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Αθήνα, 30 Γεκεμβρίοσ 2010   
                
Aρ.Πρωη. :  οικ. 2782/27234 
ΑΓΑ:  
 
ΠΡΟ 
 
Ω Ο ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 
 

ΘΔΜΑ: «Απόζσρζη επιβαηικών κραηικών ασηοκινήηων μεγάλοσ κσβιζμού» 
 
Σηελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε 129/2534/20-01-2010 (ΦΔΚ 108/B’/4-2-2010) 

ησλ Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Οηθνλνκηθώλ «Καζνξηζκόο δηθαηνύρσλ ρξήζεο θαη αλώηαηνπ νξίνπ θπβηζκνύ 

Κξαηηθώλ Απηνθηλήησλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα Κξαηηθά Απηνθίλεηα» 

πξνβιέπεηαη όηη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα άλσ ησλ 1.400 cc απνζύξνληαη από ηελ 

θπθινθνξία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 6400/2060/1984 (ΦΔΚ 387/Β΄). 

Με ζηόρν λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηώλ, επηηξέπεηαη 

ε δηαηήξεζε ησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ ηα νπνία είλαη απολύηως απαραίηηηα 

γηα ηελ εμππεξέηεζε κόλν ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπο.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε Γ/λζε Κξαηηθώλ Απηνθηλήησλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο 

Γ.Γ.Γ.Γ. θαη Η.Γ. ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη νη Γεληθέο Γξακκαηείεο ησλ Πεξηθεξεηώλ όιεο ηεο ρώξαο, ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λ. 2647/1998 ζα αμηνινγνύλ ηηο αλάγθεο ησλ Υπεξεζηώλ θαη ζα εμεηάδνπλ 

πνηα νρήκαηα κεγαιύηεξνπ ηνπ επηηξεπόκελνπ θπβηζκνύ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεζνύλ, όρη πνιπηειή, με ηην προϋπόθεζη όηι θα λαμβάνονηαι σπόψη 

οι ιδιαίηερες ζσνθήκες ποσ επικραηούν και ειδικόηερα: 

- ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο (νξεηλέο θαη δύζβαηεο πεξηνρέο, θαζώο θαη 

πεξηνρέο κε κε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο) ησλ εμππεξεηνύκελσλ 

πεξηνρώλ, αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ελώ νη Υπεξεζίεο εδξεύνπλ ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο, δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε νξεηλέο θαη δύζβαηεο πεξηνρέο 

εθηειώληαο γεσινγηθέο κειέηεο, ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο, αξραηνινγηθέο 

αλαζθαθέο θ.η.ι.) 
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- ε αλάγθε ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ησλ Υπεξεζηώλ (π.ρ. απηνθίλεηα πνπ 

θαιύπηνπλ ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην 

ζπίηη») 

- ε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ (πγεηνλνκηθνί, 

θηεληαηξηθνί, αγνξαλνκηθνί έιεγρνη)                 

- νη ππνρξεώζεηο νξηζκέλσλ Υπεξεζηώλ πνπ πεγάδνπλ από ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) 

 

Οη ινηπέο Υπεξεζίεο πνπ δελ πιεξνύλ ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο 

παξαθαινύληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ζηαδηαθά ηα απηνθίλεηα κεγάινπ θπβηζκνύ 

πνπ δηαζέηνπλ, απνζύξνληάο ηα από ηελ θπθινθνξία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο 6400/20601984 ΦΔΚ(387/Β), κε άιια απηνθίλεηα κηθξνύ θπβηζκνύ ηα νπνία 

κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ από ηηο θαηά ηόπνπο Υπεξεζίεο ηνπ ΟΓΓΥ ΑΔ θαη ηα 

ηεισλεία όιεο ηεο ρώξαο.  

Οη Γεληθέο Γξακκαηείεο ησλ Πεξηθεξεηώλ παξαθαινύληαη, θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

απαξέγθιηηε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο πξναλαθεξζείζαο ΚΥΑ 129/2534/20-

01-2010 (ΦΔΚ 108/B’/4-2-2010) θαη ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ θαη λα ελεκεξώλνπλ 

ηελ Υπεξεζία καο γηα ηελ πξόνδν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Υπελζπκίδεηαη θαη πάιη όηη νη Γεληθνί Γξακκαηείο Υπνπξγείσλ, νη Γεληθνί 

Γξακκαηείο Πεξηθεξεηώλ, νη Γήκαξρνη θαη ινηπά πξόζσπα, όπσο αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 3 ηεο παξαπάλσ ΚΥΑ, δε δηθαηνύληαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θξαηηθνύ 

απηνθηλήηνπ, αιιά εμππεξεηνύληαη κε ηα απηνθίλεηα ησλ Υπεξεζηώλ ηνπο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ ηνπο αλαγθώλ. 

Τέινο, δελ επηηξέπεηαη ζηνπο Γεκάξρνπο θαη γεληθά ζηα πξόζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ άξζξν, νη νπνίνη ζα δηαηεξήζνπλ απηνθίλεηα 

κεγαιύηεξνπ θπβηζκνύ ζηηο Υπεξεζίεο ηνπο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ θαη κέρξηο όηνπ απνθηήζνπλ κηθξό απηνθίλεην, λα 

θπθινθνξνύλ εληόο ηνπ Γήκνπ, κε ηα κεγάια απηνθίλεηα. 

 
         

     Ο    ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
  
 

 
                       ΓΔΩΡΓΙΟ 

ΝΣΟΛΙΟ    
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 
-     Γξαθείν Υπνπξγνύ 
- Γξαθεία Υθππνπξγώλ 
- Γξαθεία Γεληθώλ Γξακκαηέσλ 

- Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 
 

 ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΜ/ΡΥΗ Γ/ΝΣΗ 
ΓΔΝ. 

Γ/ΝΣΗ 
ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 

    

ΗΜΔΡ/ΝΙΑ 
 
 

    

ΟΝΟΜ/ΝΟ Δ.ΚΟΝΣΟΓΗΜΑ Γ.ΥΑΡΙΣΑΚΗ Θ.ΒΑΙΛΔΙΟΤ Μ.ΚΟΣΡΩΝΙΑ Δ.ΜΠΔΡΓΔΛΔ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
 
 

1. Όια ηα Υπνπξγεία 
      α) Γξαθεία Υπνπξγώλ, Υθππνπξγώλ, Γεληθώλ  &  Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ 
      β) Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ 
 
      
2. Όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο 
     α) Γξαθεία Γεληθώλ Γξακκαηέσλ Πεξηθεξεηώλ 
     β) Γηεπζύλζεηο Γηνίθεζεο έδξεο Πεξηθεξεηώλ 
      
3. Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γεληθή 
Γηεύζπλζε Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
    
4. Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο 
 
5. Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 
 
6. Δ.Ν.Α.Δ. 
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