
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2132.15/80448/2019 
   Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπρα-

ξης προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδι-

κής Κυκλοφορίας στον αιγιαλό και στην παραλία 

(εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) και απόδοσής 

τους στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει,
β. του άρθρου 27 του ν. 3202/2003 «Εκλογικές δαπάνες 

κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική 
διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 284), όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 28 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυ-
ξιακής και κοινωνικής πολιτικής- αντικειμενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 15),

δ. του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), 
όπως ισχύει,

ε. του άρθρου 26 του ν. 4597/2019 «Για την κύρωση 
των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί με-
ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λι-
μένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος 
λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (A΄ 35),

στ.του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ζ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114),

η. της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής» (Α΄ 26),

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι. του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμε-
νικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162),

ια. της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων 
(Α΄ 119),

ιβ. του άρθρου 2 της 1095Α/2019 υπουργικής απόφα-
σης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερι-
κών, Θεόδωρο Λιβάνιο” (Β' 3180),

ιγ. της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού “Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας” (Β' 2902).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει στην περιφέρεια δικαι-
οδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, όπως αυτή 
καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2
Αναθέτουμε στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.) 

την είσπραξη των προστίμων που βεβαιώνονται από 
στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για παραβάσεις των διατάξεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) [ν. 2696/1999 (Α΄ 57), 
όπως ισχύει], στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερ-
σαίων ζωνών λιμένων).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορεί, επίσης, να ει-
σπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοι-
κητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Η ανάθεση στα ΕΛ.ΤΑ. της είσπραξης των προστίμων, 
που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του 
Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων 
ζωνών λιμένων), διέπεται από τους ακόλουθους όρους 
και προδιαγραφές.

1. ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ 
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ)

Τα ΕΛ.ΤΑ. είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των 
ακόλουθων ενεργειών, που σχετίζονται με το έντυπο 
βεβαίωσης παράβασης των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στον 
αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμέ-
νων), το οποίο είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας, εφαρμοζομένων ανάλογα 
των τεχνικών προδιαγραφών των κείμενων διατάξεων, 
αναλαμβάνοντας εξ΄ολοκλήρου το σχετικό κόστος:

α) Την εκτύπωση της αρχικής ποσότητας των εντύπων, 
τη βιβλιοδέτησή τους σε μπλοκ των είκοσι πέντε (25) και 
τον εφοδιασμό, με αυτά, όλων των Λιμενικών Αρχών 
της χώρας, που είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση και 
βεβαίωση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και 
στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων).

Σε κάθε έντυπο βεβαίωσης παράβασης (κλήση) αντι-
στοιχεί ένα δελτίο ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ «ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ ΜΕ-
ΤΑΒΙΒΑΣΗ», το οποίο είναι ενσωματωμένο στο μπλοκ. 
Σε κάθε έντυπο κλήσης και στο δελτίο ταχυπληρωμής 
που του αντιστοιχεί υπάρχει εκτυπωμένος ξεχωριστός 
μοναδικός αριθμός, ο οποίος περιλαμβάνει τον κωδικό 
αριθμό της Λιμενικής Αρχής που βεβαίωσε την παράβα-
ση και τον αύξοντα αριθμό του παραστατικού (κλήσης).

Επίσης, σε κάθε έντυπο κλήσης και στο δελτίο ταχυ-
πληρωμής που του αντιστοιχεί, υπάρχει κενό διάστη-
μα, χωρητικότητας τεσσάρων (4) ψηφίων, στο οποίο 
συμπληρώνεται χειρόγραφα από τα στελέχη του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., πριν επιδώσουν την κλήση στον παραβάτη, 
ο κωδικός αριθμός του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοικητικά όρια του οποίου δια-
πιστώθηκε η παράβαση. Τα ΕΛ.ΤΑ. αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση της διάτρησης των συγκεκριμένων κωδι-
κών αριθμών για όλα τα εισπραχθέντα πρόστιμα, ώστε 
κάθε μοναδικός αριθμός εισπραχθέντος προστίμου και 
το αντίστοιχο ποσό του αυτόματα να συσχετίζονται με 
τον κωδικό αριθμό του δικαιούχου Ο.Τ.Α.

β) Την εκτύπωση των εντύπων, τη βιβλιοδέτησή τους 
σε μπλοκ των είκοσι πέντε (25) και τον συνεχή ανεφοδια-
σμό των Λιμενικών Αρχών της χώρας με τις εκάστοτε 
αιτούμενες ποσότητες.

