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Γενικές Προτάσεις 

 

 Αξιότιµοι κύριοι,  

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής του αρµοδιότητας και σύµφωνα 
µε την παρ.6 του άρθρου 4 Ν. 3094/2003, συντάσσει το παρόν πόρισµα µε αντικείµενο σηµαντικό 
αριθµό αναφορών, σχετικά µε το περιεχόµενο ατοµικών ειδοποιήσεων από το ∆ήµο Πατρέων, για 
οφειλές που προέκυψαν από βεβαίωση παράβασης διατάξεων του Κ.Ο.Κ. περί στάθµευσης. 

Από το σύνολο των 51 αναφορών, το βάσιµο των ισχυρισµών των πολιτών κατέστη δυνατό 
να αποδειχθεί βάσει εγγράφων στοιχείων στις 48 από αυτές, ενώ µια αναφορά επιλύθηκε τελικά 
χωρίς περαιτέρω διαµεσολάβηση της Αρχής, κατόπιν µετάβασης του πολίτη στα γραφεία του 
∆ήµου Πατρέων.  

 

Α. Ιστορικό των υποθέσεων 
Με τις ανωτέρω αναφορές, στο σύνολό τους οι πολίτες διαµαρτύρονταν για τη βεβαίωση της 

παράνοµης στάθµευσης και της οφειλής που προέκυπτε από αυτήν. Αρνούνταν δε κατηγορηµατικά, 
την παρουσία τους ή άλλων τρίτων προσώπων µε το όχηµα ιδιοκτησίας τους, στην πόλη της 
Πάτρας κατά την ηµέρα της παράβασης. Σηµείωναν επιπλέον τη µεγάλη καθυστέρηση στην 
αποστολή από το ∆ήµο Πατρέων των ατοµικών ειδοποιήσεων για µια πράξη που τους 
καταλογίστηκε προ 3ετίας ή και 4ετίας από αστυνοµικές ή δηµοτικές αρχές.  

∆ιαµεσολάβηση της Αρχής ζητήθηκε επίσης για:  
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Α) το ζήτηµα της πολύ µικρής προθεσµίας εξοφλήσεως του ποσού της οφειλής, που όριζε ο 
∆ήµος, σε σχέση µε την ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής ατοµικής ειδοποίησης. Υπήρξαν 
περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι έλαβαν τις χωρίς αριθµό πρωτοκόλλου ατοµικές ειδοποιήσεις 
οφειλής τον Νοέµβριο του έτους 2004, ενώ το εν λόγω έντυπο έφερε ηµεροµηνία εκδόσεως τον 
Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, και η εκπνοή της καταληκτικής ηµεροµηνίας εξόφλησης της οφειλής 
ήταν εντός του ∆εκεµβρίου του 2004. 

Β) τον αποκλειστικό τρόπο πληρωµής του ποσού του προστίµου στο Ταµείο του ∆ήµου 
Πατρέων, όπως αναγραφόταν στις οδηγίες της ατοµικής ειδοποίησης. Η διαδικασία αυτή απαιτούσε 
τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόµενου. ∆εδοµένου του ότι πολλοί από τους παραλήπτες των 
ατοµικών ειδοποιήσεων δεν διέµεναν στην πόλη της Πάτρας, θα ήταν αδύνατη η έγκαιρη εξόφληση 
των οφειλόµενων ποσών χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων. 

 

Β. Νοµικό Πλαίσιο 
Για τη βεβαίωση των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας περί στάσης και 

στάθµευσης ή τη µη συµµόρφωση µε ρυθµιστικές πινακίδες περί στάθµευσης χρησιµοποιείται 
έντυπη έκθεση βεβαίωσης παράβασης, ο τύπος της οποίας καθοριζόταν από το άρθρο 4 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 7330/Φ708.1/39α της 18/23.5.1979.1 

 Επί της εκθέσεως βεβαίωσης παράβασης συµπληρώνονται τα στοιχεία του κατόχου ή του 
οδηγού του οχήµατος (αριθµός κυκλοφορίας, είδος,  µάρκα και  χρώµα), το είδος της παράβασης µε 
παραποµπή στην αντίστοιχη διάταξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο χρόνος και ο τόπος που 
διαπιστώθηκε αυτή,  η ποινή που επιβλήθηκε και τα στοιχεία του οργάνου που τη βεβαίωσε. Η 
έκθεση υπογράφεται από το αρµόδιο όργανο και τον παραβάτη. Τα στοιχεία του τελευταίου 
συµπληρώνονται µόνον εφ΄ όσον αυτός ανευρεθεί.   

Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση,  για κάθε παράβαση συµπληρώνεται από το αρµόδιο όργανο 
έντυπη φόρµα σε τρία αντίτυπα.2 Το ένα αντίτυπο αποδίδεται στον παραβάτη, το δεύτερο 
παραδίδεται στην υπηρεσία που προΐσταται του οργάνου που βεβαιώνει την παράβαση, ενώ το 
τρίτο παραµένει στο στέλεχος (µπλοκ), το οποίο όταν εξαντληθεί παραδίδεται επίσης στην 
υπηρεσία. Εάν ο παραβάτης είναι απών, το προς αυτόν αντίτυπο τοποθετείται επί του ανεµοθώρακα 
(παρµπρίζ) του οχήµατος. 

Η έκθεση βεβαιώσεως παράβασης αποτελεί συγχρόνως και κλήση του παραβάτη, να 
υποβάλει εντός τριών ηµερών τις τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον της Αρχής στην οποία υπάγεται το 
όργανο που βεβαίωσε την παράβαση. Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί ή εφόσον οι αντιρρήσεις 
κριθούν αβάσιµες, ο διοικητής της παραπάνω υπηρεσίας  επιβάλλει το διοικητικό πρόστιµο το 
οποίο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων (άρθρα 
34§10 και 4§11 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).  

∆ικαιούχοι για την είσπραξη των προστίµων που επιβάλλονται για τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. 
είναι οι ∆ήµοι ή οι Κοινότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση (άρθρο 
26 του ν.1080/80),3 ενώ για την είσπραξη των εσόδων των δήµων και των κοινοτήτων 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων· τα ταµειακά όργανα των 
Ο.Τ.Α. ασκούν αντιστοίχως όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές (άρθρο 229 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα).4  

                                            
1 Ήδη ισχύει αντ’ αυτής η ΚΥΑ 7016/6/127/04. 
2 Ήδη σε τέσσερα. 
3 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 55 του ν.1416/1984, και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 59 του ν.2065/1992, και εν 
συνεχεία από το άρθρο 31 του ν.2130/93. 
4 Όπως αντικαταστάθηκε από τη παράγραφο 2 του άρθρου  27 του νόµου 3202/2003. 
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Εάν η καταβολή του προστίµου δεν γίνει άµεσα από τον παραβάτη, προκειµένου το ∆ηµόσιο 
Ταµείο – ο ∆ήµος εν προκειµένω – να προβεί στην λήψη αναγκαστικών µέτρων κατά του οφειλέτη, 
όπως αυτά προβλέπονται στον κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων, βεβαιώνεται το χρέος, δηλαδή 
εγγράφεται η οφειλή στους χρηµατικούς καταλόγους. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του α.ν.344/68, η 
βεβαίωση αυτή πρέπει να λάβει χώρα εντός αποσβεστικής προθεσµίας πέντε ετών από τη λήξη του 
οικονοµικού έτους στο οποίο ανάγεται η οφειλή,  που σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το έτος 
εντός του οποίου βεβαιώθηκε η παράβαση. Αν όµως είναι άγνωστος ο οφειλέτης, η βεβαίωση 
µπορεί, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, να λάβει χώρα και µετά την πενταετία. 

Μετά τη βεβαίωση της οφειλής, ακολουθεί η αποστολή της ατοµικής ειδοποίησης που 
προβλέπει το άρθρο 4 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, η οποία περιέχει τα στοιχεία του 
οφειλέτου, το είδος και το ποσόν του χρέους, το οικονοµικό έτος στο οποίο ανήκει αυτό, τον 
αριθµό και τη χρονολογία του τριπλοτύπου βεβαιώσεως και τη χρονολογία πληρωµής του χρέους ή 
εκάστης δόσεως σε περίπτωση καταβολής σε δόσεις. Προβλέπεται µηνιαία προθεσµία γι’ αυτή την 
αποστολή (β.δ. της 24/9-20/10/58, 79§2),5 η οποία όµως είναι ενδεικτική, πράγµα που σηµαίνει ότι 
η µη τήρησή της δεν συνεπάγεται την ακυρότητα, ούτε της ειδοποιήσεως ούτε της εγγραφής. 

