκθκε, αναγράφει εςφαλμζνα ι ελλειπι ςτοιχεία, θ 

εν λόγω πράξθ κακίςταται ακυρωτζα. 

 

Δϊςτε ιδιαίτερθ προςοχι ςτο ζγγραφο του αρμόδιου υπουργείου για κζματα του Κϊδικα 

Οδικισ Κυκλοφορίασ, του τότε Υπουργείου Μεταφορϊν, κακϊσ το ζγγραφο χρονολογείται 

ςτισ 14 Ιουλίου 2009. Η επιςιμανςθ και υπογράμμιςθ είναι δικι μασ. 

 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



Ακινα 14/07/2009 

Αρικ. Ρρωτ: 33531/4047 

 

ΘΕΜΑ: Ρράξεισ βεβαίωςθσ παραβάςεων του Κ.Ο.Κ. 

ΣΧΕΤ.:  Το υπ' αρικμ. πρωτ. 1869/11-06-2009 ζγγραφό ςασ  

 

Σε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ και αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ κζτουμε 

υπόψθ ςασ τα εξισ: 

1. Οι πράξεισ βεβαίωςθσ παραβάςεων και επιβολισ διοικθτικϊν προςτίμων, που 

προβλζπονται ςτον Κ.Ο.Κ., πρζπει να ςυμφωνοφν, ωσ προσ τον τφπο και το περιεχόμενό 

τουσ, με τισ διατάξεισ του άρκρου 104 του Κ.Ο.Κ (Ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/ Α') και με τθν 

κατ' εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςα ΚΥΑ 2515/5/64/26-07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1306/ Β'). 

2. Σε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το αρμόδιο κατά περίπτωςθ διοικθτικό όργανο, το οποίο 

φζρει, άλλωςτε, τθν ευκφνθ, μεταξφ άλλων, τθσ ορκισ αναγραφισ όλων των εκ του νόμου 

προβλεπομζνων ςτοιχείων για τον ακριβι προςδιοριςμό του οχιματοσ (όπωσ, ενδεικτικά, ο 

αρικμόσ κυκλοφορίασ, το χρϊμα ι θ μάρκα), του παραβάτθ-οδθγοφ και τθσ παράβαςθσ 

που διαπράχκθκε, αναγράψει εςφαλμζνα ςτοιχεία του οχιματοσ, του οδθγοφ ι τθσ 

παράβαςθσ, επί τθσ πράξθσ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ και του επιβλθκζντοσ προςτίμου, θ 

εν λόγω πράξθ κακίςταται ακυρωτζα. 

3. Σε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διαπιςτϊνεται ότι θ επιβλθκείςα ποινι ι διοικθτικό 

πρόςτιμο, είναι άλλο από το προβλεπόμενο ςτο νόμο για τθν οικεία παράβαςθ, 

ανεξαρτιτωσ εάν πρόκειται για επαχκζςτερθ ι θπιότερθ κφρωςθ ςε ςχζςθ με τθν 

βεβαιωκείςα παράβαςθ, θ πράξθ επιβολισ του προςτίμου αντίκειται ευκζωσ ςε 

ουςιαςτικι διάταξθ νόμου και,κατά τοφτο, πρόκειται για απεχκι πράξθ προδιλωσ 

παράνομθ. 

Συνεπϊσ, κατά τθν άποψθ τθσ Υπθρεςίασ μασ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 

είςπραξθσ του προςτίμου γίνεται με οποιοδιποτε τρόπο αντιλθπτό ότι ςυντρζχει κάποια εκ 

των ανωτζρω περιπτϊςεων, το αρμόδιο διοικθτικό όργανο οφείλει να ανακαλεί τθν πράξθ, 

θ δε αρμόδια για τθν είςπραξθ αρχι οφείλει να μθν προβαίνει ςτθν είςπραξθ του 

προςτίμου. Κατόπιν αυτϊν, παρακαλείςτε όπωσ ενθμερϊςετε τισ εποπτευόμενεσ από εςάσ 

υπθρεςίεσ για τα διαλαμβανόμενα ςτθν παροφςα, ϊςτε να επιδεικνφουν τθν μζγιςτθ 

επιμζλεια και προςοχι ςτθ ςυμπλιρωςθ των πράξεων βεβαίωςθσ παραβάςεων του Κ.Ο.Κ. 

και να μθν προβαίνουν ςτθν είςπραξθ εκείνων που δεν πλθροφν τισ εκ του νόμου 

προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ. 

