ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 91550/191/1986
ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986

Απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής
άρθρου 2 Ν. 1214/1981»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του Ν. 1214/1981 «περί επιβολής κυρώσεων εις τους διακινούμενους
διά χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημοσίας χρήσεως άνευ καταβολής κομίστρου
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και
β) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών αριθ. 14233/9-8-1985 «ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών»
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος πράξης βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου
1. Η βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 1214/81 και η
επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στους παραβάτες τους, γίνεται με πράξη
ειδικά εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του οικείου συγκοινωνιακού φορέα, που
εκδίδεται σε τρία αντίγραφα, (τριπλότυπα), διαφορετικού χρώματος, από θεωρημένα
μπλοκ των 150 φύλλων, αριθμημένων κατ' αύξοντα αριθμόν ανά τρία.
2. Από τα τρία αντίγραφα της πράξης αυτής τα δύο πρώτα φέρουν στην πίσω
επιφάνεια ενσωματωμένο αποτυπωτικό χαρτί (CARBON) και το μεν πρώτο (με
στοιχείο Α, χρώματος λευκού) παραμένει στο στέλεχος, το δε δεύτερο (με στοιχείο Β,
χρώματος κίτρινου) υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου
συγκοινωνιακού φορέα, ενώ το τρίτο (με στοιχείο Γ, χρώματος ροζ), που έχει στη
δεύτερη σελίδα του έντυπα στοιχεία των διατάξεων του Ν. 1214/1981, παραδίδεται
στον παραβάτη επιβάτη.
3. Το περιεχόμενο της, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, πράξης καθώς και
της πίσω πλευράς του, με στοιχείο Γ, αντιγράφου αυτής φαίνεται στα παρακάτω
αντίστοιχα υποδείγματα 1 και 2 τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα σαν
αναπόσπαστα μέρη αυτής:

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ …………………………………….No
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α (Στέλεχος)
Β (Γιά την Υπηρεσία)
Γ (Γιά τον Παραβάτη)
ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Ν.1214/1981)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗ:
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ:
……………………………
ΟΝΟΜΑ: …………………………….
ΟΝΟΜΑ:
………………………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
………………………..
ΑΡΙΘ.ΜΗΤΡΩΟΥ: …………………
ΑΡΙΘ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ:
Ημερομηνία ...... 198 Ώρα …….. Αριθ. Οχήματος: …………………..
Επιβατική Γραμμή……………………… Περιοχή (θέση):…………………….
Σταθμός Επιβίβασης*…………………
Επόμενος σταθμός μετά τη διαπίστωση
της παράβασης*:……
Αριθμός Αμαξοστοιχίας*: …………………….
ΔΕΝ ΕΠΕΔΕΙΞΕ:
ΕΠΕΔΕΙΞΕ:
Εισιτήριο-Κάρτα ……………………….
Άκυρο εισιτήριο-Κάρτα
Δελτίο ολικής ή μερικής απαλλαγής
από την πληρωμή εισιτηρίου
Κάρτα άλλου προσώπου
Δελτίο άκυρο
ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΚΟΜΙΣΤΡΟ**
Δελτίο άλλου προσώπου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Ο υπογράφων επιβάτης πλήρωσε αμέσως
στον υπογράφοντα ελεγκτή πρόστιμο
………..δραχμών,
για
την
παραπάνω σημειούμενη παράβαση του,
του Ν. 1214/1981.

Ο υπογράφων επιβάτης καλείται να
πληρώσει στο Ταμείο του ……… εντός
20ήμερης προθεσμίας από σήμερα
πρόστιμο ………… δραχμών, για την
παραπάνω σημειούμενη παράβαση του
Ν.1214/1981.

