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Ειςαγωγι 

τόχοσ 

Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ ςυγκζντρωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ 

των κρατικϊν οχθμάτων, θ αναλυτικι καταγραφι, θ ερμθνεία του κακϊσ και θ καταγραφι 

τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Εν ςυνεχεία, με τθν παροφςα 

μελζτθ γίνεται προςπάκεια εντοπιςμοφ προβλθματικϊν ςθμείων του υφιςτάμενου 

κακεςτϊτοσ, θ ανάδειξθ πικανϊν αδυναμιϊν κακϊσ και θ υποβολι προτάςεων για τθν 

ορκολογικι διαχείριςθ τθσ τόςο ςε επίπεδο κεντρικισ διοίκθςθσ όςο και από το ςφνολο των 

φορζων του δθμοςίου. 

 

Περί κρατικϊν οχθμάτων τθ ςιμερον θμζρα και διαχείριςθσ τουσ 

Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ 

Για να διεξαχκεί μία ποιοτικι ζρευνα, ο ερευνθτισ οφείλει να ακολουκιςει κάποια βιματα. 

Το πρϊτο βιμα είναι ο ερευνθτισ να προςδιορίςει το φαινόμενο και τουσ ςτόχουσ τθσ 

ζρευνασ, να κζςει ερωτιματα, να αναηθτιςει δεδομζνα. Ζπειτα, να εκτιμιςει τα πρακτικά 

ηθτιματα του κζματοσ ι ακόμθ και να αναδείξει τα ενδεχόμενα προβλιματα που δφνανται 

να προκφψουν και τζλοσ να προτείνει πικανζσ λφςεισ. 

Η ποιοτικι μζκοδοσ εν προκειμζνω κεωρικθκε καταλλθλότερθ αναφορικά με τθ 

ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων ωσ προσ τθν περιγραφι και ερμθνεία τόςο του 

κεςμικοφ πλαιςίου των κρατικϊν οχθμάτων όςο και τθσ καταγραφισ τθσ παροφςασ 

κατάςταςθσ που επικρατεί.  

Οι ποιοτικζσ μζκοδοι δίνουν τθν ευκαιρία ςτον ερευνθτι να εμβακφνει ςτθν κατάςταςθ τθν 

οποία μελετά. Οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται για τθν ποιοτικι ζρευνα είναι θ 

παρατιρθςθ, οι ςυνεντεφξεισ κακϊσ και θ μελζτθ περίπτωςθσ. 

Α.1 Μελζτθ Θεςμικοφ πλαιςίου διαχείριςθσ των κρατικϊν οχθμάτων  

Το πρϊτο και βαςικό εργαλείο τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτζλεςε ο εντοπιςμόσ του 

κεςμικοφ πλαιςίου, θ μελζτθ του, θ ερμθνεία εννοιϊν κακϊσ και θ εφαρμογι του κεςμικοφ 

πλαιςίου ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ. 

Αρχικά, ωσ προσ το κεςμικό πλαίςιο, το Νομοκετικό Διάταγμα 2396/1953, αποτελεί τον 

πρϊτο βαςικό νόμο, ο οποίοσ αναφζρεται ςτα ηθτιματα χριςθσ και κίνθςθσ, ςε όλα τα 

κρατικά αυτοκίνθτα οχιματα, του Δθμόςιου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Ρ.Δ.Δ. κ.λπ. Εν ςυνεχεία, 

εντοπίςαμε τθν υπ’ και αρικμ. 129/2534/2010 ΦΕΚ108/Β/4-2-2010 κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, όπωσ 
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τροποποιικθκε και ιςχφει, θ οποία ρυκμίηει ηθτιματα που αφοροφν τον κακοριςμό 

δικαιοφχων χριςθσ κακϊσ και άλλα ηθτιματα που ςχετίηονται με τα αυτοκίνθτα αυτά, όπωσ 

τα διακριτικά τουσ γνωρίςματα, οι περιοριςμοί και οι ζλεγχοι τθσ κίνθςισ τουσ κ.λπ. Με τθν 

υπ’ αρικμ. ΚΥΑ 1450/21942/8-11- 11 ΦΕΚ β 11-11-112708 τροποποιικθκε θ ωσ άνω ΚΥΑ 

129/2010 ωσ προσ το ανϊτατο όριο κυβιςμοφ οχθμάτων του Σϊματοσ Διϊξεωσ Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ ενϊ με τθν υπ’ αρικμ. ΚΥΑ 5122 ΦΕΚ Β 401 10-2-2020 ςυμπεριλιφκθκε και θ 

δυνατότθτα χριςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων του Δθμοςίου. 

Η διαδικαςία αγοράσ και διάκεςθσ οχθμάτων του Δθμοςίου κακϊσ και θ διαδικαςία 

μίςκωςθσ οχθμάτων ορίηονται από τισ υπ’ αρικμ. αποφάςεισ ΥΡ.Ρ.ΚΥΒ. 6400/2060/14-7-

1984 (Τ β ΦΕΚ 387) και Υ.Α. 5100/1600/1984, αντιςτοίχωσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι με τον Ν. 

4172/2013 ζγινε μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων εποπτείασ από τθν Κεντρικι Υπθρεςία ςτισ 

οικείεσ υπθρεςίεσ οργανιςμοφ ι φορζα ςτισ οποίεσ κατά τθν ψιφιςθ του Ν.4172/13 είχαν 

διατεκεί τα κρατικά οχιματα. Ο ζλεγχοσ χριςθσ και κυκλοφορίασ των κρατικϊν οχθμάτων 

κακϊσ και θ αρμόδια αρχι για τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ ορίηεται από το Ν. 4674/2020. Η 

ςτάκμευςθ των ωσ άνω υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων κακϊσ και το προςωπικό ςτο οποίο, 

ενδεχομζνωσ κα ανατεκεί θ φφλαξθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων, ρυκμίηεται ςφμφωνα με 

τθν κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ με 

αρικμό 5750/32572/1994 (ΦΕΚ 894/Β’). Ακολοφκωσ, το άρκρο 47 του Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 

74/Α/2014, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, προβλζπει τθν οδιγθςθ και ζγκριςθ κατϋ 

εξαίρεςθ οδιγθςθσ Κρατικϊν Αυτοκινιτων από υπαλλιλουσ που δεν κατζχουν 

νομοκετθμζνθ κζςθ οδθγοφ. Ωςτόςο, δεν κα μποροφςε να παραλθφκεί και το νομοκετικό 

πλαίςιο που ρυκμίηει τισ ποινζσ, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ του Ν.Δ. 

2396/1953 ενϊ ςε περίπτωςθ τροχαίου ατυχιματοσ ςτο οποίο εμπλζκεται κρατικό όχθμα 

εφαρμόηονται και οι διατάξεισ του Ν. 976/1979. 

Συμπλθρωματικά, για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του ςκοποφ του νομοκζτθ, κρίνεται 

αναγκαία θ αποςαφινιςθ οριςμζνων εννοιϊν, όπωσ είναι για παράδειγμα οι ζννοιεσ 

‘κρατικό όχθμα’, ‘υπθρεςιακό όχθμα’, ‘πρόςωπα’ και ‘υπθρεςίεσ’.  

Μζςα από τθν μελζτθ των ωσ άνω διατάξεων γεννϊνται ερωτιματα, τα οποία τζκθκαν ςε 

αρμόδια πρόςωπα υπό τθν μορφι τθσ ςυνζντευξθσ, προκειμζνου να προςεγγίςουμε τθν 

αλθκινι πραγματικότθτα, να δοκοφν απαντιςεισ ωσ προσ τθν κατάςταςθ που επικρατεί 

ςιμερα και να αποςαφθνιςτοφν διάφορα προβλθματικά ςθμεία. 

Α.2 υνζντευξθ 

Η ςυνζντευξθ είναι ζνα από τα βαςικότερα εργαλεία τθσ ποιοτικισ μεκόδου. 

Ρρόκειται για τθν αλλθλεπίδραςθ, τθν επικοινωνία μεταξφ προςϊπων, που κακοδθγείται 

από τον ερευνθτι ι ερωτϊντα με ςτόχο τθν απόςπαςθ πλθροφοριϊν ςχετιηόμενων με το 

αντικείμενο τθσ ζρευνασ (Cohen και Manion, 1992). Η ειδοποιόσ διαφορά τθσ ςυνζντευξθσ 
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από μία απλι ςυηιτθςθ, είναι ότι θ ςυνζντευξθ αποτελεί το βαςικό εργαλείο τθσ ζρευνασ, 

ζνασ ζμμεςοσ τρόποσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν. Οι ςυνεντεφξεισ οφείλουν να υπακοφουν 

ςτθν επιςτθμονικι δεοντολογία όπωσ αυτι εκφράηεται από ζνα ςφνολο κανόνων. Οι 

κανόνεσ αυτοί κακορίηουν το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο διεξάγονται οι ςυνεντεφξεισ, 

διατυπϊνονται οι ερωτιςεισ και τελείται γενικότερα θ επικοινωνία ςυνεντευκτι – 

ςυνεντευξιαηόμενου, αφοφ ζχει δοκεί θ πρότερθ ςυγκατάκεςθ του ςυνεντευξιαηόμενου. 

Με τθ ςυνζντευξθ δθμιουργείται μία κοινωνικι ςχζςθ ανάμεςα ςτον ςυνεντευκτι και τον 

ςυνεντευξιαηόμενο. Η ςυνζντευξθ διακρίνεται ςε δομθμζνθ ςυνζντευξθ - μθ δομθμζνθ ι 

θμι-κατευκυνόμενθ ςυνζντευξθ κακϊσ και άμεςθ -ζμμεςθ ςυνζντευξθ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, ο ερωτϊμενοσ καλείται να απαντιςει ςε μία 

ςειρά ερωτιςεων που προκακορίηεται από το ζντυπο τθσ ςυνζντευξθσ ενϊ θ μθ δομθμζνθ 

ςυνζντευξθ ςτθρίηεται ςε μία ελεφκερθ ςυηιτθςθ. Στισ άμεςεσ και τισ ζμμεςεσ παίηει ρόλο ο 

διαχωριςμόσ που γίνεται καταρχάσ από τθν πλευρά του ερευνθτι και κατά ςυνζπεια και 

από τθν πλευρά του ερωτϊμενου και αφορά ςτο ςκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται θ 

ςυνζντευξθ. 

Ππωσ γίνεται αντιλθπτό από τθν ωσ άνω αναφορά, θ ποιοτικι προςζγγιςθ είναι ςαφϊσ 

καταλλθλότερθ για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, κακϊσ μζςα από τθν αναλυτικι 

καταγραφι του κεςμικοφ πλαιςίου των κρατικϊν οχθμάτων και τθσ παροφςασ κατάςταςθσ, 

δίνεται θ δυνατότθτα να εντοπιςτοφν ηθτιματα και προβλθματικζσ που ανακφπτουν από το 

υφιςτάμενο κακεςτϊσ. 

 

Β. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΨΗ 

Η Ομάδα ζργου, ςτο πλαίςιο του δεφτερου ςταδίου τθσ μελζτθσ, εντόπιςε και 

κατθγοριοποίθςε τα νομοκετιματα που αφοροφν ςτα κρατικά οχιματα. Ο κατωτζρω 

πίνακασ αποτυπϊνει περιλθπτικά τθ νομικι πράξθ, το κζμα και τθν ρφκμιςθ που αφορά ςε 

ςχζςθ με τθν μελζτθ και τθν ρφκμιςθ που προζβλεψε ο νομοκζτθσ. Η ανάλυςθ 

εμπεριζχεται ςτο κυρίωσ κείμενο που ακολουκεί. 

# ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΘΕΜΑ/ΡΤΘΜΙΗ 

1 ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2396/1953 Βαςικόσ νόμοσ για ηθτιματα χριςθσ και κίνθςθσ 

ςε όλα τα κρατικά αυτοκίνθτα οχιματα του 

γενικότερου Δθμόςιου (Ο.Τ.Α.Ν.Ρ.Δ.Δ. κλπ). 

Κυρϊςεισ για παραβάςεισ των διατάξεων. 
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2 Ν.976/79 ΦΕΚ 236 Α 1979 φκμιςθ για τροχαία ατυχιματα ςτα οποία 

εμπλζκονται κρατικά οχιματα. 

3 ΚΥΑ 129/2010 Κακοριςμόσ δικαιοφχων χριςεωσ οχθμάτων και 

άλλα ηθτιματα, όπωσ τα διακριτικά τουσ 

γνωρίςματα, οι περιοριςμοί και οι ζλεγχοι τθσ 

κίνθςισ τουσ. 

4 ΥΡ.Ρ.ΚΥΒ. 6400/2060/14-7-1984 (Τ 

β ΦΕΚ 387) 

Διαδικαςία αγοράσ και διάκεςθσ οχθμάτων του 

Δθμοςίου. 

5 Υ.Α. 5100/1600/1984 Διαδικαςία μίςκωςθσ οχθμάτων του Δθμοςίου. 

6 ΚΥΑ 1450/21942/8-11- 11 ΦΕΚ β 11-

11-112708 (Τροποποίθςθ ΚΥΑ 

129/2010) 

Αλλαγι ανϊτατου ορίου κυβιςμοφ οχθμάτων 

Σϊματοσ Διϊξεωσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

7 N. 4172/13 ΦΕΚ 167 Α.92-93 Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων εποπτείασ από τθν 

κεντρικι Υπθρεςία ςε Υπουργεία. 

8 Ν.4250/2014 Ρρόςωπα δικαιοφμενα να οδθγοφν κρατικά 

οχιματα. 

9 ΚΥΑ 5122 ΦΕΚ Β 401 10-2-2020 

(Τροποποίθςθ ΚΥΑ 129/2010) 

Ηλεκτρικά Οχιματα του Δθμοςίου. 

10 Ν.4674/2020 Ζλεγχοσ χριςθσ και κυκλοφορίασ των κρατικϊν 

οχθμάτων. 

 

Β.1 Ειςαγωγι 

Το κεςμικό πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ κρατικϊν οχθμάτων αποτελείται από ζνα ςφνολο 

νομοκετθμάτων, όπωσ το Νομοκετικό Διάταγμα 2396/1953, θ υπ’ αρικμ. 129/2534/2010 

ΚΥΑ, οι υπ’ αρικμ. 6400/2060/14-7-1984 και 5100/1600/1984 Υπουργικζσ Αποφάςεισ, ο 

Ν.4250/2014, ο N. 4172/13 κακϊσ και θ υπ’ αρικμ. 5122/2020 Υπουργικι Απόφαςθ ΦΕΚ Β 

401 10-2-2020, κακζνα από τα οποία ρυκμίηει διαφορετικά ηθτιματα κεντρικισ ςθμαςίασ. 

Η παροφςα μελζτθ κα προςπακιςει να καταγράψει τα περιςςότερα από αυτά και να 

περιγράψει αναλυτικά τθν παροφςα κατάςταςθ, μελετϊντασ τόςο μεμονωμζνα όςο και 

ςυνδυαςτικά οριςμζνα ηθτιματα. 
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Β.2 Θεςμικό πλαίςιο διαχείριςθσ κρατικϊν οχθμάτων 

Β.2.1. Νομοθετικό Διάταγμα 2396/19531 

Στο πλαίςιο τθσ μελζτθσ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ διαχείριςθσ των κρατικϊν οχθμάτων, 

δεν μπορεί να μθν ςυμπεριλθφκεί το εξζχουςασ ςθμαςίασ Νομοκετικό Διάταγμα 

2396/1953, το οποίο και ζφερε τθν επικεφαλίδα «Ρερί κανονιςμοφ χριςεωσ και κινιςεωσ 

αυτοκινιτων οχθμάτων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ και των 

εν γζνει Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου». Η ςθμαςία του εν λόγω νομοκετιματοσ 

ζγκειται ςτο ότι πρόκειται για τθν πρϊτθ ουςιαςτικι, οργανωμζνθ προςπάκεια οργάνωςθσ 

και ρφκμιςθσ των ηθτθμάτων, τα οποία ςχετίηονται με οριςμζνο τρόπο με τθ χριςθ και 

κίνθςθ των οχθμάτων, τα οποία μποροφν να χαρακτθριςκοφν ωσ κρατικά ενϊ ςτισ διατάξεισ 

του νόμου αυτοφ γίνεται αναφορά ςε κρατικά οχιματα χωρίσ προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ 

του όρου «κρατικό όχθμα».  

Β.2.2. Οριςμόσ κρατικοφ οχήματοσ 

Από το περιεχόμενο των ρυκμίςεων του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ, κακϊσ και εκείνων τθσ 

υπ’ αρικμ. 129/2534/2010 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ2, όπωσ κα αναλυκεί παρακάτω, αλλά και τθ 

χρθςιμοποιοφμενθ ςτα εν λόγω νομοκετιματα ορολογία, προκφπτει ότι ωσ «κρατικό 

όχθμα» νοείται εκείνο που ανικει ιδιοκτθςιακά ι κατζχεται και χρθςιμοποιείται από τουσ 

φορείσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953, όπωσ αναφζρκθκε για τθν 

εκπλιρωςθ των λειτουργικϊν τουσ αναγκϊν. 

Ωσ λειτουργικζσ ανάγκεσ νοοφνται εκείνεσ, θ κάλυψθ των οποίων αποτελεί τον κφριο και 

κακοριςτικό ςκοπό φπαρξθσ τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ θ χριςθ του κρατικοφ οχιματοσ 

ςυνδζεται αναπόςπαςτα με το ςκοπό τθσ αποςτολισ τθσ (όπωσ λ.χ. τα αςκενοφόρα 

οχιματα για το Ε.Κ.Α.Β. ι τα πυροςβεςτικά για τθ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία) ι ςυμβάλλει 

αποφαςιςτικά ςτθν άςκθςθ ςχετικισ αρμοδιότθτάσ τθσ (όπωσ λ.χ. τα απορριμματοφόρα 

οχιματα των Διμων) και, αφετζρου εκείνεσ που θ ικανοποίθςι τουσ υποβοθκά 

υποςτθρικτικά τθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ (όπωσ λ.χ. επί μεταφοράσ με κρατικό όχθμα 

προςϊπων που απαςχολοφνται ςτθν υπθρεςία ι πραγμάτων αυτισ). 

Ωσ εκ τοφτου, εν προκειμζνω θ ζννοια τθσ λειτουργικισ ανάγκθσ δεν διαφοροποιείται από 

εκείνθ τθσ υπθρεςιακισ ανάγκθσ, ωσ προσ το ηιτθμα τθσ χριςθσ εκ μζρουσ των φορζων τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 των κρατικϊν οχθμάτων. 3  

Στισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω ΚΥΑ γίνεται χριςθ του όρου «υπθρεςιακά αυτοκίνθτα»4 χωρίσ ο 

κανονιςτικόσ νομοκζτθσ να προςδιορίηει το περιεχόμενο τθσ ζννοιάσ του. Η χριςθ του εν 

                                            
1 ΦΔΚ 117/Α/8-5-1953 
2 ΦΔΚ 108/Β/4-2-2010 
3 ΓλΝΣΚ 115/2019 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%bd-%ce%b4-239653-%cf%84%ce%b7%cf%82-78-%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%bf%cf%85-1953-%cf%86%ce%b5%ce%ba-1171953-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b1/
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λόγω όρου ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ φαίνεται να ζχει τθν ίδια 

ζννοια με τθ χριςθ του όρου «κρατικά οχιματα» που χρθςιμοποιείται ςτισ διατάξεισ του 

Ν.Δ. 2396/1953, ανεξαρτιτωσ του κεωρθτικοφ εννοιολογικοφ περιεχομζνου των δφο αυτϊν 

όρων. Ενδεικτικά αναφζρεται εν προκειμζνω ότι ςτα άρκρα 5 παρ. 4, 7 παρ.1 και 10 παρ. 2 

αυτισ γίνεται χριςθ, αντίςτοιχα, των όρων «…επιβατικϊν κρατικϊν αυτοκινιτων…», 

«…κρατικό αυτοκίνθτο…», «…αυτοκίνθτα των δθμοςίων υπθρεςιϊν…», και «…κίνθςθ 

υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων…», χωρίσ να προκφπτει δικαιολογθτικόσ λόγοσ διαφοροποίθςθσ 

τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ κάκε φορά ορολογίασ. Συνεπϊσ, το εννοιολογικό περιεχόμενο εν 

προκειμζνω των όρων «κρατικό όχθμα» και «υπθρεςιακό όχθμα» ςτα ανωτζρω 

νομοκετιματα είναι ταυτόςθμο. 