Τέλος, διαγραφή των χρεών προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες γίνεται µε απόφαση του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου στις περιπτώσεις που α) η εγγραφή στους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή 
το  πρόσωπο του φορολογουµένου, β) όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος 
εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο (άρθρο 235 του δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα).  

 

Γ. Ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη 
Οι χειριστές των υποθέσεων επικοινώνησαν αρχικά τηλεφωνικώς και κατόπιν εγγράφως µε 

αρµόδια στελέχη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆ήµου Πατρέων, ζητώντας 
διευκρινίσεις και στοιχεία επί του περιεχοµένου των ατοµικών ειδοποιήσεων που είχαν λάβει οι 
πολίτες που είχαν προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη, και δίνοντας προτεραιότητα στο θέµα της 
προθεσµίας εξόφλησης του ποσού των προστίµων. 

Ο ∆ήµος Πατρέων αναγνώρισε ότι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβούσε µεταξύ της 
ηµεροµηνίας αποστολής της ατοµικής ειδοποίησης και της καταληκτικής ηµεροµηνίας εξόφλησης 
του προστίµου ήταν υπερβολικά σύντοµο· ως εκ τούτου, έδωσε παράταση για την εξόφληση των 
οφειλών έως τα τέλη Απριλίου του 2005, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων.   

Ας σηµειωθεί, ότι στο περιεχόµενο των ατοµικών ειδοποιήσεων που εκδίδονται από τους 
∆ήµους σε ανάλογες περιπτώσεις, δεν περιλαµβάνονται στοιχεία που να επιτρέπουν τον επαρκή 
έλεγχο της ορθότητας και νοµιµότητας της επιβολής των προστίµου. Συγκεκριµένα, αναφέρονται 
µεν ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος, το όνοµα του κατόχου αυτού, η ηµεροµηνία και ο τόπος 
της παραβάσεως, ο αριθµός του χρηµατικού καταλόγου του ∆ήµου κ.λ.π., χωρίς ωστόσο να 
περιλαµβάνονται στοιχεία όπως ο τύπος του οχήµατος, η µάρκα και το χρώµα. 

Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε εγγράφως από τον ∆ήµο Πατρέων την 
αποστολή αντιγράφων των εκθέσεων βεβαίωσης των παραβάσεων (εφ’εξής «βεβαιώσεων 
παραβάσεως» ή «βεβαιώσεων παρανόµου σταθµεύσεως»), προκειµένου να γίνει έλεγχος της 
ορθότητας των στοιχείων που ανεγράφοντο σ’ αυτές, σε σχέση µε τα στοιχεία των αδειών 
κυκλοφορίας των οχηµάτων των προσώπων που φέρονταν ως οφειλέτες.  

Κατά την αντιπαραβολή διαπιστώθηκε αναντιστοιχία, µεταξύ των στοιχείων των βεβαιώσεων 
παραβάσεως που είχαν αποσταλεί από τον ∆ήµο, και των στοιχείων των αδειών κυκλοφορίας των 
οχηµάτων, σε ό,τι αφορά το είδος του οχήµατος (επιβατικό ιδιωτικής χρήσης -Ε.Ι.Χ., µοτοσικλέτα 
ή µοτοποδήλατο), τη µάρκα, ή και το χρώµα. 
                                            
5 Όπως ισχύει κατόπιν της ν.δ.4260/62, 41. 
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Με δεδοµένη τη συνεχή αύξηση του αριθµού των αναφορών για το ίδιο ζήτηµα, κρίθηκε 
σκόπιµη η µετάβαση κλιµακίου της Αρχής στον ∆ήµο Πατρέων. Σκοπός της αυτοψίας που έλαβε 
χώρα την 23η Μαρτίου του 2005, ήταν η συγκέντρωση των βεβαιώσεων παραβάσεως που δεν είχαν 
τεθεί ακόµη στη διάθεση της Αρχής, η άµεση συνεργασία µε τους υπεύθυνους των αρµοδίων 
υπηρεσιών και η εκτίµηση, τόσο του µεγέθους του προβλήµατος, όσο και των λόγων που το 
δηµιούργησαν.  