 

 

 

ΑΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΧΑΙΑΣ 



2ο ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΧΑΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΡΩΤ: 2515/11/70-γ' 

ΑΜΥ : 71468 

Ακινα, 17 Ιουλίου 2009 

 

ΘΕΜΑ: «Ρρόταςθ για τροποποίθςθ του εντφπου «πράξθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ με ι χωρίσ 

επιβολι προςτίμου, για παραβάςεισ που προβλζπονται από τον Κ.Ο.Κ. και τθν περί 

αυτοκινιτων νομοκεςία». 

 

ΣΧΕΤ.: α) 1869 από 11-6-2009 ζγγραφό ςασ. 

             β) ΑΡ 23033 από 24-6-2009 ζγγραφό ςασ. 

 

1. Σε απάντθςθ του ανωτζρω (β) ςχετικοφ εγγράφου ςασ γνωρίηουμε ότι, θ επικόλλθςθ του 

β' αντιτφπου τθσ πράξθσ βεβαίωςθσ παράβαςθσ ςτον ανεμοκϊρακα του αυτοκινιτου όταν 

πρόκειται για παράβαςθ παράνομθσ ςτάκμευςθσ προβλζπεται από τθν υπ' αρικμ. 

2515/5/64 από 26-7-2007 απόφαςθ, κατα ςυνεπεια ειναι νομιμθ θ ενεργεια του 

αςτυνομικου οργανου και ωσ εκ τοφτου κατά τθν άποψι μασ δεν τίκεται κζμα μεταβολισ 

τςυ περιεχομζνου του εντφπου και τροποποίθςθσ τθσ προαναφερόμενθσ κοινισ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ. 

2. Αναφορικά με τα αναγραφόμενα πρόςτιμα. ςτθν πράξθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ, ςασ 

γνωρίηουμε ότι, το φψοσ του προςτίμου που αναγράφεται ςτθν μπροςτινι ςελίδα του 

εντφπου ςυμπλθρϊνεται από τον βεβαιοφντα τθν παράβαςθ αςτυνομικό, ενϊ το πρόςτιμο 

που αναγράφεται ςτθν πίςω ςελίδα του εντφπου επιβάλλεται από τον Διοικθτι τθσ 

Υπθρεςίασ, ο οποίοσ προθγουμζνωσ αφοφ ελζγξει ωσ ζχει υποχρζωςθ το αναγραφόμενο 

ςτθν πρϊτθ ςελίδα πρόςτιμο από τον βεβαιοφντα τθν παράβαςθ αςτυνομικό, επικυρϊνει ι 

διορκϊνει το πρόςτμo, κατά ςυνζπεια οι Ο.Τ.Α. κα πρζπει να βεβαιϊνουν το φψοσ του 

προςτίμoυ που αναγράφεται ςτθν πίςω ςελίδα του εντφπου ςε περίπτωςθ που αυτό δεν 

ςυμπίπτει με το αναγραφόμενο ςτθν πρϊτθ ςελίδα πρόςτιμο. 

3. Αναφορικά με το (α) ςχετικό ζγγραφό ςασ, κατά τθν άποψι μασ, όταν διαπιςτϊνεται 

λανκαςμζνθ αναγραφι κάποιων από τα ςτοιχεία ςτο ζντυπο τθσ ζκκεςθσ βεβαίωςθσ τθσ 

παράβαςθσ, κα πρζπει να κακίςταται από τθν ςυνολικι εξζταςθ των διαλαμβανομζνων ς' 

αυτι, αμφιςβθτιςιμοσ ο προςδιοριςμόσ του παραβάτθ, του οχιματοσ ι του είδουσ τθσ 

παράβαςθσ ζτςι ϊςτε να κεμελιϊνεται θ ενεφιλοχϊρθςθ εςφαλμζνθσ ενζργειασ του 

αςτυνομικοφ, με ςυνζπεια να παρζχεται το δικαίωμα ςτον προϊςτάμενο του βεβαιϊςαντοσ 

τθν παράβαςθ, να προβεί ςτθν ακφρωςθ αυτισ. 



Πταν θ πράξθ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ, δεν πάςχει από ακυρότθτα, οι αρμόδιοι Διμοι 

υποχρεοφνται ςτθν ςφνταξθ του αντιςτοίχου βεβαιωτικοφ καταλόγου. 

 


