
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτητών 
του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

2 Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 
του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) περί της λειτουργίας των 
Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινή-
των, καθορισμός των πειθαρχικών ποινών και λοι-
πές σχετικές ρυθμίσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Ζ1/107875 (1)
Πρακτική άσκηση και αποζημίωση των φοιτητών 

του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12 του ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδα-

στών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 56 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του 
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167 Α΄) 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του 
ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄).

2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 
(ΦΕΚ 83 Α΄) «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτε-
λωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην 
ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις.» και 
του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Δευτε-

ροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 25 του ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α΄).

4. Του άρθρου 15 του ν .3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄ ) «Θέ-
ματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Του άρθρου 59 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄ ) «Ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών στα Α.Ε.Ι.».

6. Των άρθρων 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».

7. Της περ. β της παρ.1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

8. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 ( ΦΕΚ 232 Α΄), 
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 
(ΦΕΚ 57 Α΄) και ισχύει.

9. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

10. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), ως ισχύει.

12. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

14. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

15. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και 
μετονομασία .... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

16. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Τη με αριθμό Υ200/2016 (ΦΕΚ 3755 Β΄/21-11-2016) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Τη με αριθμό Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

19. Τη με αριθμ. 27786/305/87 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός της κατά μήνα αποζημίωσης των φοιτητών 
των Α.Ε.Ι. που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο 
επάγγελμα» (ΦΕΚ 213 Β΄).

20. Το με αριθμ. πρωτ. 18172/21-3-2018 έγγραφο της 
Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, αναφορικά με την απόφασή της για την αποζημί-
ωση των δικαιούχων φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος, οι οποίοι θα ασκήσουν πρακτική το θέρος 
του έτους 2018 και την πληρωμή των αντίστοιχων εργο-
δοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για το ίδιο έτος.

21. Το με αριθμ. πρωτ. 15614/19-3-2018 (ΑΔΑ: 
6ΠΠ146Ψ8ΧΒ-ΙΗΠ) έγγραφο της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς τη Γε-
νική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης - Τμήμα Προϋπολογισμού και 
Απολογισμού του Ιδρύματος, αναφορικά με την από-
φασήτης για την έγκριση της δαπάνης με τίτλο: «Απο-
ζημίωση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος 
Γεωπονίας κατά το θέρος 2018 και την πληρωμή εργο-
δοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ», καθώς και την πίστω-
ση του ποσού των πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων 
εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (55.979,10 €) 
από τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Α.Π.Θ. του 
οικονομικού έτους 2018.

22. Τη με αριθμό Φ.1/Γ/33ΝΠ/61208/Β1/18-04-2018 Ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα πέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών 
(55.979,10 €) για την αποζημίωση των δικαιούχων φοι-
τητών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, οι οποίοι θα 
ασκήσουν πρακτική το θέρος του έτους 2018 και την 
πληρωμή των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών στον 
ΕΦΚΑ για το ίδιο έτος.

Το ως άνω ποσό θα βαρύνει τον εγκεκριμένο τακτικό 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την με 
αριθμό πρωτ. 18008/20-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΖ046Ψ8ΧΒ-494) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

1) Ορίζουμε σε τετρακόσιους πέντε (405) τους φοι-
τητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που θα πραγματοποιήσουν δίμηνη πρακτική άσκηση το 
καλοκαίρι του 2018 (κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγου-
στο) στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, σε διάφορες Διευθύνσεις του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νσεις Περιφερει-

ακών Ενοτήτων, Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), 
καθώς και σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (σύμφω-
να με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982).

2) Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε δύο 
(2) μήνες, η δε αποζημίωση ορίζεται σε πενήντα εννέα 
Ευρώ (59 €) μηνιαίως ανά φοιτητή.

3) Η δαπάνη που προκαλείται συνολικά ανέρχεται στις 
πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εννέα 
ευρώ και δέκα λεπτά (55.979,10 €), είναι εγκεκριμένη και 
θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2018 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (ΚΑΕ 4121.ΔΓ.05.Α και 0561 ΕΦΚΑ Πανεπιστημίου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ Α 35509/1736 (2)
Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 

του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) περί της λειτουργίας των 

Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκι-

νήτων, καθορισμός των πειθαρχικών ποινών και 

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 και την παρ. 4 του άρθρου 8

του ν. 4530/2018 (Α΄ 59/30.03.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταφορών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3446/2006 (Α΄ 49/10.03.2006) 
«Όργανα και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
των οχημάτων- Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως 
κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57), και ισχύει.