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο ΕΠΙΒΑΤΗΣ

Ο ΕΠΙΒΑΤΗΣ

*Σε σιδηροδρομικά οχήματα του ΟΣΕ
**Στις περιπτώσεις που δεν εκδίδεται αποδεικτικό καταβολής κομίστρου και η
παράβαση γίνεται αντιληπτή από τον ελεγκτή. Βλέπε στοιχεία του Ν. 1214/81 στη
δεύτερη σελίδα.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ν.1214/1981
1. Οι επιβάτες των χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημόσιας χρήσης οφείλουν να
καταβάλλουν το κόμιστρο της αντίστοιχης διαδρομής, να φυλάσσουν το αποδεικτικό
καταβολής του σε όλη τη διαδρομή όταν τούτο εκδίδεται και να το επιδείχνουν σε
κάθε ζήτηση του αρμοδίου ελεγκτή.
2. Στους μη επιδείχνοντας κατά τη διάρκεια της διαδρομής το αποδεικτικό καταβολής
κομίστρου, ή, όταν δεν εκδίδεται τέτοιο, στους παραλείποντας με οποιοδήποτε τρόπο
την καταβολή του νόμιμου κομίστρου, επιβάλλεται πρόστιμο κατά τις ακόλουθες
διακρίσεις:
α) Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα, ίσο με το εικοσαπλάσιο της
τιμής του κανονικού εισιτηρίου της μικρότερης διαδρομής.
β) Στους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα, ίσο με το διπλάσιο της
τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας - τέρματος του δρομολογίου, σε κάθε δε περίπτωση
όχι κατώτερο των τριακοσίων (300) δραχμών.
γ) Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα του ΟΣΕ, ίσο με το αντίτιμο της
διαδρομής της διαδρομής που διανύθηκε από το σταθμό επιβίβασης του επιβάτη
μέχρι τον πρώτο, μετά τη διαπίστωση της παράβασης, σταθμό όπου προβλέπεται
στάθμευση της αμαξοστοιχίας, προσαυξανόμενο κατά 50%.
3. Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη ελεγκτών του οικείου συγκοινωνιακού
φορέα, που διενεργούν τον έλεγχο των εισιτηρίων.
4. Η πληρωμή του προστίμου γίνεται είτε αμέσως στον ελεγκτή που το επέβαλε, είτε
εντός εικοσαήμερης προθεσμίας στο Ταμείο του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.
5. Στις περιπτώσεις μη πληρωμής του προστίμου υποβάλλεται υποχρεωτικά από το
νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα έγκληση, (μήνυση), κατά του παραβάτη επιβάτη εντός
διμήνου από την πάροδο της εικοσαήμερης προθεσμίας.
6. Μετά την υποβολή έγκλησης, η πράξη επιβολής προστίμου θεωρείται ότι έχει
ανακληθεί και ο παραβάτης επιβάτης διώκεται ποινικά κατά το άρθρο 391 του
Ποινικού Κώδικα (για δόλια αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου).
7. Ο παραβάτης επιβάτης οφείλει να επιδείξει τα στοιχεία ταυτότητας του στον
αρμόδιο για την επιβολή του προστίμου υπάλληλο, (ελεγκτή) του οικείου
συγκοινωνιακού φορέα.
Τα πρόστιμα των περιπτώσεων 2α και 2β έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 25 του Ν.4313/2014 (Α
261) που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας Ενότητα.

Άρθρο 2
Όργανα βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου
Αποκλειστικά αρμόδιοι για την έκδοση της, κατά το προηγούμενο άρθρο, πράξης
βεβαίωσης και επιβολής προστίμου, κατά τις διατάξεις του Ν.1214/1981, είναι οι
διενεργούντες τον έλεγχο εισιτηρίων υπάλληλοι (ελεγκτές), του οικείου
συγκοινωνιακού φορέα, οι οποίοι είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένοι με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου και είναι εφοδιασμένοι με ειδικό δελτίο
υπηρεσιακής ταυτότητας ελεγκτή, του οποίου το περιεχόμενο έχει ως το παρακάτω
υπόδειγμα 3 το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος
αυτής:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………………………………………. Α.Μ. ………………………
ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΚΤΗ
Ο αναφερόμενος υπάλληλος ελεγκτής του
ΕΠΩΝΥΜΟ:
………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:
…………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………….…………………………………. Φωτογραφία κατόχου
Είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την εφαρμογή του
Ν. 1214/81, με την αριθμ. …….
/198 ..... απόφαση του …….
../...198.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Άρθρο 3
Χρόνος και τρόπος βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου
1. Ο διενεργών έλεγχο των εισιτηρίων υπάλληλος (ελεγκτής), του οικείου
συγκοινωνιακού φορέα, μόλις διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1
του Ν. 1214/1981, γνωστοποιεί αμέσως αυτή στον παραβάτη επιβάτη και, αφού λάβει
τα στοιχεία του (από την ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο)
συντάσσει υποχρεωτικά επί τόπου πράξη βεβαίωσης της παράβασης και επιβολής
προστίμου.
2. Το τρίτο, (τελευταίο, με στοιχείο Γ), αντίγραφο της πράξεως, κανονικά
συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης, παραδίδεται επί τόπου στον επιβάτη, ο οποίος
προσκαλείται (και προφορικά), να πληρώσει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε για την
αναγραφόμενη (και επισημαινόμενη), στην πράξη παράβαση του, είτε αμέσως στον
ελεγκτή, είτε εντός 20ήμερης προθεσμίας στο ταμείο του οικείου συγκοινωνιακού
φορέα. Στην περίπτωση άμεσης πληρωμής του προστίμου στον ελεγκτή, η δεύτερη

