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1 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού γραμμα-
τειακής υποστήριξης ΕΙ.Σ.Ε.Π. για τα έτη 2019 και 
2020.

2 Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης 
και απόδοσης του προστίμου, επί της παράβασης 
της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) 
για την εκπρόθεσμη χορήγηση Βεβαίωσης Τεχνι-
κής Επικαιροποίησης από τους εγχώριους εθνι-
κούς διανομείς, ή τους κατασκευαστικούς οίκους 
σε Μεταχειρισμένα Οχήματα από άλλες χώρες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/οικ.24640 (1)
   Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού γραμμα-
τειακής υποστήριξης ΕΙ.Σ.Ε.Π. για τα έτη 2019 και 
2020.

  OI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) των άρθρων 12 και 40 του ν. 4590/2019 «Ενδυνά-
μωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α΄),

γ) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
29 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Εθνικό Μητρώο Επιτε-
λικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική δι-
άρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια, αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161 Α΄),

ε) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση ………. Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄),

στ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).

2. Την Υ29 /08-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προβλέπε-
ται ότι θα προκληθεί δαπάνη: α) για το οικονομικό έτος 
2019, ύψους τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00 €), 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
των ΑΛΕ 2120201001 και 2120202001 του Ειδικού Φορέα 
1005.201.0000000 και β) για το οικονομικό έτος 2020, 
ύψους πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €), η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
των ΑΛΕ 2120201001 και 2120202001 του Ειδικού Φορέα 
1005.201.0000000.

4. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης:
(α) ΔΕΔΕΠ/757/18155/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΚ5465ΧΘΨ-

7ΒΜ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
ύψους είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00€) για 
την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδικός Φο-
ρέας 1005.201.0000000 «ΓΓ του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης», ΑΛΕ 2120201001 «Αποζημίωση για 
υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου … (μόνι-
μοι, ΙΔΑΧ)» για την έκδοση της κοινής υπουργικής από-
φασης που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4590/2019 
(ΦΕΚ 17 Α΄), για την υπερωριακή απασχόληση για το έτος 
2019, υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης που υποστηρίζουν γραμματειακά το Ειδικό 
Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η οποία 
βεβαιώθηκε και καταχωρίσθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με αριθ. 
42606,

(β) ΔΕΔΕΠ/758/18156/09-05-2019 (ΑΔΑ:6ΨΕΠ465ΧΘΨ-
ΙΗΥ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) για την 
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πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ειδικός Φορέας 
1005.201.0000000 «ΓΓ του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης», ΑΛΕ 2120202001 «Αμοιβή για εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου 
μισθολογίου … (μόνιμοι, ΙΔΑΧ)» για την έκδοση της κοι-
νής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 
12 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α΄), για την υπερωριακή 
απασχόληση για το έτος 2019, υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που υποστηρίζουν 
γραμματειακά το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμέ-
νων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρίσθηκε 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπη-
ρεσίας μας με αριθ. 42612,

(γ) για το οικ. έτος 2020, για την κάλυψη της σχε-
τικής δαπάνης έχει ήδη εκδοθεί η ΔΙΠΔΑ/Φ3Π/6/
οικ.18558/13-05-2019 (ΑΔΑ:6ΠΝ2465ΧΘΨ-ΥΡΜ) από-
φαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδικός 
Φορέας 1005.201.0000000 «ΓΓ του Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης», ΑΛΕ 2120202001 «Αμοιβή 
για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες ενιαίου μισθολογίου … (μόνιμοι, ΙΔΑΧ)» ποσού 
τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00€) και ΑΛΕ 
2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 
ενιαίου μισθολογίου … (μόνιμοι, ΙΔΑΧ)» ποσού είκοσι 
τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00€). Το Υπουργείο Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης θα μεριμνήσει για την εγγραφή 
των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οι-
κονομικού έτους 2020, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των 
δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ 2019 - 2022.

5. Το με αριθμ. ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/9/οικ.9803/28-02-2019 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δι-
οικητικών Υπηρεσιών με θέμα «Εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014».

6. Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των 
διαδικασιών αρμοδιότητας του Ειδικού Συμβουλίου Επι-
λογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Ι. Αποκλειστικά για τα έτη 2019 και 2020, καθιερώνεται 
απογευματινή υπερωριακή εργασία, καθώς και υπερωρι-
ακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες και πέραν του πενθημέρου 
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα 
γραμματειακής υποστήριξης του Ειδικού Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), καθ’ υπέρβαση των 
ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο20 του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).