Β.2.3. Προμήθεια κρατικϊν οχημάτων 

Η προμικεια επιβατικϊν υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων πραγματοποιείται είτε μζςω αγοράσ 

από το ελεφκερο εμπόριο (υπ’ αρικμ. ΥΡ.Ρ.ΚΥΒ. 6400/2060/19845), είτε μζςω μίςκωςθσ 

(υπ’ αρικμ. 5100/1600/19846 Υπουργικι Απόφαςθ) για τισ περιπτϊςεισ κυρίωσ άμεςθσ και 

βραχυπρόκεςμθσ εξυπθρζτθςθσ αναγκϊν, όπωσ για παράδειγμα θ μίςκωςθ οχθμάτων από 

το Υπουργείο Εξωτερικϊν κατά τθν επίςκεψθ επίςθμων προςκεκλθμζνων ςτθ χϊρα μασ. 

Ειδικότερα, με τθν ζννοια τθσ προμικειασ εννοείται θ αγορά από το ελεφκερο εμπόριο, θ 

ςφμβαςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, θ διάκεςθ από τθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Δθμόςιου 

Υλικοφ τθσ ΑΑΔΕ (πρϊθν ΟΔΔΥ) και θ δωρεά. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 5 τθσ υπ’ αρικμ. 

129/2534/2010 ΚΥΑ, επιτρζπεται θ προμικεια επιβατικϊν υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων νζασ 

αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ χαμθλϊν ρφπων, φιλικϊν προσ το περιβάλλον, από τον ΟΔΔΥ, 

πλζον ΔΔΔΥ, από το ελεφκερο εμπόριο και με τθ διαδικαςία τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 

εφόςον πλθροφν τισ εξισ προδιαγραφζσ: για τα αυτοκίνθτα πολιτικϊν υπθρεςιϊν: α. 1600 

cc, εκπομπισ CO2 μζχρι 160 gr/km, κατανάλωςθ βενηίνθσ μζχρι 7 lt ανά 100 km και κόςτουσ 

ζωσ 20.000 ευρϊ για τα οριηόμενα κατωτζρω αυτοκίνθτα και 1400 cc, εκπομπισ CO2 μζχρι 

150 gr/km, κατανάλωςθ βενηίνθσ μζχρι 6,5 lt ανά 100 km και κόςτουσ ζωσ 18.000 ευρϊ για 

τα αντιςτοίχωσ οριηόμενα κατωτζρω αυτοκίνθτα (βλ Επιτρεπόμενο όριο κυβιςμοφ 

υπθρεςιακϊν οχθμάτων). 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ αγορά με χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) προςτζκθκε δυνάμει 

του Ν. 1665/19867, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν. 4887/2022, ενϊ ςφμφωνα με 

τισ τελευταίεσ διατάξεισ, ςτο άρκρο 23 του Νόμου 4674/2020 προβλζπεται θ προμικεια 

θλεκτρικϊν και υβριδικϊν υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων, οχθμάτων εναλλακτικϊν καυςίμων, 

όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 του ν. 4439/2016 (Αϋ 222), κακϊσ και οχθμάτων με κινθτιρεσ 

εςωτερικισ καφςθσ, ςφμφωνα με τα κατά περίπτωςθ ιςχφοντα ευρωπαϊκά πρότυπα 

εκπομπϊν ρφπων.  

                                                                                                                             
4 Δλδεηθηηθά όπσο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 4, 5, 9, 10, 11, 13,14 θαη 15 ηεο ππ’ αξηζκ. 129/2534/2010 ΚΥΑ 
5 ΦΔΚ 421/Β/1984  
6 ΦΔΚ 387/Β/14-6-1984 
7 ΦΔΚ 194/Α/4-12-1986 
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Διευκρινίηεται ότι οι Βουλευτζσ ςτουσ οποίουσ ζχει διατεκεί αυτοκίνθτο με ςφμβαςθ 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, υποχρεοφνται να το χρθςιμοποιοφν και ωσ υπουργικό, εφόςον 

ςτο πρόςωπο τουσ ςυντρζχει θ ιδιότθτα του Υπουργοφ, Αναπλθρωτι Υπουργοφ ι 

Υφυπουργοφ, χωρίσ να δικαιοφνται άλλο αυτοκίνθτο. 

Β.2.4. Δυνατότητα χορήγηςησ κρατικοφ οχήματοσ 

Στο Νομοκετικό Διάταγμα 2396/1953, προβλζπεται με ρθτό τρόπο θ δυνατότθτα να 

ορίηονται οι Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι των εν 

γζνει Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου ι Ειδικϊν Λογαριαςμϊν ι Υπθρεςιϊν με ίδια 

διαχείριςθ, θ οποία δεν εντάςςεται ςτο πλαίςιο του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, όπωσ και 

Τράπεηεσ, Οργανιςμοί, Επιχειριςεισ ι Εταιρείεσ Κοινισ Ωφζλειασ, οι οποίεσ 

χρθματοδοτοφνται από το Δθμόςιο ι και ςε περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ τζτοιου είδουσ 

νομικά πρόςωπα ζχουν ςυμβατικζσ ςχζςεισ με το Δθμόςιο, οι οποίεσ κα μποροφν να 

χρθςιμοποιοφν αυτοκίνθτα, είτε κρατικά, είτε όχι. Ο οριςμόσ αυτόσ μπορεί να 

πραγματοποιθκεί, βάςει των όςων περιζχονται ςτο γράμμα τθσ διάταξθσ με αποφάςεισ του 

Ρροζδρου του Υπουργικοφ Συμβουλίου, οι οποίεσ δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. Με τισ ωσ άνω αποφάςεισ, μπορεί ακόμα και να καταργείται κάποιο 

ενδεχόμενο δικαίωμα χριςθσ οχθμάτων, το οποίο πικανϊσ διζκεταν οριςμζνα εκ των 

αναφερκζντων νομικϊν προςϊπων. 

Στθ ςυνζχεια δφναται να ορίηονται πρόςωπα, ςτα οποία κα χορθγείται δικαίωμα να 

χρθςιμοποιοφν αυτοκίνθτα – κρατικά οχιματα, κακϊσ και θ δυνατότθτα κατάργθςθσ 

τζτοιου είδουσ δικαιωμάτων, τα οποία τυχόν υφίςτανται από προγενζςτερο χρόνο. 

Επιπλζον, ςτο ωσ άνω νομοκζτθμα προβλζπεται θ δυνατότθτα κακοριςμοφ των τφπων και 

κατθγοριϊν των αυτοκινιτων, τα οποία ςε κάκε περίπτωςθ κα διατίκενται, κακϊσ και κάκε 

άλλθ λεπτομζρεια, θ οποία ςχετίηεται με αυτά. Οι ίδιεσ αποφάςεισ του Ρροζδρου του 

Υπουργικοφ Συμβουλίου, μποροφν να ρυκμίηουν και κάκε ηιτθμα, το οποίο ςχετίηεται με 

τθν διάκεςθ, τθν κυκλοφορία και τον ζλεγχο κίνθςθσ των ςυγκεκριμζνων αυτοκινιτων – 

κρατικϊν οχθμάτων, κακϊσ και να επιβάλλουν περιοριςμοφσ ι και απαγορεφςεισ ςχετικά 

με τθν χριςθ αυτϊν, κακϊσ και όςον αφορά τθν κατανάλωςθ καυςίμων.8 Ρεραιτζρω από 

τα όςα προκφπτουν από το γράμμα τθσ περίπτωςθσ ςτϋ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του 

άρκρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953, δίνεται θ δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ ειδικισ υπθρεςίασ, με 

τθν ονομαςία Υπθρεςία Ελζγχου Κρατικϊν Αυτοκινιτων, ζργο τθσ οποίασ είναι θ 

παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των όςων προβλζπονται ςτισ προαναφερκείςεσ περιπτϊςεισ, 

ενϊ ςθμειϊνεται ότι το προςωπικό τθσ κα λαμβάνεται με αποςπάςεισ από άλλεσ υπθρεςίεσ 

και με ςτόχο, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, τθν παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ ςτθν πράξθ, των 

ρυκμίςεων, οι οποίεσ εμπεριζχονται ςτθν παράγραφο 1 του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 

2396/1953. 9 Μζχρι προςφάτωσ, υφίςτατο Κεντρικι Υπθρεςία εντόσ τθσ δομισ του ΥΡΕΣ 

                                            
8 αξ. 1 παξ. 1 πεξ. δ΄ θαη ε΄ Ν.Γ. 2396/1953 
9 Αξ. 27 παξ. 4 ηνπ Ν. 4325/15 (ΦΔΚ 47/11.05.2015 ηεύρνο Α’): «4. Η αξκνδηόηεηα γηα ηελ έγθξηζε απνδνρήο 

δσξεάο απηνθηλήησλ πξνο ηνπο Ο.Τ.Α. α’ θαη β’ βαζκνύ (άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ.2396/1953, Α’ 117 θαη π.α. 



11 | Σ ε λ ί δ α  

 

αλλά ζχει πλζον καταργθκεί. Δυνάμει του Ν. 2647/199810 οι αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ 

οφείλουν να διακζτουν παρόμοιεσ υπθρεςίεσ αλλά ςτθν πραγματικότθτα, εκτόσ από τισ 

μεγάλεσ περιφζρειεσ (όπωσ ενδεικτικϊσ Ακινα, Ρειραιά, Θεςςαλονίκθ), ςτισ υπόλοιπεσ, 

λόγω του φόρτου εργαςίασ των υπαλλιλων αλλά και τον αρικμό των υπαλλιλων ςτισ 

αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ, θ επικοινωνία δεν είναι εφικτι ανά πάςα ςτιγμι, και για το λόγο 

αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ςυνεχϊσ ενθμζρωςθ ωσ προσ τθ λειτουργία τουσ11.  

Β.2.5. Απαγόρευςη χρήςησ και κυκλοφορίασ κρατικϊν οχημάτων 

Βάςει του ωσ άνω Νομοκετικοφ Διατάγματοσ δφνανται, με αποφάςεισ του Ρροζδρου του 

Υπουργικοφ Συμβουλίου, να επιβάλλονται περιοριςμοί ι και απαγορεφςεισ ςχετικά με τθν 

χριςθ των κρατικϊν οχθμάτων, κακϊσ και ςχετικά με τθν κατανάλωςθ καυςίμων από αυτά. 

Από αυτοφσ τουσ περιοριςμοφσ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμων, εξαιρζκθκαν από τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2001 τα αυτοκίνθτα τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ, τα οποία 

εξυπθρετοφν ανάγκεσ προςωπικοφ εργαηομζνου ςτα αεροδρόμια και προςωπικοφ 

επιφορτιςμζνου με τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ ραδιοβοθκθμάτων, τθλεπικοινωνιακϊν 

ςτακμϊν, RADAR, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν αςφάλεια των αεροςκαφϊν και τθν 

απρόςκοπτθ διεξαγωγι των πτιςεων. Ακολοφκωσ, με το άρκρο 2 του ωσ άνω Νομοκετικοφ 

Διατάγματοσ, απαγορεφεται ςτουσ Ρολιτικοφσ υπαλλιλουσ και Στρατιωτικοφσ των 

υπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται αναφορά ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ παραγράφου ςτα εδάφια 

αϋ και βϋ να χρθςιμοποιοφν αυτοκίνθτα, τα οποία ανικουν ςτισ υπθρεςίεσ και τουσ 

οργανιςμοφσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1 ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ και 

αναλφονται διεξοδικά. Αρχικά, θ χριςθ αυτϊν των κρατικϊν οχθμάτων, εκ μζρουσ των 

προαναφερκζντων προςϊπων απαγορεφεται όταν πρόκειται να εξυπθρετθκοφν ςκοποί, οι 

οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτοφσ, για τουσ οποίουσ πραγματοποιικθκε καταρχιν θ 

παραχϊρθςθ του αυτοκινιτου. Η απαγόρευςθ ιςχφει και για περιπτϊςεισ μεταφοράσ 

προςϊπων ι πραγμάτων, τα οποία δεν ζχουν ςχζςθ με τθν Υπθρεςία, ςτθν οποία ανικει το 

όχθμα ι και για τθ μεταφορά προςωπικοφ οποιαςδιποτε ειδικότθτασ και κατθγορίασ ςτουσ 

τόπουσ εργαςίασ, παρατάξεων, τελειϊν και αςκιςεων, εφόςον θ απόςταςθ, θ οποία πρζπει 

να καλυφκεί είναι μικρότερθ από πζντε χιλιόμετρα, ενϊ υπάρχουν και διακζςιμα ςυνικθ 

μζςα ςυγκοινωνίασ, τα οποία μποροφν να τουσ εξυπθρετιςουν. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται 

θ μεταφορά εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςε χϊρουσ ςτρατιωτικϊν εργαςιϊν ςτθν 

περίπτωςθ, όπου υπάρχει ιδθ ανειλθμμζνθ ςυμβατικι υποχρζωςθ για κάτι τζτοιο. 

Απαγορεφεται θ χριςθ των οχθμάτων αυτϊν και για τθ μεταφορά Αξιωματικϊν και οπλιτϊν 

των Ενόπλων Δυνάμενων και των Σωμάτων Αςφαλείασ από τουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ και 

από τα ςτρατόπεδα ςτισ πόλεισ με ςκοπό τθν ψυχαγωγία. Επίςθσ μθ επιτρεπτι είναι θ 

χριςθ τουσ, όταν αυτι ζχει ωσ ςκοπό τθ μεταφορά αδειοφχων ανδρϊν ανεξαρτιτωσ τθσ 

διανυτζασ απόςταςθσ. Απαγορευμζνθ χριςθ ςυνιςτά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του 

                                                                                                                             
6400/2060/1984, Β’ 387) αζθείηαη από ηνλ Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, όπσο ε ζέζε απηή 

πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 28 ηνπ παξόληνο.» 
10 ΦΔΚ 237/Α/1998 
11 Σύκθσλα κε ηελ ζπλέληεπμε ησλ αξκνδίσλ ΥΠΔΣ ίδε Παξάξηεκα 
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δεφτερου άρκρου του νομοκετικοφ διατάγματοσ και θ μεταφορά ξζνων ατόμων ι μελϊν 

οποιωνδιποτε οργανϊςεων ι ςυγγενϊν του Δθμοςίου υπαλλιλου ι Στρατιωτικοφ, ο 

οποίοσ χρθςιμοποιεί το κρατικό όχθμα. 

Ωσ προσ τθν απαγόρευςθ κυκλοφορίασ των κρατικϊν οχθμάτων, κατά τθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 2 του ωσ άνω Νομοκετικοφ Διατάγματοσ, απαγορεφεται θ κυκλοφορία αυτοκινιτων 

οχθμάτων του Δθμοςίου εκτόσ των ορίων τθσ τοπικισ αρμοδιότθτασ ι προκειμζνου περί 

οχθμάτων τθσ Στρατιωτικισ Αρχισ εκτόσ τθσ ηϊνθσ ευκφνθσ, εντόσ τθσ οποίασ εναςκεί τα 

κακικοντά του το πρόςωπο, το οποίο προβαίνει ςτθ χριςθ του οχιματοσ ι θ αρμόδια 

Υπθρεςία. Η παράγραφοσ 3 του ίδιου άρκρου προβλζπει ότι με τον ίδιο τρόπο τίκενται και 

χρονικά όρια ςτθ χριςθ και κίνθςθ των κρατικϊν οχθμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

απαγορεφεται θ κυκλοφορία αυτοκινιτων οχθμάτων των κρατικϊν εν γζνει Υπθρεςιϊν ςε 

Κυριακζσ και Γιορτζσ, κακϊσ και από τισ 10 το βράδυ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ μζχρι και μιςι 

ϊρα πριν τθν ανατολι του θλίου. Τζλοσ, ςθμειϊνεται θ απαγόρευςθ οδιγθςθσ του 

κρατικοφ οχιματοσ από οποιονδιποτε άλλο πζραν του υπεφκυνου οδθγοφ12.  

Στθν παράγραφο 4 του άρκρου 2 του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ, κεμελιϊνονται οριςμζνεσ 

εξαιρζςεισ των ανωτζρω απαγορεφςεων, αφοφ ορίηεται ρθτϊσ ότι κατ’ εξαίρεςθ 

επιτρζπεται θ κίνθςθ των κρατικϊν οχθμάτων οριςμζνων υπθρεςιϊν, κάκε μζρα και κάκε 

ϊρα εφόςον αυτό γίνεται προσ επίτευξθ των ςκοπϊν, για τουσ οποίουσ ζγινε θ 

παραχϊρθςθ των οχθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, όριηε ότι επιτρζπεται θ κίνθςθ των 

κρατικϊν οχθμάτων και δεν υπόκεινται ςτισ προαναφερκείςεσ απαγορεφςεισ, τα οχιματα 

τθσ Ταχυδρομικισ Ρολιτικισ και Στρατιωτικισ Υπθρεςίασ για τθ μεταφορά αλλθλογραφίασ ι 

ταχυδρομικϊν δεμάτων, εφόςον οι ϊρεσ παραλαβισ και παραδόςεωσ των ταχυδρομικϊν 

ςάκων ςυμπίπτουν με τισ νυκτερινζσ αφίξεισ και αναχωριςεισ ςυγκοινωνιακϊν μζςων. 

