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Αριθ. Β/24177/667/00 (ΦΕΚ 36 Β'/20-1-00): Αντικατάσταση, τροποποίηση
και συμπλήρωση της 19800/1982 (Β' 455) απόφασης του Υπουργού
Συγκοινωνιών "πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και
ρυμουλκουμένων"
όπως
αυτή
τροποποιήθηκε
και
συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα
με
τις
26700/1984,
59561/317/24.2.1989,
30360/2797/30.5.1990, 15981/137/3.5.1991 και 19357/226/30.1.1991
όμοιες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α' 57).
2. Το Π.Δ. 1380/1981 (Α' 343) "Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με
τις διατάξεις της 70/722/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 20ης Μαρτίου 1980, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
Κρατών - Μελών, που αφορούν στη θέση και στην τοποθέτηση της πίσω
πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων
τους".
3. Την αριθμ. 19800/1982 (Β' 455) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών
"Πινακίδες
αριθμών
κυκλοφορίας
αυτοκινήτων
οχημάτων
και
ρυμουλκουμένων".
4. Την αριθμ. 26700/1984 (Β' 651) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών
"Τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982 απόφασης του Υπουργείου
Συγκοινωνιών" "περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων
και ρυμουλκουμένων".
5. Το Π.Δ. 351/1990 (Α' 90) "Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών
αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ' αυτών ρυμουλκουμένων και των
μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους".
6. Την αριθμ. 59561/317/1988 (Β' 115) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών "Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1980011982 απόφασης
του Υπουργού Συγκοινωνιών, πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων".
7. Την αριθμ. 30360/2797/1990 (Β' 563) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982 απόφασης
του Υπουργού Συγκοινωνιών, πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων
οχημάτων και ρυμουλκουμένων".
8. Την αριθμ. 19357/226/1991 (Β' 432) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών "Τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982 απόφασης

του Υπουργού Συγκοινωνιών", με την οποία καθορίστηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές των πινακίδων Κρατικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.) και των πινακίδων
εκείνων που χορηγούνται στα αυτοκίνητα των Υπηρεσιών που
περιλαμβάνονται στην 2783/1989 (Β' 730) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας
της Κυβέρνησης.
9. Την αριθμ. Β-23823/515/1997 (Β' 837) απόφαση του Υφυπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών "Συμπλήρωση διατάξεων της 19800/1982 (Β'
455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων".
10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τη παράγραφο 2α
του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).
11. Το γεγονός, ότι, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
12. Την ανάγκη χορήγησης του ίδιου αριθμού κυκλοφορίας, στα αυτοκίνητα
οχήματα, μοτοσικλέτες και ρυμουλκούμενα, σε περίπτωση δήλωσης απώλειας,
κλοπής, φθοράς ή καταστροφής των κρατικών πινακίδων αυτών, προκειμένου
να αποφευχθεί καταστρατήγηση των ισχυουσών διατάξεων, με τη θέση σε
κυκλοφορία άλλων οχημάτων με τις δηλούμενες σαν απολεσθείσες, κλαπείσες
κ.λ.π. κρατικές πινακίδες, καθώς και την ανάγκη χορήγησης ειδικών κρατικών
πινακίδων στα επιβατηγά δημόσιας χρήσης, φορτηγά δημόσιας χρήσης
αυτοκίνητα, προκειμένου να είναι δυνατός ο πληρέστερος έλεγχος της νομίμου
κυκλοφορίας αυτών, αποφασίζουμε:
1. Αντικαθιστούμε την περίπτωση 3 τη παραγράφου ΙΕ του Κεφαλαίου ΙΙ της
υπ' αριθμ. 19800/1982 (Β' 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών,
όπως παρακάτω:
"3. Αντικατάσταση πινακίδων σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής
ή φθοράς.
Α. Αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα οχήματα και μοτοσικλέτες (ιδιωτικής και
δημόσιας χρήσης).
Η αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων,
ρυμουλκουμένων οχημάτων και μοτοσικλετών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής αυτών, γίνεται κατόπιν
υποβολής στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών,
των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Αίτηση.
2. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος.
3. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος (όπου έχει
εκδοθεί).
4. Τέλος υπέρ του Δημοσίου, για τη χορήγηση των ανταλλακτικών πινακίδων,
όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. Β-39170/850/1997 (Β' 124) απόφασή μας.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, περί δηλώσεως απωλείας ή
κλοπής των πινακίδων.

Σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής οι Κρατικές Πινακίδες επιστρέφονται
στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
[Αρχή Τροποποίησης]α.α. "Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή
καταστροφής Κρατικών Πινακίδων, ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων,
ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσικλετών, χορηγούνται πινακίδες, με το
νέο αριθμό κυκλοφορίας, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΑΝΤΙΚ. ΠΑΡ .ΑΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 15 ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΔΠ/18801/01 (ΦΕΚ Β
1200) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [Τέλος Τροποποίησης]
β.β. Προκειμένου να υπάρχει το ομοιόμορφο της εμφάνισης των Κρατικών
Πινακίδων, οι ανταλλακτικές πινακίδες θα κατασκευάζονται από τον μειοδότη
κατασκευαστή, που έχει αναδειχθεί, κατά τον τελευταίο διαγωνισμό, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
Για το σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα αποστέλλουν, την 1ην και l5ην κάθε μήνα,
στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, κατάσταση με τις ανταλλακτικές
πινακίδες που πρέπει να κατασκευαστούν.
Μετά την κατασκευή οι ανταλλακτικές πινακίδες, με μέριμνα του
κατασκευαστή, παραδίδονται στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες, στη συνέχεια, μερίμνη
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλονται στις αντίστοιχες
Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Το κόστος κατασκευής των ανταλλακτικών πινακίδων, αναλόγως της
κατηγορίας αυτών (αυτοκινήτων, ρυμουλκουμένων ή μοτοσικλετών) θα είναι
ίσο με την τιμή κατασκευής των Κρατικών Πινακίδων, όπως αυτό προκύπτει
από την τελευταία σύμβαση που θα έχει υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη και
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η δαπάνη κατασκευής των ανταλλακτικών πινακίδων, θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών (φορέας 39/110-ΚΑΕ-1734). Ο κατασκευαστής ανά δίμηνο θα
υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικονομικού, το τιμολόγιο και τα σχετικά
παραστατικά κατασκευής των ανταλλακτικών πινακίδων, προκειμένου να
καταβληθεί η δαπάνη κατασκευής αυτών.
Η δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή των ανταλλακτικών πινακίδων
του έτους 2000 θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ.
638/1970, όπως ισχύει σήμερα.
γγ. Η εμπρόσθια ανταλλακτική πινακίδα προς διάκριση ότι οι πινακίδες είναι
ανταλλακτικές θα φέρει το κεφαλαίο γράμμα Α κάτωθι της παύλας (-) που
χωρίζει τα γράμματα από τους αριθμούς.
Οι διαστάσεις του γράμματος Α της εμπρόσθιας πινακίδας, θα είναι ανάλογες
με εκείνες της σφραγίδας, που υπάρχει στην εμπρόσθια Κρατική Πινακίδα.
δ.δ. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δήλωση της απώλειας,
κλοπής, φθοράς ή καταστροφής των Κρατικών Πινακίδων μέχρι της

χορήγησης των ανταλλακτικών πινακίδων, το αυτοκίνητο όχημα, μοτοσικλέτα
ή ρυμουλκούμενο θα κυκλοφορεί με μεταλλικές πινακίδες που θα φέρουν τον
ίδιο αριθμό κυκλοφορίας και θα έχουν τοποθετηθεί με μέριμνα του ιδιοκτήτη
του οχήματος.
Για το λόγο αυτό θα χορηγείται βεβαίωση, από τη Νομαρχιακή Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών, χρονικής ισχύος δύο (2) μηνών, της
ημερομηνίας υπολογιζόμενης από την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης,
το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιούται ότι για το με αριθμό κυκλοφορίας.................... κατηγορίας
(φορτηγό, επιβατικό κ.λ.π.), χρήσης............................. (Ι.Χ., Δ.Χ., Κ.Υ.
κ.λ.π.),
ιδιοκτησίας................................................
(ονοματεπώνυμο
κ.λ.π.), υποβλήθηκαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση ανταλλακτικών
πινακίδων (λόγω απωλείας, κλοπής κ.λ.π.). Επιτρέπεται η τοποθέτηση επί του
οχήματος μεταλλικών πινακίδων μερίμνη του ιδιοκτήτη.
Η παρούσα βεβαίωση ισχύει
ημερομηνία λήξης της ισχύος).

