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ΔΓΚΤΚΛΙΟ

Θέμα:«Ανηικαηάζηαζη
κραηικών
πινακίδων
κσκλοθορίας
σπηρεζιακών ασηοκινήηων ηων πρώην Νομαρτιακών
Ασηοδιοικήζεων, Γήμων και Γενικών Γραμμαηειών
Περιθερειών, ηων οποίων ηα ασηοκίνηηα περιέρτονηαι ζηην
κσριόηηηα ηων νέων Περιθερειών, ηων Γήμων και ηων
Αποκενηρωμένων Γιοικήζεων όλης ηης τώρας».
αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ
129/2534/2010 (ΦΔΚ 108/Β΄) ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ πξνβιέπεηαη όηη:
Σα ππεξεζηαθά απηνθίλεηα ππνρξενύληαη λα θέξνπλ δηαθξηηηθά
γλσξίζκαηα.
α) Σα απηνθίλεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ππνρξενύληαη λα θέξνπλ:
- Λσξίδα κόκκινοσ ρξώκαηνο, πιάηνπο δέθα εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ (10cm) ζηε
κέζε πεξίπνπ ηνπ ακαμώκαηνο, παξάιιεια πξνο ην έδαθνο.
- Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο
πνξηνθαιί, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ν εηδηθόο αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ
απηνθηλήηνπ (όρη ζπκβαηηθόο) θαη ηα δηαθξηηηθά ςεθία (Κ. Τ.).
- ΄Δλδεημε θαη ζηηο δύo (2) πιατλέο πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ νιόθιεξνπ ηνπ ηίηινπ
ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία απηό αλήθεη .
β) Σα απηνθίλεηα ινηπώλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (ΝΠΓΓ, θξαηηθά ΝΠΙΓ θαη
ΟΣΑ α΄θαη β΄ βαζκνύ) ππνρξενύληαη λα θέξνπλ:
- Λσξίδα κίηρινοσ ρξώκαηνο, πιάηνπο δέθα εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ (10cm) ζηε
κέζε πεξίπνπ ηνπ ακαμώκαηνο, παξάιιεια πξνο ην έδαθνο.
- Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο
πνξηνθαιί, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη ν εηδηθόο αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ
απηνθηλήηνπ (όρη ζπκβαηηθόο) θαη ηα δηαθξηηηθά ςεθία (ΚΗΟ,ΚΗΙ, ΚΗΤ)
- ΄Δλδεημε θαη ζηηο δύo (2) πιατλέο πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ νιόθιεξνπ ηνπ ηίηινπ
ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία απηό αλήθεη.
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Μεηά ηε ςήθηζε ηνπ λόκνπ 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη
ηελ έθδνζε ησλ Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζύζηαζε ησλ
Οξγαληζκώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ όιεο ηεο
ρώξαο, ζπλεζηήζεζαλ, ζπγθξνηήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνύλ νη λένη Γήκνη πνπ
πξνέθπςαλ από ηε ζπλέλσζε άιισλ δήκσλ, νη δεθαηξείο (13) Πεξηθέξεηεο θαη νη
επηά (7) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο ρώξαο.
- ηελ θπξηόηεηα ησλ παξαπάλσ λέσλ ππεξεζηώλ πνπ ζπγθξνηήζεθαλ θαη
ιεηηνπξγνύλ πεξηήιζαλ απηνδηθαίσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ
λόκνπ, ηόζν ηα αθίλεηα όζν θαη ηα θηλεηά (θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηα απηνθίλεηα) πνπ
αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηηο θαηαξγεζείζεο ππεξεζίεο.
- Καηά ζπλέπεηα, επεηδή ην λνκηθό θαη ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ησλ θξαηηθώλ
απηνθηλήησλ
πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ πξώελ Ννκαξρηαθώλ
Απηνδηνηθήζεσλ, ησλ Γήκσλ θαη ησλ Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ Πεξηθεξεηώλ, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ άιιαμε, νη λέεο ππεξεζίεο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ
(Απνθεληξσκέλεο Απηνδηνηθήζεηο, λένη Γήκνη, Πεξηθέξεηεο όιεο ηεο ρώξαο)
νθείινπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θξαηηθώλ απηνθηλήησλ (Άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ
129/2534/2010 ΦΔΚ 108/Β΄), απεσθσνόμενες ζηις καηά ηόποσς (έδρες Νομών)
Γιεσθύνζεις Μεηαθορών και Δπικοινωνιών όλης ηης τώρας, να προβούν ζηην
ανηικαηάζηαζη ηων κραηικών πινακίδων ηων προαναθερόμενων ασηοκινήηων,
από πηλαθίδεο ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ) ρξώκαηνο πνξηνθαιί, κε πηλαθίδεο ΚΤ
νκνίσο ρξώκαηνο πνξηνθαιί θαη αληηζηξόθσο, όπνπ ρξεηαζηεί, σο αθνινύζσο:
1) Τπεξεζηαθά απηνθίλεηα πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ
από ηηο θαηαξγεζείζεο πξώελ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο όιεο ηεο ρώξαο.
ηα απηνθίλεηα απηά ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ είραλ ρνξεγεζεί πνξηνθαιί
πηλαθίδεο ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ) επεηδή νη πξώελ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
όιεο ηεο ρώξαο είραλ ραξαθηεξηζηεί ΟΣΑ β΄ βαζκνύ.
Όζα από ηα παξαπάλσ απηνθίλεηα πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ
Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο:
- αλ παξακείλνπλ θαη θπθινθνξνύλ ζηνλ ίδην λνκό, ζα δηαηεξήζνπλ θαη δε ζα
αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θξαηηθέο πηλαθίδεο ηνπο, επεηδή νη λέεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΟΣΑ β΄ βαζκνύ, αληηθαζηζηώληαο κόλν ηελ άδεηα
θπθινθνξίαο ηνπο κε λέα άδεηα πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, ζηελ
νπνία αλήθνπλ
- αλ ε λέα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ζα αλήθεη ην απηνθίλεην,
βξίζθεηαη ζε άιιν Ννκό ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο, ε ππεξεζία απηή ζα δηαηεξήζεη θαη
δε ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο θξαηηθέο πηλαθίδεο, αληηθαζηζηώληαο κόλν ηελ άδεηα
θπθινθνξίαο ηνπ κε λέα άδεηα πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, ζηελ
νπνία αλήθεη.
- Σέινο, όζα από ηα παξαπάλσ απηνθίλεηα πνπ αλήθαλ ζηηο πξώελ
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο όιεο ηεο ρώξαο πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, επεηδή νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί σο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, πξέπεη νη θξαηηθέο πηλαθίδεο ησλ
απηνθηλήησλ απηώλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο θαη λα ηνπο
ρνξεγεζεί λέα άδεηα θπθινθνξίαο κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία
αλήθνπλ.
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2) Τπεξεζηαθά απηνθίλεηα πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ
από ηνπο πξώελ Γήκνπο θαη Κνηλόηεηεο όιεο ηεο ρώξαο.
ηα απηνθίλεηα απηά είραλ ρνξεγεζεί πνξηνθαιί πηλαθίδεο ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ,
ΚΗΤ), επεηδή νη Γήκνη έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ΟΣΑ α΄ βαζκνύ. Σα παξαπάλσ
απηνθίλεηα πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Γήκσλ (πνπ πξνήιζαλ από
ηε ζπλέλσζε άιισλ Γήκσλ), ζα δηαηεξήζνπλ θαη δε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο
θξαηηθέο πηλαθίδεο ρξώκαηνο πνξηνθαιί ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ) πνπ ηνπο είραλ
ρνξεγεζεί, ζα κεξηκλήζνπλ κόλν γηα ηε ρνξήγεζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο κε ηα
ζηνηρεία ηνπ λένπ Γήκνπ, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.
3) Τπεξεζηαθά απηνθίλεηα πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηόηεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ
από ηηο πξώελ Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηώλ.
ηα απηνθίλεηα απηά είραλ ρνξεγεζεί ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο, επεηδή νη πξώελ
Γεληθέο Γξακκαηείεο Πεξηθεξεηώλ είραλ ραξαθηεξηζηεί σο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο.
Από ηα παξαπάλσ απηνθίλεηα:
- όζα απηνθίλεηα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Πεξηθεξεηώλ ηεο
ρώξαο, επεηδή νη λέεο Πεξηθέξεηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΟΣΑ β΄ βαζκνύ,
ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πηλαθίδεο ηνπο θαη από ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο πνπ
ηνπο είραλ ρνξεγεζεί, ζα ηνπο ρνξεγεζνύλ πνξηνθαιί πηλαθίδεο ΝΠΓΓ
(ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ) αληηθαζηζηώληαο παξάιιεια θαη ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο
ηνπο κε λέεο άδεηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο λέαο
ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
- όζα απηνθίλεηα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ, επεηδή έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη ηα
