
O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

 
 

 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο - 

  

 (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της 26ης 

Μαρτίου 1992 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά των 

οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην Κοινότητα, οι 

οποίες έχουν ως σημείο αναχώρησης ή προορισμού το 

έδαφος κράτους μέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή 

περισσοτέρων κρατών μελών» (ΕΕ L 095 της 9.4.1992 σ. 1), 

όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 1ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση των Κανονισμών 

(ΕΟΚ) αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου 

με σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης οδηγού» (ΕΕ L 076 της 

19.3.2002 σ. 1), 

  

    (β) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 1993 για τον καθορισμό των όρων υπό τους 

οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές σ΄ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι 

σ΄αυτό» (ΕΕ L 279 της 12.11.1993 σ. 1), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 1ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση των Κανονισμών 

(ΕΟΚ) αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου 

με σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης οδηγού» (ΕΕ L 076 της 

19.03.2002 σ. 1), 

  

    (γ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/94 της Επιτροπής της 8ης 
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Απριλίου 1994 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου όσον 

αφορά τους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων που 

ενεργούν για ίδιο λογαριασμό» (ΕΕ L 092 της 9.4.1994 σ. 

13), 

  

    (δ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3315/94 του Συμβουλίου της 22ας 

Δεκεμβρίου 1994 που τροποποιεί τον Κανονισμό 3118/93/ΕΚ 

για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους γίνονται 

δεκτοί στις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές σ΄ένα 

κράτος μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σ΄αυτό» (ΕΕ L 

350  της 31.12.1994 σ. 9), 

  

    (ε) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3916/90 του Συμβουλίου της 21ης 

Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται σε περίπτωση κρίσης στην αγορά των οδικών 

μεταφορών εμπορευμάτων» (ΕΕ L 375 της 31.12.1990 σ. 

10), 

  

    (στ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4058/89 του Συμβουλίου της 21ης 

Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τη διαμόρφωση των κομίστρων 

για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών 

μελών» (ΕΕ L 390 της 30.12.1989 σ. 1), 

  

    (ζ) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 11/60 του Συμβουλίου περί 

καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και 

όρων μεταφοράς κατ΄εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 

3 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας» (ΕΕ P 52 της 16.08.1960 σ. 1121), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 

3626/84 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1984 για την 

τροποποίηση του Κανονισμού 11 περί καταργήσεως των 

διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς 
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κατ΄εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 3 της Συνθήκης 

περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» 

(ΕΕ L 335 της 22.12.1984 σ. 4). 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόσβασης στην 

Αγορά των Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Νόμος 

του 2004. 
  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια -  
  
 «Επιθεωρητής» σημαίνει το δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 4 

οριζόμενο πρόσωπο. 

 
 «Κανονισμός 881/92/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 881/92 του 

Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1992, σχετικά με την πρόσβαση στην 

αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην 

Κοινότητα, οι οποίες έχουν ως σημείο αναχώρησης ή προορισμού 

το έδαφος κράτους μέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή 

περισσοτέρων κρατών μελών (ΕΕ L 095 της 9.4.1992 σ. 1), όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
  
 «Κανονισμός 3118/93/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 3118/93, του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, για τον καθορισμό των όρων 

υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές σε ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη 

εγκατεστημένοι σ΄αυτό (ΕΕ L 279 της 12.11.1993 σ. 1), όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
  
 «Κανονισμός 792/94/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 792/94/ΕΚ, της 

Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 1994 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
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του Κανονισμού 3118/93/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους 

οδικούς μεταφορείς που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό (Ε.Ε L 092 

της 9.4.1994 σ. 13), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
  
 «Κανονισμός 3315/94/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 3315/94, του 

Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994 που τροποποιεί τον 

Κανονισμό 3118/93/ΕΚ για τον καθορισμό των όρων υπό τους 

οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές σε ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι 

σ΄αυτό (ΕΕ L 350  της 31.12.1994 σ. 9), όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
  
 «Κανονισμός 3916/90/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 3916/90 του 

Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με τα μέτρα που 

πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση κρίσης στην αγορά των 

οδικών μεταφορών εμπορευμάτων (ΕΕ L 375 της 31.12.1990 σ. 10), 

όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
  
 «Κανονισμός 4058/89/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 4058/89 του 

Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τη διαμόρφωση 

των κομίστρων για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των 

κρατών μελών (ΕΕ L 390 της 30.12.1989 σ. 1), όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
  
 «Κανονισμός 11/60/ΕΚ» σημαίνει τον Κανονισμό 11/60 του 

Συμβουλίου, περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των 

τιμών και όρων μεταφοράς κατ΄εφαρμογή του άρθρου 79 

παράγραφος 3 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ P 52 της 16.08.1960 σ. 1121), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 3626/84/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1984 για την τροποποίηση του 

Κανονισμού 11 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των 

τιμών και όρων μεταφοράς κατ΄εφαρμογή του άρθρου 79 
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παράγραφος 3 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ L 335 της 22.12.1984 σ. 4) όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
  
 «σχετικοί Κοινοτικοί Κανονισμοί» σημαίνει τους Κοινοτικούς 

Κανονισμούς που αναφέρονται στο Προοίμιο του παρόντος Νόμου. 
  
 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 
  
 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, 

αλλά δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σ΄αυτόν, έχουν την έννοια που 

αποδίδεται σ΄αυτούς στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς. 
  
Καθορισμός 

αρμόδιας αρχής. 
3. Για σκοπούς εφαρμογής - 

 

   (α) Των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών, και 

    

   (β) του παρόντος Νόμου, 

 

αρμόδια αρχή είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών 

του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτόν. 
  
Επιθεωρητής. 4.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του 

Υπουργείου του ως Επιθεωρητές, ένα εκ των οποίων ως 

Αρχιεπιθεωρητή, για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών. 
  
 (2) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι 

Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες, που 

τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5. 
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 (3) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, 

ο οποίος θα αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση 

απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού. 
  
 (4) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την 

οποία οφείλει να επιδεικνύει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
  
 (5) Ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για 

οποιαδήποτε πράξη ή απόφασή του, που έγινε ή λήφθηκε 

καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των 

προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή 

καθηκόντων του. 
  
Εξουσίες εισόδου 

και επιθεώρησης. 
5.-(1) Κάθε Επιθεωρητής έχει εξουσία - 

    (α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση, σε 

οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα ή υποστατικό για 

σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής 

του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών: 
  
        Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα 

από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με 

δικαστικό ένταλμα. 
  
    (β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, 

συνοδευόμενος από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχει 

εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 
  
    (γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο 

ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις. 
  
    (δ) να διατάσσει όπως επιχείρηση από την οποία έχει ληφθεί 
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δείγμα ή οτιδήποτε μέσα σε αυτήν ή οποιοδήποτε μέρος 

αυτής, παραμείνει άθικτη ή άθικτο για όσο χρονικό διάστημα 

είναι εύλογα αναγκαίο, για τη διενέργεια οποιασδήποτε 

εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (γ) . 
  
    (ε) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, 

λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για τους σκοπούς 

εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (γ) . 

 
    (στ) να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων και να διενεργεί 

δειγματοληπτικές δοκιμές. 
  
    (ζ) να κατάσχει και κατακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή 

συσκευή, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή 

όχημα, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, για 

οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: 
  
  (i) Να το εξετάσει ή να το υποβάλει σε οποιαδήποτε 

διαδικασία ή έλεγχο,  

(ii) να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθεί ή 

αλλοιωθεί πριν από την συμπλήρωση της 

εξέτασής του, 

(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε 

οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, που 

διενεργείται. 
   
    (η) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε 

ερωτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει 

πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος 

που διερευνά, με βάση τις διατάξεις των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών ή του παρόντος Νόμου. 
  
    (θ) να απαιτεί όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
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αρχείο, το οποίο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή 

διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (γ). 
  
    (ι) να παίρνει αντίγραφα των αρχείων, που αναφέρονται στην 

παράγραφο (θ) ή οποιασδήποτε καταχώρησης γενομένης σε 

αυτά.
 

  
    (ια) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για την 

επιχείρηση να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, 

στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, για την άσκηση των 

καθηκόντων του.
 

  
    (ιβ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και καθήκοντα του 

αναθέτει η αρμόδια αρχή σχετικά με την εφαρμογή των 

σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών. 
  
 (2) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή 

άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή 

να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, με βάση το εδάφιο 

(1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 1. 000, 00 ή και στις 

δύο αυτές ποινές. 
  
