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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης και της εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας με επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών, τo Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) καταβάλλει σημαντικές 

προσπάθειες με μακροπρόθεσμο στόχο την πλέον ορθολογική διαχείριση του 

στόλου των κρατικών οχημάτων και τη μείωση της δαπάνης που προκαλούν στον 

κρατικό προϋπολογισμό. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ΥΔΙΜΗΔ επεξεργάζεται ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης δαπανών που στηρίζεται στη λήψη 

μέτρων, τα οποία - εφόσον εφαρμοστούν με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις και 

αποκλίσεις - υπολογίζεται ότι θα επιφέρουν σημαντική μείωση του κόστους κίνησης 

και συντήρησης των κρατικών οχημάτων.  
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Μεταξύ των δράσεων που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για την 

ευόδωση του εν λόγω προγράμματος, συγκαταλέγεται η σταδιακή απόσυρση από 

την κυκλοφορία όλων των αυτοκινήτων άνω των 1.400 κ.ε. τα οποία ανήκουν στην 

κυριότητα και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, 

προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω της μείωσης της 

κατανάλωσης καυσίμων και των δαπανών για ανταλλακτικά και επισκευές. 

Η σταδιακή απόσυρση από την κυκλοφορία όλων των αυτοκινήτων άνω των 

1.400 κ.ε. με προτεραιότητα απόσυρσης στα μεγαλύτερα σε κυβισμό αυτοκίνητα 

και στα παλαιότερα, ορίστηκε καταρχήν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 15, της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108β’). Από τη διαδικασία της απόσυρσης 

εξαιρέθηκαν ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιακών οχημάτων, ενώ οι προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες τα εν λόγω οχήματα μπορούν να εξαιρεθούν κατόπιν έκδοσης 

αντίστοιχων αποφάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διευκρινίστηκαν με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. οικ.2782/27234/30-12-2010 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κρατικών 

Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Παρά το γεγονός ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

απόσυρσης από την κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων έχει ήδη παρέλθει 

(31-12-2010), το ΥΔΙΜΗΔ διαπιστώνει ότι αρκετές υπηρεσίες δεν έχουν 

συμμορφωθεί και συνεχίζουν – παρά την αντίθετη πρόβλεψη του νόμου - να 

χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί, ενώ, συγχρόνως, 

οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εξακολουθούν να εκδίδουν αποφάσεις που αφορούν 

στην κίνηση των οχημάτων (π.χ. αποφάσεις για έγκριση κίνησης) χωρίς 

προηγουμένως να έχουν εκδώσει τις αντίστοιχες αποφάσεις εξαίρεσης από την 

απόσυρση. 

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι φορείς δεν προχώρησαν στην άμεση 

εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης, οφείλεται – σύμφωνα με τις αρμόδιες για 

την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών  υπηρεσίες - στο ότι η αντικατάσταση των 

αποσυρόμενων αυτοκινήτων θα προκαλούσε νέες δαπάνες, στην κάλυψη των 

οποίων ήταν δύσκολο να ανταποκριθούν δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής 

συγκυρίας, ενώ η χρονική προθεσμία που ετέθη για την ολοκλήρωση της όλης 

διαδικασίας δεν επέτρεπε την έγκαιρη προσαρμογή των υπηρεσιών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 

της εφαρμογής του μέτρου της απόσυρσης, για την ευόδωση του οποίου η 

Υπηρεσία μας προβαίνει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

δράσης, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες υπό προκαθορισμένα 

χρονοδιαγράμματα, ώστε οι προαναφερόμενοι φορείς να εναρμονιστούν με τις 

απαιτήσεις του νόμου. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η με 

πνεύμα συνεργασίας συντονισμένη προσπάθεια των Υπηρεσιών, προκειμένου να 

προκύψει σημαντική εξοικονόμηση δαπανών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Για την ορθή εφαρμογή και επιτυχία του εν λόγω σχεδίου, είναι αναγκαία 

καταρχάς η οργάνωση και επεξεργασία επαρκών, έγκυρων και επικαιροποιημένων 

στοιχείων και δεδομένων, έτσι ώστε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, καθώς 

και τα αντιστοίχως προτεινόμενα και επιχειρούμενα μέτρα για την εξοικονόμηση 

που θα ακολουθήσουν, να είναι αξιόπιστα και άμεσα υλοποιήσιμα. 