απηνθίλεηα ηνπο παξακέλνπλ θαη θπθινθνξνύλ ζηνλ ίδην Ννκό, ζα
δηαηεξήζνπλ θαη δε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θξαηηθέο ΚΤ πνξηνθαιί
πηλαθίδεο, ζα κεξηκλήζνπλ κόλν γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ αδεηώλ θπθινθνξίαο
κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
- όζα απηνθίλεηα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηόηεηα ησλ λέσλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ, επεηδή έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη ε λέα
Τπεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ζα ηα
ρξεζηκνπνηεί, βξίζθεηαη ζε άιιν Ννκό ηεο ίδηαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,
ζα δηαηεξήζνπλ θαη δε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θξαηηθέο ΚΤ πνξηνθαιί
πηλαθίδεο, αληηθαζηζηώληαο κόλν ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο ηνπο κε λέεο άδεηεο
ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία
αλήθνπλ.
- όζα απηνθίλεηα, ιόγσ κεηαθνξάο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηαθώλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο ε νπνία ηα είρε πξνκεζεπηεί, πεξηέιζνπλ ζηελ
θπξηόηεηα ησλ λέσλ Γήκσλ, επεηδή, νη λένη Γήκνη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο
ΟΣΑ α΄ βαζκνύ, ηα απηνθίλεηα απηά ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πηλαθίδεο ηνπο
θαη από ΚΤ πνξηνθαιί πηλαθίδεο ζα ηνπο ρνξεγεζνύλ πνξηνθαιί πηλαθίδεο
ΝΠΓΓ (ΚΗΟ, ΚΗΙ, ΚΗΤ), αληηθαζηζηώληαο παξάιιεια θαη ηηο άδεηεο
θπθινθνξίαο ηνπο κε λέεο άδεηεο θπθινθνξίαο, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη
ηα ζηνηρεία ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
Σν Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη νη Πεξηθέξεηεο όιεο ηεο
ρώξαο, ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ην έγγξαθν απηό, παξαθαινύληαη λα
ελεκεξώζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεύνπλ θαζώο θαη ηηο Γ/λζεηο Μεηαθνξώλ
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θαη Δπηθνηλσληώλ ησλ Πεξηθεξεηώλ όιεο ηεο ρώξαο, δίδνληαο ζρεηηθέο νδεγίεο
γηα ηελ άκεζε θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο αληηθαηάζηαζε (όπνπ ρξεηαζηεί) ησλ
θξαηηθώλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο.
Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ παξαθαιείηαη λα
κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ λέσλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο πνπ
πξόθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ.
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ:
H Γεληθή Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο παξαθαιείηαη λα ελεκεξώζεη
γηα ην πεξηερόκελν ηεο εγθπθιίνπ ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ (Γήκνπο θαη
Πεξηθέξεηεο) θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο όιεο ηεο ρώξαο.

Ο Τθσποσργός

Γεώργιος Νηόλιος

Κνηλνπνίεζε:
α) Γξαθείν Τπνπξγνύ θ. Γ.Ραγθνύζε
β) Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο θ.Μπεξγειέ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
1) Όια ηα Τπνπξγεία
α) Γξαθεία Τπνπξγώλ, Τθππνπξγώλ, Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ
β) Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ
2) Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
α) Γεληθή Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα
ελεκεξσζνύλ νη Γήκνη, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο
ρώξαο)
3) Πεξηθέξεηεο όιεο ηεο ρώξαο
α) Γηεπζύλζεηο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ
4) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο
α) Γεληθέο Γηεπζύλζεηο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
β) Γηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθνύ
γ) Γηεπζύλζεηο Γηνίθεζεο
δ) Σκήκαηα Κξαηηθώλ Ορεκάησλ
5) Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ
Γεληθή Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ
Γηεύζπλζε Δπηβαηηθώλ Μεηαθνξώλ
Αλαζηάζεσο 2 θαη Σζηγάληε
15669 Παπάγνπ
6)

Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο
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