Ιεραρχική 

προσφυγή. 
6.-(1) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από απόφαση, η οποία 

εκδόθηκε, δυνάμει των διατάξεων των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών, από την αρμόδια αρχή, δύναται, μέσα σε τριάντα 

ημέρες από της γνωστοποιήσεως σ΄αυτό της απόφασης, να την 

προσβάλει στον Υπουργό με έγγραφη αιτιολογημένη προσφυγή. 
  
 (2) Ο Υπουργός έχει εξουσία να αναθέσει σε ένα ή περισσότερους 

λειτουργούς του Υπουργείου του την εξέταση θεμάτων που 

αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από 
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αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από 

την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής. 
  
 (3) Ο Υπουργός, σε χρόνο ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιπτώσεις της προσβαλλόμενης πράξης, απόφασης ή οδηγίας επί 

του προσφεύγοντα, είναι εύλογος, εκδίδει και κοινοποιεί γραπτώς 

την απόφασή του επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα, διά της 

οποίας απόφασης αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν μέρει ή 

απορρίπτει την προσφυγή, και ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει, 

αντίστοιχα, την προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση ή οδηγία. Η 

απόφαση του Υπουργού καθίσταται εκτελεστή με την κοινοποίησή 

της στον προσφεύγοντα. 
  
 (4) Σε περίπτωση που ο Υπουργός υιοθετεί εν μέρει ή απορρίπτει 

προσφυγή που του υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), στην 

απόφασή του επί της προσφυγής, εκθέτει επαρκώς, δεόντως και 

σαφώς, τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται, και πληροφορεί 

τον προσφεύγοντα, στον οποίο η απόφαση κοινοποιείται, περί του 

δικαιώματος να προσβάλει την απόφαση του Υπουργού με 

προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και περί της προθεσμίας εντός 

της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 146 του Συντάγματος. 
  
 (6) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί με εκτελεστή απόφαση του Υπουργού 

δυνάμει του εδαφίου (3). 
  
Αδικήματα και 

ποινές. 
7.-(1) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή 

άλλου εκπροσώπου του παραβαίνει τις διατάξεις –  

 

   (α) του άρθρου 8(3) του Κανονισμού 881/92/ΕΚ. 

 

   (β) του άρθρου 3(3) του Κανονισμού 3118/83/ΕΚ. και  
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   (γ) του άρθρου 2 του Κανονισμού 4058/89/ΕΚ. 

 

   (δ) των άρθρων 4(1) και (2) του Κανονισμού 11/60/ΕΚ, 

 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 

σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές 

ποινές και σε περίπτωση αδικήματος συνεχόμενης παράβασης, σε 

περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες για 

κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση. 
  
Ευθύνη 

αξιωματούχων 

υπαλλήλων 

κ.λ.π. νομικών 

προσώπων. 

8. Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από 

νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού 

προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διευκολυνθεί από την 

επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή 

οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί 

υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο 

του προαναφερθέντος αδικήματος. 
  
Επιβολή 

διοικητικών 

προστίμων. 

9.-(1) Ανεξάρτητα αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής 

ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης, η αρμόδια αρχή έχει 

εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους από πενήντα μέχρι 

και χίλιες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της βεβαιούμενης 

παράβασης σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι 

πρόσωπο παραβιάζει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις που του 

επιβάλλουν –  

 

   (α) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3(2), το άρθρο 3(4) και το 

άρθρο 4 του Κανονισμού 3118/93/ΕΚ. 

 

   (β) το άρθρο 3 του Κανονισμού 4058/89. και  

 

   (γ) τα άρθρα 5(2), 6, 11, 13(1) και (2) του Κανονισμού 11/60/ΕΚ. 
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 (2) Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται στον παραβάτη με 

αιτιολογημένη γραπτή απόφαση της αρμόδιας αρχής η οποία 

βεβαιώνει την παράβαση αφού δώσει την ευκαιρία στον παραβάτη 

να προβεί σε γραπτές παραστάσεις, οι οποίες πρέπει να 

προσκομιστούν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω 

απόφασης. 
  
 (3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την 

αρμόδια αρχή, όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 75 ημερών από 

την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής για επιβολή 

χρηματική ποινής ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή μετά 

την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης. 
  
 (4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά το παρόντα 

Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή, χρηματικών 

κυρώσεων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει 

το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη 

Δημοκρατία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.342.2004 
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