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Αξιότιμε κύριε Διευθυντή,
Ο Συνήγορος του Πολίτη με το παρόν επανέρχεται προκειμένου να διατυπωθούν τα
συμπεράσματα στα ζητήματα που ανέκυψαν στο πλαίσιο εξέτασης αναφοράς πολίτη με το Τμήμα
Τροχαίας Βόλου και τα οποία έχουν αναπτυχθεί εκτενέστατα στη μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών
προηγούμενη αλληλογραφία.
Τα εν λόγω ζητήματα αφορούσαν:
α) στην υποχρέωση των αρμόδιων Τμημάτων Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Θεσσαλίας να απαντούν αιτιολογημένα στις ενστάσεις – αιτήσεις αντιρρήσεων των
πολιτών-παραβατών των παρ. 1 & 2 του άρθρου 104 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει1,
β) στην υποχρέωση των πολιτών – παραβατών να υποβάλλουν στις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες
δεύτερη αίτηση προκειμένου να λάβουν αιτιολογημένη απάντηση στην ένστασή τους.
Για τα ανωτέρω θέματα η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη διατυπώθηκε εκτενέστατα στο
υπ΄αριθμ. 247…./44…./9-10-2018 έγγραφό του το οποίο απέστειλε υπόψη σας.
Με αφορμή το ανωτέρω έγγραφο και προκειμένου να υπάρξει μια ομοιόμορφη πρακτική
αντιμετώπισης των ανωτέρω ζητημάτων από όλα τα Τμήματα Τροχαίας της χώρας, αναλάβατε την
πρωτοβουλία, την οποία ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει, να αποστείλετε σχετικό, με τα ανωτέρω,
ερώτημα στη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης (Κλάδος Τάξης) του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας (σχετ. το υπ΄ αριθ. 5401/18/2558102/14-12-2018 έγγραφό σας).
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Παρ. 1 & 2 του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ. ¨Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα¨:
«1. Στον καταλαμβανόμενο επ` αυτοφώρω να διαπράττει παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπονται διοικητικά
πρόστιμα, βεβαιώνεται, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το
προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για καθεμία από αυτές. …… 2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί
εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει
το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική 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, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο
της Αρχής και καταβάλλεται……..».
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Η εν λόγω Διεύθυνση με το υπ΄ αριθμ. 1259/19/331733/13-02-2019 έγγραφό της έθεσε τα
ανωτέρω ζητήματα και την άποψή της επ΄ αυτών υπόψη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής
Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Διεύθυνση στην παρ. 6 του υπ΄ αριθμ. 1259/19/331733/13-02-2019
εγγράφου της αναφέρει:
«Κατά την άποψη της Διεύθυνσής μας και λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τη θεμελιώδη συνταγματική
πρόβλεψη του άρθρου 10 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία: «1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν
το δικαίωμα, τηρώντας του νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι
υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε
εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο2……», όσο και την ειδικότερη διάταξη του
άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που ορίζει ότι: «….Η απόφαση με την οποία εξετάζονται
οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και
στοιχεία…..», θεωρούμε ότι είναι δεδομένη η υποχρέωση της Διοίκησης να εκδώσει έγγραφη απάντηση
– απόφαση3 επί ενστάσεων, για βεβαιωθείσα τροχονομική παράβαση, καθώς έτσι εκπληρώνεται το
νόημα της άσκησης του νομίμου δικαιώματος της υποβολής ενστάσεων».
Σε απάντηση του υπ΄ αριθμ. 1259/19/331733/13-02-2019 εγγράφου, το Τμήμα Νομικών
Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 1691/19/595087/21-3-2019 γνωμοδότηση, σύμφωνα με την
οποία:
«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού [το υπ΄ αριθμ. 1259/19/331733/13-02-2019 έγγραφο]
σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με τις απόψεις της Υπηρεσίας σας, καθώς είναι σαφές ότι πρόκειται
για ευθεία εφαρμογή της επίμαχης διάταξης, ήτοι της παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 2696/1999
(Κ.Ο.Κ.), η οποία ούτε ασάφεια παρουσιάζει, ούτε περισσότερες ερμηνευτικές εκδοχές επιδέχεται».
Κατόπιν της ανωτέρω γνωμοδότησης καθίσταται σαφές ότι η απόφαση με την οποία
εξετάζονται οι ενστάσεις – αντιρρήσεις των παραβατών επί των επιβληθεισών βεβαιώσεων
παράβασης, θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά
και στοιχεία.
Τέλος, όσον αφορά στην απαίτηση του Τμήματος Τροχαίας Βόλου από τους πολίτες, όπως και
άλλων Τμημάτων Τροχαίας της χώρας, να υποβάλλουν δεύτερη αίτηση προκειμένου να λάβουν την
αιτιολογημένη απάντηση-απόφαση επί της ενστάσεώς τους, καθίσταται σαφές ότι τόσο από την
προαναφερόμενη γνωμοδότηση όσο και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προκύπτει ουδεμία τέτοια
υποχρέωση.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τη μέριμνά σας για την ενημέρωση σε σχέση με όλα τα
ανωτέρω των Τμημάτων Τροχαίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά σας, καθώς και για την
τροποποίηση του περιεχομένου του εντύπου της «ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ» που διατίθεται απ΄
αυτά στους πολίτες-παραβάτες.
Επιπλέον και στη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης στην οποία κοινοποιείται το παρόν, θα
παρακαλούσαμε να επιληφθεί αρμοδίως προκειμένου να εκδοθεί μια διευκρινιστική, σχετική με τα
ανωτέρω, εγκύκλιος προς όλα τα Τμήματα Τροχαίας της χώρας, προκειμένου να απαλειφτεί η
ανομοιόμορφη πρακτική εξέτασης των ενστάσεων των πολιτών-παραβατών, η οποία έχει διαπιστωθεί
τόσο από τους αρμόδιους των Τμημάτων Τροχαίας της χώρας, όσο και από τον Συνήγορο του Πολίτη
στο πλαίσιο εξέτασης πλήθους αναφορών πολιτών κατά την 20ετή διάρκεια λειτουργίας του.
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Η υπογράμμιση δική μας.
Η υπογράμμιση δική μας.

Αναμένοντας την ενημέρωσή μας, σας ευχαριστούμε για την εποικοδομητική συνεργασία,
ευελπιστώντας τη συνέχιση αυτής και στο μέλλον.

Με εκτίμηση

Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση
……..

