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Άρθρο 45
Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση
αυτών
1. Μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) συνεχόμενων
μηνών από τη θέση οχήματος σε κατάσταση ακινησίας, σύμφωνα με το
άρθρο 22 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82), οι πινακίδες κυκλοφορίας του
οχήματος καταστρέφονται, με ανακύκλωσή τους, με μέριμνα των αρμοδίων
υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία
καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας. Σε περίπτωση αφαίρεσης των
κρατικών πινακίδων οχήματος, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, η αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει σε
καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, μετά την πάροδο
δύο (2) ετών από τη λήξη του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης. Οι
αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες χορηγούν βεβαίωση καταστροφής
πινακίδων κυκλοφορίας, ύστερα από αίτηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του
κατόχου του οχήματος.
2. Για την άρση της κατάστασης ακινησίας ή την εκ νέου θέση σε δημόσια
κυκλοφορία οχήματος του οποίου οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν
καταστραφεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι αρμόδιες Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων περιφερειακών ενοτήτων (Π.Ε.)
της χώρας προβαίνουν σε αντικατάσταση των κρατικών πινακίδων
κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ή ρυμουλκούμενων, ύστερα από
αίτηση του κατόχου ή του ιδιοκτήτη. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας
αντικατάστασης των κρατικών πινακίδων, ο αιτών υποβάλλει μαζί με την
αίτηση και τη βεβαίωση καταστροφής του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1
και καταβάλλει παράβολο, υπέρ του Δημοσίου, ύψους τριάντα (30) ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών απαλλάσσεται από το ανταποδοτικό τέλος που
προβλέπεται στην οικ. Β-39170/850/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 124). Εξαιρετικά αν τα
κατατεθειμένα στοιχεία κυκλοφορίας καταστρέφονται από λόγους, που
ανάγονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας και αφορούν ακινησίες χρονικής
διάρκειας μικρότερης των δεκαοκτώ (18) μηνών συνεχούς ακινησίας, για την
επανέκδοση αυτών δεν απαιτείται η καταβολή του παραβόλου των τριάντα
(30) ευρώ, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.
3. Κάθε πινακίδα οχήματος που καταστρέφεται καταχωρείται μηχανογραφικά
και στο αρχείο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της
οικείας οργανικής μονάδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο
ίδιο αρχείο τηρούνται και τα στοιχεία για όσα οχήματα έχει υποβληθεί
δήλωση κλοπής οχήματος ή φορολογικής ακινησίας στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αρχείο διασυνδέεται και με άλλα μητρώα ή συστήματα που τηρούνται σε
άλλες υπηρεσίες.
4. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες
και η διαδικασία καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας για την εφαρμογή
της παραγράφου 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες
καταχώρισης των στοιχείων των οχημάτων και η διασύνδεση με άλλα
μητρώα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

5.α. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, ανεξαρτήτως κυβισμού, τα
οποία υπέστησαν καταστροφή ή αχρήστευση λόγω φυσικών καταστροφών,
σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στους μήνες
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017 (τις πλημμύρες της 25ης και 26ης
Σεπτεμβρίου 2017 στο Δήμο Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου, την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο Σύμης της
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, τις πλημμύρες 15ης-17ης Νοεμβρίου 2017
στους Δήμους Αγιάς και Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τις
πλημμύρες της 16ης Νοεμβρίου 2017 στους Δήμους Τρικαίων, Καλαμπάκας,
Φαρκαδόνας και Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, τις
πλημμύρες 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο Κατερίνης της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017
και της 26ης Οκτωβρίου 2017 στους Δήμους Πλατανιά, Αποκορώνου και
Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τις πλημμύρες 11ης Νοεμβρίου
2017 στο Δήμο Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και την
πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 στους πληγέντες Δήμους της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής), καθώς και την πυρκαγιά της 11ης
Σεπτεμβρίου 2017 στη Δυτική Αχαΐα, στις τέως κοινότητες Σαντομέρι,
Χαραυγή, Άρλα, Φώσταινα, Ελαιοχώριο και Πετροχώριο δύνανται να
υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας
οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση
Πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος, και χωρίς την καταβολή
οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.
β. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας έως ένα (1) μήνα από τη
δημοσίευση του παρόντος και σε αυτή αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο
ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος κατά τα ανωτέρω. Για την ως
άνω υποβολή απαιτείται μόνο βεβαίωση του οικείου Δήμου, στον οποίο ο
αιτών δηλώνει την κατοικία του ή πιστοποιείται από τον αρμόδιο Δήμο ότι
εκεί αποδεδειγμένα ασκεί (μόνιμη ή πρόσκαιρη) εργασιακή ή επαγγελματική
απασχόληση. Πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται
μαζί με την αίτηση μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν ή άλλως προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Αίτηση διαγραφής
κατά τα ανωτέρω δύνανται να υποβληθεί και από κληρονόμους, μετά τη
δήλωση αποδοχής της κληρονομίας, για κληρονομηθέ-ντα οχήματα, καθώς
και από συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται
με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών δύναται να παραταθεί η ως άνω προθεσμία για
την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
γ. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία τις ως άνω
αναφερόμενες ημερομηνίες φυσικής καταστροφής ανά τόπο, όπου συνέβη η
φυσική καταστροφή ένεκα της οποίας καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το
όχημα του αιτούντος.
δ. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε
αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται πλέον των σχετικών ποινικών
κυρώσεων περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου,
ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο
εισπράττεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Πέραν των ανωτέρω
κυρώσεων το όχημα σε περίπτωση που βρεθεί, κατάσχεται και περιέρχεται
στην κυριότητα του Δημοσίου και στη συνέχεια παραδίδεται στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για το Νομό Αττικής ή στο αρμόδιο Τελωνείο
για τους υπόλοιπους νομούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Μεταφορών και Υποδομών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
παρούσας περίπτωσης.
ε. Η παρ. 6.6 του άρθρου 69 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) ισχύει και έχει
εφαρμογή και για την παρούσα διάταξη.

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81)
όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110),
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και για φορτηγά Ι.Χ. κατηγορίας Ν1 με
ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα
οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι
μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών
Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς
την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος, στην
περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση
έως τις 4.3.2004, γεγονός που βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος και κάθε άλλο διαθέσιμο αποδεικτικό έγγραφο.».
7. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 2 της παρ. 6 του άρθρου 8 του π.δ.
116/2004 (Α΄ 81) όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4484/2017 (Α΄
110) αντικαθίσταται ως εξής:
«6.2. Η αίτηση διαγραφής επιβατικού Ι.Χ. οχήματος υποβάλλεται σε
οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της
Χώρας, ενώ η αίτηση διαγραφής φορτηγού Ι.Χ. στην υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια
κυκλοφορίας και σε αυτή αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η
οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου κατά τα ανωτέρω.».