Αντιςτοίχωσ, εξαιροφνται τα οχιματα των αρμοδίων Υπθρεςιϊν, Ιδρυμάτων κλπ. για (α) τθ 

μεταφορά τραυματιϊν ι βαρζωσ αςκενοφντων, (β) τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν, (γ) τθν 

οργάνωςθ μζτρων ςωτθρίασ ατόμων που κινδυνεφουν, (δ) τθν πρόλθψθ επικειμζνων 

ατυχθμάτων ι (ε) προσ αντιμετϊπιςθ αιφνίδιων καταςτροφϊν. Κατ’ εξαίρεςθ, ακόμθ, 

επιτρζπεται θ κίνθςθ κρατικϊν οχθμάτων  για λόγουσ Δθμοςίασ Αςφαλείασ ι για τθν 

προςωπικι αςφάλεια Υψθλϊν Ρροςϊπων ι για τθ μετακίνθςθ Ξζνων Ρολιτικϊν ι 

Στρατιωτικϊν προςωπικοτιτων, για τθν κίνθςθ ςτα αεροδρόμια του ιπταμζνου προςωπικοφ 

τθσ Βαςιλικισ (βλ. προθγοφμενθ ςθμείωςθ) και Ρολιτικισ Αεροπορίασ εφόςον πρόκειται 

περί διενζργειασ πτιςεων προβλεπόμενων από οριςμζνο πρόγραμμα Εκπαιδεφςεωσ ι με 

ςκοπό τθν εκτζλεςθ τακτικοφ ι ζκτακτου δρομολογίου, για τθν μεταφορά από και προσ τα 

                                            
12 Έρεη ελδηαθέξνλ εδώ λα αλαθεξζεί όηη ην Διεγθηηθό Σπλέδξην έρεη δερζεί όηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάιιεινο κε 

εληνιή ηεο Υπεξεζίαο κεηαθηλείηαη λόκηκα εθηόο έδξαο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, ρξεζηκνπνηώληαο κε λόκηκν 

κεηαθνξηθό κέζν (ππεξεζηαθό απηνθίλεην) κε εληνιή ηεο Υπεξεζίαο, δηθαηνύηαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, δηόηη ε 

ρξήζε κε λόκηκνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ δελ αζθεί έλλνκε επηξξνή ζηε λνκηκόηεηα ηεο ελ ιόγσ δαπάλεο, αθνύ ν 

ζθνπόο ηεο ρνξήγεζεο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2685/1999, ζηνπο 

ππαιιήινπο πνπ κεηαθηλνύληαη εθηόο έδξαο, είλαη ε θάιπςε ησλ έθηαθησλ εμόδσλ, ζηα νπνία ππνβάιινληαη ιόγσ 

ηνπ πξαγκαηηθνύ γεγνλόηνο ηεο κεηαθίλεζεο θαη παξακνλήο ηνπο εθηόο έδξαο. (Δι. Σπλ. Κιηκ. Τκ. 1 Πξάμε 

110/2013). 
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αεροδρόμια του Ρροςωπικοφ εδάφουσ τθσ Ρολιτικισ αεροπορίασ, το οποίο εργάηεται και 

ςε νυκτερινζσ ϊρεσ και είναι απαραίτθτο για τθν αςφάλεια των αεροςκαφϊν ι τθν 

κανονικι και απρόςκοπτθ διεξαγωγι τθσ υπθρεςίασ ςτα αεροδρόμια. Επιπλζον, 

επιτρζπεται θ κατ’ εξαίρεςθ κίνθςθ των  οχθμάτων για τθν μετάβαςθ των δικαιουμζνων 

χριςεωσ αυτοκινιτου ςτισ επίςθμεσ τελετζσ, των οχθμάτων για τθν κίνθςθ των Ιατρϊν των 

Στρατιωτικϊν και Ρολιτικϊν Υπθρεςιϊν και των Σωμάτων Αςφαλείασ. Σε περιπτϊςεισ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ και μόνον κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ, δφναται κατ’ εξαίρεςθ να 

κυκλοφοριςουν τα οχιματα για τθ μεταφορά Τμθμάτων των Ενόπλων Δυνάμενων και των 

Σωμάτων Αςφαλείασ προσ αποκατάςταςθ τθσ Δθμοςίασ Τάξεωσ ι πρόλθψθ διαςαλεφςεωσ 

αυτισ, όπωσ και για τθ ςυμμετοχι ςε αςκιςεισ εκπαιδεφςεωσ ι όταν υπάρχει ςκοπόσ 

διακίνθςθσ εφοδίων, θ οποία είναι επιβεβλθμζνθ από λόγουσ ανωτζρασ ανάγκθσ ι για τθν 

εκτζλεςθ νυκτερινϊν εφόδων, εφόςον οι ελεγχόμενεσ φρουρζσ βρίςκονται ςε ακτίνα 

μεγαλφτερθ του χιλιομζτρου από τθ διαμονισ του εφοδεφοντοσ όπωσ και για τθν εφαρμογι 

ςχεδίων Συναγερμοφ, και, τζλοσ, τα οχιματα, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταγωγι 

κρατουμζνων, μετά από παραγγελία τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ αρχισ. 

Κατά τθν πζμπτθ και τελευταία παράγραφο του άρκρου 2 του ωσ άνω Νομοκετικοφ 

Διατάγματοσ, με αποφάςεισ του Ρροζδρου τθσ Κυβερνιςεωσ, οι οποίεσ δθμοςιεφονται 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ μποροφν να κεςπιςκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν 

εμφανιηομζνων επιτακτικϊν υπθρεςιακϊν αναγκϊν που προκφπτουν εκτάκτωσ και άλλεσ 

ειδικζσ εξαιρζςεισ εκ των επιβλθκζντων περιοριςμϊν ςχετικά με τον τρόπο διακζςεωσ, 

κυκλοφορίασ και ελζγχου κρατικϊν αυτοκινιτων. 

Σιμερα ςτθν πράξθ, δυνάμει του Ν. 4622/2019 (Επιτελικό Κράτοσ) δφναται να λθφκοφν 

εξαιρζςεισ με απόφαςθ επιπζδου Γενικοφ Διευκυντι (από όλεσ τισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των αποκεντρωμζνων)13. Οι εξαιρζςεισ οφείλουν να αιτιολογοφνται 

(ςοβαρόσ λόγοσ) και μποροφν να διαρκζςουν μζχρι ετθςίασ βάςεωσ. 

 

Β.2.6. Νόμιμη κυκλοφορία κρατικοφ οχήματοσ 

Κάκε όχθμα και κάκε πρόςωπο από αυτά που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 3 του ωσ άνω Ν.Δ., πρζπει να διακζτει διαταγι πορείασ και δελτίο κινιςεωσ (όπωσ 

ενδεικτικϊσ επιςυνάπτονται Ραράρτθμα 3 και Ραράρτθμα 4), να ζχει ειδικό χρωματιςμό 

και πινακίδεσ αναγνϊριςθσ με τα ςτοιχεία του, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται από τθν 

                                            
13

 Άρκρο 109 παρ. 1του Ν. 4622/2019 «Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 37, ανατίκεται διά του 
παρόντοσ νόμου ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων των Υπουργείων που επιλζγονται και 
τοποκετοφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφει, κακϊσ και ςτουσ 
νόμιμουσ αναπλθρωτζσ αυτϊν, θ αρμοδιότθτα τελικισ υπογραφισ ςε κάκε ατομικι διοικθτικι πράξθ 
για τα κζματα που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα των υπθρεςιϊν των οποίων προΐςτανται. Διατάξεισ 
τυπικοφ νόμου με τισ οποίεσ θ ζκδοςθ ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων ζχει ανατεκεί ςε ιεραρχικϊσ 
κατϊτερα επίπεδα διοίκθςθσ, διατθροφνται ςε ιςχφ.» 
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απόφαςθ του Ρροζδρου του Υπουργικοφ Συμβουλίου. Μόνο όταν πλθροφνται όλεσ αυτζσ οι 

προχποκζςεισ κεωρείται ότι κυκλοφορεί νομίμωσ ζνα κρατικό όχθμα. Κατά τθ δεφτερθ 

παράγραφο του αυτοφ άρκρου, δεν ζχουν υποχρζωςθ τιρθςθσ των οριηομζνων ςτθν 

παράγραφο ζνα του άρκρου αυτοφ, τα αυτοκίνθτα του Υπουργικοφ Συμβουλίου, των τζωσ 

Ρρωκυπουργϊν, των Αντιςτράτθγων και όςων εξομοιοφνται με αυτοφσ, των Αρχθγϊν Β. 

Χωροφυλακισ (αξίηει να ςθμειωκεί ότι τότε θ Ελλάδα είχε ωσ βαςιλζα τον Ραφλο και ωσ εκ 

τοφτου είχε νόθμα θ ςυμπερίλθψθ ςτθ ρφκμιςθ και τθσ Βαςιλικισ Χωροφυλακισ), 

Αςτυνομίασ Ρόλεων, του Αςτυνομικοφ Διευκυντι Ακθνϊν τθσ Υπθρεςίασ Αςφαλείασ και 

Ακολουκίασ υψθλϊν προςϊπων, τθσ Γενικισ Αςφάλειασ Ακθνϊν, του Ρολιτικοφ Γραφείου 

του Ρροζδρου τθσ Κυβερνιςεωσ και τθσ Υπθρεςίασ Ελζγχου Κρατικϊν Αυτοκινιτων. 

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι τα κρατικά οχιματα, τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν παράγραφο 4 

του αρ. 2, ζχουν δυνατότθτα νόμιμθσ κυκλοφορίασ και χωρίσ να λάβουν διαταγι πορείασ. Η 

παράγραφοσ 3 του τρίτου άρκρου, τζλοσ, δίνει τθ δυνατότθτα εφαρμογισ των όςων 

ορίηονται ςε αυτό το άρκρο και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, εφόςον αυτζσ ορίηονται από 

αποφάςεισ του Ρροζδρου τθσ Κυβερνιςεωσ, οι οποίεσ και δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα 

τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4 του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ, όλα τα 

αυτοκίνθτα των Κρατικϊν Υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αυτοκινιτων των 

Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Αςφαλείασ, και των υπολοίπων, τα οποία υπάγονται ςτα 

οριηόμενα από το πρϊτο άρκρο νομικά πρόςωπα (Δθμόςιεσ Αρχζσ, Οργανιςμοί Δθμοςίου 

Δικαίου, Ιδρφματα, Επιχειριςεισ Κοινισ Ωφζλειασ κλπ.), όπωσ και όςοι επιβαίνουν ςτα 

οχιματα αυτά, υπάγονται ςτισ γενικζσ ρυκμίςεισ περί κινιςεωσ ι των τοπικϊν αςτυνομικϊν 

διατάξεων περί κυκλοφορίασ μζχρι τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ του ςυγκεκριμζνου 

νομοκετικοφ διατάγματοσ υπό τον ζλεγχο των Αςτυνομικϊν οργάνων τθσ Β. Χωροφυλακισ 

ι Αςτυνομίασ Ρόλεων. Τα αυτοκίνθτα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3, ιτοι τα αυτοκίνθτα 

του Υπουργικοφ Συμβουλίου, των τζωσ Ρρωκυπουργϊν, των Αντιςτράτθγων και όςων 

εξομοιοφνται με αυτοφσ, των Αρχθγϊν Β. Χωροφυλακισ, Αςτυνομίασ Ρόλεων, του 

Αςτυνομικοφ Διευκυντι Ακθνϊν τθσ Υπθρεςίασ Αςφαλείασ και Ακολουκίασ υψθλϊν 

προςϊπων, τθσ Γενικισ Αςφάλειασ Ακθνϊν, του Ρολιτικοφ Γραφείου του Ρροζδρου τθσ 

Κυβερνιςεωσ και τθσ Υπθρεςίασ Ελζγχου Κρατικϊν Αυτοκινιτων, εξαιροφνται του 

αςτυνομικοφ ελζγχου και μόνο όςον αφορά τισ περιπτϊςεισ που προκφπτουν από το 

εξεταηόμενο νομοκετικό διάταγμα. 

Από τα Ραραρτιματα 2 ζωσ 4, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικϊσ το Δελτίο Κίνθςθσ, τθ 

Διαταγι Ρορείασ και τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, προκφπτει πωσ τα 

οχιματα που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ μετακίνθςθσ των υπαλλιλων και των προςϊπων του 

Υπουργείου οφείλουν να φζρουν απαραιτιτωσ τα αναφερόμενα ζγγραφα κακϊσ και να τα 

ςυμπλθρϊνουν καταλλιλωσ όπωσ τουσ ζχει υποδειχκεί. 
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Το Νομοκετικό Διάταγμα 2396/1953 αποτζλεςε ςθμείο τομισ, όπωσ ςθμειϊκθκε και 

ανωτζρω, ςτο ηιτθμα τθσ ρφκμιςθσ των ςχετικϊν με τθ χριςθ και κίνθςθ των κρατικϊν 

οχθμάτων, πράγμα που αναδεικνφεται ζτι περαιτζρω από τθν περιεχόμενθ ςτο άρκρο 12 

αυτοφ ρφκμιςθ και ςυγκεκριμζνα με τα όςα περιζχονται ςτθν παράγραφο 1 αυτισ, 

ςφμφωνα με τθν οποία το εν λόγω νομοκετικό διάταγμα καταργοφςε τόςο τον Α.Ν. 

1356/1949 «περί τροποποιιςεωσ διατάξεων αφορωςϊν εισ τθν χρθςιμοποίθςιν κρατικϊν 

επιβατθγϊν και λοιπϊν αυτοκινιτων», όςο και κάκε άλλθ διάταξθ, ςτθν οποία υφίςτατο 

οποιουδιποτε είδουσ περιεχόμενο, το οποίο είχε περιεχόμενο, το οποίο αντίκειτο ςε αυτό. 

Μάλιςτα με τθν παράγραφο 2 του αυτοφ άρκρου, επιλκε και θ κατάργθςθ όλων των 

πράξεων του Υπουργικοφ Συμβουλίου, οι οποίεσ είχαν εκδοκεί δυνάμει του προθγουμζνωσ 

αναφερκζντοσ Α.Ν. 1356/1949. 

Β.2.7. Ζγκριςη θζςησ ςε κυκλοφορία κρατικϊν οχημάτων και άρςη κυκλοφορίασ 

οχημάτων 

Για τθ κζςθ ςε κυκλοφορία οχιματοσ, μετά τθν προμικεια του οχιματοσ, είτε από το 

ελεφκερο εμπόριο, είτε από τον Ο.Δ.Δ.Υ.14 μζςω του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, πρζπει ο ΟΤΑ να ηθτιςει από τον Ρεριφερειάρχθ, να εκδοκεί 

απόφαςθ για τθ κζςθ ςε κυκλοφορία του με ςχετικό αίτθμά του, το οποίο πρζπει να 

περιλαμβάνει τα οριηόμενα ςτθν ΥΡ. Ρ. ΚΥΒ. 6400/2060/1984 (ΦΕΚ 387/Β’), ιτοι: α) 

αρικμό απόφαςθσ αγοράσ ι διάκεςθσ από τον Ο.Δ.Δ.Υ, β) αρικμό κοινισ απόφαςθσ των 

Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Οικονομικϊν, όταν 

πρόκειται για αγορά από τον Ο.Δ.Δ.Υ. (αφορά ν.π.δ.δ. κ.λ.π. και όχι τισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ), γ) αρικμό πλαιςίου, δ) αρικμό κινθτιρα, ε) αρικμό κζςεων και ωφζλιμο φορτίο 

(για επιβατικά ι φορτθγά αντίςτοιχα), ςτ) κατθγορία αυτοκινιτου, η) τφπο αυτοκινιτου και 

θ) καφςιμα. 

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ για τθ κζςθ ςε κυκλοφορία του 

οχιματοσ, κα μεταφερκεί, με ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ, μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 

(απόφαςθ αγοράσ ι διάκεςθσ, τίτλο κυριότθτασ, απόφαςθ κζςθσ ςε κυκλοφορία, δελτίο 

τεχνικοφ ελζγχου από ΚΤΕΟ, κ.λ.π) ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 

για τθ χοριγθςθ πινακίδων κυκλοφορίασ. Εάν το αυτοκίνθτο δεν τεκεί ςε κυκλοφορία εντόσ 

τριϊν μθνϊν από τθσ κοινοποίθςθσ τθσ εν λόγω απόφαςθσ, αυτι παφει να ιςχφει.  

Κατά τον ίδιο τρόπο τίκενται ςε κυκλοφορία και τα αυτοκίνθτα τα προερχόμενα από 

δωρεζσ. Στο ςχετικό αίτθμα κα αναφζρεται, εκτόσ των κατά τα ανωτζρω ςτοιχείων, ο 

αρικμόσ απόφαςθσ αποδοχισ δωρεάσ του αρμόδιου οργάνου. Η ζγκριςθ αποδοχισ δωρεάσ 

αυτοκινιτων προσ τουσ Ο.Τ.Α. α’ και β’ βακμοφ αςκείται από τον Συντονιςτι 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 28 του Ν.4325/15 .  

                                            
14 Πιένλ από ηε Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υιηθνύ ηεο ΑΑΓΔ, θαζώο δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. ΚΥΑ Γ6Β 

1036140 ΔΞ 2012/05.03.2012 (ΦΔΚ 606/05.03.2012 ηεύρνο Β'), θαηαξγήζεθε ν Οξγαληζκόο Γηαρείξηζεο 

Γεκνζίνπ Υιηθνύ (Ο.Γ.Γ.Υ.)Α.Δ. 

https://e-postirixis.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-28-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9/


16 | Σ ε λ ί δ α  

 

Η άρςθ τθσ κυκλοφορίασ των αυτοκινιτων γίνεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 

Ρεριφζρειασ ι του εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτου οργάνου. Για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 

άρςθσ κυκλοφορίασ κρατικϊν οχθμάτων, απαραίτθτα είναι όλα όςα χρειάηονται για τθ κζςθ 

ςε κυκλοφορία (βλζπε ανωτζρω) και επιπλζον ο αρικμόσ κυκλοφορίασ και πρακτικά 

ακαταλλθλότθτασ ι αςφμφορου κυκλοφορίασ που ςυντάςςεται από ειδικι γι’ αυτό 

επιτροπι. (ΥΡ.Ρ.ΚΥΒ. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 421/84 τεφχοσ Β’) 

Β.2.8. ΚΤΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ Βϋ108/4-2-2010): Πρόςωπα που εξυπηρετοφνται με 

κρατικά οχήματα, ανϊτατο όριο κυβιςμοφ και πρόςωπα δικαιοφμενα να οδηγοφν 

κρατικά οχήματα 

Με τθν υπ’ αρικμ 129/2534/2010 (ΦΕΚ Βϋ108/4-2-2010) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν τουσ δικαιοφχουσ χριςθσ κρατικϊν 

αυτοκινιτων κακϊσ και άλλα ηθτιματα που ςχετίηονται με τα αυτοκίνθτα αυτά, όπωσ το 

ανϊτατο όριο κυβιςμοφ Κρατικϊν Αυτοκινιτων, τα διακριτικά τουσ γνωρίςματα, οι 

περιοριςμοί και οι ζλεγχοι τθσ κίνθςισ τουσ κακϊσ και άλλεσ ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τα 

Κρατικά Αυτοκίνθτα.  

Β.2.9. Πρόςωπα που εξυπηρετοφνται με κρατικά οχήματα  

Κατά το άρκρο 2 τθσ υπ’ αρικμ 129/2534/2010 ΚΥΑ, τα αυτοκίνθτα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ προορίηονται να εξυπθρετοφν τον 

Ρρόεδρο τθσ Κυβζρνθςθσ, τον Αρχιεπίςκοπο Ακθνϊν και πάςθσ Ελλάδοσ. Τουσ 

Αντιπροζδρουσ τθσ Κυβζρνθςθσ, τον Αρχθγό τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ και τουσ 

αρχθγοφσ των κομμάτων, τα οποία εκπροςωποφνται ςτθ Βουλι των Ελλινων και ςτθν 

Ευρωβουλι, τουσ Υπουργοφσ, Αναπλθρωτζσ Υπουργοφσ και Υφυπουργοφσ τον Ρρόεδρο του 

Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, τον Ρρόεδρο και τον Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου, τον 

Ρρόεδρο και τον Γενικό Επίτροπο τθσ Επικρατείασ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, τον Γενικό 

Επίτροπο τθσ Επικρατείασ των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων και τον Ρρόεδρο του 

Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, τουσ Ρροζδρουσ των Συνταγματικά Κατοχυρωμζνων 

Ανεξάρτθτων Αρχϊν, τουσ τζωσ προζδρουσ κοινοβουλευτικϊν κυβερνιςεων που ζλαβαν 

ψιφο εμπιςτοςφνθσ από τθ Βουλι των Ελλινων, αλλά και τουσ τζωσ προζδρουσ 

δθμοκρατικϊν κυβερνιςεων και Ρροζδρουσ Δθμοκρατίασ που χρθμάτιςαν Ρρόεδροι μετά 

το 1974 (μεταπολίτευςθ) και, τζλοσ, τουσ επίςθμουσ προςκεκλθμζνουσ τθσ ελλθνικισ 

Κυβζρνθςθσ. Ακολοφκωσ, ςτο τρίτο άρκρο προβλζπονται τα πρόςωπα, τα οποία 

εξυπθρετοφνται μεν με αυτοκίνθτα, αλλά χωρίσ αποκλειςτικι χριςθ αυτϊν. Ωσ τζτοια 

πρόςωπα ορίηονται οι Γενικοί Γραμματείσ των Υπουργείων και τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ 

Κυβζρνθςθσ, οι Γενικοί Γραμματείσ των Ρεριφερειϊν, οι Ρρόεδροι των Διευρυμζνων 

Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων, οι Νομάρχεσ Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων και 

Νομαρχιακϊν Διαμεριςμάτων, ο Ρρζςβθσ, Διευκυντισ Εκιμοτυπίασ του Υπουργείου 

https://e-postirixis.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%B4%CE%B4%CE%B1-6400206084-%CF%86%CE%B5%CE%BA-42114-06-1984-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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Εξωτερικϊν, οι Ρροϊςτάμενοι των Γραφείων του Ρολιτικοφ Γραφείου Ρρωκυπουργοφ, ο 

Γενικόσ Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ο Ρρόεδροσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, οι 

Ρρυτάνεισ των Ρανεπιςτθμίων και οι Ρρόεδροι των Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), οι Μθτροπολίτεσ, οι Ζπαρχοι, οι Διμαρχοι Διμων με πλθκυςμό άνω των 

δζκα χιλιάδων κατοίκων, οι Ανϊτατοι Αξιωματικοί από το βακμό του Υποςτρατιγου και 

άνω, κακϊσ και οι Διοικθτζσ ςχθματιςμϊν των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ 

Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ και του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ.  