 

Β.1.  ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΥΔΙΜΗΔ προβαίνει στη συλλογή 

επικαιροποιημένων στοιχείων για τη δημιουργία μιας έγκυρης και αξιόπιστης 

βάσης δεδομένων, αξιοποιώντας παράλληλα την  αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο 

βρίσκεται σε άμεση συνεργασία. 

Η επεξεργασία αυτής της νέας βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση 

Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, συντελεί στη δημιουργία ενός  

πληρέστερου Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων (ΜΚΑ), το οποίο θα είναι δυνατό 

να παρέχει στοιχεία για όλους τους φορείς του δημοσίου και όχι μόνο για τις 

κεντρικές υπηρεσίες. 

Για την εκπόνηση του Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων θα πρέπει να 

καταγραφούν: 

Όλα τα οχήματα που ανήκουν στην κυριότητα της κάθε υπηρεσίας εξαιρουμένων: 

i) των μηχανημάτων έργου 

ii) των επιβατικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρησιακές 

μόνο ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και της ΕΥΠ. 

Ταυτόχρονα, κατά τη διαδικασία καταγραφής των οχημάτων, θα πρέπει να 

επισημανθούν όλα τα επιβατικά οχήματα άνω των 1400 cc, με διάκριση μεταξύ 

εκείνων που θα πρέπει να αποσυρθούν και εκείνων που, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και τη γνώμη της οικείας υπηρεσίας, πληρούν τις 

προϋποθέσεις ώστε να εξαιρεθούν από την απόσυρση. 
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Στο πλαίσιο αυτό, οι Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων και οι 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται για 

τη συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στο 

σύνολο των κρατικών οχημάτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητά τους, καθώς 

και στην κυριότητα όλων των φορέων που εποπτεύουν (Γενικές και Ειδικές 

Γραμματείες, ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού,  ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικές Υπηρεσίες κ.λ.π.) και 

την αποστολή τους στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του 

ΥΔΙΜΗΔ. 

Ειδικότερα, παρακαλούνται οι εν λόγω Υπηρεσίες να διαβιβάσουν στους 

φορείς και τις υπηρεσίες εποπτείας τους, τους Πίνακες που περιλαμβάνονται στο 

συνημμένο αρχείο EXCEL και να μεριμνήσουν για την ορθή συμπλήρωσή τους και 

ακολούθως για τη συλλογή και την αποστολή τους στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΔΙΜΗΔ / Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και 

Επικοινωνιών το αργότερο μέχρι  τις 31 Οκτωβρίου 2013. Οι Πίνακες θα πρέπει να 

είναι καταχωρημένοι σε οπτικό δίσκο (CD) ο οποίος θα είναι συνημμένος στο 

σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο. 

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη αποστολή των ανωτέρω, 

επισημαίνοντας στους φορείς, τα σημαντικά οφέλη που θα αποκομίσουν καταρχάς 

οι ίδιοι από την ευόδωση του όλου εγχειρήματος, εφόσον θα έχουν πλέον τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε επικαιροποιημένα αρχεία. 

Σε περίπτωση που οι φορείς δεν ανταποκρίνονται εγκαίρως και παρατηρηθεί 

σχετική καθυστέρηση, παρακαλούμε για την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, 

προκειμένου να ενημερώσουμε ακολούθως τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου 

αναφορικά με τους φορείς που δεν έχουν αποστείλει στοιχεία, ώστε να προβούν οι 

ίδιες - εφόσον κρίνουν σχετικά- στις απαραίτητες ενέργειες.   

