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26 Ιουλίου 2007

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2515/5/64
 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της πρά−

ξης βεβαίωσης των παραβάσεων που προβλέπο−
νται από το ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας» (Α΄− 57), όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3542/2007 (Α΄− 50) και από την περί αυτοκινήτων 
νομοθεσία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ − 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 104 παρ. 5 και 107 παρ. 

1 του ν. 2696/1999 (Α΄−57), όπως τροποποιήθηκαν με
ν. 3542/2007 (Α΄−50). 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).

3. Την ανάγκη καθιέρωσης ομοιόμορφου και ενιαίου 
τύπου βεβαίωσης παραβάσεων, που αφορούν στο σύ−
νολο της περί αυτοκινήτων νομοθεσία, από τα αρμόδια 
όργανα των Αστυνομικών Αρχών σε συνδυασμό και με 
τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 69120/1105/99 (Β΄− 
1675) κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών και αποσκοπούντες 
στην απλοποίηση της διαδικασίας και την καλύτερη 
αντιμετώπιση του όλου θέματος. 

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 82/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ − 57). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Ο τύπος του εντύπου «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑ−
ΣΗΣ» για επιβολή προστίμου ή για επιβολή προστίμου 
και διοικητικών ποινών, είναι ο ακόλουθος: 
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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. Äéïéêçôéêü ðñüóôéìï óô    í ïäçãü            ÅÕÑÙ êáé áíáêïßíùóá ó’ áõô í  üôé
êáôáâÜëëåôáé ôï Þìéóõ ôïõ ðñïóôßìïõ óå ÊáôÜóôçìá ÅËÔÁ Þ óôï Ôáìåßï ôïõ ÄÞìïõ üðïõ Ýãéíå ç ðáñÜâáóç, óå 10 çìÝñåò áðü 
áýñéï.Åöüóïí ðáñÝëèåé Üðñáêôç ç ðñïèåóìßá ôùí 10 çìåñþí, ôï ðñüóôéìï êáôáâÜëëåôáé ïëüêëçñï, 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.
      Ã) Üñè.                          Í.3446/06. Ðñïâëåðüìåíï äéïéêçôéêü ðñüóôéìï                      ÅÕÑÙ. 

 ÊáôáâÜëëåôáé åíôüò          çìåñþí óå ÊáôÜóôçìá ÅËÔÁ Þ óôï ôáìåßï ôïõ ÄÞìïõ üðïõ Ýãéíå ç ðáñÜâáóç             óå Ä.Ï.Õ.
      Å) 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                                 Ï ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏÓ 

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

Ç

Ðïóü
ðëçñùìÞò:

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

Ðïóü
ðñïóôßìïõ:

Ôï ðïóü ðñïóôßìïõ óõìðëçñþíåôáé áðü ôïí Áóôõíïìéêü ðïõ âåâáéþíåé ôçí ðáñÜâáóç.
Ôï ðïóü ðëçñùìÞò óõìðëçñþíåôáé áðü ôïí ÕðÜëëçëï åßóðñáîçò.

Ä)

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ

Ôßôëïò Õðçñåóßáò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ
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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 ÄéïéêçôÞ ôçò Õðçñåóßáò ðïõ áíÞêåé ï Áóôõíïìéêüò ï ïðïßïò 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 ÄéïéêçôÞ).
 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 ÄéïéêçôÞò
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 

1. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση 
όλων των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας 
(Κ.Ο.Κ.) και της λοιπής περί αυτοκινήτων νομοθεσίας 
και των παραβάσεων που προβλέπονται από τους Κα−
νονισμούς των Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ – ΑΓΟΡΑΙΑ), οι 
οποίες παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

2. Οι ενδείξεις της παρ. 1 συμπληρώνονται για όλες 
τις παραβάσεις.

Επιπλέον και ανάλογα με την περίπτωση συμπληρώ−
νονται οι ενδείξεις: 

α) Της παρ. 2 Α εάν πρόκειται για παράβαση του Κ.Ο.Κ. 
που τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο. 

β) Της παρ. 2 Β εάν πρόκειται για παράβαση του Κ.Ο.Κ. 
που εντάσσεται στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς 
Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.). 

γ) Της παρ. 2 Γ εάν πρόκειται για παράβαση του
ν. 3446/206. 

δ) Της παρ. 2Δ κάθε άλλη περίπτωση. 
ε) Της παρ. 2Ε εάν αφαιρέθηκαν επί τόπου τα στοιχεία 

κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδες – άδεια κυκλο−
φορίας) και η άδεια οδήγησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Στα τετραγωνίδια που υπάρχουν σημειώνεται το 

γράμμα Χ, ανάλογα με την ένδειξη που ενδιαφέρει. 
3. Το Α΄ αντίτυπο παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
Το Β΄ αντίτυπο επιδίδεται στον παραβάτη όταν συ−

μπληρώνεται έστω και μία από τις ενδείξεις της παρ. 2 
οπότε και υπογράφει, διαφορετικά καταστρέφεται. Στις 
περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης, που ο παραβάτης 
είναι αυτών, επικολλάται στον ανεμοθώρακα. 

Το Γ΄ αντίτυπο παραδίδεται στην Υπηρεσία, εάν η 
παράβαση εντάσσεται στο ΣΕΣΟ, διαφορετικά κατα−
στρέφεται. 

Το Δ΄ αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος. 

΄Αρθρο 2 

1. Το κατά το προηγούμενο άρθρο έντυπο εκτυπώ−
νεται σε τέσσερα αντίτυπα, διαφορετικού χρώματος 
το καθένα, τα οποία συνάπτονται σε στελέχη των 100 
κατά προτίμηση φύλλων. Κάθε τετράδα στη συνέχεια 
φύλλων, αριθμείται με τον αυτό αριθμό σελίδας.

2. Κατά τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της πα−
ράβασης, το όργανο που βεβαιώνει αυτή χρησιμοποιεί 
αποτυπωτικό χάρτη (CARBON), για την ομοιόμορφη 
συμπλήρωση και των τεσσάρων εντύπων ή ειδικό απο−
τυπωτικό χάρτη (carbonize) για την ευκολότερη και 
ταχύτερη εγγραφή των στοιχείων. 

Άρθρο 3

Στο εν λόγω έντυπο καταχωρούνται όλες οι παραβά−
σεις που προβλέπονται στον Κ.Ο.Κ. ή στην περί αυτοκι−
νήτων νομοθεσία, η βεβαίωση των οποίων έχει ανατεθεί 
στις Αστυνομικές Αρχές, ανεξάρτητα από το είδος της 
απειλούμενης ποινής. 

Άρθρο 4 

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα 
καταργείται.

΄Αρθρο 5 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΜΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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