Θεσσαλονίκη 29-10-2013
Αριθμ.πρωτ.715

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης
Θέμα: Επιβολή τέλους για την επίθεση επισημείωσης της Σφραγίδας της
Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης.
Σας διαβιβάζουμε την ΚΥΑ 47999/6-6-2013 (ΦΕΚΒ’1399/7-6-2013)
σύμφωνα με την οποία κατά τη διαδικασία επίθεσης επισημείωσης (apostille) της
Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης στα δικαστικά έγγραφα με τα
οποία εξομοιώνονται τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, επιβάλλεται τέλος ύψους
δέκα (10) ευρώ υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού. Το τέλος καταβάλλεται στο
δημόσιο ταμείο αφού προηγηθεί η σχετική αίτηση προς την Εισαγγελία, για την
οποία απαιτούνται επιπλέον και από ένα μεγαρόσημο των 3 ευρώ και 2 ευρώ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Πρόεδρος

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση

Η Γεν.Γραμματέας

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1399
7 Ιουνίου 2013

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιβολή δικαστικών εξόδων και ενιαίου παγίου τέ−
λους σε αιτήματα που αφορούν στην εφαρμογή
κανονισμών και διεθνών συμβάσεων αστικού και
εμπορικού περιεχομένου. ........................................................
1
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την επω−
νυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρό−
νοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου». ................... 2

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέ−
τρων. ......................................................................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47999
(1)
Επιβολή δικαστικών εξόδων και ενιαίου παγίου τέλους
σε αιτήματα που αφορούν στην εφαρμογή κανονι−
σμών και διεθνών συμβάσεων αστικού και εμπορι−
κού περιεχομένου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 εδ. β΄ της Σύμβασης της Χάγης
του 1965 σχετικής με την επίδοση και κοινοποίηση στο
εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές
ή εμπορικές υποθέσεις (κ.ν. 1334/1983),
β) της Σύμβασης της Χάγης του 1961 που καταργεί
την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων
εγγράφων (apostille) (κ.ν. 1497/1984, όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 2503/1997 και το ν. 3852/2010),
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδό−
σεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