Για τη διεκπεραίωση του ανεφοδιασμού των αρμό-
διων Λιμενικών Αρχών με τα συγκεκριμένα έντυπα 
ορίζεται εκπρόσωπος σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση 
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος συγκεντρώνει τις ελλείψεις των 
Λιμενικών Αρχών σε έντυπα και ενημερώνει σχετικά 
εγγράφως τα ΕΛ.ΤΑ. Οι αιτούμενες ποσότητες εντύπων 
παραδίδονται από τα ΕΛ.ΤΑ. στις Λιμενικές Αρχές εντός 

δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοι-
νοποίησης σε αυτά του συγκεκριμένου εγγράφου της 
εκάστοτε Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τα ΕΛ.ΤΑ. ενημερώνουν συνεχώς το τηρούμενο αρχείο 
των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών με τις τυχόν αλλαγές 
αυτών, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περί-
πτωση λειτουργίας νέας Λιμενικής Αρχής, ο εφοδιασμός 
αυτής με έντυπα κλήσεων γίνεται εντός 10 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσης 
των ΕΛ.ΤΑ. από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑ-
ΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ 
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ)

Η είσπραξη των προστίμων, που βεβαιώνονται από τα 
στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για παραβάσεις των διατάξεων του 
Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων 
ζωνών λιμένων) διενεργείται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ., 
μέσω του συστήματος ταχυπληρωμής. Ο παραβάτης 
μπορεί να προσέρχεται, για πληρωμή του προστίμου, 
σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα της χώρας, 
εντός δύο (02) μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσης 
της παράβασης. Τα ΕΛ.ΤΑ. ελέγχουν την ημερομηνία 
βεβαίωσης της παράβασης, προκειμένου να αποδέχο-
νται μόνο τις εμπρόθεσμες πληρωμές, δηλαδή μόνο τις 
πληρωμές που γίνονται εντός δύο (02) μηνών από την 
ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης.

Το κατάστημα εκδίδει απόδειξη πληρωμής για τον 
παραβάτη, όπου αναγράφεται η ημερομηνία που έγινε 
η είσπραξη του προστίμου, το ποσό του επιβληθέντος 
προστίμου και ο μοναδικός αριθμός του παραστατικού 
της παράβασης (κλήσης) που αφορούσε το πρόστιμο.

Η ανωτέρω απόδειξη των ΕΛ.ΤΑ., συνοδευόμενη από 
το αντίγραφο της κλήσης που βρίσκεται στα χέρια του 
παραβάτη, αποτελεί αποδεικτικό εμπρόθεσμης καταβο-
λής του επιβληθέντος προστίμου.

Τα έντυπα των εισπραχθέντων προστίμων διαβιβά-
ζονται καθημερινά, από τα κατά τόπους παραρτήμα-
τα των ΕΛ.ΤΑ., στο μηχανογραφικό κέντρο (Διεύθυνση 
Εργασιών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων), όπου κα-
ταχωρούνται τα στοιχεία τους και πραγματοποιείται η 
διάτρηση των κωδικών αριθμών, οι οποίοι αντιστοιχούν 
στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕ-
ΝΩΝ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ο.Τ.Α.

Τα ΕΛ.ΤΑ. αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση του ακό-
λουθου έργου:

α) Παραλαμβάνουν το μηχανογραφικό αρχείο, με τα 
στοιχεία των εισπραχθέντων προστίμων, από τον Κεντρι-
κό Υπολογιστή των ΕΛ.ΤΑ. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει 
όλες τις εγγραφές που σχετίζονται με τα εισπραχθέντα 
πρόστιμα, δηλαδή τον μοναδικό αριθμό του εντύπου 
(που περιέχει τον κωδικό αριθμό της Λιμενικής Αρχής 
και τον αύξοντα αριθμό του παραστατικού), τον κωδικό 
αριθμό του δικαιούχου Ο.Τ.Α., το ποσό του εισπραχθέ-
ντος προστίμου και την ημερομηνία είσπραξής του.
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β) Επεξεργάζονται το ανωτέρω μηχανογραφικό αρ-
χείο, προκειμένου, σε καθημερινή βάση, να παράγει κα-
ταστάσεις με τα ακόλουθα στοιχεία, ταξινομημένα κατά 
αύξουσα σειρά, ανά δικαιούχο Ο.Τ.Α. και Λιμενική Αρχή:

β.1) Μοναδικούς αριθμούς εντύπων παραβάσεων 
(κλήσεων) που αφορούν τα εισπραχθέντα πρόστιμα. 

β.2) Ημερομηνίες είσπραξης.
β.3) Εισπραχθέντα ποσά προστίμων, ανά μοναδικό 

αριθμό κλήσης και συνολικά.
β.4) Τέλη ταχυπληρωμής, ανά μοναδικό αριθμό κλήσης 

και συνολικά.
β.5) Καθαρά, προς απόδοση, ποσά, ανά μοναδικό αριθ-

μό κλήσης και συνολικά.
Το συνολικό αποδιδόμενο ποσό, που προκύπτει από 

τις παραπάνω καταστάσεις, πρέπει να ταυτίζεται με το 
συνολικό ποσό εισπραχθέντων προστίμων, αφαιρουμέ-
νων των τελών ταχυπληρωμής που αναλογούν για την 
είσπραξη των ανωτέρω προστίμων.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποστέλλονται από τα 
ΕΛ.ΤΑ. στις Λιμενικές Αρχές, σε δύο (2) αντίτυπα, την 
πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία πραγμα-
τοποίησης της είσπραξης. Δηλαδή, εάν Χ η ημερομηνία 
είσπραξης, τότε η ημερομηνία αποστολής των πληρο-
φοριών θα είναι Χ + 5 εργάσιμες ημέρες. Το ένα από τα 
ανωτέρω αντίτυπα αποστέλλεται, στο τέλος κάθε μήνα, 
από τις Λιμενικές Αρχές στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., προς 
ενημέρωσή τους.

