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ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση σχετικά µε την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα  

Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην είσπραξη των διοικητικών προστίµων  

 

Όπως γνωρίζετε από 3 Ιουνίου 2007 ισχύει ο ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α’), µε τον οποίο  

τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 

Α’), µε απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισµό και τη µεγιστοποίηση της 

αποτελεσµατικότητάς του (αιτιολογική έκθεση του νόµου). Το πλήρες κείµενο του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), όπως αυτός ισχύει σήµερα καθώς της υπ αριθµ. 

21504/2601/11-4-2007 Απόφασης των Υπουργών Μεταφορών & Επικοινωνιών και 

∆ηµόσιας Τάξης «Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών 

και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο)» µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (www.yme.gr). 

 

Ειδικότερα, κατά το µέτρο που αφορά την εµπλοκή της πρωτοβάθµιας Τοπ. Αυτ/σης ως 

τελικού αποδέκτη επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων που προβλέπονται 

από τον Κ.Ο.Κ, ισχύουν πλέον τα ακόλουθα : 
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- Η πλειοψηφία των πταισµατικών παραβάσεων καθώς και κάποιων 

πληµµεληµατικών αποποινικοποιούνται και προβλέπεται πλέον η επιβολή 

διοικητικών προστίµων  (κατάργηση του άρθρου 105 «∆ικονοµικές διατάξεις») 

 

- Η επιβολή των διοικητικών προστίµων ρυθµίζεται µε το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ, 

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 93 του ν.3542/2007, ως εξής :  

 

  
Άρθρο 104 «Επιβολή προστίµων από αστυνοµικά όργανα» 

 
 
1. Στον καταλαµβανόµενο επ’ αυτοφώρω να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες 
προβλέπονται διοικητικά πρόστιµα, βεβαιώνεται από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο 
το προβλεπόµενο διοικητικό πρόστιµο για καθεµία από αυτές. Σε περιπτώσεις 
συγκρότησης µικτών συνεργείων για τη διαπίστωση συγκεκριµένων παραβάσεων, την 
ποινή του προστίµου επιβάλλει το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο που παρίσταται κατά 
τον έλεγχο. 
2. Ο παραβάτης έχει δικαίωµα να εµφανισθεί εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών, που 
αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω 
όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειµένου να 
προβάλει τις αντιρρήσεις του. 
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το 
διοικητικό πρόστιµο από τον Προϊστάµενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήµισυ 
εντός δέκα (10) ηµερών από της βεβαιώσεως της παραβάσεως, εκτός της περίπτωσης 
της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ., που αφορά πρόστιµα από πληµµέλεια 
τοποθέτησης µέσων σήµανσης σε επικίνδυνες εργασίες, όπου το διοικητικό πρόστιµο 
καταβάλλεται στο ακέραιο. Η απόφαση µε την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις 
απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκεκριµένα περιστατικά και 
στοιχεία. 
3. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, το 
διοικητικό πρόστιµο καταβάλλεται στον δικαιούχο Ο.Τ.Α., χωρίς έκπτωση, εντός 
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την βεβαίωσή του. 
4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση που η παράβαση διαπιστώνεται µε 
τεχνικά ή ηλεκτρονικά µέσα. Τα τεχνικά ή ηλεκτρονικά µέσα, µε τα οποία διενεργείται η 
διαπίστωση παραβάσεων, στους χώρους όπου διεξάγεται η δηµόσια κυκλοφορία, 
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς το 
κοινό µε σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται ο τρόπος της τοποθέτησής τους, οι 
τεχνικές προδιαγραφές αυτών των µέσων, η λειτουργία τους για τη διαπίστωση των 
παραβάσεων, τα σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυτά 
και τη βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά µε τους περιορισµούς που επιβάλλονται 
στη χρήση τους για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων όσων υπόκεινται στη δράση τους και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  
Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται µε την επίδοση της σχετικής βεβαίωσης της 
παράβασης. 
5. Τα πρόστιµα από τις διοικητικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., που δεν καταβλήθηκαν εντός 
της αναφερόµενης προθεσµίας των δύο (2) µηνών, βεβαιώνονται υποχρεωτικά, εντός 
χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών, από τον οικείο Ο.Τ.Α., στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
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φορολογίας του παραβάτη. Η βεβαίωση των προστίµων αυτών γίνεται µε τη σύνταξη και 
αποστολή χρηµατικών καταλόγων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του π.δ. 
16/1989 όπως ισχύει, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθµό Εσόδου του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, τα δε εισπραττόµενα ποσά, µετά την αφαίρεση των δαπανών 
είσπραξης, αποδίδονται κατά τετράµηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης, το οποίο τα διανέµει στους Ο.Τ.Α. µε βάση συντελεστές κατανοµής, 
που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Ελλάδος. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης 
καθορίζονται τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία βεβαιώσεως και επιβολής των 
διοικητικών προστίµων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
6. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων επιβάλλεται συνολικό διοικητικό πρόστιµο, το 
οποίο αποτελείται από το πρόστιµο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβαση και, το 
οποίο επαυξάνεται κατά το ήµισυ των προστίµων, τα οποία προβλέπονται για τις άλλες 
συντρέχουσες παραβάσεις, κατά τον υπολογισµό που προβλέπεται παραπάνω. 
7. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, που τη 
βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί 
επιβάλλει νέο πρόστιµο, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, µετά 
από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης. 
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναπροσαρµόζονται τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται για 
παραβάσεις του παρόντος Κώδικα. 