μέχρι...................... (θα αναγράφετε η

ε.ε. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης απώλειας ή κλοπής των πινακίδων, θα
ενημερώνεται η οικεία αστυνομική αρχή που χορήγησε τη βεβαίωση και η
οποία θα είναι αρμόδια για την ενέργεια σχετικού ελέγχου ως προς το
ενδεχόμενο
καταστρατήγησης
των
κειμένων
διατάξεων,
δια της
χρησιμοποιήσεως των αντικατασταθεισών πινακίδων στο ίδιο ή άλλο όχημα.
Β. Οχήματα λοιπών κατηγοριών:
Σε κάθε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή καταστροφής πινακίδων
οχημάτων λοιπών κατηγοριών, χορηγούνται αντίστοιχες ανταλλακτικές, με
τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας, κατόπιν υποβολής των εξής δικαιολογητικών
κατά περίπτωση:
α.α. Για τα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.) και
Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που φέρουν πινακίδες χρώματος
πορτοκαλί, απαιτείται σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει το
όχημα.
ββ. Για πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας οχημάτων (ΔΟΚ-Ε, ΦΛ, Μ)
υποβάλλονται από την επιχείρηση στην οποία έχουν χορηγηθεί οι πινακίδες,
τα δικαιολογητικά της περ. α της παρ. 3 της παρούσας απόφασης.
γ.γ. Για τα αυτοκίνητα Αναπήρων Πολέμου (ΑΝ. Π.) και Πολιτικών Αναπήρων
(Π.Α.) απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών της περ. α της παρ. 3 της
παρούσας απόφασης.
δ.δ. Για τα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες των κατηγοριών Διπλωματικού
Σώματος (Δ.Σ.), Προξενικού Σώματος (Π.Σ.), Προσωπικού Πρεσβειών (Π.Π.
και Ξένων Αποστολών (Ξ.Α.) απαιτείται η υποβολή:
1. Σχετικής εγγράφου εγκρίσεως της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου
Εξωτερικών.

2. Αποδεικτικό εισπράξεως
τελών................

Δημοσίου

Ταμείου

των

προβλεπομένων

γ. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης ανταλλακτικών πινακίδων, αναγράφεται
σχετική παρατήρηση στο φάκελο του οχήματος και στην άδεια κυκλοφορίας.
δ. Εάν πρόκειται για χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων λόγω φθοράς ή
καταστροφής επιστρέφονται στη Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών οι παλιές πινακίδες.
ε. Μετά από κάθε χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων οχημάτων λοιπών
κατηγοριών (ΚΥ, ΑΝ. Π, Π.Α., ΔΟΚ, ΔΣ κ.λ.π.) ένεκα απώλειας ή κλοπής των
ενάριθμων πινακίδων, η Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Αστυνομική Αρχή για τη διενέργεια από αυτή
σχετικού ελέγχου ως προς το ενδεχόμενο καταστρατήγησης των κειμένων
διατάξεων δια της χρησιμοποιήσεως των αντικατασταθεισών πινακίδων στο
ίδιο ή άλλο όχημα.
στ. Σε περίπτωση ανευρέσεως των κρατικών πινακίδων που είχαν απολεσθεί
και εφόσον έχουν χορηγηθεί ανταλλακτικές, οι ευρεθείσες επιστρέφονται στην
αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και
αχρηστεύονται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.
2. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθμ. 19800/1982 (Β' 455)
απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε
με
τις
υπ'
αριθμ.
59561/317/1988
(Β'
115),
30360/2797/1990 (Β'536),15981/137/1991 και Β/23823/515/1997 (Β'837)
αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ορίζουμε όπως στα
επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, στα φορτηγά δημόσιας χρήσης
αυτοκίνητα και στα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα
χορηγούνται νέες κρατικές πινακίδες με συνδυασμό τριών (3) γραμμάτων και
τεσσάρων (4) αριθμών ως εξής:
α. Στα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα θα χορηγούνται οι συνδυασμοί
γραμμάτων ΤΑΑ, ΤΑΒ, ΤΑΕ, ΤΑΖ, ΤΑΗ, ΤΑΙ
β. στα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης οι συνδυασμοί γραμμάτων ΙΑΑ,
ΙΑΒ
γ. στα φορτηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, Εθνικών Μεταφορών οι
συνδυασμοί γραμμάτων ΕΚΑ, ΕΚΒ, ΕΚΕ, ΕΚΖ,
δ. Διεθνών Μεταφορών οι συνδυασμοί γραμμάτων ΙΑΕ ΙΑΖ
ε. στα φορτηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές εντός
του νομού (Νομαρχιακά) οι συνδυασμοί γραμμάτων ΝΧΑ-ΝΧΥ και ΝΧΧ.
στ. Στα φορτηγά δημόσιας χρήσης Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών οι ίδιοι
συνδυασμοί γραμμάτων με εκείνους που δίδονται στα ΦΔΧ Εθνικών
Μεταφορών.
3. Αντικαθιστούμε τις παραγράφους ΙΓ' και ΙΣΤ της υπ' αριθμ. 19800/1982
(Β'455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών όπως αυτές προστέθηκαν και
αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα, με τις 26700/1984 και 30360/2797/1990
αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και προστίθεται μία
νέα παράγραφος ΙΓ, ως εξής:

"ΙΓ' Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πινακίδων επιβατηγών δημόσιας
χρήσης, τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης και φορτηγών δημόσιας
χρήσης αυτοκινήτων:
α. Γενική περιγραφή:
Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο πινακίδες (εμπρόσθια-οπίσθια).
Η αρίθμηση των πινακίδων γίνεται με συνδυασμό τριών (3) γραμμάτων, από
αυτά που αναφέρονται στη παράγραφο 1, της απόφασης αυτής κατά
κατηγορία αυτοκινήτου οχήματος και ενός τετραψήφιου αριθμού (1.0009999)
από τους παραπάνω συνδυασμούς των κρατικών πινακίδων.
Μεταξύ των γραμμάτων και του αριθμού υπάρχει παύλα (-). Γενικά οι τεχνικές
προδιαγραφές των πινακίδων αυτών είναι ίδιες με τις αντίστοιχες των κοινών
πινακίδων, όπως καθορίζονται στην παράγραφο Α' του κεφαλαίου Γ της
παρούσας πλην του χρωματισμού αυτών.
β. Χρωματισμός πινακίδων:
Το χρώμα της αντανακλαστικής επίπεδης επιφάνειας των πινακίδων είναι
ΚΙΤΡΙΝΟ (φόντο), ενώ οι ενδείξεις (γράμματα, αριθμοί, νευρώσεις, σφραγίδα,
κλπ) μαύρες.
γ. Στο τέλος της παρ. 1 του Κεφαλ. ΙΙ, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως
εξής:
Στα επιβατηγά δημόσιας χρήσης και φορτηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα,
που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, χορηγούνται οι πινακίδες που
προβλέπονται από την παρ. 1 της απόφασης αυτής.
Επίσης οι παραπάνω πινακίδες χορηγούνται και σε κάθε περίπτωση ανανέωσης
άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ και ΦΔΧ αυτοκινήτου.
Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού αυτοκινήτου των προαναφερομένων
κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων στο νέο τιθέμενο σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. ή
Φ.Δ.Χ. ή Τ.Λ.Δ.Χ. αυτοκίνητο σε αντικατάσταση του αποχαρακτηρισθέντος
επαναχορηγούνται οι ίδιες πινακίδες.
Σε περίπτωση κλοπής απώλειας, καταστροφής ή φθοράς των Ε.Δ.Χ. ή Φ.Δ.Χ.
αυτοκινήτων επαναχορηγούνται οι ίδιες πινακίδες με τον ίδιο αριθμό
κυκλοφορίας.
Εάν το αυτοκίνητο αυτό επανακυκλοφορήσει σαν, ΕΙΧ ή ΦΙΧ χορηγούνται νέες
πινακίδες της αντίστοιχης κατηγορίας.
δ. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθεί
ο χρόνος:
1. Της χορήγησης των κρατικών πινακίδων στα πρώτον τιθέμενα σε
κυκλοφορία Ε.Δ.Χ., Φ.Δ.Χ. και στα Τουριστικά λεωφορεία αυτοκίνητα
δημόσιας χρήσης.