Οι Λιμενικές Αρχές, στο τέλος κάθε μήνα, ταξινομούν 
το σύνολο των εντύπων επιβολής προστίμων (κλήσε-
ων), με κριτήριο το δικαιούχο Ο.Τ.Α. και την καταβολή ή 
μη του προστίμου, με βάση τις ανωτέρω καταστάσεις. 
Τα έντυπα των κλήσεων, ταξινομημένα σε δύο κατηγο-
ρίες, ανάλογα με το αν έχουν πληρωθεί ή όχι, αποστέλ-
λονται, επίσης στο τέλος κάθε μήνα, από τις Λιμενικές 
Αρχές στους αντίστοιχους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Στην περίπτωση των μη πληρωμένων προστίμων που 
επιβλήθηκαν για πταισματικές παραβάσεις, το ένα αντί-
τυπο της κλήσης αποστέλλεται από τις Λιμενικές Αρχές 
στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Οι Ο.Τ.Α., κάθε μήνα, ενημερώνουν τις οικείες Λιμε-
νικές Αρχές σχετικά με τα πρόστιμα για πταισματικές 
παραβάσεις που πληρώθηκαν στην ταμειακή υπηρεσία 
τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η μη αποστολή των 
σχετικών εντύπων τους στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στην ανωτέρω ταξινόμηση των εντύπων, που διενερ-
γείται στις Λιμενικές Αρχές, δύναται να ζητηθεί, από τους 
προϊστάμενους των οικείων Λιμενικών Αρχών, η συνδρο-
μή των αντίστοιχων Ο.Τ.Α.

γ) Με βάση τις καταστάσεις της παραγράφου β), σε κα-
θημερινή βάση, εκδίδεται επιταγή με το συνολικό, προς 
απόδοση, ποσό, σε διαταγή του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων (Τ.Π.Δ.)/ Κεντρικό Κατάστημα, η οποία 
κατατίθεται στο λογαριασμό με τίτλο « ΕΛ.ΤΑ Εισπράξεις 
υπέρ Ο.Τ.Α. από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.», προκειμένου τα ποσά 
των προστίμων να αποδοθούν απευθείας στους δικαι-
ούχους Ο.Τ.Α. Το ποσό των εισπραχθέντων προστίμων 
αποδίδεται, από τα ΕΛ.ΤΑ., στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων (Τ.Π.Δ.), τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την ημερομηνία είσπραξης τους. Δηλαδή, εάν Χ η ημε-

ρομηνία είσπραξης ενός προστίμου, τότε η ημερομηνία 
απόδοσής του θα είναι Χ + 4 εργάσιμες ημέρες.

Τα ΕΛ.ΤΑ. παραδίδουν, μαζί με την επιταγή, αντίστοιχο 
απόσπασμα λογαριασμού, στο οποίο αναφέρονται τα 
ακόλουθα:

γ.1) ο αριθμός των κινήσεων (εισπράξεων) που αφορά 
η επιταγή

γ.2) το συνολικό ποσό είσπραξης
γ.3) τα τέλη Ταχυπληρωμής, τα οποία προκύπτουν από 

τον αριθμό κινήσεων (εισπράξεων) που αφορά η επιταγή 
επί του ποσού της παραγράφου 4.στ.)

γ.4) το καθαρό, προς απόδοση, ποσό. Το καθαρό, προς 
απόδοση, ποσό ελέγχεται από το Τ.Π.Δ. και πρέπει να 
ισούται με το συνολικό ποσό είσπραξης, αφαιρουμένων 
των τελών ταχυπληρωμής,

Δηλαδή: Καθαρό, προς απόδοση, ποσό = Συνολικό 
ποσό είσπραξης - Τέλη ταχυπληρωμής.

Κάθε μήνα, τα ΕΛ.ΤΑ. αποστέλλουν στο Τ.Π.Δ., σε ηλε-
κτρονική και έντυπη μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση, 
η οποία περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, ανά δικαιού-
χο Ο.Τ.Α., για το σύνολο των επιταγών που κατατέθηκαν 
στο Τ.Π.Δ., κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Η σχετική 
κατάσταση υποβάλλεται στο Τ.Π.Δ. εντός 10 εργάσιμων 
ημερών από τη λήξη του μήνα. Με βάση τη συγκεκριμέ-
νη κατάσταση, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
αποδίδει, εντός των επόμενων είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών, τα αναλογούντα ποσά στους δικαιούχους ΟΤΑ, 
αφαιρουμένου ποσοστού 5 % υπέρ του Ειδικού Κλά-
δου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού 
(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