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208/4.11.2016) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
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5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210/5.11.2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
με το οποίο διορίζονται οι Χρήστος Σπίρτζης στη θέση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ο Νικόλα-
ος Μαυραγάνης στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών.

6. Την υπ άριθμ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β΄ 127/
24.01.2017) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
Νικόλαου Μαυραγάνη».

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Την ανάγκη κατάταξης των παραβάσεων των υπο-
χρεώσεων των οδηγών και των ιδιοκτητών και εκμε-
ταλλευτών των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 
αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2, 
αντίστοιχα, του ν. 4530/2018 με κριτήριο τη βαρύτητά 
τους, τη μέριμνα για την ασφάλεια των επιβατών και της 
σωματικής ακεραιότητάς τους, τη συμπεριφορά και την 
υπευθυνότητα των οδηγών, καθώς και τις επιπτώσεις 
στους επιβάτες.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Γενικά

1. Κάθε παράβαση, με πράξη ή παράλειψη, των δια-
τάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα. Πειθαρχικό παράπτωμα επίσης, 
αποτελεί και κάθε καταλογιστέα παράβαση του Ποινικού 
Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του οδηγού.

2. Τα είδη των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται 
στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 
του ν. 4530/2018 είναι τα εξής:

α. επίπληξη,
β. διοικητικό πρόστιμο,
γ. αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης του οδηγού 

του Ε.Δ.Χ. οχήματος.
3. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των οδηγών και 

των ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινή-
των διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. χαμηλής αξιολόγησης,
β. μεσαίας αξιολόγησης,
γ. υψηλής αξιολόγησης.

Άρθρο 2
Κατάταξη πειθαρχικών παραπτωμάτων

1. Στις παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης κατατάσσο-
νται οι παραβάσεις των κάτωθι διατάξεων του άρθρου 1 
του ν. 4530/2018:

α. Των περιπτ. α΄ έως ε΄, ζ΄ και η΄, για την περίπτωση 
οδήγησης υπό την επίδραση φαρμάκων, της παραγρά-
φου 1.

β. Της παραγρ. 2.
γ. Της παραγρ. 3.

2. Στις παραβάσεις μεσαίας αξιολόγησης κατα-
τάσσονται οι παραβάσεις των κάτωθι διατάξεων του 
ν. 4530/2018:

α. Των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 1.
β. Των περιπτ. α΄ έως δ΄ και στ΄ του άρθρου 2.
3. Στις παραβάσεις υψηλής αξιολόγησης κατατάσ-

σονται οι παραβάσεις των κάτωθι διατάξεων του 
ν. 4530/2018:

α. Της περίπτ. στ΄ της παραγρ. 1, των παραγράφων 5 
και 7 του άρθρου 1.

β. Της περίπτ. ε΄ του άρθρου 2.

Άρθρο 3
Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων
και προστίμων ανά κατηγορία παράβασης

1. Για τις παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης επιβάλλε-
ται η ποινή της επίπληξης και διοικητικό πρόστιμο ύψους 
έως τριακόσια ευρώ (300 €), ως εξής:

α. πενήντα ευρώ (50 €) για τις διατάξεις των εδαφίων 
α΄, γ΄ έως η΄ και ι΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 1.

β. εκατό ευρώ (100 €) για τις διατάξεις των εδαφίων 
β΄, θ΄, ια΄ της παραγρ. 2 και της παραγρ. 3 του άρθρου 1.

γ. τριακόσια ευρώ (300 €) ευρώ για τις διατάξεις των 
εδαφίων α΄ έως ε' και ζ' της παραγρ. 1 του άρθρου 1.

2. Για τις παραβάσεις μεσαίας αξιολόγησης επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια ένα ευρώ έως και 
εξακόσια ευρώ (301 € - 600 €) και αφαιρείται η ειδική 
άδεια οδήγησης του οδηγού του Ε.Δ.Χ. οχήματος για 
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες.