Ππωσ ορίηεται από το τζταρτο άρκρο τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, τα 

πρόςωπα, τα οποία δικαιοφνται να αςκοφν αποκλειςτικι χριςθ επί αυτϊν των 

αυτοκινιτων, μποροφν να χρθςιμοποιοφν ζνα και μόνο υπθρεςιακό αυτοκίνθτο.  

Β.2.10. Επιτρεπόμενο όριο κυβιςμοφ υπηρεςιακϊν οχημάτων  

Σθμαντικό είναι να αναφερκεί ότι το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο κυβιςμοφ των 

υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων ρυκμίηεται ςτο πλαίςιο του πζμπτου άρκρου τθσ υπ’ αρικμ. 

129/2534/2010 ΚΥΑ, όπου ορίηει ότι επιτρζπεται θ προμικεια επιβατικϊν υπθρεςιακϊν 

αυτοκινιτων νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ χαμθλϊν ρφπων, φιλικϊν προσ το 

περιβάλλον, από τον ΟΔΔΥ, νυν ΔΔΔΥ, τόςο από το ελεφκερο εμπόριο όςο και με τθ 

διαδικαςία τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ εφόςον πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ.  

Σθμειϊνεται ότι ο Ο.Δ.Δ.Υ. ζχει καταργθκεί. Ππου ςτθν παροφςα μελζτθ αναφζρεται ο 

Ο.Δ.Δ.Υ. νοείται το Ελλθνικό Δθμόςιο, και δθ θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Υλικοφ 

(ΔΔΔΥ) τθσ ΑΑΔΕ, οι ςυναφείσ αρμοδιότθτεσ, δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ αςκοφνται και 

αναλαμβάνονται αντιςτοίχωσ. 

Ακολοφκωσ, ςτο ωσ άνω άρκρο για τα αυτοκίνθτα πολιτικϊν υπθρεςιϊν γίνονται οι εξισ 

διαχωριςμοί:  

 1600 cc, εκπομπισ CO2 μζχρι 160 gr/km, κατανάλωςθ βενηίνθσ μζχρι 7 lt ανά 100 km 

και κόςτουσ ζωσ είκοςι χιλιάδων (20.000,00) ευρϊ για τα αυτοκίνθτα του Ρροζδρου 

τθσ Κυβζρνθςθσ, του Αρχιεπιςκόπου Ακθνϊν και πάςθσ Ελλάδοσ, των Αντιπροζδρων 

τθσ Κυβζρνθςθσ, του Αρχθγοφ τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ και των αρχθγϊν των 

κομμάτων που εκπροςωποφνται ςτθ Βουλι των Ελλινων και ςτθν Ευρωβουλι, των 

Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και των Υφυπουργϊν, του Ρροζδρου του 

Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, του Ρροζδρου και του Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου, 

του Ρροζδρου και του Γενικοφ Επιτρόπου τθσ Επικρατείασ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, 

του Γενικοφ Επιτρόπου τθσ Επικρατείασ των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων και 

του Ρροζδρου του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, των Ρροζδρων των 

Συνταγματικά Κατοχυρωμζνων Ανεξάρτθτων Αρχϊν, των τζωσ προζδρων 

κοινοβουλευτικϊν κυβερνιςεων που ζλαβαν ψιφο εμπιςτοςφνθσ από τθ Βουλι των 

Ελλινων, κακϊσ και των τζωσ προζδρων δθμοκρατικϊν κυβερνιςεων και Ρροζδρων 



18 | Σ ε λ ί δ α  

 

Δθμοκρατίασ που χρθμάτιςαν Ρρόεδροι μετά το 1974 (μεταπολίτευςθ) και των 

επιςιμων προςκεκλθμζνων τθσ Κυβζρνθςθσ,  

 1400 cc, εκπομπισ CO2 μζχρι 150 gr/km, κατανάλωςθ βενηίνθσ μζχρι 6,5 lt ανά 100 

km και κόςτουσ ζωσ δζκα οκτϊ χιλιάδων (18.000,00) ευρϊ για τα αυτοκίνθτα που 

εξυπθρετοφν τθν Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, το Ρολιτικό Γραφείο Ρρωκυπουργοφ, 

τθ Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθν Ιερά Αρχιεπιςκοπι Αλβανίασ, τουσ 

Γενικοφσ Γραμματείσ Υπουργείων, τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ Ρεριφερειϊν, τουσ 

Ρροζδρουσ Διευρυμζνων Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων, τουσ Νομάρχεσ 

Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων και Νομαρχιακϊν Διαμεριςμάτων, τον Ρρζςβθ − 

Διευκυντι Εκιμοτυπίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν, τουσ Μθτροπολίτεσ, τουσ 

Επάρχουσ, τουσ Δθμάρχουσ Διμων με πλθκυςμό άνω των 10.000 κατοίκων, τουσ 

Ρρυτάνεισ των Ρανεπιςτθμίων και τουσ Ρροζδρουσ των Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν 

Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), τον Ρρόεδρο τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, τα επιβατικά αυτοκίνθτα τθσ 

Υπθρεςίασ Ειδικϊν Ελζγχων (ΥΡ.Ε.Ε.), τθ Διεφκυνςθ Κρατικϊν Αυτοκινιτων και 

Επικοινωνιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ., για τθν αντιμετϊπιςθ άλλων αναγκϊν, Δθμόςιεσ 

Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ που ανικουν ςτο δθμόςιο τομζα ι δεν ανικουν ςτο 

δθμόςιο τομζα αλλά το δθμόςιο κατζχει τθν πλειοψθφία του μετοχικοφ τουσ 

κεφαλαίου ι διορίηει τθν πλειοψθφία των μελϊν του διοικθτικοφ τουσ ςυμβουλίου, 

τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν,  

Ωςτόςο, δυνατότθτα χοριγθςθσ ςτα ανωτζρω πρόςωπα αυτοκινιτου μεγαλφτερου 

κυβιςμοφ από 1400 και 1600 κυβικά, με κωράκιςθ, υπάρχει για λόγουσ αςφαλείασ, 

μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, κατόπιν εγκριτικισ 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ. 

 250 cc για μοτοςυκλζτεσ. Εξαίρεςθ κυβιςμοφ δφναται να γίνει φςτερα από πλιρωσ 

αιτιολογθμζνο αίτθμα του εποπτεφοντοσ τθν υπθρεςία που αιτείται τθ μοτοςυκλζτα 

Υπουργοφ ι του Γενικοφ Γραμματζα Ρεριφζρειασ για τισ υπθρεςίεσ που υπάγονται 

οργανικά ς` αυτόν και κατόπιν εγκριτικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ,  

 Μεγαλφτεροσ κυβιςμόσ επιτρζπεται για τα άλλου τφπου επιβατικά βενηινοκίνθτα ι 

πετρελαιοκίνθτα αυτοκίνθτα (station, επιβατικά άνω των 5 κζςεων) και για 4Χ4 

οχιματα για χριςθ εκτόσ δρόμου, εφόςον θ εξυπθρετοφμενθ υπθρεςία βρίςκεται ςε 

ορεινι ι δφςβατθ περιοχι, φςτερα από πλιρωσ αιτιολογθμζνο αίτθμα του 

εποπτεφοντοσ τθν υπθρεςία που αιτείται το αυτοκίνθτο Υπουργοφ ι του Γενικοφ 

Γραμματζα Ρεριφζρειασ για τισ υπθρεςίεσ που υπάγονται οργανικά ς` αυτόν και 

κατόπιν εγκριτικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.  
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Πςον αφορά τα αυτοκίνθτα πολιτικοφ τφπου Ενόπλων Δυνάμεων, Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

Ρυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ Σϊματοσ και Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, οι ρυκμίςεισ ζχουν ωσ 

εξισ:  

 1400 cc για αυτοκίνθτα πολιτικοφ τφπου των Ανϊτατων Αξιωματικϊν με βακμό 

Υποςτρατιγου και άνω κακϊσ και των Διοικθτϊν Σχθματιςμϊν των κλάδων των 

Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ και Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, 

των Αρχθγϊν Γ.Ε.Ε.Θ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Ρυροςβεςτικοφ 

και Λιμενικοφ Σϊματοσ, 

 1400 cc για αυτοκίνθτα πολιτικοφ τφπου του Γενικοφ Επικεωρθτι Στρατοφ, Διοικθτι 

Στρατιάσ, Αρχθγοφ Στόλου, Αρχθγοφ Τακτικισ Αεροπορίασ και λοιπϊν Αντιςτρατιγων 

και αντίςτοιχων βακμϊν των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ, του Ρυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ Σϊματοσ, 

 Μεγαλφτεροσ κυβιςμόσ επιτρζπεται για οχιματα υπθρεςιακισ χριςθσ πολιτικοφ 

τφπου των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Ρυροςβεςτικοφ και 

Λιμενικοφ Σϊματοσ και τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, που χρθςιμοποιοφνται για το ζργο 

των εν λόγω ςωμάτων και όχι για τθν εξυπθρζτθςθ προςϊπων, με ευκφνθ του 

οικείου Υπουργοφ. Ενϊ προβλζπεται περαιτζρω ότι θ εξαίρεςθ από το ανϊτατο όριο 

κυβιςμοφ, γίνεται φςτερα από αιτιολογθμζνο αίτθμα του εποπτεφοντοσ τθν υπθρεςία 

που αιτείται το αυτοκίνθτο Υπουργοφ ι του Γενικοφ Γραμματζα Ρεριφζρειασ για τισ 

υπθρεςίεσ που υπάγονται οργανικά ς` αυτόν και κατόπιν εγκριτικισ απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.  

Σθμειϊνεται ότι ςτα πρόςωπα, τα οποία αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ εν λόγω κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ, όταν μετακινοφνται για υπθρεςιακοφσ λόγουσ ςτθν Ρεριφζρεια, 

μπορεί να χορθγθκεί κατά περίπτωςθ για τθ μετακίνθςι τουσ αυτοκίνθτο μεγαλφτερου 

κυβιςμοφ, από τθ δφναμθ των εφεδρικϊν αυτοκινιτων που διακζτει θ Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ., μετά 

από ςχετικό αίτθμα. Ακόμθ, τα πρόςωπα του άρκρου 3 τθσ απόφαςθσ, τα οποία 

μετακινοφνται εκτόσ ζδρασ, για λόγουσ υπθρεςιακοφσ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν κατά 

περίπτωςθ, για τθ μετακίνθςι τουσ, αυτοκίνθτο μεγαλφτερου κυβιςμοφ, χωρίσ δαπάνθ του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ.  

Σε περίπτωςθ που το πρόςωπο, το οποίο εξυπθρετείται με κρατικό αυτοκίνθτο είναι άτομο 

με αναπθρία, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4, λαμβάνεται μζριμνα για τθ διαςκευι του 

αυτοκινιτου αναλόγωσ και, όπου είναι απαραίτθτο, για τθ διαςκευι αυτι γίνεται εξαίρεςθ 

από το ανϊτατο όριο κυβιςμοφ υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων. Η ςυγκεκριμζνθ διαςκευι και θ 

εξαίρεςθ από το ανϊτατο όριο κυβιςμοφ, όπου απαιτείται, γίνεται, όπωσ προβλζπεται ςτο 

νομοκετικό κείμενο, μετά από αιτιολογθμζνο αίτθμα του εποπτεφοντοσ τθν υπθρεςία που 
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αιτείται το αυτοκίνθτο Υπουργοφ ι του Γενικοφ Γραμματζα Ρεριφζρειασ για τισ υπθρεςίεσ 

που υπάγονται οργανικά ς` αυτόν και κατόπιν εγκριτικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Στθν παράγραφο 5 δε, 

γίνεται ςφςταςθ για λόγουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τα κρατικά αυτοκίνθτα να ζχουν 

ανοιχτό χρϊμα, όπωσ λευκό ι αςθμί.  

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΥΡ.ΕΣ. 5122/30.01.2020 – ΦΕΚ 401/10.02.2020 τεφχοσ Β όπωσ 

τροποποίθςε το άρκρο 5 τθσ άρκρο 5 τθσ ΚΥΑ 129/2534/2010, προβλζπεται θ προμικεια 

επιβατικϊν υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων και μοτοςυκλετϊν νζασ αντιρρυπαντικισ 

τεχνολογίασ χαμθλϊν ρφπων, φιλικϊν προσ το περιβάλλον, βενηινοκίνθτων, 

πετρελαιοκίνθτων ι που χρθςιμοποιοφν αζρια καφςιμα (φυςικό αζριο ι υγραζριο), 

θλεκτροκίνθτων ι υβριδικϊν οχθμάτων, καινοφργιων ι μεταχειριςμζνων, με τθ διαδικαςία 

τθσ αγοράσ, τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ κακϊσ και μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ 

Δθμοςίου Υλικοφ (Δ.Δ.Δ.Υ.) τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφόςον 

πλθροφν τισ οριηόμενεσ προδιαγραφζσ. 

Το άρκρο 6 περιλαμβάνει τθν καίριασ ςθμαςίασ πρόβλεψθ ςχετικά με το ποιεσ υπθρεςίεσ 

εξυπθρετοφνται με τα αυτοκίνθτα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Με τα αυτοκίνθτα αυτά, λοιπόν, εξυπθρετοφνται θ Ρροεδρία 

τθσ Δθμοκρατίασ, το Ρολιτικό Γραφείο του Ρρωκυπουργοφ, θ Γενικι Γραμματεία τθσ 

Κυβζρνθςθσ, θ Ιερά Αρχιεπιςκοπι Αλβανίασ, θ Διεφκυνςθ Κρατικϊν Αυτοκινιτων και 

Επικοινωνιϊν τθσ Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ., για τθν αντιμετϊπιςθ άλλων αναγκϊν και άλλεσ υπθρεςίεσ 

του Δθμοςίου, ειδικά και μόνο για τθ μεταφορά των επίςθμων προςκεκλθμζνων τουσ. 

Αναφζρεται ότι δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. ΚΥΑ οικ 1450/21942/2011 (φεκ 2708/11.11.2011 

τεφχοσ Β’) τροποποιείται και αντικακίςταται το ςτοιχείο 15 τθσ υποπερίπτωςθσ β’ τθσ 

περίπτωςθσ 1 του άρκρου 5 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 129/2534/04-2-2010 (ΦΕΚ 

108/Β’/4-2-2010) αντικακίςταται ωσ εξισ: «Τα επιβατικά αυτοκίνθτα του Σϊματοσ Δίωξθσ 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. Εξαίρεςθ από το ανϊτατο όριο κυβιςμοφ, επιτρζπεται φςτερα 

από αιτιολογθμζνο αίτθμα του εποπτεφοντοσ τθν Υπθρεςία, που αιτείται το αυτοκίνθτο, 

Υπουργοφ και κατόπιν εγκριτικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ», ενϊ ςτο άρκρο 10 παρ. 3 τθσ προαναφερόμενθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ μετά τισ λζξεισ «Ρροςταςίασ του Ρολίτθ» προςτίκενται οι λζξεισ: «…, 

του Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ». 

Β.2.11. Πρόςωπα δικαιοφμενα να οδηγοφν κρατικά οχήματα 

Σφμφωνα με τθν διάταξθ τθσ παρ.1 άρκρου 47 Ν.4250/14, οδιγθςθ υπθρεςιακοφ 

αυτοκινιτου επιτρζπεται μόνο από υπαλλιλουσ που κατζχουν νομοκετθμζνθ κζςθ οδθγοφ. 

Επιτρζπεται θ κατ’ εξαίρεςθ παροχι ζγκριςθσ οδιγθςθσ αυτοκινιτων: 
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α) Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν των Υπουργείων, β) Ανεξάρτθτων Αρχϊν, γ) Αυτοτελϊν Δθμόςιων 

Υπθρεςιϊν, δ) Ενόπλων Δυνάμεων, ε) Σωμάτων Αςφαλείασ και Λιμενικοφ Σϊματοσ, ςτ) 

αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν των Υπουργείων, η) υπθρεςιϊν των Αποκεντρωμζνων 

Διοικιςεων, θ) αποκεντρωμζνων Ν.Ρ.Δ.Δ. και Ν.Ρ.Ι.Δ. του δθμόςιου τομζα, κακϊσ και κ) 

ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν τουσ προςϊπων, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και μόνο 

όταν δεν υπάρχουν, κωλφονται ι δεν επαρκοφν οι διακζςιμοι υπάλλθλοι για τθν άςκθςθ 

του κακικοντοσ αυτοφ, από μόνιμουσ ι με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

υπαλλιλουσ που ζχουν τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ, ανεξάρτθτα από 

τθν κατθγορία, κλάδο ι ειδικότθτα ςτθν οποία ανικουν και εφόςον τοφτο δεν αντίκειται 

ςτισ οικείεσ διατάξεισ που διζπουν τουσ οργανιςμοφσ τουσ. 

Η ζγκριςθ κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθσ15 παρζχεται για τουσ υπαλλιλουσ των περ. (α) ζωσ και 

(ε) τθσ παρ. 2 από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εςωτερικϊν, με εξαίρεςθ το πάςθσ 

φφςεωσ προςωπικό τθσ Ε.Υ.Ρ., για το οποίο θ ζγκριςθ κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθσ παρζχεται με 

απόφαςθ του Διοικθτι αυτισ. Για τουσ υπαλλιλουσ των περ. (ςτ) ζωσ (θ) θ ζγκριςθ κατ’ 

εξαίρεςθ οδιγθςθσ παρζχεται από τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

και για τουσ αιρετοφσ και υπαλλιλουσ τθσ περ. (κ) από τον οικείο Διμαρχο ι 

Ρεριφερειάρχθ, ανάλογα. 

Αναλυτικότερα, 

α) από μόνιμουσ ι με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου υπαλλιλουσ 

Δυνάμει τθσ περίπτ. κ παρ.2 άρκρο 47 Ν.4250/14 επιτρζπεται θ κατ’ εξαίρεςθ παροχι 

ζγκριςθσ οδιγθςθσ αυτοκινιτων ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ και των νομικϊν τουσ προςϊπων, ςε 

ειδικζσ περιπτϊςεισ και μόνο όταν δεν υπάρχουν, κωλφονται ι δεν επαρκοφν οι διακζςιμοι 

υπάλλθλοι για τθν άςκθςθ του κακικοντοσ αυτοφ, από μόνιμουσ ι με ςφμβαςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου υπαλλιλουσ που ζχουν τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια 

οδιγθςθσ, ανεξάρτθτα από τθν κατθγορία, κλάδο ι ειδικότθτα ςτθν οποία ανικουν και 

εφόςον τοφτο δεν αντίκειται ςτισ οικείεσ διατάξεισ που διζπουν τουσ οργανιςμοφσ τουσ. Η 

ζγκριςθ κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθσ παρζχεται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ16. 

Επιςθμαίνεται ότι από 14.7.2020 θ ωσ άνω ζγκριςθ κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθσ παρζχεται 

πλζον από τον από τον οικείο Διμαρχο ι Ρεριφερειάρχθ, όπωσ τροποποιικθκε θ παρ.3 του 

άρκρου 47 του Ν.4250/2014 με τθν παρ.2 του άρκρου 23 του Ν.4674/2020 και εν ςυνεχεία 

με το άρκρο 28 του Ν. 4704/2020.  