Επίσης, κάθε μήνα και εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από τη λήξη του μήνα, τα ΕΛ.ΤΑ αποστέλλουν 
στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. της χώρας, σε έντυπη ή και σε 
ηλεκτρονική (εφόσον ζητηθεί από το δικαιούχο Ο.Τ.Α.) 
μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία περιλαμβά-
νει τα συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν ανά μήνα και 
ανά Λιμενική Αρχή και αφορούσαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών 
λιμένων) που διαπιστώθηκαν στα διοικητικά όριά τους. 
Το συνολικό, καθαρό, προς απόδοση, ποσό για κάθε 
δικαιούχο Ο.Τ.Α. πρέπει να ταυτίζεται με το αντίστοιχο 
ποσό που εμφανίζεται στις καταστάσεις που αποστέλλο-
νται κάθε μήνα από τα ΕΛ.ΤΑ. στο Τ.Π.Δ. και αποδίδονται 
στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., αφαιρουμένου του ανωτέρω 
ποσοστού υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Τα ΕΛ.ΤΑ. και οι Ο.Τ.Α., σε μηνιαία βάση, αποστέλλουν 
υποχρεωτικά στις Λιμενικές Αρχές, σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή, συγκεντρωτικές καταστάσεις όπου κα-
ταγράφονται το συνολικό ύψος πληρωμένων προστίμων 
και το ποσοστό υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. που αποδόθηκαν στο 
Τ.Π.Δ. Το Τ.Π.Δ., μετά την απόδοση των εσόδων στους 
δικαιούχους φορείς (Ο.Τ.Α. – Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού), 
εντός τετραμήνου αποστέλλει καταστάσεις και παρα-
στατικά εσόδων στους Ο.Τ.Α. και στις Λιμενικές Αρχές, 
προκειμένου να καταγραφεί η οριστική εξόφληση των 
παραβάσεων. Οι Λιμενικές Αρχές συμπεριλαμβάνουν τις 
καταστάσεις και τα παραστατικά εξόφλησης του Τ.Π.Δ. 
λογιστικά βιβλία και τα μηνιαία δικαιολογητικά των Οικο-
νομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο 
εγκυκλίων και διαταγών.
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4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. 
ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 
ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ)

α) Τα ΕΛ.ΤΑ. είναι υπεύθυνα να απαντούν, σε κάθε πε-
ρίπτωση αναζήτησης εντύπων και στοιχείων που τυχόν 
προκύψουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α., το 
Τ.Π.Δ. και όποιος έχει έννομο συμφέρον έχουν δικαίωμα 
υποβολής αίτησης αναζήτησης απευθείας στα ΕΛ.ΤΑ. 
Στις περιπτώσεις ιδιωτών, απαιτείται η προσκόμιση της 
πρωτότυπης απόδειξης πληρωμής ή του αντιγράφου της 
κλήσης. Στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης υπαιτιότητάς 
τους, τα ΕΛ.ΤΑ. οφείλουν να προβούν στην, εκ των υστέ-
ρων, σωστή απόδοση των εισπραχθέντων προστίμων.

β) Τα ΕΛ.ΤΑ. έχουν ευθύνη για τις Εισπράξεις Ταχυπλη-
ρωμής. Δεν φέρουν ευθύνη για το ποσό που αναγράφε-
ται στο έντυπο κλήσης και για τον κωδικό αριθμό του δι-
καιούχου Ο.Τ.Α., τα οποία συμπληρώνονται χειρόγραφα 
από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για τα οποία φέρουν την 
ευθύνη αυτά. Τα ΕΛ.ΤΑ. ευθύνονται μόνο για την ορθή 
καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων στον αριθμό λογα-
ριασμού Ταχυπληρωμής και στις καταστάσεις, βάσει των 
οποίων πραγματοποιείται η απόδοση των ποσών στους 
δικαιούχους Ο.Τ.Α.

γ) Τα ΕΛ.ΤΑ. δεν ευθύνονται για άμεση ή έμμεση ζημία 
ή διαφυγόν κέρδος, συνεπεία καθυστέρησης, οφειλόμε-
νης σε ανωτέρα βία.

δ) Τυχόν απαίτηση για απόδοση ποσών από εισπρά-
ξεις, για λογαριασμό των δικαιούχων Ο.Τ.Α., τα οποία από 
λάθος των ΕΛ.ΤΑ. αποδόθηκαν σε άλλο πελάτη Ταχυπλη-
ρωμής ή σε άλλο δικαιούχο Ο.Τ.Α., πρέπει να δηλωθεί 
εγγράφως από το δικαιούχο Ο.Τ.Α. ή από το Τ.Π.Δ. μέσα 
σε πέντε (5) χρόνια από τη λήξη του έτους, κατά το οποίο 
έγινε η λάθος απόδοση.

ε) Τα ΕΛ.ΤΑ. δε φέρουν ευθύνη για την απώλεια ή αλ-
λοίωση των στοιχείων, μετά την παράδοση αυτών στο 
Τ.Π.Δ. και στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

στ) Τα έντυπα «Είσπραξη/Μεταβίβαση» που χρησιμο-
ποιούνται έχουν μπλε γραμμογράφηση και η αμοιβή των 
ΕΛ.ΤΑ. παρακρατείται από τα εισπραχθέντα ποσά, πριν 
την απόδοσή τους στο Τ.Π.Δ. υπέρ των δικαιούχων Ο.Τ.Α.