(«επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου,
δ) του άρθρου 31 του ν. 1473/1984, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 1 του ν. 2214/1994, σε
συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 Π.Υ.Σ. 88/4−4−1996
(Φ.Ε.Κ. 65 Α/11−4−1996),
ε) των άρθρων 60−63 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995), όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 5 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της δι−
αφάνειας του Κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των
δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α/25.09.2008),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005,
η) των άρθρων 75 και 105 παρ. 1 του π.δ. 16/1989 «κα−
νονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ και των τοπικών γραφείων
και καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών»
θ) της Υ.Α (Οικονομικών) 1049222/3926/ΠΟΛ.1136/
25.4.1996 (ΦΕΚ τ.Β΄ 296/ 1996) «περί απόδοσης των εσό−
δων στο Δημόσιο από τους ειδικούς ταμίες».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα», (ΦΕΚ
2105/Β/09.07.2012),
3. Τα υπ’ αριθμ. 23508/12.03.2012 και 23551/02.04.2012
έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με τα οποία ζητείται το άνοιγμα λογαριασμού στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δικαστικών εξόδων
και ενιαίου παγίου τέλους σε αιτήματα προερχόμενα
από την αλλοδαπή,
4. Το υπ’ αριθμ. 20793/95−04.05.2012 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών, Τμήματος Τιμών και Εισοδη−
μάτων με το οποίο χορηγείται η σύμφωνη γνώμη για
την επιβολή δικαστικών εξόδων και ενιαίου τέλους σε
αιτήματα προερχόμενα από την αλλοδαπή,
5. Το υπ’ αριθμ. 2/51989/ΔΠΓΚ−12.07.2012 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών, Τμήματος Ε΄ Εσόδων Προϋ−
πολογισμού για τον καθορισμό ΚΑ Εσόδου,
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
7. Την ανάγκη ανοίγματος ενδιάμεσου λογαριασμού
για την κατάθεση των εισπραττόμενων εσόδων και τε−
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λών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να προω−
θούνται αιτήματα διενέργειας διαδικαστικών πράξεων,
αποφασίζουμε:
Επιβάλλεται:
α) τέλος ύψους 10 ευρώ για την επίθεση επισημείωσης
της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης Χάγης της 5ης
Οκτωβρίου 1961 σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο
έγγραφο. Η είσπραξη του τέλους αυτού γίνεται είτε
από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ που απασχολούνται
στα κατά τόπους Πρωτοδικεία, είτε από τους ειδικούς
υπολόγους (ταμίες) αυτών και γίνεται με διπλότυπο
τύπου Β, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του συ−
ναλλασσόμενου και ειδικότερα ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου του, που είναι αναγκαίος στην επιστροφή του.
Το τέλος αυτό εμφανίζεται/καταχωρίζεται στον ΚΑΕ
2379 του κρατικού προϋπολογισμού «λοιπά δικαστικά
έξοδα». Η διαδικασία επιστροφής του τέλους αυτού
σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του γίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του π.δ. 16/1989 και
αντί του συνημμένου δικαιολογητικού της δικαστικής
απόφασης επισυνάπτεται βεβαίωση του προϊσταμένου
της γραμματείας του αρμοδίου Πρωτοδικείου ότι δεν
πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή αυτή.
β) τέλος ύψους 50 ευρώ, για κάθε επίδοση δικαστικής
ή εξώδικης πράξης από δημόσιο όργανο σε αστικές ή
εμπορικές υποθέσεις, που προέρχεται από χώρες του
εξωτερικού, που θα κατατίθεται με τη μορφή εμβάσμα−
τος σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για την είσπραξη του τέλους αυτού ανοίγεται στην
Τράπεζα της Ελλάδος – Κεντρικό κατάστημα στην ομά−
δα 234 – Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασμοί, ο λογαριασμός
Νο 23/2341147896, ΙΒΑΝ GR9101000230000002341147896,
SWIFT CODE BNGRGRAA, με τίτλο «HELLENIC MINISTRY
OF JUSTICE, TRANSPARENCY και HUMAN RIGHTS −
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων/Λογαριασμός κατάθεσης δικαστικών εξό−
δων και ενιαίου πάγιου τέλους».
Καθορίζουμε την κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού
ως ακολούθως:
Το προϊόν του λογαριασμού, με χρέωσή του, θα μετα−
φέρεται με εντολή του Γ.Λ.Κ., ύστερα από εισήγηση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων/Διεύθυνσης Οικονομικού, σε πίστωση του
λογαριασμού 200 «ΕΔ−Συγκέντρωση Εισπράξεων και
Πληρωμών (υπολογαριασμός 200548) και στη μερίδα
του Γραφείου Συμψηφισμών».
Η προαναφερόμενη εισήγηση θα κοινοποιείται στο
Γ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης 24η Λογαριασμών Δημοσίου
και στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.
Το Γραφείο Συμψηφισμών, με την αναγγελία της Τρά−
πεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του ποσού στο
λογαριασμό του Δημοσίου, θα εμφανίζει αυτό στα έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισμού υπό Κ.Α. Εσόδου «2379» με
ονομασία «Λοιπά δικαστικά έξοδα» και θα ενημερώνει τη
Διεύθυνση Προϋπολογισμού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
για την εγγραφή σε ύψος πίστωσης σε Κ.Α. Εξόδου 5115
«Δαπάνες νέων προγραμμάτων» στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων, ειδικού φορέα 110 «Κεντρική Υπηρεσία».
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει ανά μήνα, στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Διεύθυνση Οικονομικού και στο Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους – Διεύθυνση 24η/Τμήμα Α΄
αντίγραφα κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού καθώς
και/ή αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδέκτες όλα
τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας ύστερα
από αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος) ή μέσω ειδικής
ηλεκτρονικής τραπεζικής εφαρμογής στο διαδίκτυο
και αντίγραφο της πίστωσης του λογαριασμού Νο 200
«ΕΔ−Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών (υπολο−
γαριασμός 200548) για τη διενέργεια των εγγραφών
στη δημόσια ληψοδοσία.
Η παρακολούθηση του λογαριασμού Νο 23/2341147896
θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων.
Τυχόν έξοδα βαρύνουν το λογαριασμό που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβλη−
θέντων ποσών η επιστροφή των ποσών θα γίνεται
με εντολή (παρέχοντας πλήρη στοιχεία του λογαρια−
σμού του δικαιούχου) της Διεύθυνσης Οικονομικού του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως με έναρξη ισχύος από την πρώτη ημέρα του
δεύτερου ημερολογιακού μήνα μετά τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. οικ.43957
(2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ−
σώπου του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την επωνυμία,
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλ−
ληλεγγύης Ωραιοκάστρου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 1, 103, 225, 238, 280 και
283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), β) των άρθρων
239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), γ) των
άρθρων 5 και 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
131/Α/2006), δ) των άρθρων 8 και 24 του π.δ. 142/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α/2010), ε) του άρθρου 90, του
«Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Την υπ’ αριθμ. 53/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ωραιοκάστρου, (ΦΕΚ 1273/Β/16.06.2011) με την
οποία συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ωραι−
οκάστρου, με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου.
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3. Την υπ’ αριθ. 24/2013 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του δήμου Ωραιοκάστρου, ληφθείσα στην
υπ’ αριθ. 5/08−03−2013 συνεδρίασή του, που αφορά
τη τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού
προσώπου του Δήμου, με την επωνυμία, «Δημοτικός
Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Ωραιοκάστρου» (ΦΕΚ 1273/16−6−2011) ως εξής:
«Έδρα του νομικού προσώπου είναι η διοικητική πε−
ριφέρεια του νέου διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου.
Το Νομικό πρόσωπο λειτουργεί με περιφερειακές δομές
Παιδικών Σταθμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών. Οι δομές αυτές καθορίζονται ως εξής:
Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου (εντός
Ο.Α.Ε.Δ.) δυναμικότητας 130 παιδιών (Βρεφών και νη−
πίων)
Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου (εντός Παι−
δόπολης, τρία κτίρια)
δυναμικότητας 200 παιδιών (Βρεφών και νηπίων)
Γ΄ Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας − δυναμικότητας
50 νηπίων
Δ΄ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου − δυναμικότητας
50 νηπίων
Ε΄ Παιδικός Σταθμός Μεσαίου − δυναμικότητας 30
νηπίων
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου − δυναμικότη−
τας 50 νηπίων, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός
Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου.
(ΦΕΚ 1273/16−06−2011) ως εξής:
«Έδρα του νομικού προσώπου είναι η διοικητική πε−
ριφέρεια του νέου διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου.
Το Νομικό πρόσωπο λειτουργεί με περιφερειακές δομές
Παιδικών Σταθμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών. Οι δομές αυτές καθορίζονται ως εξής:
Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου (εντός
Ο.Α.Ε.Δ.) δυναμικότητας 130 παιδιών (Βρεφών και νηπίων)
Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ωραιοκάστρου (εντός
Παιδόπολης, τρία κτίρια) δυναμικότητας 200 παιδιών
(Βρεφών και νηπίων)
Γ΄ Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας − δυναμικότητας
50 νηπίων
Δ΄ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου − δυναμικότητας
50 νηπίων
Ε΄ Παιδικός Σταθμός Μεσαίου − δυναμικότητας 30
νηπίων
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου − δυναμικότη−
τας 50 νηπίων».
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του νομικού
προσώπου, (υπ’ αριθμ. 568/2013, βεβαίωση Προέδρου του
ανωτέρω νομικού προσώπου).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 53/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 1273/
16.06.2011)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 03/2013