Κατά τη µετάβαση του κλιµακίου στην πόλη της Πάτρας, πραγµατοποιήθηκε εκτενής 
εποικοδοµητική συζήτηση µε τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και ∆ηµοτικής 
Περιουσίας του ∆ήµου Πατρέων κ. ∆. Πεφάνη, τον ∆ιευθυντή Προσόδων κ. Γ. Καλλίνικο, το 
Νοµικό Σύµβουλο κ. Α. Παπαδόπουλο, τον ∆ιευθυντή και τον Υποδιευθυντή της Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης Αχαϊας, καθώς επίσης και µε τον ∆ιοικητή της Άµεσης ∆ράσης.  

Οι εκπρόσωποι της Αρχής ενηµερώθηκαν ότι στο ∆ήµο Πατρέων είχε συσσωρευτεί πολύ 
µεγάλος αριθµός εκθέσεων βεβαιώσεως παράνοµης στάθµευσης που δεν είχαν διεκπεραιωθεί τα 
προηγούµενα χρόνια και που είχαν εκδοθεί από αστυνοµικά όργανα διαφόρων υπηρεσιών 
(∆ηµοτική Αστυνοµία Πατρέων, Τροχαία Πατρέων, Άµεση ∆ράση και Αστυνοµικά Τµήµατα).  

Η ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆ήµου Πατρέων, µετά από επεξεργασία των στοιχείων 
των βεβαιώσεων παρανόµου σταθµεύσεως, βεβαίωσε τα ποσά των προστίµων στους χρηµατικούς 
καταλόγους του ∆ήµου κατά το έτος 2004 και προέβη στη µαζική αποστολή ενός εξαιρετικά 
µεγάλου αριθµού ειδοποιήσεων (περί τις 100.000), µε τις οποίες καλούσε τους πολίτες, εντός 
ταχθείσας προθεσµίας, να προβούν στην εξόφληση των οφειλών τους. 

Κατά την επιτόπια µελέτη των στοιχείων, για τις υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Αρχή, 
από τα αρχεία του ∆ήµου προέκυψαν δύο µείζονα ζητήµατα: 

 
1. Η µη ταύτιση στοιχείων των οχηµάτων, για τα οποία βεβαιώθηκαν παραβάσεις, µε αυτά των 

αντίστοιχων βεβαιώσεων παραβάσεως. 
Στις 48 από τις 50 περιπτώσεις που διερευνήθηκαν,6 ενώ ο αριθµός κυκλοφορίας ήταν ο 
ίδιος, το περιεχόµενο της βεβαιώσεως παραβάσεως αναφερόταν σε διαφορετικό όχηµα 
(τύπο, µάρκα ή και χρώµα). Παράλληλα, σε κάποιες άλλες, ο αριθµός της άδειας 
κυκλοφορίας ήταν διαφορετικός από αυτόν που αναγραφόταν στη βεβαίωση παραβάσεως. 
Για τον λόγο αυτό, η ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆ήµου δεσµεύτηκε ότι θα 
εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη διαγραφή των οφειλών που προέκυπταν από τις 
συγκεκριµένες βεβαιώσεις παράβασης. Η δέσµευση αυτή του ∆ήµου τηρήθηκε µε 
µεταγενέστερες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (λ.χ. 397/25-4-05 απόφαση). 
 

2. Η βεβαίωση οφειλών στους χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου, µετά την παρέλευση της 
πενταετούς προθεσµίας. 
Υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες ο ∆ήµος βεβαίωσε στους χρηµατικούς καταλόγους του 
έτους 2004, παραβάσεις που τελέσθηκαν προ του έτους 1998. 
Ο κ. Παπαδόπουλος, µέλος της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, δεσµεύτηκε ότι ο ∆ήµος θα 
εξετάσει ενδελεχώς το θέµα που του έθεσε η Αρχή. Για το ίδιο ζήτηµα ο Συνήγορος του 
Πολίτη απέστειλε στο ∆ήµο Πατρέων το µε αρ.πρωτ.ΥΠ601/31-3-05 έγγραφο. 

