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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα, 28 Μαΐου 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Βαθµός Προτ/τας:  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Αρ.πρωτ.: 100029/9582/18 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

& ΚΑΝΟΝΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

  

∆/νση  
Τ.Κ. 
Πληρ. 
 
Τηλ. 
 
FAX 

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
: 101 91 Παπάγου 
: Μπουλούκου Μ. 
  Παλαµάρη Ν. 
: 2106508613,  
  2106508519  
: 2106508518 
 
 

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ:
 
 

1) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας  
∆/νση Τροχαίας  
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα 
2) Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής  
Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής 
∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας   
Ακτή Βασιλειάδη, 185 10 Πειραιάς 
3) Υπουργείο Εσωτερικών   
∆/νση Οικονοµικών Ο.Τ.Α.  
Τµήµα Εσόδων  
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα 
4) Υπουργείο Εσωτερικών 
∆/νση Προσωπικού Τ.Α. 
(για ενηµέρωση υπηρεσιών ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας)  
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα 
 
1) Γρ. Υπουργού 
2) Γρ. Γεν. Γραµµατέα Μεταφορών 
3) Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών 
4) Γρ Συνηγόρου του Πολίτη 
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα 
 

Θέµα: Ακυρότητα της Πράξης Βεβαίωσης Παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. λόγω αναγραφής εσφαλµένων 
ή ελλιπών στοιχείων. 

Σχετ.:   Η µε αρίθµ. 2515/64/2007/26-07-2007 (1306 Β’) κ.υ.α. «Περί καθορισµού του τύπου και του 
περιεχοµένου της πράξης βεβαίωσης των παραβάσεων που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.»  

Οι πράξεις βεβαίωσης της παράβασης (κλήσεις) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 

αποτελούν διαπιστωτικές πράξεις των εντεταλµένων οργάνων της ∆ιοίκησης µε τις οποίες 

καταγράφονται πραγµατικά περιστατικά και γεγονότα και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα και 

ποινές. Στις πράξεις βεβαίωσης παράβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. αλλά και την 

κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ανωτέρω σχετική κ.υ.α., πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που 

απαιτούνται για τον προσδιορισµό της διαπραχθείσας παράβασης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

το αρµόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της 

παράβασης λανθασµένα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισµό 

του οχήµατος (ενδεικτικά αναφέρονται µάρκα, χρώµα, αριθµ. κυκλοφορίας), του παραβάτη οδηγού, 

της διαπραχθείσας παράβασης, ή του ύψους του προστίµου, η εν λόγω πράξη καθίσταται 

ακυρωτέα. 
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Ωστόσο, έχει αναφερθεί επανειληµµένα η ανοµοιόµορφη πρακτική την οποία ακολουθούν οι 

αρµόδιες υπηρεσίες κατά την εξέταση ενστάσεων – αιτηµάτων πολιτών για την ανάκληση 

επιβληθείσας κλήσης ή για την µη βεβαίωση ή και την διαγραφή ακόµη των ποσών των προστίµων 

στις περιπτώσεις εκείνες όπου το εσφαλµένο στοιχείο της κλήσης αφορά το χρώµα του οχήµατος, 

ήτοι όταν το στοιχείο του χρώµατος που αναγράφεται στο έντυπο της παράβασης δεν ταυτίζεται µε 

το αναγραφόµενο χρώµα στην άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος, εγείροντας έτσι έντονα ζητήµατα 

άνισης µεταχείρισης πολιτών.  

Επιπροσθέτως, ήδη κυρίως κατά τα τελευταία έτη, κυκλοφορούν οχήµατα µε πλείστους 

χρωµατικούς συνδυασµούς, γεγονός που καθιστά δυσχερή την διαπίστωση τόσο του κυρίαρχου 

«βασικού» χρώµατος του οχήµατος κατά το λεκτικό της ΣΤ 29886/77 (Β΄1288/77) υ.α. όσο και της 

ονοµασίας του φερόµενου στο όχηµα χρώµατος, καθότι η παλέτα των βασικών χρωµάτων 

σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/46 όπως ισχύει, είναι συγκεκριµένη αλλά τίθενται ζητήµατα 

ισοδυναµιών όπως προκύπτει και από τον Πίνακα Γ΄ της µε αριθµ. πρωτ. 23784/2891/08 εγκυκλίου 

του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου µας. 

Κατόπιν των ανωτέρω και µε στόχο την διαµόρφωση µιας ενιαίας διοικητικής πρακτικής 

προς τήρηση της οδικής ασφάλειας και προς αποτροπή της παραβατικής συµπεριφοράς 

διευκρινίζεται ότι η µη ταυτόσηµη αναγραφή του χρώµατος του οχήµατος στο έντυπο της 

παράβασης και στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της 

παράβασης στην περίπτωση που από τα υπόλοιπα αναφερόµενα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται 

για το ίδιο όχηµα. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

 
Εσωτερική διανοµή:  

1.  Γρ. Γεν. ∆/ντή.  
2.  ∆ΟΚΑ – Τµήµα Α΄ (1). 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Α. ΒΟΥΡ∆ΑΣ 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Για τη Γραμματεία της Δ/νσης 
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