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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδικας : 10564 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου καταβολής των προστίμων του άρθρου 49 του ν.
344/1976(Α΄143)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υφυπουργός Οικονομικών & ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 49 του ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου
33 του ν.4674/2020 (53Α΄).
β. των άρθρων 115 και επ. του ν.4483/2017(107 Α΄) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
γ. του ν.δ. 356/1974(90Α΄) «περί Κώδικα Εισπράξεως Δημόσιων Εσόδων» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
δ. του ν. 4270/2014 (143Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις».
ε. το ν. 4337/2015( 129Α΄) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» .
στ. της αριθμ. Α. 1047/2020 (979 Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας
με θέμα «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
παραβόλου».
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ζ. του ν. 4624/2019 (137 Α΄) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680» .
2. Το π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
3. Το π.δ.123/2016 (208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
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»».
4. Το π.δ.141/2017 (180 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει .
5. Το π.δ. 142/2017(181Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Το π.δ.81/2019 (119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
7. Το π.δ.83/2019 (121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’αριθμ.1095Α/2019 (3180 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο».
9. Την υπ’αριθμ.340/18-7-2019 (3051 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
10. Την υπ’ αριθμ. 118944 ΕΞ 2019 (3990Β΄) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
11. Την ανάγκη θέσπισης παραβόλων για την εκπρόθεσμη δήλωση γεγονότων αστικής κατάστασης
ήτοι γέννησης, γάμου και μεταβολής αστικής κατάστασης (άρθρα 20, 29 και 14 του
ν.344/1976) που δηλώνονται στα Ελληνικά Ληξιαρχεία.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής των προστίμων από τους υπόχρεους προς
δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, ως εξής:
1. Το προϊόν των παραβόλων που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.344/1976,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4674/2020,
αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται σε Αναλυτικό Λογαριασμό
Εσόδου (ΑΛΕ) 3774 και 3775 του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ειδικότερα για τη δήλωση
γεγονότων κατ’ άρθρο 14 παρ.1, 20 παρ.1 και 29 παρ.1 του ν.344/1976 (143Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
μετά την παρέλευση της μηνιαίας, δεκαήμερης και
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σαρανταήμερης προθεσμίας καταβάλλεται παράβολο 30 €, ενώ μετά την παρέλευση
ενενήντα ημερών (90) από τότε που συνέβη το γεγονός καταβάλλεται παράβολο 60 €.
2. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ.356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό
Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».
3.

Η καταβολή των Παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων
με την χρήση της εφαρμογής του e -Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών
Συστημάτων.

4. Για την καταβολή των εν λόγω παραβόλων χορηγείται, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της διαδικτυακής πύλης
www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
μοναδικός ψηφιακός κωδικός πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (εφεξής e-Παράβολο),
κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. Α.1047/2020 (979 Β΄) απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Επικρατείας.
5. Η υποβολή του κωδικού e-Παραβόλου, με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή για
τον Φορέα Δημοσίου: «Ληξιαρχείο, Προξενείο, Ειδικό Ληξιαρχείο», μεταξύ των λοιπών
απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη
καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.
6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παράβολα του Φορέα Δημοσίου : Υπουργείο
Εσωτερικών, της κατηγορίας : Ειδικού Ληξιαρχείου , με Κωδικό Τύπο Ονομασίας : 3826
[Εκπρόθεσμη Δήλωση ΓΕΝ/ΓΑΜ/ΜΕΤ/ ΕΝΤΟΣ 90ΗΜ….] και 3827 [Εκπρόθεσμη Δήλωση
ΓΕΝ/ΓΑΜ/ΜΕΤ/ ΠΕΡΑΝ 90 ΗΜ … ], παύουν να ισχύουν.
7. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση για το
ίδιο θέμα.
8. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Υφυπουργός Εσωτερικών
Θεόδωρος Λιβάνιος
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