 

Κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων της Αρχής µε τον Υποδιευθυντή της Γενικής 
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αχαϊας, (κύριο Νικολαρόπουλο), προέκυψε ότι για το ίδιο ζήτηµα, ο 

                                            
6 Πρόκειται για τις περιπτώσεις για τις οποίες υπεβλήθη αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη. 
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ίδιος είχε ήδη αναλάβει τη διεξαγωγή εσωτερικής υπηρεσιακής έρευνας σε ό,τι αφορά τις 
βεβαιώσεις παραβάσεως που εκδόθηκαν από όργανα της Αστυνοµικής ∆/νσης Αχαϊας.  

Με το πέρας της αυτοψίας και θεωρώντας ότι υπάρχουν σηµεία που πρέπει να διευκρινιστούν 
περαιτέρω,  η Αρχή ζήτησε συνολικά δέκα τέσσερα (14) αντίγραφα βεβαιώσεων παραβάσεως από 
το στέλεχος που παραµένει στο µπλοκ. Συγκεκριµένα, ζητήθηκαν δύο (2) βεβαιώσεις παραβάσεως 
από το Τµήµα Άµεσης ∆ράσης,  µία (1) βεβαίωση παραβάσεως από το Β΄ Αστυν. Τµήµα Πατρών, 
µία (1) από το Γ΄ Αστυν. Τµήµα Πατρών, δέκα (10) από το Τµήµα Τροχαίας Πατρών και τέλος 
τρεις (3) από τα αρχεία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Πατρέων. 

Όλες οι υπηρεσίες έθεσαν στη διάθεση του Συνηγόρου του Πολίτη τα προαναφερθέντα 
έγγραφα, πλην του Τµήµατος Τροχαίας Πατρέων, το οποίο σε απαντητικό έγγραφο (αρ. πρωτ. 
2515/11/22δ/28-6-05 έγγραφο), ενηµέρωσε ότι, µολονότι είχαν χρησιµοποιηθεί µπλόκ του 
συγκεκριµένου Τµήµατος, ήταν δυνατή η ανεύρεση µόνο µιας βεβαιώσεως παραβάσεως από το 
σύνολο των δέκα (10) που ζητήθηκαν.  

 

∆. Ανάλυση στοιχείων και διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη 
Από τη διερεύνηση των 48 αναφορών, προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες, στις οποίες µπορούν 

να ενταχθούν οι περιπτώσεις ακύρωσης των βεβαιώσεων παραβάσεως. 

1. Αναντιστοιχία στοιχείων: 
 Σε 26 υποθέσεις (πάνω από τις µισές δηλαδή 54,16%) υπήρχαν διαφορές, είτε στη µάρκα, 

είτε στο χρώµα του οχήµατος, χωρίς να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί – από πλευράς των 
χειριστών– σε τι οφείλεται ή πώς µπορεί να προέκυψε η αναντιστοιχία αυτή. 

Σε έξι (6) από τις παραπάνω κλήσεις, είναι εµφανή στοιχεία τροποποιήσεως του αρχικά 
σηµειωµένου αριθµού κυκλοφορίας. Από αυτές, σε µία διαπιστώθηκε ότι η τροποποίηση 
εµφανίζεται µόνο στο στέλεχος που βρίσκεται στο αρχείο του ∆ήµου και όχι στο αντίστοιχο της 
Τροχαίας. Για τις υπόλοιπες πέντε δεν βρέθηκαν τα αντίγραφα από τα µπλοκ, ώστε να είναι 
δυνατός ο έλεγχος και η σύγκριση. 

 

2. Εγγραφή λάθος προσώπου στους χρηµατικούς καταλόγους (ιδιοκτήτη οχήµατος):  
α) Λανθασµένη αναζήτηση οχήµατος (8 περιπτώσεις). ∆ιαπιστώθηκε ότι αναζητήθηκαν 

στοιχεία για αυτοκίνητα (7 περιπτώσεις) και µοτοσυκλέτα (1 περίπτωση), ενώ θα έπρεπε να 
αναζητηθούν στοιχεία για µοτοποδήλατα (δίκυκλα κάτω των 50κ.ε.). Το σφάλµα προέκυψε από το 
γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, αριθµοί κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. και δικύκλων άνω των 50 κ.ε. που 
χορηγούνται από τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, ταυτίζονται µε αριθµούς κυκλοφορίας που δίδονται σε δίκυκλα κάτω των 50 κ.ε 
(µοτοποδήλατα) από διάφορες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις της χώρας. 