β) από Δθμάρχουσ, Αντιδθμάρχουσ, μζλθ δθμοτικϊν ςυμβουλίων, Ρροζδρουσ τοπικϊν 

κοινοτιτων και Γενικοφσ Γραμματείσ Διμων 

                                            
15 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ε παξ.3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4250/2014 κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 4704/2020 
16 παξ.3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4250/2014 
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Δυνάμει του Ν.4735/2020 επιτρζπεται θ οδιγθςθ των οχθμάτων των Αποκεντρωμζνων 

Διοικιςεων από τουσ Συντονιςτζσ, των οχθμάτων των ΟΤΑ βϋ βακμοφ από τουσ 

Ρεριφερειάρχεσ και των οχθμάτων των ΟΤΑ αϋ βακμοφ από τουσ Δθμάρχουσ, αποκλειςτικά 

και μόνο για υπθρεςιακοφσ λόγουσ εντόσ και εκτόσ τθσ διοικθτικισ τουσ περιφζρειασ, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ17.  

Επιτρζπεται θ οδιγθςθ των οχθμάτων Υπθρεςιϊν τουσ από τουσ Αντιπεριφερειάρχεσ, τα 

μζλθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου και τουσ Εκτελεςτικοφσ Γραμματείσ Ρεριφερειϊν και 

τουσ Αντιδθμάρχουσ, τα μζλθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, τουσ προζδρουσ των τοπικϊν 

κοινοτιτων και τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ Διμων, φςτερα από ζγκριςθ του οικείου 

περιφερειάρχθ ι δθμάρχου, αντίςτοιχα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν τθν 

απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ και τα χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά και 

μόνο για υπθρεςιακοφσ λόγουσ, εντόσ και εκτόσ τθσ διοικθτικισ τουσ περιφζρειασ18. 

γ) Οδιγθςθ Οχθμάτων νομικϊν προςϊπων από προςωπικό τουσ και μζλθ διοικθτικϊν 

ςυμβουλίων 

Η οδιγθςθ των οχθμάτων των νομικϊν προςϊπων των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ από το 

προςωπικό τουσ και τα μζλθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων, επιτρζπεται φςτερα από 

απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, όπωσ ορίηεται ςτο οικείο καταςτατικό, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι διακζτουν τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ και τα 

χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά και μόνο για υπθρεςιακοφσ λόγουσ19. 

Συγκεκριμζνα, όπωσ αντικαταςτάκθκε θ παρ.5 άρκρο 47 Ν.4250/14, με το άρκρο 49 του 

Ν.4735/20, επιτρζπεται θ οδιγθςθ των οχθμάτων των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων από 

τουσ Συντονιςτζσ, των οχθμάτων των ΟΤΑ βϋ βακμοφ από τουσ Ρεριφερειάρχεσ και των 

οχθμάτων των ΟΤΑ αϋ βακμοφ από τουσ Δθμάρχουσ, αποκλειςτικά και μόνο για 

υπθρεςιακοφσ λόγουσ εντόσ και εκτόσ τθσ διοικθτικισ τουσ περιφζρειασ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι διακζτουν τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ. 

Επιτρζπεται, επίςθσ, θ οδιγθςθ των οχθμάτων Υπθρεςιϊν τουσ από τουσ 

Αντιπεριφερειάρχεσ, τα μζλθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου και τουσ Εκτελεςτικοφσ 

Γραμματείσ Ρεριφερειϊν και τουσ Αντιδθμάρχουσ, τα μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, 

τουσ προζδρουσ των τοπικϊν κοινοτιτων και τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ Διμων, φςτερα από 

ζγκριςθ του οικείου περιφερειάρχθ ι δθμάρχου, αντίςτοιχα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

διακζτουν τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ και τα χρθςιμοποιοφν 

αποκλειςτικά και μόνο για υπθρεςιακοφσ λόγουσ, εντόσ και εκτόσ τθσ διοικθτικισ τουσ 

περιφζρειασ. Τζλοσ, θ οδιγθςθ των οχθμάτων των νομικϊν προςϊπων των ΟΤΑ αϋ και βϋ 

βακμοφ από το προςωπικό τουσ και τα μζλθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων, επιτρζπεται 

φςτερα από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, όπωσ ορίηεται ςτο οικείο καταςτατικό, υπό 

                                            
17 πεξίπη.α’ παξ.5 άξζξν 47 Ν.4250/14, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν.4735/2020 
18 πεξίπη.β’ παξ.5 άξζξν 47 Ν.4250/14, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν.4735/2020 
19 πεξίπη.γ’ παξ.5 άξζξν 47 Ν.4250/14, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν.4735/2020 
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τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ και τα 

χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά και μόνο για υπθρεςιακοφσ λόγουσ. 

δ) από ιδιϊτεσ 

Δυνάμει τθσ παρ.6 άρκρου 47 Ν.4250/2014, με απόφαςθ του οικείου Γενικοφ Γραμματζα 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ επιτρζπεται θ παροχι ζγκριςθσ για κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθ 

οχθμάτων που ανικουν ςτουσ ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ από ιδιϊτεσ, ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ, για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν ι άλλων καταςτροφϊν και μόνον εφόςον 

ζχουν τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια οδιγθςθσ και προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ 

τουσ, χωρίσ τθν καταβολι οποιαςδιποτε αμοιβισ, αποηθμίωςθσ ι επιδόματοσ 20. Η 

απόφαςθ αυτι ιςχφει με τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ επζλευςθσ του κινδφνου ι τθσ φπαρξθσ 

τθσ ανάγκθσ και για όςο χρόνο ο κίνδυνοσ ι θ ανάγκθ υφίςταται, ςε καμία δε περίπτωςθ θ 

ιςχφσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ. 

Β.2.12. Διακριτικά γνωρίςματα κρατικϊν οχημάτων 

Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ ωσ άνω ΚΥΑ21, τα αυτοκίνθτα, τα οποία 

απαςχολοφν τθν υπό εξζταςθ κοινι υπουργικι απόφαςθ, οφείλουν να φζρουν οριςμζνα 

διακριτικά γνωρίςματα αυτοκινιτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα αυτοκίνθτα των δθμοςίων 

υπθρεςιϊν υποχρεοφνται να φζρουν λωρίδα κόκκινου χρϊματοσ, πλάτουσ δζκα εκατοςτϊν 

του μζτρου (10cm) ςτθ μζςθ περίπου του αμαξϊματοσ, παράλλθλα προσ το ζδαφοσ, 

πινακίδεσ του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτισ 

οποίεσ κα αναγράφονται ο ειδικόσ αρικμόσ του αυτοκινιτου (όχι ςυμβατικόσ) και τα 

διακριτικά ψθφία (Κ. Υ.), κακϊσ και ζνδειξθ και ςτισ δφο (2) πλαϊνζσ πλευρζσ του 

αυτοκινιτου ολόκλθρου του τίτλου τθσ Υπθρεςίασ ςτθν οποία αυτό ανικει.   

Πςον αφορά τα αυτοκίνθτα λοιπϊν φορζων του δθμόςιου τομζα (NΡΔΔ, κρατικά ΝΡΙΔ και 

ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ), αυτά υποχρεοφνται να φζρουν λωρίδα κίτρινου χρϊματοσ, πλάτουσ 

δζκα εκατοςτϊν του μζτρου (10cm) ςτθ μζςθ περίπου του αμαξϊματοσ, παράλλθλα προσ 

το ζδαφοσ, πινακίδεσ του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων χρϊματοσ 

πορτοκαλί, ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου (όχι 

ςυμβατικόσ), και, βζβαια, ζνδειξθ και ςτισ δφο (2) πλαϊνζσ πλευρζσ του αυτοκινιτου 

ολόκλθρου του τίτλου τθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία αυτό ανικει. Στθν τρίτθ παράγραφο του 

άρκρου 7 προβλζπεται εξαίρεςθ για λόγουσ αςφαλείασ, από τθν υποχρζωςθ να φζρουν 

διακριτικά γνωρίςματα (λωρίδα κόκκινου ι κίτρινου χρϊματοσ, πλάτουσ δζκα εκατοςτϊν 

του μζτρου (10cm) ςτθ μζςθ περίπου του αμαξϊματοσ, παράλλθλα προσ το ζδαφοσ και 

πινακίδεσ του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων χρϊματοσ πορτοκαλί (ΚΥ, 

ΚΗΙ, ΚΗΟ, ι ΚΗΥ κ.λ.π.) και προβλζπεται ότι κα φζρουν ςυμβατικζσ πινακίδεσ μετά από 

                                            
20 ΥΠ. Γ.Μ.&Η.Γ. Φ021 /Δ/1078/17875/22.10.2012 Έγθξηζε γηα θαη’ εμαίξεζε νδήγεζεο νρεκάησλ πνπ αλήθνπλ 

ζε Ο.Τ.Α. 
21 ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΔΚ Β΄108/4-2-2010) 
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αιτιολογθμζνο αίτθμα που κα ζπεται τθσ ταξινόμθςισ τουσ, τα αυτοκίνθτα τθσ Ρροεδρίασ 

τθσ Δθμοκρατίασ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ Ρλθροφοριϊν, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του 

Υπουργείου Οικονομικϊν που ζχουν ωσ αποςτολι τον ζλεγχο διακίνθςθσ αγακϊν ι τθ 

δίωξθ λακρεμπορίου και ναρκωτικϊν, του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ (αυτοκίνθτα 

πολιτικοφ τφπου), του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ − Γενικισ 

Γραμματείασ Εμπορίου που ζχουν αποςτολι τον αγορανομικό ζλεγχο, τα ειδικισ 

καταςκευισ ι ειδικά διαςκευαςμζνα αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για 

τισ χρθματαποςτολζσ, τα αυτοκίνθτα που εξυπθρετοφν λοιπά πρόςωπα και υπθρεςίεσ, 

εφόςον αποτελοφν ςτόχο τρομοκρατικϊν ενεργειϊν ι για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ ι 

είναι ειδικά διαςκευαςμζνα για χρθματαποςτολζσ φςτερα από πλιρωσ αιτιολογθμζνο 

αίτθμά τουσ.  

Για τα αυτοκίνθτα τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ Ρλθροφοριϊν, του Υπουργείου Ρροςταςίασ του 

Ρολίτθ και του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ (Λιμενικό 

Σϊμα), ςθμειϊνεται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου, ότι ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του 

Κεφαλαίου ΥΙ παρ. 4, τρίτου εδαφίου τθσ 40.009/1953 εγκυκλίου του Ρροζδρου τθσ 

Κυβερνιςεωσ, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 10 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Αϋ), ενϊ 

ςτθν παράγραφο 5 ορίηεται ότι αποφάςεισ των υπουργϊν, οι οποίοι υπογράφουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ κοινι υπουργικι απόφαςθ, που ζχουν εκδοκεί ωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ αυτισ 

και με τισ οποίεσ κακορίςτθκαν ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίςματα ι χρωματιςμοί, 

εξακολουκοφν να ιςχφουν (Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, 

Ελλθνικά Ταχυδρομεία κ.λ.π.).  

Ρεραιτζρω, ςθμειϊνεται ότι ςε αυτοκίνθτα των υπθρεςιϊν του άρκρου 1 τθσ εν λόγω ΚΥΑ 

είναι δυνατόν να εγκρίνονται διαφορετικά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα και χρωματιςμοί 

φςτερα από πλιρωσ αιτιολογθμζνο αίτθμά τουσ.  

Ενδιαφζρον παρουςιάηει και το όγδοο άρκρο τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα 

με το οποίο, τα κρατικά επιβατικά αυτοκίνθτα πρζπει να φζρουν ςτο μπροςτινό δεξιό μζροσ 

και ςε μεταλλικό κοντάρι φψουσ 36cm., ςθμαία υπ` αρικμό μεγζκουσ 8, όπωσ αυτι 

περιγράφεται ςτο άρκρο 1 παρ. 4 του Ν.851/1978, κατά τισ επίςθμεσ τελετζσ και δεξιϊςεισ, 

όταν μεταφζρουν τον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, τον Ρρόεδρο τθσ Κυβζρνθςθσ, τον Αρχθγό 

τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ, τον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ, τουσ Αντιπροζδρουσ τθσ 

Κυβζρνθςθσ, Υπουργοφσ, Υφυπουργοφσ και Αντιπροζδρουσ τθσ Βουλισ, Γενικοφσ 

Γραμματείσ Υπουργείων και Ρεριφερειϊν, Ρροζδρουσ Διευρυμζνων Νομαρχιακϊν 

Αυτοδιοικιςεων, Νομάρχεσ Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων και Διαμεριςμάτων και 

Δθμάρχουσ. Ειδικά ορίηεται μάλιςτα, ότι οι ςθμαίεσ των αυτοκινιτων του Ρροζδρου τθσ 

Δθμοκρατίασ και του Ρροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, φζρουν πλαίςιο από μεταξωτά κρόςςια, 

χρυςοφ χρϊματοσ, μικουσ δφο (2cm) εκατοςτϊν του μζτρου.  
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Εξαιροφνται, ωςτόςο, για λόγουσ αςφαλείασ, από τθν υποχρζωςθ να φζρουν τα ωσ άνω 

διακριτικά γνωρίςματα και να φζρουν ςυμβατικζσ πινακίδεσ μετά από αιτιολογθμζνο 

αίτθμα που κα ζπεται τθσ ταξινόμθςισ τουσ, τα αυτοκίνθτα των παρακάτω προςϊπων και 

υπθρεςιϊν: 

α. Τθσ Ρροεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ. 

β. Τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

γ. Τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ Ρλθροφοριϊν. 

δ. Τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

ε. Του Υπουργείου Οικονομικϊν που ζχουν αποςτολι τον ζλεγχο διακίνθςθσ αγακϊν ι 

τθ δίωξθ λακρεμπορίου και ναρκωτικϊν. 

ςτ. Του Υπουργείου Εκνικισ Αμυνασ (αυτοκίνθτα πολιτικοφ τφπου). 

η. Του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ – Γενικισ 

Γραμματείασ Εμπορίου που ζχουν αποςτολι τον αγορανομικό ζλεγχο. 

θ. Τα ειδικισ καταςκευισ ι ειδικά διαςκευαςμζνα αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά για τισ χρθματαποςτολζσ. 

κ. Τα αυτοκίνθτα που εξυπθρετοφν λοιπά πρόςωπα και υπθρεςίεσ, εφόςον αποτελοφν 

ςτόχο τρομοκρατικϊν ενεργειϊν ι για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ ι είναι ειδικά 

διαςκευαςμζνα για χρθματαποςτολζσ φςτερα από πλιρωσ αιτιολογθμζνο αίτθμά 

τουσ. 

ι. Τα αυτοκίνθτα του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Εργαςίασ (Σ.Ε.Ρ.Ε.) του Υπουργείου 

Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 

Β.2.13. Κίνηςη κρατικϊν οχημάτων (υποχρεϊςεισ – περιοριςμοί)  

Τα ςχετικά με τθν κίνθςθ των αυτοκινιτων ρυκμίηονται από το άρκρο 9 τθσ ΚΥΑ 

129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεφχοσ Β). Συγκεκριμζνα, ορίηεται τα 

υπθρεςιακά αυτοκίνθτα πρζπει: 

α. Να είναι εφοδιαςμζνα κατά τθν κυκλοφορία τουσ με διαταγι πορείασ και δελτίο 

κίνθςθσ22 (περίπτ. α’ παρ.1 άρκρο 9 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 

108/Β/04.02.2010) 

                                            
22 ελδεηθηηθά επηζπλαπηόκελα Παξαξηήκαηα 2 θαη 3 αληηζηνίρσο 
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β. Να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν 

αναγκϊν. (περίπτ. β’ παρ.1 άρκρο 9 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010) 

Η κάλυψθ υπθρεςιακισ ανάγκθσ για κίνθςθ κρατικοφ οχιματοσ ορίηεται ςαφϊσ ςτθν 

γνωμοδότθςθ υπ. αρ. 9/2001 του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ: 

«Η ζννοια τθσ υπθρεςιακισ ανάγκθσ δεν προςδιορίηεται ςτο νόμο. Ωσ 

τζτοια πρζπει να νοθκεί κάκε δραςτθριότθτα θ οποία τείνει ςτθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ αποςτολισ του ςυγκεκριμζνου φορζα κατά τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, προκειμζνου περί οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ α’ 

βακμίδασ κατά το δθμοτικό και κοινοτικό κϊδικα23, και προκειμζνου περί 

άλλου ΝΡΔΔ κατά τισ οργανικζσ του διατάξεισ.24 

γ. Να μθν κινοφνται τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ εκτόσ αν υφίςτανται επιτακτικζσ 

υπθρεςιακζσ ανάγκεσ που επιβάλλουν τθν εξαίρεςι τουσ από τον περιοριςμό αυτό 

και πάντοτε με ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. (περίπτ. γ’ παρ.1 άρκρο 9 ΚΥΑ 

129/2534/20.01.2010) 

δ. Να μθν κινοφνται εκτόσ των ορίων τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ ι τθσ ηϊνθσ ευκφνθσ 

ςτθν οποία αςκεί τα κακικοντά του το εξυπθρετοφμενο πρόςωπο ι θ υπθρεςία. 

(περίπτ. δ’ παρ.1 άρκρο 9 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010) 

Εάν παρά ταφτα υπθρεςιακό αυτοκίνθτο Διμου κινείται εκτόσ των ορίων τθσ 

διοικθτικισ περιφζρειασ αυτοφ κατά παράβαςθ των ωσ άνω διατάξεων, δεν είναι 

νόμιμθ θ καταβολι εξόδων που ςυνεπάγεται θ χριςθ του υπθρεςιακοφ αυτοκινιτου, 

ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ των διοδίων λόγω κίνθςθσ μζςω του 

εκνικοφ οδικοφ δικτφου. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Ρράξθ 90/2012)  

ε. Να μθν οδθγοφνται από άλλον εκτόσ από τον υπεφκυνο οδθγό ι από αυτόν ςτον 

οποίο κατ’ εξαίρεςθ παραςχζκθκε θ ζγκριςθ για οδιγθςθ υπθρεςιακοφ αυτοκινιτου. 

(περίπτ. ε’ παρ.1 άρκρο 9 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010)  

ςτ. Να μθ μεταφζρουν πρόςωπα και πράγματα άςχετα προσ τθν υπθρεςιακι αποςτολι ι 

μζλθ οποιωνδιποτε οργανϊςεων ι ςυγγενικά ι φιλικά πρόςωπα των 

εξυπθρετουμζνων προςϊπων ι των ίδιων των οδθγϊν. (περίπτ. ςτ’ παρ.1 άρκρο 9 

ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010) 

η. Να μθν κυκλοφοροφν κάκε φορά, που λόγω αυξθμζνθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 

ςτθν περιοχι τθσ πρωτεφουςασ, ι ςε οποιαδιποτε άλλθ περιοχι τθσ ελλθνικισ 

επικράτειασ επιβάλλονται περιοριςτικά μζτρα ςτθν κίνθςθ γενικά των οχθμάτων. 

(περίπτ. η’ παρ.1 άρκρο 9 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010) 

                                            
23 ΝΣΚ 209/2000 
24 ΥΠ. Γ.Μ.&Η.Γ. Φ021/Δ/ 614/5861/20.03.2013 
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θ. Να μθν αντικακίςτανται οι πινακίδεσ κυκλοφορίασ των αυτοκινιτων που 

εξυπθρετοφν τα πρόςωπα του άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 

108/04.02.2010 τεφχοσ Β) με πινακίδεσ του τίτλου τθσ κζςθσ τουσ, παρά μόνο ςε 

επίςθμεσ τελετζσ και δεξιϊςεισ, εφόςον τα πρόςωπα αυτά το επικυμοφν. (περίπτ. θ’ 

παρ.1 άρκρο 9 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010) 

Από τουσ περιοριςμοφσ των περιπτϊςεων γϋ (απαγόρευςθ κίνθςθσ τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ) και δϋ (απαγόρευςθ κίνθςθσ εκτόσ ορίων διοικθτικισ περιφζρειασ ι ηϊνθσ 

ευκφνθσ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 τθσ ΚΥΑ 129/2534/2010 που αναφζρκθκαν ανωτζρω, 

εξαιροφνται τα αυτοκίνθτα: 

α. Τθσ Ρροεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ. 

β. Τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

γ. Τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ Ρλθροφοριϊν. 

δ. Του Υπουργείου Εκνικισ Αμυνασ. 

ε. Για τθ μετακίνθςθ των Γενικϊν Γραμματζων Υπουργείων και Ρεριφερειϊν. 

ςτ. Για τθ μετακίνθςθ των Ρροζδρων των Διευρυμζνων Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων, 

των Νομαρχϊν Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων, των Νομαρχϊν Διαμεριςμάτων και 

Επάρχων. 

η. Τα διωκτικά αυτοκίνθτα του Υπουργείου Οικονομικϊν (ΥΡ.Ε.Ε – Τελωνεία), που ζχουν 

ωσ αποςτολι τον ζλεγχο διακίνθςθσ αγακϊν ι τθ δίωξθ λακρεμπορίου και 

ναρκωτικϊν, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Λιμενικοφ Σϊματοσ. 

θ. Τα χρθςιμοποιοφμενα για τθν άςκθςθ αγορανομικϊν ελζγχων. 

κ. Τα μεταφζροντα αςκενείσ ι τραυματίεσ. 

Ι. Τα χρθςιμοποιοφμενα για αντιμετϊπιςθ επειγόντων εκτάκτων περιςτατικϊν 

Β.2.14. Μεταβίβαςη αρμοδιότητασ εποπτείασ κρατικϊν οχημάτων 

Σφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 92 του Ν.4172/13 (θμερομθνία ψιφιςθσ 23.07.2013), 

μεταφζρονται οι αρμοδιότθτεσ, οι οποίεσ αςκοφνταν από τα Τμιματα Κίνθςθσ και 

Επιςκευϊν τθσ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Αυτοκινιτων του Υπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Συγκεκριμζνα ορίςτθκε ότι τα οχιματα 

που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ μετακίνθςθσ κυβερνθτικϊν προςϊπων, επιςιμων, 

επικεφαλισ οργανιςμϊν και λοιπϊν προςϊπων, όπωσ κακορίηονται από τθν ΚΥΑ 
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129/2534/2010 των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ δικαιοφχων χριςθσ ανϊτατου ορίου 

κυβιςμοφ Κρατικϊν Αυτοκινιτων και άλλεσ ρυκμίςεισ ςχετικά με τα Κρατικά Αυτοκίνθτα», 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, μεταφζρονται αυτοδικαίωσ ςτισ οικείεσ υπθρεςίεσ 

οργανιςμοφ ι φορζα ςτισ οποίεσ κατά τθν ψιφιςθ του Ν.4172/13 ζχουν αυτά διατεκεί. 

Ραράλλθλα, ο ζλεγχοσ τθσ ςφννομθσ τιρθςθσ κακθκόντων και υποχρεϊςεων των οδθγϊν 

κρατικϊν αυτοκινιτων και κάκε άλλο ςχετικό με τθν εξαςφάλιςθ τθσ κίνθςθσ και τθ 

ςυντιρθςθ των οχθμάτων ηιτθμα, αςκείται, επίςθσ, από τισ οικείεσ υπθρεςίεσ διοίκθςθσ 

των Υπουργείων ι φορζων ςτουσ οποίουσ ανικουν τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν ωσ 

άνω ΚΥΑ25. 

Ακολοφκωσ, με το υπ’ αρικμ. 133/2017 Ρροεδρικό Διάταγμα26 ορίηεται ο Οργανιςμόσ του 
Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και κατ’ επζκταςθ ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ του 
Τμιματοσ Ρολιτικισ και Εποπτείασ Κρατικϊν Αυτοκινιτων του Υπουργείου Εςωτερικϊν,οι 
οποίεσ ζωσ και ςιμερα είναι εξισ: 
α. Ο χειριςμόσ κεμάτων ςχετικϊν με τθν προμικεια, μίςκωςθ, χριςθ, κίνθςθ, κυκλοφορία, 
κατ’ εξαίρεςθ οδιγθςθ, κατανάλωςθ καυςίμων των αυτοκινιτων οχθμάτων των 
Υπθρεςιϊν, ο ζλεγχοσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ εφαρμογισ των ςχετικϊν εντολϊν και οδθγιϊν 
από τισ υπθρεςίεσ, κακϊσ και θ ρφκμιςθ κάκε ςυναφοφσ κζματοσ. 
β. Η άςκθςθ πολιτικισ και εποπτείασ - ελζγχου, δράςεων τθσ Διοίκθςθσ για κζματα 
Κρατικϊν Αυτοκινιτων. 
γ. Η τιρθςθ γενικϊν Μθτρϊων, των κυκλοφοροφντων Κρατικϊν Οχθμάτων και ο 
κακοριςμόσ δικαιοφχων χριςθσ και ανϊτατου ορίου κυβιςμοφ Κρατικϊν Αυτοκινιτων και 
άλλεσ ρυκμίςεισ ςχετικά με τα Κυβερνθτικά και Κρατικά Οχιματα και, 
δ. Η μεταβίβαςθ κατά κυριότθτα ςε Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Ρ.Δ.Δ. παντόσ είδουσ τροχοφόρων 
που ανικουν ςτο Δθμόςιο και θ διάκεςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ οχθμάτων που ανικουν 
ςτο ελλθνικό Δθμόςιο.27 
 

 

Β.2.15. Εφοδιαςμόσ – κατανάλωςη καυςίμων 

Η κατανάλωςθ καυςίμων των υπθρεςιϊν του άρκρου 1 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 

ρυκμίηεται, ςφμφωνα με το άρκρο 10 αυτισ, από τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Ρροεδρίασ 

τθσ Κυβζρνθςθσ 1450/550/1982. 

Ραράλλθλα προβλζπεται ότι για τθν περιςτολι των δθμόςιων δαπανϊν που προκαλοφνται 

και από τθν κίνθςθ υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων, μειϊνονται κατά 30% τα ανϊτατα 

επιτρεπόμενα όρια κατανάλωςθσ καυςίμων, που προβλζπονται ςτθν ανωτζρω 

αναφερκείςα απόφαςι, των αυτοκινιτων οχθμάτων ςτα υπουργεία, περιφζρειεσ, ΝΡΔΔ, 

κακϊσ και ςτα εν γζνει νομικά πρόςωπα που ελζγχονται από το δθμόςιο, 

περιλαμβανομζνων των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των άλλων υπθρεςιϊν του 

άρκρου 1 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ που εξετάηουμε. Από αυτόν τον περιοριςμό 

                                            
25 Πεξηπη. Α άξζξν 92 Ν.4172/2013 
26 ΦΔΚ 161 Α/2017 
27 Άξζξν 7 παξ.1 πεξηπη. γ’ Π.Γ. 133/2017 
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προβλζπεται εξαίρεςθ για τα αυτοκίνθτα των Υπουργείων Εκνικισ Άμυνασ, Ρροςταςίασ του 

Ρολίτθ, Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (αςκενοφόρα), Ρεριβάλλοντοσ – Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ, όλων των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του δθμόςιου Τομζα, κακϊσ και τα 

απορριμματοφόρα των διμων και των κοινοτιτων.  

Β.2.16. τάθμευςη κρατικϊν οχημάτων 

Η ςτάκμευςθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων ρυκμίηεται με τθν κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ με αρικμό 5750/32572/199428. Μάλιςτα θ 

ςτάκμευςθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων των Υπθρεςιϊν που υπάγονται ι εμπίπτουν ςτισ 

διατάξεισ του Ν.Δ. 2396/1953 και ςτισ κατ’ εξουςιοδότθςθ τοφτου εκδοκείςεσ αποφάςεισ 

κανονιςτικοφ περιεχομζνου του Υπουργείου Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ, κα ςτακμεφουν 

και διανυκτερεφουν ςε δθμόςιουσ και αν είναι δυνατόν ςε ενιαίουσ – αςφαλείσ ι 

φυλαςςόμενουσ χϊρουσ οι οποίοι κα κακοριςκοφν από τθ Διεφκυνςθ Κρατικϊν 

Αυτοκινιτων και Επικοινωνιϊν του ΥΡ.Ρ.Κ., ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ που ανικουν 

τα αυτοκίνθτα. 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 3 του Ν.Δ. 2396/53 , το προςωπικό ςτο οποίο, 

ενδεχομζνωσ κα ανατεκεί θ φφλαξθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων, δεν κα επιτρζπει 

οποιαδιποτε ζξοδό τουσ κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ και κατά τισ θμζρεσ που απαγορεφεται θ 

κυκλοφορία τουσ, εκτόσ και αν ζχει εκδοκεί αρμοδίωσ ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ, με 

εξαίρεςθ τα οχιματα τθσ παρ. 1α και 2α τθσ Κ.Υ.Α. 5750/32572/1994.  

Β.2.17. Επιςκευή και ςυντήρηςη κρατικϊν οχημάτων 

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 11 του Ν.Δ. 2396/1953 κάκε είδουσ δαπάνεσ, οι οποίεσ 

ςχετίηονται με τθν επιςκευι, τθ ςυντιρθςθ, τθν αγορά ανταλλακτικϊν εξαρτθμάτων, όπωσ 

και με τουσ ενιαίουσ ι μθ χϊρουσ ςτάκμευςθσ των εν λόγω κρατικϊν οχθμάτων, κα 

πραγματοποιοφνται και κα ελζγχονται από επιτροπι και πάντοτε ςφμφωνα με όςα ειδικά 

ορίηουν οι αποφάςεισ του Ρροζδρου τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Β.2.18. Ζλεγχοσ χρήςησ και κυκλοφορίασ οχημάτων 

Ο ζλεγχοσ για τθ νόμιμθ χριςθ και κυκλοφορία των αυτοκινιτων, κακϊσ και ο ζλεγχοσ για 

τθ διαπίςτωςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του Ν. Δ. 2396/1953 αςκείται από 

υπαλλιλουσ τθσ Ρεριφζρειασ, οι οποίοι είναι εξουςιοδοτθμζνοι γι’ αυτό, με τθ βοικεια 

οργάνων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδασ. Στθν 

περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 5 ζωσ 9 του Ν. 

Δ/τοσ 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Αϋ ) και τθσ 40.009/1953 απόφαςθσ του Ρροζδρου τθσ 

Κυβζρνθςθσ, που ζχει κυρωκεί με το άρκρο 10 του ίδιου Ν. Δ/τοσ.  

                                            
28 ΦΔΚ 894/Β/1994 θαη δηόξζσζε ζθάικαηνο ΦΔΚ 935/Β/1994 

https://e-postirixis.gr/blog/laws/%CE%BD-%CE%B4-239653-%CF%84%CE%B7%CF%82-78-%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BF%CF%85-1953-%CF%86%CE%B5%CE%BA-1171953-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
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Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 23 Ν.4674/2020, ωσ αρμόδια Αρχι για τον ζλεγχο τθσ 

κίνθςθσ των οχθμάτων που ανικουν ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ 

βακμοφ και τα νομικά τουσ πρόςωπα, νοείται θ οικεία Οικονομικι Επιτροπι. 

Η διάκεςθ για χριςθ αυτοκινιτων υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα είναι επιτρεπτι ςε 

άλλεσ υπθρεςίεσ φςτερα από αιτιολογθμζνο αίτθμα και ςφμφωνθ γνϊμθ των 

ενδιαφερόμενων υπθρεςιϊν προσ κάλυψθ εξαιρετικϊν υπθρεςιακϊν αναγκϊν τουσ, από 

υπουργείο ςε υπουργείο (περ. αϋ), από υπουργείο ςε περιφζρεια, περιφερειακι υπθρεςία 

και Ν.Ρ.Δ.Δ. (περ. βϋ), από νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ, ςε άλλθ δθμόςια υπθρεςία ι διμο ι 

κοινότθτα ι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου του ίδιου νομοφ(περ. γϋ), από 

περιφερειακι υπθρεςία ςε νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ ι διμο ι κοινότθτα του ίδιου νομοφ 

(περ. δϋ), από διμο ι κοινότθτα ςε άλλο διμο ι κοινότθτα ι ςτθ νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ 

του ίδιου νομοφ (περ. εϋ), από φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου Τομζα (Ν.Ρ.Ι.Δ.) ςε 

Ρεριφζρειεσ, νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ, διμο ι κοινότθτα (περ. ςτϋ) και από νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) ςε Ρεριφζρειεσ, νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ, διμο ι 

κοινότθτα (περ. ηϋ). Οι ωσ άνω διακζςεισ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτθν πρϊτθ παράγραφο 

του άρκρου 13, και ςτισ οποίεσ αναφερκικαμε αναλυτικά προθγουμζνωσ, 

πραγματοποιοφνται με αποφάςεισ του διακζτοντοσ υπουργοφ, για τισ περιπτϊςεισ αϋ και 

βϋ, του διακζτοντοσ νομάρχθ, για τθν περίπτωςθ γϋ, του Γενικοφ Γραμματζα Ρεριφζρειασ, 

για τθν περίπτωςθ δϋ, του οικείου δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου για τθν περίπτωςθ 

εϋ, του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ για τθν περίπτωςθ ςτ`, και του 

Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για τθν περίπτωςθ 

ηϋ. Ρεραιτζρω, ςτθν απόφαςθ αυτι ορίηoνται και οι ειδικότεροι όροι τθσ διάκεςθσ για 

χριςθ, και θ χρονικι διάρκεια, θ οποία για τα επιβατικά αυτοκίνθτα δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ζνα (1) ζτοσ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι επιτρζπεται θ διαγραφι αυτοκινιτων από τθ δφναμθ δθμόςιασ 

υπθρεςίασ και θ εγγραφι τουσ ςτθ δφναμθ άλλθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, για τθν κάλυψθ 

υπθρεςιακϊν αναγκϊν και πάντα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των υπθρεςιϊν, ωσ εξισ: Από 

υπουργείο ςε υπουργείο ι περιφερειακι υπθρεςία του δθμοςίου και αντίςτροφα (περ. αϋ) 

και από δθμόςια υπθρεςία τθσ περιφζρειασ ςε άλλθ δθμόςια υπθρεςία, είτε του ίδιου 

νομοφ, είτε άλλου (περ. βϋ). Οι ςυγκεκριμζνεσ διακζςεισ γίνονται με αποφάςεισ του 

Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για τθν περίπτωςθ 

αϋ και β., του Γενικοφ Γραμματζα Ρεριφζρειασ για τθν περίπτωςθ βϋ.  

Τζλοσ, ορίςτθκε ότι με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ παρζχεται ζγκριςθ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα για τθν 

τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων εντοπιςμοφ κζςθσ ςε κρατικά αυτοκίνθτα, φςτερα από 

αιτιολογθμζνο αίτθμα του εποπτεφοντοσ τθν υπθρεςία που αιτείται τθν τοποκζτθςθ του 

ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ, Υπουργοφ ι του Γενικοφ Γραμματζα Ρεριφζρειασ για τισ 

υπθρεςίεσ που υπάγονται οργανικά ς` αυτόν.  
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Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ζπειτα από ερωτιματα που τζκθκαν ςτθν Aρχι Ρροςταςίασ 

Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα ωσ προσ τθ νομιμότθτα λειτουργίασ ςυςτιματοσ 

γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ ςε οχιματα εργαηομζνων, εξζδωςε ςχετικι απόφαςθ. Στθν 

απόφαςθ αυτι κρίκθκε ότι για να είναι ςφμφωνθ θ λειτουργία ςυςτιματοσ γεωεντοπιςμοφ 

με τισ διατάξεισ για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, πρζπει ο 

εργαηόμενοσ να ακολουκεί μια προκακοριςμζνθ διαδρομι εντόσ ςυγκεκριμζνων ωρϊν 

εργαςίασ, ο γεωεντοπιςμόσ να λαμβάνει χϊρα εντόσ των ορίων τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

προκακοριςμζνθσ διαδρομισ και ο εργαηόμενοσ να μθ χρθςιμοποιεί το όχθμα εκτόσ των 

ωρϊν εργαςίασ. Περαιτζρω, ο χρόνοσ τιρθςθσ των δεδομζνων δεν κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ από αυτόν που απαιτείται για τθν πραγματοποίθςθ του ςκοποφ επεξεργαςίασ 

και ςε κάκε περίπτωςθ να μθν ξεπερνά τον ζνα μινα. Ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ οφείλει 

να λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ για τθν προςταςία των δεδομζνων και να 

εξαςφαλίηει ότι θ πρόςβαςθ ςτα τθροφμενα δεδομζνα κα γίνεται από εξουςιοδοτθμζνα 

προσ τοφτο πρόςωπα. Επιπροςκζτωσ, πρζπει να εφαρμόηονται οι κατάλλθλεσ τεχνικζσ 

ψευδωνυμοποίθςθσ/κωδικοποίθςθσ ι κρυπτογράφθςθσ. Ο εργοδότθσ οφείλει να 

ενθμερϊνει τουσ εργαηομζνουσ για το ςκοπό επεξεργαςίασ, το είδοσ των καταγραφόμενων 

δεδομζνων, το χρόνο τιρθςισ τουσ και τθ διαδικαςία άςκθςθσ εκ μζρουσ του εργαηόμενου 

του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ. Θ ενθμζρωςθ πρζπει να είναι ατομικι και να πιςτοποιείται με 

εφλογο τρόπο. Σζλοσ, ο εργαηόμενοσ ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ςυλλεγόμενα δεδομζνα. 

Ωσ εκ τοφτου, θ Αρχι παρείχε άδεια λειτουργίασ GPS ςε απορριμματοφόρα του Διμου, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι τα οχιματα τθροφν προκακοριςμζνθ διαδρομι και θ εγκατάςταςθ του 

ςυςτιματοσ λαμβάνει χϊρα για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ακολουκοφμενθσ διαδρομισ και όχι 

τθν παρακολοφκθςθ των εργαηομζνων. (Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 

Χαρακτιρα απόφ. 24.11.2015 (ΦΕΚ 2663/10.12.2015 τεφχοσ Β’) 

Ππωσ απαντικθκε και ςτθν αντίςτοιχθ υποβλθκείςα ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ, τθν ωσ άνω 

διάταξθ μόνο θ Ελλθνικι Αςτυνομία ζχει ακολουκιςει και ζχει προβεί ςτθν τοποκζτθςθ 

ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ κζςθσ ςτα οχιματα. 

Β.2.19. Ηητήματα τροχαίου ατυχήματοσ με κρατικό όχημα και παραβάςεισ ΚΟΚ από 

κρατικό όχημα 

Για τθ ρφκμιςθ ηθτθμάτων που ανακφπτουν ςυνεπεία τροχαίων ατυχθμάτων ςτα οποία 

εμπλζκονται κρατικά οχιματα, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 976/1979 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Αϋ 

236/1979). 

Σε περίπτωςθ παραβάςεων του ΚΟΚ από κρατικό όχθμα, θ Τροχαία αναφζρει ςτθν αρμόδια 

Υπθρεςία τθν παράβαςθ, ενθμερϊνεται Διεφκυνςθ Κρατικϊν Αυτοκινιτων και 

Επικοινωνιϊν του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ και διενεργείται πεικαρχικι διαδικαςία. 

https://e-postirixis.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/118540_arxh_prostasias_dedomenvn_prosvpikoy_xarakthra_apof._24.11.2015.pdf
https://e-postirixis.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/118540_arxh_prostasias_dedomenvn_prosvpikoy_xarakthra_apof._24.11.2015.pdf
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Β.2.20. Ποινικζσ κυρϊςεισ 

Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ ςχετιηόμενθσ με τθ χριςθ και κίνθςθ των κρατικϊν 

οχθμάτων, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 5 ζωσ 9 του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 

2396/1953 και τθσ 40009/1953 απόφαςθσ του Ρροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, που ζχει 

κυρωκεί με το άρκρο 10 του ίδιου Ν. Δ/τοσ. (παρ.2 άρκρο 12 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 

(ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεφχοσ Β). Σθμειϊνεται ότι το άρκρο 9 περιλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 

τθσ Αςτυνομίασ να κατάςχει το όχθμα, το οποίο τυχόν κυκλοφορεί παρανόμωσ, χωρίσ 

δθλαδι να πλθροφνται οι προβλεπόμενεσ νόμιμεσ προχποκζςεισ και να το παραδίδει ςτθν 

αρμόδια Αρχι, ςυντάςςοντασ ςχετικι ζκκεςθ. Σε περίπτωςθ που το όχθμα, το οποίο 

κυκλοφορεί παράνομα, το οποίο κα ζπρεπε βάςει εκδοκείςασ εκκζςεωσ να ζχει 

παροπλιςκεί, παραδίδεται ςτον Ο.ΔΙ.Σ.Υ. 