πρόσκληση, (για πληρωμή του προστίμου εντός προθεσμίας), είτε παραμένει
ασυμπλήρωτη, ως περιττή, είτε συμπληρωμένη διαγράφεται διαγώνια με ένα Χ.
3. Αν ο παραβάτης επιβάτης, μετά την επίδειξη των στοιχείων του, αρνείται να
υπογράψει την πράξη και να παραλάβει το προοριζόμενο γι' αυτόν αντίγραφο Γ
αυτής, ο ελεγκτής αναγράφει στην πράξη την φράση: «αρνήθηκε την υπογραφή και
παραλαβή της πράξης αυτής» και συνυποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα
τα δύο αντίγραφα, (Β και Γ), της πράξης, προσυπογραμμένης και από τον οδηγό
οχήματος ή από τον Προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, κατά περίπτωση.
4. Η πράξη βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου συντάσσεται και όταν ο
παραβάτης επιβάτης δε φέρνει μαζί του την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό
στοιχείο) ή αρνείται την επίδειξη της, πλην όμως γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία
του και προθυμοποιείται συγχρόνως να πληρώσει αμέσως στον ελεγκτή το
προβλεπόμενο πρόστιμο.
5. Συντάσσεται επίσης πράξη βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου και
όταν ακόμη ο παραβάτης επιβάτης αρνείται την επίδειξη των στοιχείων ταυτότητας
του και την προφορική γνωστοποίηση τους, πλην όμως προθυμοποιείται να πληρώσει
αμέσως στον ελεγκτή το προβλεπόμενο πρόστιμο. Στην περίπτωση αυτή,
αναγράφεται στην πράξη βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμου και στη
στήλη των στοιχείων του επιβάτη η λέξη «ΑΓΝΩΣΤΑ» και η πράξη συνυπογράφεται
και από τον οδηγό του οχήματος.
6. Στις περιπτώσεις άρνησης των παραβατών επιβατών να επιδείξουν τα στοιχεία
ταυτότητας τους και να πληρώσουν αμέσως το προβλεπόμενο πρόστιμο, ο αρμόδιος
ελεγκτής ζητά τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις ελεγκτών
Οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
1214/81 και της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να παραδίδουν έγκαιρα, στην
αρμόδια για τις εισπράξεις υπηρεσία του οικείου συγκοινωνιακού φορέα, τις
συνταχθείσες από αυτούς πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων και επιβολής προστίμων
μαζί με τα εισπραχθέντα από αυτούς πρόστιμα, ως και τις αντίστοιχες εκθέσεις τους
(λεπτομερούς περιγραφής των παραβάσεων), συντασσόμενες σε έντυπο υπόδειγμα
του φορέα.
Άρθρο 5
Λεπτομερειακές υπηρεσιακές ρυθμίσεις
Τα του τρόπου και χρόνου εφοδιασμού των ελεγκτών με τα κατά το άρθρο 1 παρ. 2
της παρούσας απόφασης μπλοκ τριπλότυπων πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων και
επιβολής προστίμων κατά τις διατάξεις του Ν.1214/1981 ως και της παράδοσης των
πράξεων αυτών με τις αντίστοιχες εκθέσεις των ελεγκτών και τα εισπραχθέντα από
αυτούς πρόστιμα στην αρμόδια υπηρεσία, καθορίζονται λεπτομερειακά με πράξη του
αρμόδιου οργάνου του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.

Άρθρο 6
Έγκληση κατά παραβατών για αποφυγή πληρωμής κομίστρου
1. Κατά των παραβατών επιβατών που αποφεύγουν να πληρώσουν το επιβληθέν σε
αυτούς πρόστιμο είτε αμέσως, είτε στην αρμόδια υπηρεσία, (Ταμείο) του οικείου
συγκοινωνιακού φορέα, μέσα στην προβλεπόμενη 20ήμερη προθεσμία από την
ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης του ελεγκτή, υποβάλλεται υποχρεωτικά
από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, εντός διμήνου από την πάροδο της 20ήμερης
προθεσμίας, έγκληση (μήνυση), για ποινική δίωξη, συνοδευόμενη από την κατά το
άρθρο 4 της παρούσας αντίστοιχη έκθεση του συντάξαντος την πράξη ελεγκτή.
2. Η πληρωμή από τον παραβάτη του προστίμου στο ταμείο του οικείου
συγκοινωνιακού φορέα είναι δυνατή και μετά τη λήξη της προβλεπόμενης 20ήμερης
προθεσμίας, εφόσον δεν έχει ακόμη υποβληθεί σχετική έγκληση.
Μετά την υποβολή της έγκλησης, η πράξη επιβολής του προστίμου θεωρείται ότι έχει
ανακληθεί ο παραβάτης επιβάτης διώκεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 391 του
Ποινικού Κώδικα, (για δόλια αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου).
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις συγκοινωνιακών φορέων
Οι φορείς των χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημόσιας χρήσης υποχρεούνται:
α) Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν. 1214/81 και της παρούσας απόφασης.
β) Να προβούν σε προειδοποιητική ενημέρωση του επιβατικού κοινού με τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο κ.λπ.) σχετικά με την έναρξη εφαρμογής των
διατάξεων του Ν. 1214/1981 και
γ) Να επικολλούν σε εμφανή σημεία των σταθμών και πρακτορείων και όλων των
δημόσιας χρήσης συγκοινωνιακών μέσων τους, ανακοίνωση τους, με εκλαϊκευμένα
στοιχεία των διατάξεων του Ν. 1214/1981, για συνεχή και πλήρη ενημέρωση του
επιβατικού κοινού.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η δε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1214/1981 κατά συγκοινωνιακό
φορέα αρχίζει αφού προηγούμενα υλοποιηθούν από αυτόν οι προβλεπόμενες από τα
άρθρα 1, 2, 4, 5 και 7 της παρούσας απόφασης σχετικές διατυπώσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 1986

