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Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Περί της διακίνησης των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγηση, επιστροφή
και μεταφορά συμβατικών πινακίδων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κατ’
εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/1953 (Α’ 117), όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Δι'
αποφάσεων του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως δύναται: α) να ορίζωνται αι Υπηρεσίαι του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Ειδικών Λογαριασμών ή Υπηρεσιών
εχουσών ιδίαν εκτός του Κρατικού Προυπολογισμού διαχείρισιν ή Τραπεζών ή Οργανισμών ή
Επιχειρήσεων ή Εταιρειών Κοινής ωφελείας χρηματοδοτούμενων υπό του Δημοσίου ή συνδεομένων μετ'
αυτού δια συμβάσεων, αίτινες θα δύναται να χρησιμοποιώσιν αυτοκίνητα Κρατικά ή μη, και να καταργήται
ενδεχομένως υπάρχον δικαίωμα τούτων. β) Ομοίως να ορίζωνται τα πρόσωπα εις ά θα παρέχεται
δικαίωμα χρήσεως Κρατικού αυτοκινήτου οχήματος, ως και να καταργήται οιονδήποτε σχετικόν δικαίωμα,
γ) να καθορίζωνται οι τύποι και αι κατηγορίαι των διατιθεμένων εκάστοτε αυτοκινήτων, ως και πάσα
σχετική λεπτομέρεια, δ) να ρυθμίζωνται τα της διαθέσεως εν γένει κυκλοφορίας και ελέγχου κινήσεως των
εν λόγω αυτοκινήτων οχημάτων, ε) να επιβάλλωνται πάσης φύσεως απαγορεύσεις και περιορισμοί ως
προς την χρήσιν των αυτοκινήτων και την κατανάλωσιν καυσίμων, ς) να συγκροτήται ειδική υπηρεσία, ής
το προσωπικό θα λαμβάνεται δι' αποσπάσεως εξ άλλων υπηρεσιών προς παρακολούθησιν της τηρήσεως
των θεσπιζομένων ως άνω διατάξεων και ήτις εφεξής εν τω Νόμω τούτω θα αποκαλήται Υπηρεσίαι
Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων.».
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2. Με την υπ’ αριθμ. 6400/2060/26.06.1984 (ΦΕΚ Β’ 387 και αναδημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 421) απόφασης
του Υπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, πλέον Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν συγχώνευσής του με
το Υπουργείο Εσωτερικών με το π.δ. 373/1995 (Α’ 201), καθορίζεται η διαδικασία αγοράς, διάθεσης,
θέσης, άρσης και άλλα θέματα κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του
Ν.Δ. 2396/1953. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. Δ και Ε της ανωτέρω απόφασης, για
την θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω αυτοκινήτων και δικύκλων απαιτείται η έκδοση απόφασης του
Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να χορηγηθούν τα στοιχεία (έντυπο άδειας και πινακίδες αριθμού
κυκλοφορίας) από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, πλέον Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας κατόπιν των διοικητικών μεταρρυθμίσεων του ν.2539/1997 (Α’ 244)
και ν.3852/2010 (Α’ 87). Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών απαιτείται και για την άρση της
κυκλοφορίας των υπόψη οχημάτων ενώ, κατά το εδάφιο 5 της ίδιας αυτής παραγράφου, οι εκδούσες των
στοιχείων κυκλοφορίας Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνούν για την κοινοποίηση των
απαραίτητων εγγράφων στο Υπουργείο Εσωτερικών προς ενημέρωση των τηρουμένων από αυτό αρχείων
κρατικών αυτοκινήτων.

3. Με την παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 129/2534/20.01.2010 (Β’ 108) κ.υ.α. «Καθορισμός
δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικά με
τα Κρατικά Αυτοκίνητα» εξαιρούνται, για λόγους ασφαλείας, τα αυτοκίνητα συγκεκριμένων προσώπων και
υπηρεσιών (περιπτ. α’ έως ι’) από την υποχρέωση να φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα των οχημάτων των
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και φέρουν συμβατικές πινακίδες μετά από την έκδοση, στη βάση
αιτιολογημένου αιτήματος, απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών που θα έπεται της ταξινόμησής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων, εκ των οποίων δεν προκύπτει η αρμοδιότητα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών σε κανένα στάδιο εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου περί της αγοράς,
διάθεσης, θέσης σε ή άρσης από την κυκλοφορία των κρατικών αυτοκινήτων και δικύκλων, και δεδομένου
ότι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών που χορηγούν συμβατικά στοιχεία κυκλοφορίας στα εν
λόγω αυτοκίνητα αποτελούν Υπηρεσίες των Περιφερειών οι οποίες απολαύνουν διοικητικής αυτοτέλειας
και δεν υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο ή σε διοικητική εποπτεία από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, οι τελευταίες παρακαλούνται εφεξής να προχωρούν, άμα την παραλαβή της εκ του νόμου
απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, άμεσα στις κατά λόγο αρμοδιότητάς τους ενέργειες καθώς κάθε
διαβιβαστικής φύσης ενέργεια από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κρίνεται περιττή και
επιβραδύνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας. Ομοίως, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Υπουργείο
Εσωτερικών τηρείται, κατά τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθμ. οικ.2196/20936/24.07.2013 Εγκυκλίου,
«Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων» όπου συγκεντρώνονται στοιχεία και δεδομένα

που αφορούν τα

κρατικά οχήματα καθώς και χωριστά αρχεία για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τις
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επιχειρησιακές ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. του Λ.Σ. των Τελωνείων και γενικότερα των Υπηρεσιών που
ασχολούνται με την έννομη τάξη ή την διενέργεια ελέγχων, τα στοιχεία αρίθμησης των πινακίδων καθώς
και της Αρχής στην οποία διατίθενται θα γνωστοποιούνται μόνον στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών. Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση- μεταφορά- επιστροφή των συμβατικών πινακίδων θα
πραγματοποιείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σας ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο, για το σκοπό
αυτό, υπάλληλο βάσει πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. ΠΟΛΑΚΙΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
(αποστολή μέσω e-mail, με την παράκληση ενημέρωσης όλων των Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων
Μεταφορών και Επικοινωνιών αρμοδιότητάς σας)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Πολιτικής & Εποπτείας των
Κρατικών Αυτοκινήτων &Τηλεπικοινωνιών
Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφ. Υπουργού Υπ. & Με.
2. Γραφ. Υφυπουργού Υπ. & Με.
3. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Με.
4. Γραφ. Γενικού Δ/ντή Μεταφορών