 

Η προθεσµία των 10 ηµερών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 104 

αρχίζει την επόµενη της ηµέρας που έγινε η βεβαίωση της παράβασης και λήγει όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα. Στην περίπτωση που η τελευταία ηµέρα είναι, 

κατά νόµο, εορτάσιµη ή Σάββατο, η προθεσµία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα (άρθρα 240 έως 242 του Αστικού Κώδικα και παρ.12 του ν.1157/1981, 

ΦΕΚ 126 Α’). 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης, από την παρ. 5 του άρθρου αυτού, Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης, µε την 

οποία θα καθορισθούν οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων 

αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα µε την υπ’ αριθµ. 45881/2004 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1479 Β’), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

 

- Σύµφωνα µε το άρθρο 34, παρ.11 του Κ.Ο.Κ, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 

του άρθρου 15 του ν.3534/23-2-2007 (ΦΕΚ 40 Α’) «ως παραβάτης των διατάξεων 

που ρυθµίζουν τη στάθµευση θεωρείται ο οδηγός του οχήµατος που καταλαµβάνεται 

επ' αυτοφώρω και, σε περίπτωση απουσίας του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το 
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όχηµα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι µισθωµένο, ως παραβάτης 

λογίζεται ο µισθωτής που προκύπτει από το µισθωτήριο συµβόλαιο».  

 

Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω διάταξη ισχύει για τα πρόστιµα Κ.Ο.Κ που επιβλήθηκαν από 

23-2-2007 και µετά. Στις περιπτώσεις παραβάσεων στάθµευσης που απουσιάζει ο οδηγός 

και µε βάση τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος, ως κάτοχος προκύπτει επιχείρηση 

εκµίσθωσης οχηµάτων (µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ,), 

οι Ο.Τ.Α, πριν προβούν σε βεβαίωση του προστίµου, πρέπει να διερευνούν εάν κατά τη 

στιγµή της παράβασης το όχηµα ήταν µισθωµένο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 

ζητούν από τις επιχειρήσεις την άµεση προσκόµιση αντιγράφου της σύµβασης µίσθωσης, 

συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπου θα 

βεβαιώνεται η πιστότητα των στοιχείων της σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 12 της υπ’ αριθµ. 514170/64/1995 (ΦΕΚ 389 Β’) Απόφασης 

των Υπουργών Τουρισµού και Μεταφορών & Επικοινωνιών, για την εκµίσθωση των 

αυτοκινήτων απαιτείται η σύναψη έγγραφης σύµβασης µε το µισθωτή (τουλάχιστον εις 

διπλούν), στην οποία, µεταξύ άλλων, καταχωρούνται η διάρκεια της µίσθωσης καθώς 

και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του µισθωτή (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, 

µητρώνυµο, χρονολογία γέννησης, τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας ή διαµονής, 

επάγγελµα, τηλέφωνο, αριθµός δελτίου ταυτότητας και εκδούσα Αρχή ή αριθµός 

διαβατηρίου και Υπηρεσία της χώρας εκδόσεως), που λαµβάνονται από το δελτίο 

αστυνοµικής ταυτότητας, το διαβατήριο ή και άλλο επίσηµο ταξιδιωτικό έγγραφο, όταν 

πρόκειται περί αλλοδαπού µισθωτή.  

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκµίσθωσης 

µοτοποδηλάτων και δικύκλων µοτοσικλετών ρυθµίζονται µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 

1/1994 Αστυνοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 178 Β’), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

1Β/2005 Αστυνοµική ∆ιάταξη (ΦΕΚ 1027 Β’), της υπ αριθµ. Τ.1921/1998 (ΦΕΚ 568 Β’) 

Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών καθώς και του 

άρθρου 75, εν. ΙΙ, παρ.25 του ν.3463/2006.  

 

Συναφώς επισηµαίνεται ότι αναφορικά µε τη βεβαίωση οφειλών στις ∆.Ο.Υ σε βάρος 

οφειλετών, κατοίκων εξωτερικού ισχύουν τα οριζόµενα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 

του π.δ 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α’) και της υπ’ αριθµ. 1072/5-5-2006 ΠΟΛ, φωτ/φο της οποίας 

επισυνάπτεται.  

 

 



. 

Τ.Κ Σελίδα 5 24/7/2007  

Παρακαλούµε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί άµεσα στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις για τα 

έσοδα, των Ο.Τ.Α χωρικής αρµοδιότητάς σας, προς ενηµέρωσή τους και εφαρµογή των 

ανωτέρω οδηγιών. Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες αναφορικά µε τις διαδικασίες 

βεβαίωσης και είσπραξης των προστίµων που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας θα δοθούν µε νεώτερη Εγκύκλιό µας.   

                                                                                         

                                                                                        Ο Υφυπουργός  

 

                                                                                          Θανάσης Νάκος                            
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