β)  Λάθος αντιγραφή αρ. κυκλοφορίας (9 υποθέσεις). Κατά την αντιγραφή, από τη βεβαίωση 
παραβάσεως, στα έγγραφα, µε τα οποία θα γινόταν, µέσω της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων, η αναζήτηση των ιδιοκτητών των οχηµάτων, δεν αντιγράφηκε 
σωστά ο αριθµός κυκλοφορίας. Αποτέλεσµα αυτού ήταν ο εντοπισµός ιδιοκτητών άλλων οχηµάτων  

γ) Λάθος συσχέτιση (1 υπόθεση). Κατά την αναζήτηση του ιδιοκτήτη οχήµατος, 
καταλογίστηκε οφειλή σε πρόσωπο το οποίο ουδέποτε υπήρξε ιδιοκτήτης του συγκεκριµένου 
οχήµατος. 

 

3.  Μεταβίβαση: Σε δύο υποθέσεις διαπιστώθηκε ότι η βεβαίωση της οφειλής έγινε στο 
πρόσωπο παλαιότερου ιδιοκτήτη του οχήµατος, καθώς, κατά την ηµεροµηνία βεβαίωσης της 
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παράβασης, το όχηµα είχε µεταβιβασθεί. Αυτό οφείλεται σε µη ενηµέρωση του σχετικού αρχείου 
ιδιοκτητών οχηµάτων, το οποίο χρησιµοποίησε ο ∆ήµος Πατρέων, προκειµένου να αναζητήσει 
τους οφειλέτες. 

 

4. Χρόνος βεβαίωσης της οφειλής: Σε δύο περιπτώσεις, η βεβαίωση της οφειλής στους 
χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου Πατρέων έγινε µετά την παρέλευση της πενταετούς 
προθεσµίας. 

 
 Κατηγορία  %  

1 Αναντιστοιχία στοιχείων. 26 54,16 ∆ιαφορές σε µάρκα ή και χρώµα. 

Επιπλέον, διόρθωση στο σώµα της κλήσης σε 6 περιπτώσεις. 

2 Εγγραφή λάθος προσώπου 
στους χρηµατικούς 

καταλόγους.  

18 37,50 α)Λάθος αναζήτηση οχήµατος (9)  

β)Λάθος αντιγραφή του αριθ. κυκλοφορίας από το σώµα της 
κλήσης(8) 

γ) Λάθος συσχέτιση ιδιοκτήτη µε όχηµα. 

3 Πενταετία 2 4,17  

4 Είχε ήδη µεταβιβασθεί. 2 4,17  

 ΣΥΝΟΛΟ 48 100,00  

 

54%, 
26 υποθέσεις

4%, 
2 υποθέσεις4%, 

2 υποθέσεις

38%, 
18 υποθέσεις

αναντιστοιχία στοιχείων

εγγραφή λάθος προσώπου στους χρηµατικούς καταλόγους

πενταετία

έχει ήδη µεταβιβασθεί
 

      

Ε. Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη 
Όπως προκύπτει από τη διερεύνηση τόσο των συγκεκριµένων αναφορών, αλλά και άλλων, 

οµοίου περιεχοµένου, που έχουν κατατεθεί στην Αρχή κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων 
λειτουργίας της, το ζήτηµα της βεβαίωσης παραβάσεων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας περί στάθµευσης και της εγγραφής στους χρηµατικούς καταλόγους των ∆ήµων 
χρήζει επανεξέτασης. 
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Η Αρχή εκφράζει την πεποίθηση ότι  η επισήµανση των εν λόγω θεµάτων θα συµβάλει στην 
εξάλειψη παρόµοιων προβληµάτων στο µέλλον, στη βελτίωση της εικόνας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
αλλά και στην οµαλότερη λειτουργία των αρµοδίων υπηρεσιών. Οι προτάσεις της Αρχής, 
συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

1. Επισύναψη αντιγράφου της βεβαίωσης παράβασης επί της ατοµικής ειδοποίησης ή 
αναγραφή, στην ατοµική ειδοποίηση, όλων των στοιχείων της  

Από τις αναφορές που εξετάστηκαν, προέκυψε ότι οι πολίτες δεν µπορούσαν να λάβουν 
γνώση όλων των στοιχείων της βεβαιώσεως παραβάσεως (έλειπαν είδος/τύπος, µάρκα, χρώµα), 
παρά µόνο κατόπιν αλληλογραφίας τους µε τον ∆ήµο Πατρέων. Κατόπιν, µε δεύτερη αίτηση,  

έπρεπε να ζητήσουν τη διαγραφή της οφειλής, διαδικασία που, όπως γίνεται αντιληπτό, 
συνεπάγεται χρόνο και κόστος, τόσο για τους πολίτες όσο και για τη ∆ιοίκηση. 