ΙΙ. Ο ανώτατος αριθμός των υπαλλήλων που θα απα-
σχοληθεί υπερωριακά ορίζεται σε 6 άτομα.

III. Ο ανώτατος αριθμός των ωρών απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, καθορίζεται σε ετήσια βάση για κάθε 
υπάλληλο με την παρούσα ως εξής:

Α. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας σε ΦΕΚ και έως 31.12.2019 ως εξής:

• Έως (360) ώρες απασχόλησης για απογευματινή ερ-
γασία, συνολικά για κάθε υπάλληλο.

• Έως (90) ώρες ημερήσια εργασία κατά τις Κυριακές 
και λοιπές εξαιρέσιμες συνολικά για κάθε υπάλληλο.

• Έως (90) ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.

Β. Από 1.1.2020 έως 30.12.2020 ως εξής:
• Έως (720) ώρες απασχόλησης για απογευματινή ερ-

γασία, συνολικά για κάθε υπάλληλο.
• Έως (180) ώρες ημερήσια εργασία κατά τις Κυριακές 

και λοιπές εξαιρέσιμες συνολικά για κάθε υπάλληλο.
• Έως (180) ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις νυ-

χτερινές ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.
ΙV. Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους 

ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται σύμφωνα με το άρ-
θρο 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

      Αριθμ. οικ. 54785/2993 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής, είσπρα-

ξης και απόδοσης του προστίμου, επί της παρά-

βασης της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 

(Α' 59) για την εκπρόθεσμη χορήγηση Βεβαίωσης 

Τεχνικής Επικαιροποίησης από τους εγχώριους 

εθνικούς διανομείς, ή τους κατασκευαστικούς 

οίκους σε Μεταχειρισμένα Οχήματα από άλλες 

χώρες.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 «Ρυθ-

μίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 59).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α' 29) και ισχύει.

γ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

δ) Του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 28).

ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
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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 
(Α' 208).

στ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).

ζ) Της ΔΝΣα/οικ. 22494/ΦΝ459/20-3-2019 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραϊτη»
(Β' 1019). 

η) Του άρθρου 3 της οικ. 20871/2017 (ΥΟΔΔ 153) από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

θ) Της οικ. 85171/2017 απόφασης Ανάθεσης στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού 
Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου (Β' 4163).

ι) Της οικ. 31741/1704/2019 απόφασης του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Όροι, προϋποθέσεις, 
προδιαγραφές και λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και 
λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βε-
βαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων 
Οχημάτων από άλλες χώρες» (Β' 2469).

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας επιβολής, 
είσπραξης και απόδοσης του προστίμου, επί της παρά-
βασης της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 (Α' 59) 
για την εκπρόθεσμη χορήγηση Βεβαίωσης Τεχνικής Επι-
καιροποίησης από τους εγχώριους εθνικούς διανομείς 
ή τους κατασκευαστικούς οίκους σε μεταχειρισμένα 
οχήματα από άλλες χώρες.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικα-
σία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστί-
μου, επί της παράβασης της παρ. 5 του άρθρου 46 του 
ν. 4530/2018 για την εκπρόθεσμη χορήγηση Βεβαίωσης 
Τεχνικής Επικαιροποίησης από τους εγχώριους εθνικούς 
διανομείς ή τους κατασκευαστικούς οίκους σε μεταχει-
ρισμένα οχήματα που προέρχονται από άλλες χώρες.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσης απόφασης ισχύ-
ουν οι ορισμοί, «Εγχώριος Εθνικός Διανομέας» (εφεξής 
καλούμενος «Διανομέας»), «Εισαγωγέας», «Κύριος του 
οχήματος», «Βεβαίωση», «Αιτών», «Όχημα» και «Φορέας 
Έκδοσης Βεβαίωσης», όπως αυτοί παρατίθενται στο άρ-
θρο 2 της οικ. 31741/1704/2019 υπουργικής απόφασης.

2. «ΗΣΚαΒεΤΕ»: το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης 
Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένων 

οχημάτων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 6β του άρθρου 46 του ν. 4530/2018.