Η αμοιβή των ΕΛ.ΤΑ. ανέρχεται σε τρία ευρώ και ογδό-
ντα πέντε λεπτά (3,85 ευρώ) (πλέον του εκάστοτε ανα-
λογούντος Φ.Π.Α.), ανά κωδικό αριθμό εισπραχθείσας 
κλήσης.

Η αμοιβή αναπροσαρμόζεται με όμοια υπουργική 
απόφαση, μετά από συμφωνία των εμπλεκομένων 
μερών.

5. ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Τα πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. στον αιγια-

λό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) 
που δεν πληρώνονται εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός δύο 
(02) μηνών, στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. ή στις ταμει-
ακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., βεβαιώνονται στις ταμεια-
κές υπηρεσίες των δικαιούχων Δήμων και Κοινοτήτων, 
προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων, τηρουμένης της απόδοσης ποσοστού 5 % υπέρ 
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Εξαίρεση αποτελούν τα μη εμπρόθεσμα καταβληθέ-
ντα πρόστιμα που αφορούν πταισματικές παραβάσεις 
των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., οι οποίες παραπέμπονται στα 
αρμόδια Πταισματοδικεία. Μετά την έκδοση της δικα-
στικής απόφασης, τα Πταισματοδικεία βεβαιώνουν τα 
επιβληθέντα, σε βάρος των παραβατών, πρόστιμα και 
αποστέλλουν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες του 
τόπου κατοικίας των παραβατών χρηματικό κατάλογο 
συμπληρωμένο με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 
55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6). Στο χρηματικό κατάλογο πρέ-
πει, επίσης, να αναγράφεται ο δικαιούχος Ο.Τ.Α. και το, 
υπέρ αυτού, ποσό, τηρουμένης της απόδοσης ποσοστού 
5 % υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου υπέρ των Ο.Τ.Α. 
και του Δημοσίου με την ίδια δικαστική απόφαση, πρέ-
πει να γίνεται σαφής διαχωρισμός των προστίμων που 
επιβάλλονται υπέρ των δικαιούχων αυτών.

Τα εισπραττόμενα από τις Δ.Ο.Υ. ανωτέρω ποσά υπέρ 
Ο.Τ.Α. αποδίδονται στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. κάθε μήνα, 
με εντολή μεταφοράς. Κατά την απόδοσή τους παρακρα-
τείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ως έξοδα βεβαί-
ωσης και είσπραξης.
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ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

ÓõíôÜóóåôáé áðü ôï ÓôÝëå÷ïò Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ.

Õðüäåéãìá ÔÑ - 24

Õðüäåéãìá: <<Ôåôñáðëüôõðï ðñÜîçò âåâáßùóçò ðáñÜâáóçò>>.

ÐÑÁÎÇ ÂÅÂÁÉÙÓÇÓ ÐÁÑÁÂÁÓÇÓ
Ô Å Ô Ñ Á Ð Ë Ï Ô Õ Ð Ï

Óôïé÷åßá ÓôåëÝ÷ïõò Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ ðïõ ÷ñåþèçêå.

ÂáèìüòÂáèìüò

ÅðþíõìïÅðþíõìï

¼íïìá¼íïìá

ÐáôñþíõìïÐáôñþíõìï

Óçìåßùóç:Óçìåßùóç:
Ôï ðáñüí åðéóôñÝöåôáé óôçí Õðçñåóßá ðïõ ôï ÷ïñÞãçóå üôáí:Ôï ðáñüí åðéóôñÝöåôáé óôçí Õðçñåóßá ðïõ ôï ÷ïñÞãçóå üôáí:

á. Óõìðëçñùèïýí üëá ôá öýëëá.
â. Ìåôáôåèåß ôï ÓôÝëå÷ïò Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ. ðïõ ôï Ý÷åé ÷ñåùèåß.
á. Óõìðëçñùèïýí üëá ôá öýëëá.
â. Ìåôáôåèåß ôï ÓôÝëå÷ïò Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ. ðïõ ôï Ý÷åé ÷ñåùèåß.
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Ôï Ýíôõðï áõôü ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç âåâáßùóç üëùí ôùí ðáñáâÜóåùí ôïõ Êþäéêá
ÏäéêÞò Êõêëïöïñßáò (Ê.Ï.Ê.) óôïí áéãéáëü êáé óôçí ðáñáëßá (åêôüò ÷åñóáßùí æùíþí
ëéìÝíùí)  êáé ôçò ëïéðÞò ðåñß áõôïêéíÞôùí íïìïèåóßáò êáé ôùí
ðáñáâÜóåùí ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôïõò Êáíïíéóìïýò ôùí Ä.×.Å. ÁõôïêéíÞôùí (ÔÁÎÉ - 
ÁÃÏÑÁÉÁ), ïé ïðïßåò ðáñáðÝìðïíôáé óôï Ðåéèáñ÷éêü Óõìâïýëéï.
Ïé åíäåßîåéò ôçò ðáñ. 1 óõìðëçñþíïíôáé ãéá üëåò ôéò ðáñáâÜóåéò.
ÅðéðëÝïí êáé áíÜëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç óõìðëçñþíïíôáé ïé åíäåßîåéò:
á) Ôçò ðáñ. 2Á åÜí ðñüêåéôáé ãéá ðáñÜâáóç ôïõ Ê.Ï.Ê. ðïõ ôéìùñåßôáé ìå Äéïéêçôéêü
ðñüóôéìï.
â) Ôçò ðáñ. 2Â åÜí ðñüêåéôáé ãéá ðáñÜâáóç ôïõ Ê.Ï.Ê. ðïõ åíôÜóóåôáé óôï Óýóôçìá
ÅëÝã÷ïõ ÓõìðåñéöïñÜò Ïäçãþí (Ó.Å.Ó.Ï.)
ã) Ôçò ðáñ. 2Ã êÜèå Üëëç ðåñßðôùóç ðáñÜâáóçò.
ä) Ôçò ðáñ. 2Ä åÜí áöáéñÝèçêáí åðß ôüðïõ ôá óôïé÷åßá êõêëïöïñßáò ôïõ ï÷Þìáôïò
(ðéíáêßäåò - Üäåéá êõêëïöïñßáò) êáé ç Üäåéá ïäÞãçóçò.
   ÓÇÌÅÉÙÓÇ
   Óôá ôåôñáãùíßäéá ðïõ õðÜñ÷ïõí óçìåéþíåôáé ôï ãñÜììá ×, áíÜëïãá ìå ôçí Ýíäåéîç ðïõ
åíäéáöÝñåé.
Ôï Á´ áíôßôõðï ðáñáäßäåôáé óôçí Õðçñåóßá.
Ôï Â´ áíôßôõðï åðéäßäåôáé óôïí ðáñáâÜôç üôáí óõìðëçñþíåôáé Ýóôù êáé ìßá áðü ôéò
åíäåéîåéò ôçò ðáñ. 2 ïðüôå êáé õðïãñÜöåé, äéáöïñåôéêÜ êáôáóôñÝöåôáé. Óôéò ðåñéðôþóåéò
ðáñÜíïìçò óôÜèìåõóçò, ðïõ ï ðáñáâÜôçò åßíáé áðþí, åðéêïëëÜôáé óôïí áíåìïèþñáêá ôïõ
áõôïêéíÞôïõ.
Ôï Ã´ áíôßôõðï ðáñáäßäåôáé óôçí Õðçñåóßá, åÜí ç ðáñÜâáóç åíôÜóóåôáé óôï ÓÅÓÏ,
äéáöïñåôéêÜ êáôáóôñÝöåôáé.
Ôï Ä´ áíôßôõðï ðáñáìÝíåé óôï óôÝëå÷ïò. 

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇÓ ÅÍÔÕÐÏÕ
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1. Ï/Ç                                                                                       êáôÝëáâá ô     í  áíùôÝñù  ïäçãü ôçí                                     

çìÝñá                                        êáé  þñá                óô                                                                                          íá                        

2. ÐÁÑÁÂÁÓÇ
      Á) Üñè. 104  êáé                     Ê.Ï.Ê., óå óõíäõáóìü ìå ôï Üñèñï 28 ðáñ. 5 êáé 7 ôïõ í.4530/2018,  Äéïéêçôéêü 
ðñüóôéìï  óô    í  ïäçãü            ÅÕÑÙ êáé áíáêïßíùóá ó’ áõô    í  üôé êáôáâÜëëåôáé ôï ðáñáðÜíù ðñüóôéìï  óå ÊáôÜóôçìá ÅËÔÁ 
Þ óôï Ôáìåßï ôïõ ÄÞìïõ üðïõ Ýãéíå ç ðáñÜâáóç, åíôüò ðñïèåóìßáò 2 ìçíþí, áðü ôç âåâáßùóÞ ôïõ.
     Â) Üñè. 107 Ê.Ï.Ê. Ç ÐáñÜâáóç ðåñéëáìâÜíåôáé óôï ÓÅÓÏ: ÍÁÉ           ÂÁÈÌÏÉ             Ï×É                áíùôÝñù  
ïäçãüò åíçìåñþèçêå êáé ðñïöïñéêÜ ãéá ôïõò âáèìïýò ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óôçí ðáñÜâáóç áõôÞ.
    

 ÊáôáâÜëëåôáé åíôüò          çìåñþí óå ÊáôÜóôçìá ÅËÔÁ Þ óôï ôáìåßï ôïõ ÄÞìïõ üðïõ Ýãéíå ç ðáñÜâáóç             óå Ä.Ï.Õ.    
      Ä) áöáéñÝèçêáí åðß ôüðïõ Üäåéá ïäÞã.      ¢äåéá êõêë.       Ðéíáêßäåò       ôïõ áíùôÝñù ï÷Þìáôïò ãéá        çìÝñåò Þ ìÝ÷ñéò 
üôïõ ðñïóêïìßóåé óçìåßùìá ôçò  áñìüäéáò Õðçñ. Óõãêïéíùíéþí ãéá êáôáëëçëüôçôá ôïõ ï÷Þìáôïò Þ ãéá íá áðïóôáëïýí óôçí 
áñìüäéá Õðçñ. Óõãêïéíùíéþí        Þ   
               