Με την προτεινόµενη επισύναψη αντιγράφου διασφαλίζεται το δικαίωµα των πολιτών, 
κατόπιν ελέγχου του περιεχοµένου των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, να υποβάλουν στη 
διοίκηση τις τυχόν αντιρρήσεις τους.  

2. Απεικόνιση της παράβασης µε χρήση νέων τεχνολογιών 
∆εδοµένου ότι η πλειονότητα των πολιτών αµφισβητεί την παράβαση στην ουσία της, ότι 

δηλαδή το όχηµα ήταν σταθµευµένο στο συγκεκριµένο µέρος τη συγκεκριµένη ηµέρα, ο 
Συνήγορος του Πολίτη είναι κατ’ αρχήν θετικά διακείµενος στο ενδεχόµενο χρήσης των νέων 
τεχνολογιών για την  απεικόνιση της παράβασης, στο πλαίσιο των υφισταµένων αποφάσεων της 
Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.   

3. Ακύρωση των τριπτύχων των βεβαιώσεων παραβάσεως που φέρουν ελάττωµα.  
Το ελάττωµα µπορεί να αφορά σε τροποποιήσεις/παρεµβάσεις επί του σώµατος της 

βεβαιώσεως παραβάσεως (σχετικά µε τον αριθµό κυκλοφορίας, το είδος του οχήµατος κ.α.), σε µη 
ευκρινή στοιχεία αυτής, ή, ενδεχοµένως, και στη µη συµπλήρωση του συνόλου των αναγκαίων, 
κατά την ΚΥΑ 7016/6/127/04, πεδίων. Βεβαιώσεις παράβασης που εντάσσονται στις παραπάνω 
περιπτώσεις, δηµιουργούν εύλογο προβληµατισµό στους πολίτες, αφήνουν περιθώρια 
αµφισβητήσεως σε ό,τι αφορά τη νοµιµότητα της διαδικασίας εκδόσεως και ως εκ τούτου δεν θα 
πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες των ∆ήµων. 

4. ∆ιάκριση µεταξύ αριθµού κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ., ή δικύκλων άνω των 50 κ.ε., και 
δικύκλων κάτω των 50 κ.ε.  

Η χορήγηση, από διαφορετικές υπηρεσίες, του ίδιου αριθµού κυκλοφορίας σε δίκυκλο κάτω 
των 50 κ.ε. (µοτοποδήλατα) και σε Ε.Ι.Χ. ή σε δίκυκλο άνω των 50 κ.ε.(µοτοσικλέτες), δηµιουργεί 
κάποιες φορές προβλήµατα, δεδοµένου του ότι συχνά γίνεται λάθος αναζήτηση του είδους/ τύπου 
οχήµατος. 

Η διαφορετική αριθµοδότηση θα αντιµετώπιζε αποτελεσµατικά και οριστικά τα όποια 
προβλήµατα παρουσιάζονται. 

5. Άµεση ενηµέρωση των αρχείων των εµπλεκοµένων υπηρεσιών στις περιπτώσεις 
αλλαγής ιδιοκτήτη 

Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου βεβαίωσης της οφειλής στον προηγούµενο ιδιοκτήτη, 
ενώ το όχηµα έχει ήδη µεταβιβασθεί, επιβάλλεται η χρήση από πλευράς των ∆ήµων ενηµερωµένων 
αρχείων. 