Κατά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 12 τθσ ωσ άνω ΚΥΑ, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 

Ρεριφζρειασ ζχουν τθν υποχρζωςθ να γνωςτοποιοφν ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Γ.Γ.Δ.Δ & 

Η.Δ. ςτο τζλοσ κάκε τριμινου τισ παραβάςεισ που διαπιςτϊκθκαν και τισ κυρϊςεισ που 

επιβλικθκαν για παραβάςεισ των αυτοκινιτων των υπθρεςιϊν που εδρεφουν εντόσ των 

ορίων τθσ Ρεριφζρειάσ τουσ, ενϊ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν τζταρτθ παράγραφο 

του άρκρου, αναφορζσ ι καταγγελίεσ πολιτϊν για παραβάςεισ ςχετικά με κρατικά 

αυτοκίνθτα υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Κρατικϊν Αυτοκινιτων και Επικοινωνιϊν του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ι γίνονται 

τθλεφωνικά ςτον τετραψιφιο αρικμό 1500.  

Β.3 ΤΝΣΟΜΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ (ΗΠΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΑΛΙΑ) 

Η Ομάδα ζργου κεωρεί ότι μια ενδεικτικι αναφορά ςε τρία κράτθ, όπωσ ΗΡΑ, Γαλλία και 

Ιταλία, είναι χριςιμθ για τθν παροφςα μελζτθ. Εν ςυντομία, παρατθρείται ότι και ςτισ τρεισ 

χϊρεσ προάγεται θ χριςθ θλεκτροκινιτων οχθμάτων, ενϊ ςτθν πρόςφατθ νομοκεςία 

Γαλλίασ και Ιταλίασ υφίςτανται κοινά χαρακτθριςτικά: 

(α) Η προζχουςα κζςθ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ςτον ζλεγχο και ςτθν εποπτεία. 

(β) Η χριςθ πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων. 

(γ) Η κλίςθ προσ τισ εξωτερικζσ ανακζςεισ για τθν παροχι και ςυντιρθςθ οχθμάτων, χϊρων 

κλπ. αλλά και υπθρεςιϊν ελζγχου και εποπτείασ και τεχνολογίασ. 
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Β.3.1 ΘΠΑ 

Β.3.1.1 Νομοθεςία 

Στισ ΗΡΑ ιςχφει ωσ προσ τθν ιδιοκτθςία και τθν διαχείριςθ των κρατικϊν οχθμάτων, ο 

Κϊδικασ των Ομοςπονδιακϊν υκμίςεων (Code of Federal Regulations)29. 

Στο Κεφάλαιο 41 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και Διαχείριςθ Ρεριουςίασ) Άρκρο 102-34 (Χριςθ 

Κρατικϊν Οχθμάτων) ρυκμίηονται όλα τα κζματα ςχετικά με τθν διαχείριςθ και τθν χριςθ 

των οχθμάτων που ανικουν ςε φορείσ του ευρφτερου Δθμοςίου (Agencies). 

Β.3.1.2 Προμήθεια και Χρήςη 

Οι ειδικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθν απόκτθςθ, τον χρόνο και τον τρόπο χριςθσ των 

οχθμάτων επαφίενται ςτουσ αρμοδίουσ φορείσ (Agencies). Ωςτόςο κεντρικά, δυνάμει του 

άνω Ομοςπονδιακοφ Κϊδικα, προβλζπονται διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παράβαςθ των 

διατάξεων που αφοροφν τθν χριςθ των κρατικϊν οχθμάτων. 

Β.3.1.3 τατιςτικά τοιχεία 

Tο 2019, θ κυβζρνθςθ των ΗΡΑ διζκετε 645.000 οχιματα που διζνυςαν 4,5 διςεκατομμφρια 

μίλια και κατανάλωςαν 375 εκατομμφρια γαλόνια βενηίνθσ και ντίηελ, ςφμφωνα με τθ 

Κεντρικι Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν (GSA). Ρερίπου το 35% αυτϊν των οχθμάτων λειτουργοφςε 

από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία των ΗΡΑ, ςφμφωνα με τθν GSA. 

Β.3.1.4 Θλεκτροκίνητα οχήματα 

Ο πρόεδροσ Τηο Μπάιντεν βάςει πρόςφατου προεδρικοφ διατάγματοσ30 προτίκεται να 

αντικαταςτιςει τον κυβερνθτικό ςτόλο αυτοκινιτων και φορτθγϊν με θλεκτρικά οχιματα 

που ςυναρμολογοφνται ςτισ ΗΡΑ. 

Β.3.2 ΓΑΛΛΙΑ 

Β.3.2.1 Δικαιοφχοι φορείσ κρατικϊν οχημάτων 

Η κεντρικι Διοίκθςθ και οι αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ, τα ιδρφματα δθμόςιασ υγείασ. Οι 

ςχετικζσ ρυκμίςεισ περιλαμβάνονται ςτο Ρ.Δ. τθσ 23θσ Ιουλίου 2015 ςχετικά με τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςτο εκτελεςτικό του διάταγμα του 2016.31 

Ο ςτόλοσ των κρατικϊν οχθμάτων ςτθν Γαλλία δεν είναι επιςιμωσ γνωςτόσ. Δεν υπάρχει 

ακριβισ πλθροφόρθςθ για τθν κατανομι του αρικμοφ των οχθμάτων ςτουσ διάφορουσ 

                                            
29 https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2011-title41-vol3/CFR-2011-title41-vol3-sec102-34-200/context 
30 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/05/fact-sheet-president-biden-

announces-steps-to-drive-american-leadership-forward-on-clean-cars-and-trucks/ 
31 https://mobility-observatory.arval.fr/qui-sont-les-flottes-publiques 
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φορείσ, τθν κατανομι τουσ ανά τφπο οχιματοσ, κινθτιρα ι ακόμα και ανά θλικία. Ωςτόςο, 

ο ςτόλοσ υπολογίηεται μεταξφ 400.000 και 450.000 οχθμάτων. 

Β.3.2.2 τατιςτικά ςτοιχεία  

Ο ςτόλοσ οχθμάτων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και Υπουργείων (εξαιροφνται προφανϊσ 

αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ, Σϊματα Αςφαλείασ και Ζνοπλεσ Δυνάμεισ)  περιλαμβάνει 

ςιμερα περίπου 65.000 αυτοκίνθτα. Το ετιςιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ κίνθςθσ, ςτάκμευςθσ 

κλπ. αντιπροςωπεφει ζνα ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ περίπου 600 εκατ. Ευρϊ.32 

Β.3.2.3  Ζλεγχοσ και Εποπτεία -Εξωτερική ανάθεςη33 

Η νζα εγκφκλιοσ τθσ Νοεμβρίου 2020 ςχετικά με τθ διαχείριςθ του ςτόλου κρατικϊν 

αυτοκινιτων του γαλλικοφ κράτουσ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που αφοροφν κυρίωσ τον ζλεγχο 

και εποπτεία. 

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του ΝΡΔΔ, ο περιφερειάρχθσ, ο υπουργόσ ι ο γενικόσ γραμματζασ 

κα είναι πλζον υπεφκυνοι για τον ζλεγχο και εποπτεία των οχθμάτων τθσ υπθρεςίασ τουσ, 

μζςω ενόσ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που ςυμβάλλεται με ςφμβαςθ εργαςίασ πλιρουσ 

απαςχολιςεωσ (διαχειριςτζσ ςτόλου). Ετθςίωσ ο τελευταίοσ ςυντάςςει ζκκεςθ που κα 

παρουςιάηεται ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ. Αυτι θ ζκκεςθ αναφζρει μεταξφ άλλων: 

• τον τφπο διακεςίμων οχθμάτων . 

• τον αρικμό των αυτοκινιτων μθδενικϊν ι χαμθλϊν εκπομπϊν που μιςκϊκθκαν ι 

αγοράςτθκαν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. 

• θ μζςθ θλικία του ςτόλου οχθμάτων. 

• τον αρικμό διακεςίμων οχθμάτων ςτο τζλοσ του ζτουσ. 

Η Υπθρεςία Κρατικϊν Ρρομθκειϊν34 κα διαχειρίηεται το λογιςμικό Odrive, το κφριο 

εργαλείο διαχείριςθσ που χρθςιμοποιοφν οι διαχειριςτζσ ςτόλου ςε όλθ τθν επικράτεια, με 

εξαίρεςθ τα υπουργεία που ζχουν τθ δικι τουσ λφςθ λογιςμικοφ. Το άνω πρόγραμμα ζχει 

προθγμζνα χαρακτθριςτικά που αφοροφν ςε: 

• Βελτιςτοποίθςθ κόςτουσ. 

• Διανομι των οχθμάτων. 

                                            
32 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-sur-le-parc-automobile-francais-au-1er-

janvier-

2021#:~:text=Au%201er%20janvier%202021%2C%20le,autobus%20et%20autocars%20en%20circulation. 
33 https://www.meilleurtauxpro.com/credit-professionnel/actualites/2020-decembre/etat-remplace-circulaire-

gestion-parc-automobile.html 
34 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041712373/  (Υπό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ) 
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• Δεδομζνα αποκζματοσ οχθμάτων. 

• H κοινι χριςθ κρατικϊν οχθμάτων από διαφορετικζσ υπθρεςίεσ. 

Η εγκφκλιοσ εξουςιοδοτεί τουσ διαχειριςτζσ ςτόλου να εγκαταςτιςουν κιβϊτια τθλεματικισ 

ςτα οχιματα του ςτόλου επιβλζψεϊσ τουσ. 

Tζλοσ, δυνάμει τθσ εγκυκλίου, από τθν 1θ Ιανουαρίου 2026 το 37,4% των κρατικϊν 

οχθμάτων που αποκτϊνται ι μιςκϊνονται πρζπει να ζχουν πολφ χαμθλζσ εκπομπζσ ρφπων, 

δθλαδι να εκπζμπουν λιγότερο από 50 g/km CO2. 

Β.3.3 ΙΣΑΛΙΑ 

Β.3.3 Κατηγορία Κρατικϊν οχημάτων και δικαιοφχοι φορείσ κρατικϊν οχημάτων 

Στθν Ιταλία, ο ςτόλοσ κρατικϊν αυτοκινιτων ανικει ςε δφο κατθγορίεσ35: 

Τα «μπλε αυτοκίνθτα», για πιο επίςθμουσ ςκοποφσ, με κυβιςμό μεγαλφτερο από 1600 cm³ 

με ι χωρίσ οδθγό (περίπου 6.504) 

τα "γκρίηα αυτοκίνθτα", για τισ βαςικζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ του Δθμοςίου, με κυβιςμό 

μικρότερο από 1600 cm³ με ι χωρίσ οδθγό (περίπου 50.077) 

Εξαιροφνται από τα άνω όλα τα αυτοκίνθτα των Σωμάτων Αςφαλείασ και Ενόπλων 

Δυνάμεων άμυνασ (περίπου 66.000)36. 

Το όχθμα μπορεί να αποκτθκεί μζςω αγοράσ ι να μιςκωκεί από τθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ 

(1681), και τισ αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Ειδικότερα ςε αρικμοφσ : Ρεριφζρειεσ (2 100), 

Επαρχίεσ (3 700), Διμοι (25 300), Υγειονομικοί Φορείσ (18 800), ΝΡΔΔ (1 100), Δθμόςια 

Ρανεπιςτιμια (900) ι άλλεσ τοπικζσ διοικιςεισ (7 700)37.  

Β.3.4 Ζλεγχοσ και Εποπτεία 

H Νομοκεςία38 προβλζπει ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ ελζγχου και εποπτείασ από το 

Υπουργείο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μζςω θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν, περιλαμβανομζνων 

θλεκτρονικϊν ετθςίων αναφορϊν από όλουσ τουσ Δθμόςιουσ φορείσ που χρθςιμοποιοφν 

κρατικά οχιματα.  

                                            
35 Principali risultati del monitoraggio dei costi (PDF) [collegamento interrotto], su funzionepubblica.gov.it, Dipartimento 

per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, agosto 2012. URL consultato l'11 marzo 2013. 
36  Decreto auto blu (PDF), su funzionepubblica.gov.it, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, 3 agosto 2011. URL consultato l'11 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 13 dicembre 

2013) 
37 Auto pubbliche nel 2012, su funzionepubblica.gov.it, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione, 16 febbraio 2013. URL consultato l'11 marzo 2013 (archiviato dall'url originale il 2 marzo 2013) 
38 https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/11-05-2010/direttiva-n62010 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/996816/auto_slide_monitoraggio_costi.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Collegamenti_interrotti
https://web.archive.org/web/20131213054258/http:/www.funzionepubblica.gov.it/media/837800/decreto%20auto%20blu_3%20agosto%202011.pdf
https://web.archive.org/web/20130302113933/http:/www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/febbraio/16022013---auto-pubbliche-nel-2012-meno-27-rispetto-al-2011.aspx
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Σφμφωνα με όλωσ πρόςφατθ νομοκεςία 39, Tο Υπουργείο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ υποχρζωςε 

όλεσ τισ αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και Δθμόςιουσ Φορείσ που διακζτουν κρατικά οχιματα 

να αναρτιςουν ςε κεντρικι ψθφιακι πλατφόρμα ζωσ τθν 18θ Μαρτίου 2022 κάκε ςχετικι 

πλθροφορία με τθν κατάςταςθ των υπ’ αυτϊν οχθμάτων. 

Β.3.5 Προμήθεια -Εξωτερική ανάθεςη 

Πςον αφορά ςτθν προμικεια, θ μακροχρόνια μίςκωςθ προτιμάται από τθν αγορά. Τζλοσ, 

ενιςχφεται θ εξωτερικι ανάκεςθ, ϊςτε να μειωκεί ο κρατικόσ ςτόλοσ αυτοκινιτων. 

Β.3.6 τατιςτικά ςτοιχεία 

Το 2012 οι ετιςιεσ δαπάνεσ ιταν 1,05 δις. ευρϊ, εκ των οποίων 400 εκατομμφρια Ευρϊ για 

μπλε αυτοκίνθτα και 539 εκατ. για γκρίηα αυτοκίνθτα. Από αυτά τα 645 εκατομμφρια 

δαπανικθκαν για προςωπικό, 146 εκατομμφρια για αςφάλιςθ, καφςιμα και ςυντιρθςθ, 56 

εκατομμφρια για ενοικίαςθ και 18 για αγορά νζων αυτοκινιτων. 

 

Γ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ 

Η Ομάδα Ζργου ςτο δεφτερο ςτάδιο τθσ παροφςασ διαπίςτωςε ότι θ κείμενθ νομοκεςία 

καλφπτει ςτθν κεωρία όλα τα κζματα που αφοροφν ςτθν προμικεια και διαχείριςθ των 

κρατικϊν οχθμάτων. 

Εντοφτοισ, ςτο παρόν ςτάδιο θ Ομάδα ςυμπζρανε ότι υπάρχουν προβλιματα που αφοροφν 

ςτθν δομι, το περιεχόμενο και κυρίωσ τθν εφαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου. Τα 

ςυμπεράςματα εξιχκθςαν μζςω τθσ ανάλυςισ των κειμζνων διατάξεων και μζςω των 

ςυνεντεφξεων που ελιφκθςαν από τουσ υπαλλιλουσ των υπθρεςιϊν του ΥΡΕΣ.  

Πςον αφορά ςτθν δομι τθσ νομοκεςίασ εντοπίςτθκε πολυνομία, παρωχθμζνεσ και 

αλλθλοκαλυπτόμενεσ διατάξεισ, και αντιφάςεισ ςτθν νομοκετικι πρωτοβουλία. Πςον 

αφορά ςτθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, οι δυςχζρειεσ βρίςκονται ςτθν περιοχι του ελζγχου 

και εποπτείασ των κρατικϊν Οχθμάτων και ςτθν ςτελζχωςθ και τισ υποδομζσ των αρμοδίων 

υπθρεςιϊν. 

Στο παρόν ςτάδιο αναφζρονται τα ςυμπεράςματα τθσ Ομάδασ (κζματα που εντοπίςτθκαν 

ςυνοδευόμενα ενίοτε με παραδείγματα), κακϊσ και πρϊτεσ προτάςεισ για βελτίωςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

Τα εντοπιςκζντα κζματα/ςυμπεράςματα και οι προτάςεισ τθσ Ομάδασ κινοφνται ςε 3 

κεντρικοφσ άξονεσ: (Α) νομοκεςία, (Β) αποτελεςματικότθτα ελζγχου και εποπτείασ, (Γ) 

                                            
39 https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/17-02-2022/pa-al-nuovo-censimento-auto-blu-i-dati-al-

31-dicembre-2021-vanno 
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προμικεια οχθμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων τεχνολογιϊν -θλεκτροκίνθτα). Οι 

δφο τελευταίοι άξονεσ ςυνδζονται άμεςα με τον εξορκολογιςμό των δαπανϊν. 

 

ΑΞΟΝΑ Α’ : ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Γ.1.1. Πολυνομία 

1.1. Θζμα: 

Ππωσ προκφπτει από τθν παροφςα μελζτθ, τα νομοκετιματα που αφοροφν ςτο αντικείμενό 

τθσ ανζρχονται τουλάχιςτον ςε 10. 40 Χρονολογικά εκτείνονται από το 1953 ζωσ το 2020. 

1.2. Ρροτάςεισ: 

Κωδικοποίθςθ και εκςυγχρονιςμόσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ενιαίο κείμενο με ενιαία 

ορολογία, ςαφινεια και απάλειψθ αντιφάςεων και άχρθςτων και αναχρονιςτικϊν 

προβλζψεων, όπωσ αναφζρεται κατωτζρω.  

Γ.1.2. Παρωχημζνεσ Νομοθετικζσ Ρυθμίςεισ 

2.1. Θζμα/ Ραραδείγματα: 

Οι ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, κυρίωσ του Διατάγματοσ, είναι εν πολλοίσ παρωχθμζνεσ 

και δεν αντικατοπτρίηουν το παροφςα κατάςταςθ και τθν κεςμικι και οικονομικι 

πραγματικότθτα, όπωσ ενδεικτικϊσ: 

Άρκρο 3 παρ.2 του Ν.Δ. 2396/1953  

«Σασ εν τθ παράγρ. 1 του παρόντοσ άρκρου υποχρεϊςεισ δεν υπζχουςι τα 

αυτοκίνθτα του Τπουργικοφ υμβουλίου, των τζωσ Πρωκυπουργϊν, των 

Αντιςτρατιγων και τοφτοισ εξομοιουμζνων, των Αρχηγϊν Β. Χωροφυλακήσ, 

Αςτυνομίασ Πόλεων, του Αςτυνομικοφ Διευκυντοφ Ακθνϊν τθσ Τπθρεςίασ 

Αςφαλείασ και ακολουκίασ Τψθλϊν Προςϊπων, τθσ Γενικισ Αςφαλείασ Ακθνϊν, 

του Πολιτικοφ Γραφείου του Προζδρου τθσ Κυβερνιςεωσ και τθσ Τπθρεςίασ 

Ελζγχου Κρατικϊν Αυτοκινιτων.» 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τότε θ Ελλάδα είχε ωσ βαςιλζα τον Ραφλο και ωσ εκ τοφτου είχε 

νόθμα θ ςυμπερίλθψθ ςτθ ρφκμιςθ και τθσ Βαςιλικισ Χωροφυλακισ. 