3. Ìå ôçí ðáñïýóá åðéôñÝðåôáé ç ïäÞãçóç ôïõ ï÷Þìáôïò áðü ôïí ôüðï ôçò ðáñÜâáóçò ìÝ÷ñé ôï ÷þñï öýëáîÞò ôïõ Þ óå Üëëï 
íüìéìï ÷þñï áðü ôç óõíôïìüôåñç äéáäñïìÞ.
      Ï  ÐÁÑÁÂÁÔÇÓ                                       Ï ÁÍÁÊÑ. ÕÐÁËËÇËÏÓ                                 ÓÔÅËÅ×ÏÓ Ë.Ó-ÅË.ÁÊÔ 

        
Â Å Â Á É Ù Ó Ç

4. Âåâáéþíåôáé üôé ï ðáñáâÜôçò áñíÞèçêå íá õðïãñÜøåé áíôßôõðï ôçò ðáñïýóáò ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ôïí ßäéï, ãé’ áõôü ôïõ 
áíáêïßíùóá ðñïöïñéêÜ, ôç äõíáôüôçôá õðïâïëÞò áíôéññÞóåùí êáé ôïí ôñüðï êáôáâïëÞò ôïõ ðñïóôßìïõ.

Ï ÂÅÂÁÉÙÓÁÓ

       

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÏÄÇÃÏÕ

ÅÐÙÍÕÌÏ

ÏÍÏÌÁ
ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ

ÏÍ. ÌÇÔÅÑÁÓ

ÇÌÅÑ. ÃÅÍ.

ÔÏÐÏÓ ÃÅÍ.

ÄÇÌÏÓ-ÊÏÉÍ.

ÏÄÏÓ ÁÓÔÕÍ.ÔÌÇÌÁ

Á.Ä. ÔÁÕÔ.

Á.Ö.Ì.

ÁÑ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ Ï×ÇÌÁÔÏÓ - ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ

ÁÑÉÈ. ÊÕÊË.

ÌÁÑÊÁ ×ÑÙÌÁ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ

ÅÐÙÍÕÌÏ

ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ

ÏÄÏÓ
Ä/ÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÄÅÉÁÓ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁÓÁÓÔÕÍ.ÔÌÇÌÁ

ÏÍ/ÐÙÍÕÌÏ

ÁÑÉÈ. ÇÌÅÑ.

ÅÊÄ. ÁÑ×Ç

ÍÁÉ Ï×É

ÅÉÄÏÓ

ÁÑ

Çìåñïìçíßá
Âåâáßùóçò

(Äéêáéïý÷ïò)  - 

ÏÍÏÌÁ

ÊÁÔÇÃ

ÐÑÁÎÇ ÂÅÂÁÉÙÓÇÓ ÐÁÑÁÂÁÓÇÓ ÌÅ
¹ ×ÙÑÉÓ ÅÐÉÂÏËÇ ÐÑÏÓÔÉÌÏÕ ÄÇÌÏÓ ¹ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ - ÊÙÄÉÊÏÓ Ï.Ô.Á.

ÓÕÍÅ×ÅÉÁ
óôç ðßóù óåëßäá

ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ

Ã)

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ

Ê.Ë.×. ËÁÕÑÉÏÕ
970100000001

Ðïóü ðñïóôßìïõ/ðëçñùìÞò

Ôï ðïóü ðñïóôßìïõ - ðëçñùìÞò, óõìðëçñþíåôáé áðü ôï óôÝëå÷ïò Ë.Ó-ÅË.ÁÊÔ. ðïõ âåâáéþíåé ôçí ðáñÜâáóç.
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ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÐÁÑÁÂÁÔÇ.

Å ð é â Ü ë ë å ô á é

1. Ï ðáñáâÜôçò ôçò ðáñïýóáò ̧ êèåóçò ìðïñåß íá åìöáíéóèåß åíôüò ôñéþí çìåñþí áðü ôçí åðßäïóç Þ âåâáßùóç ôçò 
ðáñÜâáóçò êáôÜ ôéò þñåò ãñáöåßïõ, óôïí ÐñïúóôÜìåíï ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò ðïõ áíÞêåé ôï ÓôÝëå÷ïò Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ.  ôï  
ïðïßï âåâáßùóå ôçí ðáñÜâáóç êáé íá åêèÝóåé ôõ÷üí áíôéññÞóåéò ôïõ.
2. Ï ðáñáâÜôçò  õðï÷ñåïýôáé:
    Åöüóïí Ý÷åé óôáèìåýóåé ðáñÜíïìá, íá ìåôáêéíÞóåé ôï ü÷çìá óå ÷þñï üðïõ åðéôñÝðåôáé ç óôÜèìåõóç.
    Íá ðñïóêïìßóåé óôçí Õðçñåóßá, ðïõ ìíçìïíåýåôáé óôçí ðñþôç óåëßäá, ôá ìç áöáéñåèÝíôá óôïé÷åßá.
            ¢äåéá éêáíüô.                                        ¢äåéá êõêëïö.                                Ðéíáêßäåò