 

6. Τροποποιήσεις στις προθεσµίες 
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Από το σύνολο των αναφορών που έχουν περιέλθει στο Συνήγορο του Πολίτη (πέραν αυτών 
που αφορούν τον ∆ήµο Πατρέων), έχει προκύψει, ότι συχνά, η βεβαίωση των οφειλών από τους 
∆ήµους απέχει χρονικά πολύ από την ηµεροµηνία της παράβασης. Επιπρόσθετα, η αποστολή της 
ατοµικής ειδοποίησης δεν ακολουθεί άµεσα την εγγραφή της οφειλής στους χρηµατικούς 
καταλόγους του ∆ήµου. Ως εκ τούτου, και µε δεδοµένο το ενδεχόµενο να έχει γίνει λάθος στην 
καταγραφή της παραβάσεως ή της οφειλής, ή να έχει χαθεί από τον ανεµοθώρακα (παρµπριζ) το 
προοριζόµενο για τον παραβάτη αντίγραφο της βεβαιώσεως παραβάσεως, συχνά οι πολίτες 
λαµβάνουν γνώση για πρώτη φορά µιας παράβασης που φέρονται να έχουν κάνει, µετά από πολλά 
έτη από τον χρόνο πραγµατοποίησής της, π.χ. ακόµη και µετά από δέκα έτη. Η καθυστέρηση αυτή 
δηµιουργεί εύλογες αµφιβολίες στους πολίτες για το σύννοµο της χρηµατικής απαίτησης της 
διοικήσεως.  

Οφείλουµε επίσης να σηµειώσουµε, ότι σε κάποιες περιπτώσεις και λόγω της παρέλευσης του 
µεγάλου χρονικού διαστήµατος, οι πολίτες ισχυρίζονται, είτε ότι δεν θυµούνται κατά πόσο έχουν  

ήδη εξοφλήσει κατά το παρελθόν την οφειλή, είτε ότι, ενώ την έχουν εξοφλήσει, δεν τηρούν 
προσωπικό αρχείο τόσο πολλών ετών, ώστε να είναι σε θέση να αποδείξουν τους ισχυρισµούς τους. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει την άποψη ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το νοµοθετικό 
πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αναζητήσεως από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης των 
οφειλών από πρόστιµα λόγω παράνοµης στάθµευσης. Θα πρέπει ειδικότερα να εξεταστεί το 
ενδεχόµενο να υιοθετηθεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: 

1. Σύντµηση της πενταετούς προθεσµίας εγγραφής της οφειλής της παράβασης στους 
χρηµατικούς καταλόγους  των ∆ήµων. Κατάργηση της εξαιρέσεως από την προθεσµία 
αυτή, στην περίπτωση που είναι άγνωστος ο παραβάτης.7 

2. Καθιέρωση ως ανατρεπτικής της προθεσµίας αποστολής της ατοµικής ειδοποίησης στον 
ενδιαφερόµενο, από την ηµεροµηνία εγγραφής της οφειλής στους χρηµατικούς καταλόγους. 
Παραλλήλως θα ήταν ίσως σκόπιµο η προθεσµία αυτή (του ενός µηνός) να διευρυνθεί 
στους δύο µήνες. 

3. Στη θέση των ανωτέρω προθεσµιών, να προβλεφθεί εύλογη ανατρεπτική προθεσµία (π.χ. 
τριών ετών) από της βεβαιώσεως της παραβάσεως, για την αποστολή στον οφειλέτη της 
ατοµικής ειδοποιήσεως. 

4. Σύντµηση σε εύλογο χρονικό διάστηµα (π.χ. τριετία) του εικοσαετούς χρόνου παραγραφής 
από της εγγραφής στους χρηµατικούς καταλόγους, για την απαίτηση από τον δήµο ή την 
κοινότητα της οφειλής από πρόστιµο λόγω παρανόµου σταθµεύσεως.   

 

                               Με τιµή,  

  Καλλιόπη Σπανού 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 
 

                                            
7 Σηµειωτέον εν προκειµένω, ότι, µε την υφιστάµενη ρύθµιση, επί αγνώστου οφειλέτη, δεν υπάρχει προθεσµία για την 
εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους, και, ελλείψει της εγγραφής, ουδέποτε αρχίζει ο χρόνος της παραγραφής της 
απαιτήσεως – πράγµα εντελώς ασύµβατο, και για οφειλές από τετριµµένες µάλιστα αιτίες, µε την όλη λογική του 
δικαίου. Παρόµοιο γενικότερο φαινόµενο παρατηρείται δυστυχώς και στις διατάξεις του ν.2362/95, περί δηµοσίου 
λογιστικού (βλ. άρθρα 86επ.), που καλό θα ήταν, επίσης να τροποποιηθούν προς ανάλογη κατεύθυνση. 