2. Της χορήγησης νέων κρατικών πινακίδων λόγω ανανέωσης των αδειών
κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ., Φ.Δ.Χ. και τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων
δημόσιας χρήσης
3. Της χορήγησης νέων κρατικών πινακίδων (ανταλλακτικές) λόγω απώλειας,
κλοπής, καταστροφής και φθοράς.
4. Της απογραφής των Ε.Δ.Χ., Φ.Δ.Χ. και τουριστικών λεωφορείων
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων, κατά κατηγορία χρήση
και κατά νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
ε. Προκειμένου να γίνει η απογραφή και να χορηγηθούν νέες κρατικές
πινακίδες, που προβλέπονται από την παράγραφο 1 της απόφασης αυτής θα
πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος.
3. Κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου οχήματος.
4. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος.
5. Τέλος υπέρ του Δημοσίου, για την αντικατάσταση των κρατικών πινακίδων"
όπως αυτό ορίζεται στην Β39170/850/1997 (124 Β') απόφασή μας.
6. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ
7. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ, της τελευταίας
πενταετίας.
στ. Προτού να γίνει απογραφή και χορήγηση των νέων κρατικών πινακίδων,
θα πρέπει προηγουμένως να ελεγχθεί, ότι, το αυτοκίνητο (Ε.Δ.Χ. ή Φ.Δ.Χ.)
κυκλοφορεί νόμιμα σαν δημόσιας χρήσης.
ζ. Ειδικά για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, κατά τη χορήγηση της
νέας άδειας κυκλοφορίας και επί του σώματος αυτής θα αναγράφεται και ο
ειδικός αριθμός αυτού (παρμπρίζ).
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. Α/36117/2217/00 (ΦΕΚ 1026 Β) ΑΠΟΦΑΣΗ
YΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1. Επιτρέπουμε την αντικατάσταση:
α. Των κρατικών πινακίδων των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών,
που φέρουν κρατικές πινακίδες με συνδυασμό δύο (2) γραμμάτων, με κοινές
κρατικές πινακίδες με συνδυασμό τριών (3) γραμμάτων, λόγω απώλειας,
κλοπής, φθοράς ή καταστροφής.
β. Των ειδικών χαρακτηριστικών πινακίδων, ερυθρού χρώματος, που φέρουν
τα αυτοκίνητα οχήματα που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές
επιβαρύνσεις ή και ατελώς, με κοινές κρατικές πινακίδες λόγω λήξης του
χρονικού περιορισμού μεταβίβασης ή καταβολής των αναλογούντων δασμών
και φόρων.

2. Εάν δηλωθεί απώλεια, κλοπή, φθορά ή καταστροφή των ειδικών
χαρακτηριστικών πινακίδων, ερυθρού χρώματος, της περίπτωσης β της
παραγράφου 21 της παρούσας, πριν τη λήξη του χρονικού περιορισμού
μεταβίβασης ή πριν την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων,
επαναχορηγείται ο ίδιος αριθμός κυκλοφορίας.
3. Σε περίπτωση νέας αντικατάστασης, λόγω απώλειας, κλοπής, φθοράς ή
καταστροφής των χορηγηθεισών κρατικών πινακίδων της παραγράφου 1,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της υπ΄αριθ. Β/24177/667/1999 (Β΄36)
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4. Αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, κάθε κατηγορίας, που τίθενται σε
κυκλοφορία, σε αντικατάσταση άλλων ομοίων, αποχαρακτηρισθέντων, στο
νέο τιθέμενο σε κυκλοφορία, αυτοκίνητο όχημα, θα χορηγούνται οι κρατικές
πινακίδες που έφερε το αποχαρακτηρισθέν αυτοκίνητο όχημα.
Από της ισχύος της παρούσας καταργούνται οι με αριθμό 26700/1728/1984
(Β' 651) και 30360/2797/1990 (Β' 563) αποφάσεις μας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η υπ' αριθμ. 19800/1982 (Β' 455)
απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 1999