3.  (Óõìðëçñþíåôáé áðü ôïí ÐñïúóôÜìåíï ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò)
        ÐáñÞëèå ç ôñéÞìåñç ðñïèåóìßá áðü ôç âåâáßùóç ôçò ðáñÜâáóçò ÷ùñßò íá åìöáíéóôåß ï ðáñáâÜôçò.
   Ïé áíôéññÞóåéò ôïõ ðáñáâÜôç, ðïõ åìöáíßóôçêå ôçí                                 êñßèçêáí ÁÂÁÓÉÌÅÓ, ÂÁÓÉÌÅÓ 
(ÄéáãñÜöåôáé ç ìßá áðü ôéò äýï ôåëåõôáßåò ëÝîåéò, áíáëüãùò).
    :
      - Äéïéêçôéêü ðñüóôéìï                      ÅÕÑÙ óôïí ðáñáâÜôç, ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí 1ç óåëßäá ãéá ôçí 
äéáðñá÷èåßóá Þ ôéò äéáðñá÷èåßóåò ðáñáâÜóåéò.
       - Áöáßñåóç ôçò Üäåéáò éêáíüôçôáò ïäçãïý êáé ôçò Üäåéáò êõêëïöïñßáò êáé ôùí ðéíáêßäùí ôïõ áõôïêéíÞôïõ åðß
                            çìÝñåò áðï ôçí çìÝñá ôçò áöáßñåóÞò ôùí.

ÐÑÁÎÇ ÅÐÉÂÏËÇÓ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÐÏÉÍÇÓ

          Çìåñïìçíßá                                                          Ï ÐñïúóôÜìåíïò  ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò
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ÐÑÁÎÇ ÂÅÂÁÉÙÓÇÓ ÐÁÑÁÂÁÓÇÓ ÌÅ ¹ ×ÙÑÉÓ ÅÐÉÂÏËÇ ÐÑÏÓÔÉÌÏÕ - ÊËÇÓÇ

Ôá÷õðëçñùìÞÔá÷õðëçñùìÞ

×ñïíïëïãéêü ÓÞìáíôñï

Áñ. Ëïã/êÞò Áðüäïóçò

ÔÁ×ÕÐËÇÑÙÌÇ  ÅÉÓÐÑÁÎÇ / ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇ  ÌÏ ÔÁ×ÕÐËÇÑÙÌÇ  ÅÉÓÐÑÁÎÇ / ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇ  ÌÏ 

Ç - áñéèìüò

(Äéêáéïý÷ïò)  Ï.Ô.Á. - ÊÙÄÉÊÏÓ

Óõãêüëëçóç êáñìðïíÓõãêüëëçóç êáñìðïí

ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ

Çìåñïìçíßá
Âåâáßùóçò

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÏÄÇÃÏÕ

ÅÐÙÍÕÌÏ

ÏÍÏÌÁ
ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ

ÏÍ. ÌÇÔÅÑÁÓ

ÇÌÅÑ. ÃÅÍ.

ÔÏÐÏÓ ÃÅÍ.

ÄÇÌÏÓ-ÊÏÉÍ.

ÏÄÏÓ ÁÓÔÕÍ.ÔÌÇÌÁ

Á.Ä. ÔÁÕÔ.

Á.Ö.Ì.

ÁÑ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ Ï×ÇÌÁÔÏÓ - ÉÄÉÏÊÔÇÔÇ

ÁÑÉÈ. ÊÕÊË.

ÌÁÑÊÁ ×ÑÙÌÁ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ

ÅÐÙÍÕÌÏ

ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ

ÏÄÏÓ
Ä/ÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÄÅÉÁÓ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁÓÁÓÔÕÍ.ÔÌÇÌÁ

ÏÍ/ÐÙÍÕÌÏ

ÁÑÉÈ. ÇÌÅÑ.

ÅÊÄ. ÁÑ×Ç

ÍÁÉ Ï×É

ÅÉÄÏÓ

ÁÑ

ÏÍÏÌÁ

ÊÁÔÇÃ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ

Ðïóü ðñïóôßìïõ/ðëçñùìÞò

Ê.Ë.×. ËÁÕÑÉÏÕ
970100000001

BARCODE
ÅËÔÁ
BARCODE
ÅËÔÁ

]9701000000012[10181[27]
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ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ

Ç ðñïóêüìéóç ôïõ åíôýðïõ êáé ôïõ ñïæ áíôéãñÜöïõ ôçò âåâáßùóçò åßíáé 
áðáñáßôçôç, äéáôçñÞóôå ôá óå êáëÞ êáôÜóôáóç.

Ãéá ôçí ðëçñùìÞ ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óå ïðïéïäÞðïôå Ôá÷õäñïìéêü 
ÊáôÜóôçìá Þ ðñáêôïñåßï ÅËÔÁ Þ óôï Ôáìåßï ôïõ ÄÞìïõ üðïõ Ýãéíå ç 
ðáñÜâáóç, åíôüò ôçò ðñïèåóìßáò ðïõ êáèïñßæåé ç ÐÑÁÎÇ ÂÅÂÁÉÙÓÇÓ 
ÔÇÓ ÐÁÑÁÂÁÓÇÓ.

Ê.Á.Õ. 25.90.02.0029  ÅËÔÁ Á.Å. 2019
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομικών     Υφυπουργός Εσωτερικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών     Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57034 Τεύχος B’ 4984/31.12.2019

*02049843112190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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