(3)
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού
Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 298).
2. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
3. Του π.δ. 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπο−
ρίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας −Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,
(ΦΕΚ Α΄ 213/2009).
5. Του π.δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).
6. Του π.δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του
Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α/20.6.2012).
7. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α΄
141/2012).
8. Του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).
9. Τη με αρ. 30376/Δ106 721/05−07−2012 Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β΄ 2094/2012).
10. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί
κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 “Περί Αγορανομικού Κώδικα”
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 115/2008).
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Φ2−1393/07 (ΦΕΚ
521/Β/2007) «Όργανα μέτρησης», όπως ισχύει.
12. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η συμμόρφωση των ταξιμέτρων (προϋποθέσεις για
τη χρήση, βασικές και μετρολογικές απαιτήσεις, υπο−
χρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών κ.λπ.) προς
τις οικείες βασικές απαιτήσεις, ρυθμίζεται είτε από την
Κ.Υ.Α. Φ2−1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει, είτε
από την απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας στην Ελλά−
δα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
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2. Μη συμμορφούμενα ταξίμετρα με τις απαιτήσεις της
παρ. 1 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ούτε να
διατίθενται προς πώληση ή χρήση. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης των ταξιμέτρων με τις ως άνω απαιτήσεις
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα. Ειδικά για τα
ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε οχήματα
(ταξί), στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν
του μέγιστου επιτρεπόμενου και μέχρι και το διπλάσιο
αυτού, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οχήματος
(ταξί) διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
3. Για την αποδεδειγμένη, καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται τα ταξίμετρα,
ή την καταδολίευση των ίδιων των ταξιμέτρων, ή την
αλλοίωση των ενδείξεων των ταξιμέτρων ή την αλλοί−
ωση των παραγομένων από τα ταξίμετρα στοιχείων, τα
οποία αποστέλλονται προς τα συνοδευτικά συστήμα−
τα, πέραν των λοιπών ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται
στους εκμεταλλευτές των οχημάτων, στα οποία αυτά
είναι τοποθετημένα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται
και στην περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, πέραν του
διπλασίου του μέγιστου επιτρεπόμενου.
4. Η παραπάνω κύρωση επιβάλλεται και σε περιπτώ−
σεις εντοπισμού ιχνών επέμβασης στις καλωδιώσεις,
στις συνδεσμολογίες και στις διατάξεις που δύνανται
να επηρεάζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία του
ταξιμέτρου.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του
παρόντος άρθρου, τα ταξίμετρα και τα λοιπά μέσα κα−
ταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται. Σε περίπτωση
που, εντός διαστήματος δύο (2) ετών από την επιβολή
των κυρώσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος
άρθρου διαπιστωθεί εκ νέου η ίδια παράβαση αφαιρεί−

ται οριστικά η επαγγελματική άδεια χρήσης του οχήμα−
τος (ταξί), με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της
πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των
όρων χορήγησης της σχετικής άδειας. Για την έκδοση
της ανωτέρω απόφασης η ελεγκτική αρχή αποστέλλει
το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική
εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της
παράβασης.
6. Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή
εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος
της παραγράφου 3 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Στην περίπτωση που ο
διαπράξας το αδίκημα των παραγράφων 3 και 4 είναι
το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και τοποθέ−
τησης ταξιμέτρων, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος για διάστημα έξι (6) μηνών, με απόφαση της
αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης
ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχε−
τικής άδειας. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η
ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης,
συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην
αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από τη διαπίστωση της παράβασης.
Άρθρο 2
1. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη τη χώρα από
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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