Άρθρο 3
Καθορισμός παράβασης και ύψους προστίμου

Στην περίπτωση που η Βεβαίωση Τεχνικής Επικαιρο-
ποίησης μεταχειρισμένου οχήματος που προέρχεται από 
άλλη χώρα δεν εκδοθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης από τον Αιτού-
ντα στο «ΗΣΚαΒεΤΕ», επιβάλλεται στον Φορέα Έκδοσης 
αυτής πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιβολής προστίμου

1. Αρμόδια Υπηρεσία για τη διαδικασία της επιβολής 
του προστίμου στον Φορέα Έκδοσης της Βεβαίωσης 
Τεχνικής Επικαιροποίησης, στην περίπτωση διάπραξης 
της παράβασης του άρθρου 3 της παρούσης, είναι η Δι-
εύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΕΕ) του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

2. Για την εύρεση των παραβατών χρησιμοποιείται 
η λειτουργία έτοιμων τυποποιημένων αναφορών του 
ΗΣΚαΒεΤΕ. Η αναφορά εξάγεται τριμηνιαίως και περιέ-
χει στοιχεία του Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης (επωνυμία, 
ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ) και πίνακα με 
τα εξής στοιχεία για κάθε αίτηση: κωδικός αίτησης, ημε-
ρομηνία αίτησης, αριθμός πλαισίου και μάρκα οχήματος.

3. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η αρμόδια Υπηρεσία συ-
ντάσσει εντός ενός (1) μηνός έκθεση βεβαίωσης παρά-
βασης, την οποία αποστέλλει με συστημένη επιστολή με 
απόδειξη παραλαβής στην έδρα του Φορέα Έκδοσης Βε-
βαίωσης. Αν ο Φορέας διαφωνεί επί των αναγραφομένων 
στην έκθεση υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την επομένη της ημέρας παραλαβής της έκθεσης να 
αποστείλει εγγράφως τις απόψεις του με συστημένη επι-
στολή με απόδειξη παραλαβής στην αρμόδια Υπηρεσία. 
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν απόψεις, ή αυτές 
υποβληθούν εκπρόθεσμα, εκδίδεται απόφαση επιβολής 
προστίμου από τον Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας 
με βάση τη σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης.

4. Η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων 
του καθ' ου να τις εξετάσει και αν:

α) αυτές κριθούν βάσιμες, η παράβαση διαγράφεται, 
δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 3 της παρού-
σης και ενημερώνεται σχετικά ο Φορέας Έκδοσης Βε-
βαίωσης,

β) αυτές δεν κριθούν βάσιμες και απορριφθούν, εκδί-
δεται απόφαση επιβολής προστίμου από τον Διευθυντή 
της αρμόδιας Υπηρεσίας, με ειδική αιτιολογία, με βάση 
τη σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης.

5. Στην απόφαση επιβολής του προστίμου αναγράφε-
ται ο Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (ΑΛΕ), υπέρ του 
οποίου αποδίδεται το επιβληθέν πρόστιμο στη ΔΟΥ, το 
οποίο καλείται να καταβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του καθ' ου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή αυτής. Η απόφαση αποστέλλεται από την αρ-
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μόδια Υπηρεσία, με συστημένη επιστολή με απόδειξη 
παραλαβής, στην έδρα του παραβάτη και κοινοποιείται 
στη ΔΟΥ αυτού.

Άρθρο 5
Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης προστίμου

1. Το πρόστιμο αποτελεί έσοδο του δημοσίου και ει-
σπράττεται στον κωδικό 1560989001 με την ονομασία 
«Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» της Αναλυτικής 
Οικονομικής Ταξινόμησης εσόδων και εξόδων του Κρατι-
κού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 2/58493/
ΔΠΓΚ/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών (Β' 3240).

2. Το πρόστιμο καταβάλλεται είτε με διπλότυπο είσπρα-
ξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, είτε μέσω της διαδικασίας του 
ηλεκτρονικού παράβολου αυτόματης δέσμευσης σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΑ 1163/2013 «Όροι και δι-
αδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού παράβολου» (Β' 1675), όπως αυτή ισχύει.

3. Αντίγραφο του παραστατικού καταβολής του προ-
στίμου, υποβάλλεται από τον καθ' ου ή τον νόμιμο εκ-
πρόσωπο αυτού, στην αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του 
άρθρου 4 εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του, 
με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.

4. Στην περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει 
άπρακτη ή στην περίπτωση που τα επιβληθέντα πρόστι-
μα δεν καταβληθούν εντός της προθεσμίας της παρ. 5 του 
άρθρου 4, η αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 
4 αποστέλλει εντός δέκα (10) ημερών τα στοιχεία του 
καθ' ου (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, 
ΑΦΜ και ΔΟΥ) και την απόφαση επιβολής του προστίμου 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία συντάσσει και 
αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟΥ χρηματικό κατάλογο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). Στον χρηματικό κατάλογο 
επισυνάπτεται και η απόφαση επιβολής του προστίμου.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 4 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

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