                                            
40 Ίδε Δπηηειηθή Σύλνςε Παξαδνηένπ 2 Παξνύζαο θαη ζρεηηθό Πίλαθα λνκνζεζίαο. Σεκεησηένλ όηη πθίζηαληαη 

θαη άιιεο -πεξηθεξεηαθέο- ξπζκίζεηο, όπσο ν Ν.4138/2013 πεξί θαηαζρεζέλησλ νρεκάησλ από ηα Σώκαηα 

Αζθαιείαο, νη ξπζκίζεηο πεξί πξώελ ΟΓΓΥ θαη λπλ Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Υιηθνύ (ΓΓΓΥ) εληόο ηεο 

ΑΑΓΔ ΦΔΚ 3420 Β' /25-10-2016 , ζηηο νπνίεο αλαθεξόκαζηε θαησηέξσ ππό 5.1 

 

http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-11/fek_b_3420_25_10_2016.pdf
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2.2. Ρροτάςεισ:  

Απάλειψθ άχρθςτων ρυκμίςεων μθ εφαρμοηόμενων ςτθν ςφγχρονθ εποχι και κεςμικά 

παρωχθμζνων. 

Γ.1.3. Επικαλφψεισ (Overlapping) Νομοθετικϊν Κείμενων 

3.1. Θζμα/Συμπζραςμα/Ραράδειγμα:  

Οριςμζνα νομοκετικά κείμενα αφοροφν ςτο ίδιο αντικείμενο, με αποτζλεςμα τον δυςχερι 

ςυντονιςμό και εποπτεία των κρατικϊν οχθμάτων, όπωσ π.χ. το άρκρο 13 Ν.4138/2013 το 

οποίο αφορά ςτο ίδιο αντικείμενο με αυτό των διατάξεων του Διατάγματοσ και των 

προβλζψεων των Υπουργικϊν αποφάςεων 5100 και 6400/1984. 

3.2. Ρροτάςεισ:  

Αλλαγι, ςυγκεραςμόσ ι/και απάλειψθ ρυκμίςεων για να διακζτουν οι νζεσ 

κωδικοποιθμζνεσ ρυκμίςεισ ςυνοχι και ςαφινεια. 

Γ.1.4. Αντιφάςεισ - Ερμηνεία Νομοθετικϊν Κείμενων 

4.1. Θζμα/Ραραδείγματα:  

Στα διάφορα νομοκετικά κείμενα ταυτόςθμα αντικείμενα αποτυπϊνονται με 

διαφορετικοφσ όρουσ ( π.χ. Οριςμόσ/ορολογία «κρατικοφ Οχιματοσ» - πλθκϊρα όρων – και 

«λειτουργικι ανάγκθ»/ «κρατικι ανάγκθ»41). 

4.2. Ρροτάςεισ:  

Αναγκαιότθτα για ενιαία ορολογία ταυτόςθμων εννοιϊν ςτο ςφνολο τθσ νομοκεςίασ. 

Γ.1.5. Νομοθετική Πρωτοβουλία 

5.1. Θζμα/Ραραδείγματα:  

Δυνάμει του άρκρου 13 Ν.4138/2013, όπωσ ιςχφει, διατίκενται μεταξφ άλλων ςτισ 

Υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 

που ενιργθςαν τθν κατάςχεςθ ι ςε άλλεσ Υπθρεςίεσ του ίδιου Σϊματοσ για κάλυψθ των 

αναγκϊν τουσ. Η ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, προιλκε από νομοκετικι πρωτοβουλία άλλων 

Υπουργείων και όχι του κατά νόμον αρμόδιου (ΥΡΕΣ), με αποτζλεςμα να ςτερείται θ 

Διοίκθςθ από μια κεντρικι πολιτικι και ςχεδιαςμό. 

5.2. Ρροτάςεισ:  

                                            
41 Ίδε ηελ σο άλσ αλάιπζε 
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Οι προτάςεισ, θ κεντρικι πολιτικι, ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ και θ νομοκετικι 

πρωτοβουλία όςον αφορά ςτθν προμικεια, διαχείριςθ, ζλεγχο και εποπτεία των κρατικϊν 

οχθμάτων να προζρχεται μόνον μόνο από τθν Κεντρικι Υπθρεςία (κατόπιν βζβαια 

διαβοφλευςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ). Η δικαιοςυγκριτικι μελζτθ ςε Κράτθ με 

παρεμφερι νομικό πολιτιςμό (Γαλλία, Ιταλία) παρουςιάηει ότι το κακ’φλθν αρμόδιο 

Υπουργείο ζχει τον κρίςιμο ρόλο ςτα άνω κζματα.42 

 

ΑΞΟΝΑ Β’ : ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ 

Γ.1.6. Πληθϊρα Φορζων Αρμοδίων για Ζλεγχο και Εποπτεία 

6.1. Θζμα/Συμπζραςμα: 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ που προζβλεπε το Διάταγμα του 1953 ζχουν 

μεταφερκεί ςε άλλουσ φορείσ του Δθμοςίου και αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ που 

διακζτουν και χειρίηονται κρατικά οχιματα43. Πςον αφορά ςτον ζλεγχο και ςτθν εποπτεία, 

οι αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ οφείλουν να διακζτουν παρόμοιεσ υπθρεςίεσ αλλά ςτθν 

πράξθ δεν είναι δυνατόν να διαπιςτωκεί εάν υφίςτανται και λειτουργοφν ςε όλεσ44. 

Ωςτόςο, όπωσ διαφαίνεται θ εφαρμογι των διατάξεων πάςχει: ςτθν πράξθ, (α) οι 

μικρότερεσ ςε μζγεκοσ αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ δεν διακζτουν το απαραίτθτο και/ι 

κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό, και επίςθσ, (β) ο ζνδον ζλεγχοσ και εποπτεία ςτισ ωσ άνω 

υπθρεςίεσ δεν φαίνεται να αποδίδει, λαμβανομζνων υπόψιν των ςτενϊν δεςμϊν εντόσ 

μικρϊν υπθρεςιακϊν ςχθμάτων και των κοινωνιϊν που αυτζσ υπθρετοφν. 

6.2. Ρροτάςεισ: 

Μεταφορά Ενθμζρωςθσ, Ελζγχου και Εποπτείασ ςε Κεντρικι Διοίκθςθ Υπουργείου (με 

υποβοικθςθ ψθφιακϊν μζςων, ιδία Τεχνολογιϊν Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)45. 

Γ.1.7. Κεντρική Διαχείριςη Ελζγχου και Εποπτείασ 

7.1. Θζμα/ Συμπζραςμα: 

Ππωσ αναφζρεται ανωτζρω, μζχρι προςφάτωσ 2013, υφίςτατο Κεντρικι Υπθρεςία εντόσ τθσ 

δομισ του ΥΡΕΣ αλλά ζχει πλζον καταργθκεί δυνάμει του Ν. 4172/2013. Ειδικότερα, ενϊ 

εντόσ του Αρμοδίου Υπουργείου Εςωτερικϊν υφίςτατο Διεφκυνςθ Κρατικϊν Οχθμάτων, 

                                            
42 Ίδε Παξαδνηέν 2 
43 Ibidem 
44 Σύκθσλα κε ηελ ζπλέληεπμε ησλ αξκνδίσλ ΥΠΔΣ - ίδε Παξάξηεκα Παξαδνηένπ 2 
45 Ίδε ακέζσο επόκελν ππνθεθάιαην θαη ππνθεθάιαην 8. 
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από 2013 ζχει υποβακμιςκεί ςε Τμιμα Ρολιτικισ και Εποπτείασ Κρατικϊν Αυτοκινιτων, 

ςτελεχωμζνο από 4 υπαλλιλουσ και ζναν Ρροϊςτάμενο46. 

7.2. Ρροτάςεισ:  

Εάν ο ςχεδιαςμόσ και οι πόροι του αρμόδιου Υπουργείου το επιτρζπουν, προτείνεται θ 

επαναδθμιουργία μια Κεντρικισ Υπθρεςίασ υπό τθν μορφι Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 

Οχθμάτων με ορκολογικι ςτελζχωςθ και ςφγχρονο εξοπλιςμό με ψθφιακά μζςα όπωσ 

αναλφεται κατωτζρω υπό 8.2. Για βζλτιςτθ απόδοςθ, θ Διεφκυνςθ μπορεί να περιλαμβάνει 

τρία Τμιματα: (α) Εποπτείασ/Ελζγχου (β) Ρολιτικισ/Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ (γ) 

Διεκπεραίωςθσ.  

Η Κεντρικι Υπθρεςία αυτι κα (α) βρίςκεται ςτθν αρχι τθσ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ και 

του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, (β) κα επιβλζπει τθν τιρθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ ιδίωσ 

προμικειεσ, (γ) κα ςυγκεντρϊνει το ςφνολο των πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτα κρατικά 

οχιματα, (δ) κα είναι υπεφκυνθ για τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ όλων των ςχετικϊν 

ςυμβάντων και προβλθμάτων και (σ) κα ελζγχει και εποπτεφει το ευρφτερο Δθμόςιο ςτον 

τομζα αρμοδιότθτάσ τθσ. 

Επίςθσ, εξωτερικι ανάκεςθ οριςμζνων υπθρεςιϊν (όπωσ ςτθν προςφάτωσ ςτθν Γαλλία47) 

κα αποςυμφοροφςε τισ εργαςίεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και κα απαιτοφςε λιγότερο 

προςωπικό. Επίςθσ, θ ςυνεργαςία με εξωτερικό ςυνεργάτθ κα μειϊνει τον κίνδυνο 

απϊλειασ κεςμικισ μνιμθσ (institutional memory) ςε περίπτωςθ μετακίνθςθσ του 

ειδικευμζνου προςωπικοφ. 

Υπογραμμίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ κατάλλθλθ 

εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ του προςωπικοφ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, είτε ςε περίπτωςθ 

που διαχειρίηεται μόνο τισ ςχετικζσ αποςτολζσ, είτε ςε περίπτωςθ εξωτερικισ ανάκεςθσ. 

 

Γ.1.8. Ψηφιακόσ Ζλεγχοσ και Εποπτεία -Χρήςη Σεχνολογιϊν Πληροφόρηςησ Και 

Επικοινωνιϊν (Σπε) 

8.1. Θζμα/Συμπζραςμα: 

Τα άνω προβλιματα των αποκεντρωμζνων Διοικιςεων ςτον ζλεγχο και εποπτεία και θ 

αδυναμία τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ ςε ανκρϊπινο δυναμικό και εξοπλιςμό. 

8.2. Ρροτάςεισ: 

                                            
46 Σεκεησηένλ όηη επίθεηηαη επηπιένλ απνςίισζε ηνπ Τκήκαηνο ιόγσ επηθείκελεο ζπληαμηνδνηήζεσο ππαιιήισλ. 
47 Ibidem 
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Κακϊσ ο φυςικόσ ζλεγχοσ και εποπτεία ςε κάκε απομακρυςμζνο φορζα (αποκεντρωμζνεσ 

διοικιςεισ) είναι πρακτικϊσ δυςχερισ ι απαιτεί πολυάρικμο ειδικευμζνο προςωπικό, 

προτείνεται ο ζλεγχοσ και θ εποπτεία κακϊσ και θ ςυλλογι πλθροφοριϊν να διενεργείται 

κυρίωσ μζςω ψθφιακισ τεχνολογίασ, χωρίσ να αποκλείεται και θ επιτόπια φυςικι 

μετάβαςθ ελεγκτϊν ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. 

Ειδικότερα, ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ εκ του μακρόκεν, εξειδικευμζνοσ εξοπλιςμόσ ςτα 

οχιματα και ςτα Κζντρα κίνθςθσ, ςτα ςυνεργεία, ςτουσ χϊρουσ ςτακμεφςεωσ κλπ., κακϊσ 

και θ διαδικτφωςθ (διαλειτουργικότθτα) με άλλα λογιςμικά του Δθμοςίου είναι μια εφικτι 

λφςθ για τθν επίτευξθ του ςτόχου. Κυρίωσ όμωσ, θ αφαίρεςθ αρμοδιοτιτων από τισ 

αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ μπορεί να γίνει αβρόχοισ ποςί όςον αφορά τθν δαπάνθ, με τθν 

χριςθ ψθφιακϊν μζςων -Τεχνολογιϊν Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)- οι οποίεσ 

μποροφν να παρζχουν τθ δυνατότθτα απευκείασ επικοινωνίασ των Ο.Τ.Α. με το αρμόδιο 

Υπουργείο, υπό τθν προχπόκεςθ βεβαίωσ εξαςφαλίςεωσ κατάλλθλων υποδομϊν και 

ειδικισ εκπαιδεφςεωσ των υπαλλιλων. 

Η εξωτερικι ανάκεςθ (όπωσ π.χ. ςτθν Γαλλία48) των υπθρεςιϊν αυτϊν αποτελεί επίςθσ μια 

εναλλακτικι, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω. 

 

ΑΞΟΝΑ Γ’ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

Γ.1.9. Προμήθεια Οχημάτων 

9.1. Θζμα/ Συμπζραςμα: 

(ι) Πςον αφορά ςτθν προμικεια των κρατικϊν οχθμάτων, θ ζγκριςθ αγοράσ 

αυτοκινιτων οχθμάτων από το ελεφκερο εμπόριο πραγματοποιείται από τισ 

υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τισ νομαρχιακζσ 

αυτοδιοικιςεισ και τα κρατικά νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου του δθμόςιου 

τομζα49, εκτόσ αςκενοφόρων οχθμάτων και κινθτϊν μονάδων των νοςοκομείων και 

του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ για τθν προμικεια των οποίων απαιτείται 

ζγκριςθ του Υπουργοφ Υγείασ και Ρρόνοιασ50 . 

(ιι) Τα καταςχεκζντα από το Δθμόςιο Οχιματα παραμζνουν ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

πρϊθν ΟΔΔΥ, νυν ΔΔΔΥ, επί 2ετία πριν δυνθκεί Δθμόςια Υπθρεςία να τα 

                                            
48

 Ibidem 
49 πεξ. 10, ηεο παξ. Α’ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2647/1998 (Α’ 237) 
50 Άξζξν 1 ηνπ λ.δ. 2396/1953, ΦΔΚ 117 Α` θαη απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο 

6.400/2060/1984 πεξ. Α. ΦΔΚ 387 Β` 
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διεκδικιςει51. Τοφτο ζχει ωσ ςυνζπεια τθν δραματικι πτϊςθ των ιδιοτιτων του και 

τθσ αξίασ του. 

9.2. Ρροτάςεισ:  

(ι) Η προμικεια των οχθμάτων από τισ αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ να γίνεται ει 

δυνατόν κεντρικά (από τθν Κεντρικι Υπθρεςία)52.  

(ιι)  Το παράδειγμα τθσ πρόςφατθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ τθσ Ιταλίασ για πλιρεισ 

εξωτερικζσ ανακζςεισ κα μποροφςε να φανεί χριςιμο για τθν αποςυμφόρθςθ του 

ςτόλου κρατικϊν οχθμάτων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ βεβαίωσ είναι θ κζςπιςθ 

αυςτθρϊν κανόνων ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ. 

(ιιι) Τα ωσ καταςχεκζντα από ιδιϊτεσ οχιματα να αποδίδονται ςτο Δθμόςιο ςφμφωνα με 

τισ ανάγκεσ του και τισ κείμενεσ διαδικαςίεσ άμεςα με τθν παραλαβι τουσ από τθν 

ΔΔΔΥ. Ο ιδιοκτιτθσ να αποηθμιϊνεται ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ των εκτιμθτϊν που 

προβλζπει ο Νόμοσ53. 

Ειδικότερα, ευκταίον είναι να καταργθκοφν οι αρμοδιότθτεσ των αποκεντρωμζνων 

διοικιςεων, δεδομζνου ότι αφοροφν ςτθ διαμεςολάβθςθ μεταξφ των Ο.Τ.Α. και των 

Υπουργείων, χωρίσ απαραιτιτωσ μεταφορά αρμοδιοτιτων και υψθλϊν πόρων. Η 

διαμεςολάβθςθ δεν φαίνεται πλζον αναγκαία, με δεδομζνθ τθν χριςθ ψθφιακϊν μζςων -

Τεχνολογιϊν Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)- οι οποίεσ μποροφν να παρζχουν τθ 

δυνατότθτα απευκείασ επικοινωνίασ των Ο.Τ.Α. με το αρμόδιο Υπουργείο, μειϊνοντασ το 

αντίςτοιχο διοικθτικό βάροσ. Οι μόνοι πόροι που χρειάηονται είναι ψθφιακζσ υποδομζσ και 

εκπαίδευςθ ςτισ ΤΡΕ των αρμοδίων υπαλλιλων οι οποίοι μζςω των τεχνολογιϊν αυτϊν κα 

υπθρετοφν ψθφιακά και άλλεσ επιταγζσ του νομοκετικοφ πλαιςίου περί κρατικϊν 

αυτοκινιτων54.  

9.3. Θζμα/ Συμπζραςμα: 

Ζνα «περιφερειακό» κζμα που επθρεάηει τισ προμικειεσ των κρατικϊν Οχθμάτων είναι οι 

διατάξεισ του νζου νόμου περί Δθμοςίων Ρρομθκειϊν55, οι οποίεσ ςυχνά επιφζρουν 

κακυςτεριςεισ ςτθν παραγγελία οχθμάτων από τισ αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ. Αυτό το 

κζμα δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ, οφτε προτάςεισ βεβαίωσ μπορεί να γίνουν 

επ’ αυτοφ, αλλά το αναφζρουμε ακροκιγϊσ κακϊσ ζχει κζςθ ςτθν γενικι εικόνα. 

                                            
51 Ίδε αλάιπζε Παξαδνηένπ 2 παξνύζαο. 
52 Ίδε αλσηέξσ 
53 Φπζηθά αλαθαίξεην ην δηθαίσκά ηνπ γηα πξνζθπγή ζηελ Γηθαηνζύλε. 
54 Ίδε αλσηέξσ γηα ηαπηόζεκε εθαξκνγή ΤΠΔ ζε έιεγρν θαη επνπηεία. 
55 Ν. 4782/2021 
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Γ.1.10. Νζεσ Σεχνολογίεσ Οχημάτων (Θλεκτροκίνητα) 

10.1. Θζμα/Συμπζραςμα:  

Η πρόςφατθ ΚΥΑ56 που αφορά ςτα θλεκτροκίνθτα οχιματα γεννά ςθμαντικά κζματα, ιδίωσ 

όςον αφορά (α) ςτθν προμικειά τουσ και (β) ςτον εφοδιαςμό τουσ, κακϊσ ο κυβιςμόσ τουσ 

και, θ ιπποδφναμι τουσ και θ αυτονομία τουσ (βελθνεκζσ) δεν ςυμπίπτει με τα κινοφμενα 

με υδρογονάνκρακεσ αυτοκίνθτα. Επίςθσ, θ φόρτιςθ με θλεκτρικό ρεφμα ενδζχεται να 

επιφζρει κόςτοσ για τθν Διοίκθςθ εάν εφαρμοςκοφν τα τυπικά τιμολόγια των παρόχων 

θλεκτρικισ ενζργειασ τα οποία ςυμπεριλαμβάνουν και άλλεσ χρεϊςεισ (ςυμπλθρωματικζσ 

χρεϊςεισ, ΔΕΔΔΗΕ, Δθμοτικά Τζλθ, ΕΤ). 

10.2. Ρροτάςεισ:  

Ρρόβλεψθ: (α) για νζουσ κανόνεσ μεγζκουσ και δυναμικότθτασ προμθκευόμενων 

θλεκτροκινιτων οχθμάτων (β) ακτίνα και περιοχζσ κινιςεϊσ τουσ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ 

αυτονομίασ τουσ και (γ) χρζωςθ από τουσ παρόχουσ μόνον τθσ κακαρισ αξίασ του ρεφματοσ 

για τθν κίνθςθ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων. 

                                            
56 Ίδε Δπηηειηθή ζύλνςε Παξαδνηένπ 2 ηεο παξνύζαο 