3. Για τις παραβάσεις υψηλής αξιολόγησης αφαιρείται 
η ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού του Ε.Δ.Χ. οχήματος 
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Για την επαναχορή-
γηση της ειδικής άδειας οδήγησης απαιτείται επανεξέ-
ταση του παραβάτη, δια της συμμετοχής του στην ειδική 
θεωρητική εξέταση για την οδήγηση Ε.Δ.Χ. οχήματος 
όπως καθορίζεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

4. Για την παράβαση του εδαφίου η' της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 4530/2018 που συνδέεται με τη χρήση 
αλκοόλ, τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών και έχουν σαν 
αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραι-
ότητα και ασφάλεια των επιβατών, ο υπαίτιος οδηγός 
τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000 €) και με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης 
Ε.Δ.Χ. οχήματος για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτρο-
πής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιά-
δων (4.000 €) και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης 
του οδηγού του Ε.Δ.Χ. οχήματος για ένα (1) έτος. Για την 
επαναχορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης απαιτείται 
επανεξέταση του παραβάτη, δια της συμμετοχής του 
στην ειδική θεωρητική εξέταση για την οδήγηση Ε.Δ.Χ. 
οχήματος όπως καθορίζεται από το σχετικό θεσμικό 
πλαίσιο.

Άρθρο 4
Διαδικασία απευθείας επιβολής
διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

1. Στους καταλαμβανόμενους επ' αυτοφώρω να δια-
πράττουν τις παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης της παρ. 1 
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται 
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απευθείας τα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Εν προκειμέ-
νω, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 
του παρόντος άρθρου, οι παραβάτες δεν παραπέμπο-
νται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για θέματα λειτουργίας 
Ε.Δ.Χ. οχημάτων και δεν ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 7 του ν. 4530/2018.

2. α. Για κάθε μία από τις παραβάσεις, βεβαιώνεται από 
το αρμόδια κατά περίπτωση όργανα ελέγχου, ήτοι τα 
Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου του ν. 3446/2006, την Ελληνική 
Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλα-
κή, για τους χώρους ευθύνης του, το προβλεπόμενο 
στην παραγρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας διοικητικό 
πρόστιμο ύψους έως 300 ευρώ (300 €). Ο παραβάτης 
δικαιούται να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) 
ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης 
στην αρμόδια Αρχή, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχε-
τική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις 
αντιρρήσεις του. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται 
οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη 
με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. 
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, επι-
κυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο 
της Αρχής και καταβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από 
τη βεβαίωση της παράβασης. Εφόσον παρέλθει άπρακτη 
η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικη-
τικό πρόστιμο καταβάλλεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α. εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή του.

β. Τα διοικητικά πρόστιμα από τις παραβάσεις χαμηλής 
αξιολόγησης που δεν καταβλήθηκαν εντός της αναφερό-
μενης προθεσμίας των δύο (2) μηνών, βεβαιώνονται υπο-
χρεωτικά, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, 
από τον οικείο Ο.Τ.Α στη Φορολογική Διοίκηση. 

Για τη βεβαίωση και είσπραξη των διοικητικών αυτών 
προστίμων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ., όπως ισχύει.

3. α. Για την τέλεση παράβασης χαμηλής αξιολόγησης 
επιβάλλεται και η διοικητική κύρωση της έγγραφης επί-
πληξης, η οποία διενεργείται αμέσως και επί τόπου από 
τα αρμόδια όργανα που βεβαιώνουν την παράβαση.

Αντίγραφο αυτής διαβιβάζεται, προς ενημέρωση, στην 
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Πε-
ριφέρειας που αρχικώς χορήγησε την ειδική άδεια οδή-
γησης. Ο οδηγός Ε.Δ.Χ. οχήματος σε βάρος του οποίου 
καταλογίζεται η διοικητική κύρωση μπορεί, εμφανιζό-
μενος στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, να εκθέσει τις 
αντιρρήσεις του και, έπειτα, επικυρώνεται ή αίρεται το 
διοικητικό μέτρο.

β. Η επιβολή της διοικητικής κύρωσης της έγγρα-
φης επίπληξης εφαρμόζεται παράλληλα και ανεξάρ-
τητα από τη βεβαίωση του προβλεπόμενου διοικητι-
κού προστίμου κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, καθώς και από τις ποινικές ή άλλες 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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