 

Β.2. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η Υπηρεσία μας και οι 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, έχοντας πλέον στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο 

και επικαιροποιημένο Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων, σταθμίζοντας παράλληλα τις 

ανάγκες των οικείων υπηρεσιών και σε συνεννόηση με αυτές, θα πρέπει να 

προχωρήσουν στην έκδοση των αποφάσεων απόσυρσης (άρσης κυκλοφορίας) 

καθώς και στην έκδοση των αποφάσεων εξαίρεσης από την απόσυρση.  

Επισημαίνεται ότι η απόφαση εξαίρεσης από την απόσυρση χορηγείται μετά 

από εξέταση των υπηρεσιακών αναγκών και στηρίζεται σε κανόνες με τους οποίους 

η εκάστοτε υπηρεσία οφείλει να συμμορφώνεται, ενώ βασίζεται σε πολύ 
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συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες τόσο η υπηρεσία όσο και το όχημα 

οφείλουν να πληρούν. Εννοείται ότι τα επιβατικά οχήματα τα οποία θα λαμβάνουν 

έγκριση για εξαίρεση από την απόσυρση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους για τους οποίους έχει εγκριθεί η εξαίρεση. 

Υπενθυμίζουμε ότι η αρμοδιότητα για την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων 

για τα οχήματα κυριότητας των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων και 

υπηρεσιών τους ανήκει στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, ενώ για τα οχήματα κυριότητας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και 

εποπτευόμενων φορέων τους, ανήκει στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης όπως έχουμε επισημάνει στην υπ’ αριθμ. 2782/27234/30-12-2010 

εγκύκλιό μας.  

Η διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί 

το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα 

πρέπει να κοινοποιούν τις αποφάσεις που εκδίδουν στην Υπηρεσία μας (με 

συνημμένες τις άδειες κυκλοφορίας των σχετικών οχημάτων) ώστε να 

ενημερώνεται το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων. Η Υπηρεσία μας, θα ενημερώσει 

τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου σχετικά με τα προς απόσυρση κρατικά 

οχήματα προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά στοιχεία κατά την 

ενταλματοποίηση των αντίστοιχων δαπανών.  

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι σύννομη η 

χρήση κανενός επιβατικού οχήματος άνω των 1.400 κ.ε. για το οποίο δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από την απόσυρση.   

 

Β.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ 

Με την κοινοποίηση των αποφάσεων απόσυρσης, οι οικείες 

υπηρεσίες/φορείς θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες απόσυρσης των 

αντίστοιχων οχημάτων, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος.  

Η απόσυρση των οχημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΥΑ 6400/2060/14-6-1984 (ΦΕΚ 387β’) «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης και 

άρσης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 

του Ν. Δ/τος 2396/53» και τις διατάξεις του Ν. 251/76 «Περί Οργανισμού 

Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Τα οχήματα που αποσύρονται από την κυκλοφορία παραδίδονται 

υποχρεωτικά σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών [Δ/νση Διαχείρισης 
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Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ), Τελωνείο ή ΥΔΕ] η οποία θα ορίζεται στη σχετική 

απόφαση απόσυρσης. 

Το ΥΔΙΜΗΔ, προκειμένου να διευκολύνει την ευόδωση του όλου 

εγχειρήματος, θα προβεί άμεσα σε συνεννόηση – συνεργασία με τη 19η Δ/νση 

Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών και την 26η Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών 

Διατάξεων, για την ολοκλήρωση εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων 

όλων των σχετικών διαδικασιών που αφορούν στην απόσυρση και τη συνακόλουθη 

αποφυγή του ενδεχομένου ενταλματοποίησης μη σύννομων δαπανών που 

συνδέονται με τα κρατικά αυτοκίνητα.  

 

Β.4.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΣΥΡΘΕΝΤΩΝ 

 

Προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιες δυσχέρειες που ενδεχομένως να 

ανακύψουν από την απόσυρση των οχημάτων και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία των υπηρεσιών και η ενδελεχής άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 

θεωρούμε ότι - σε πολλές περιπτώσεις - τα οχήματα που θα αποσυρθούν, θα 

χρειαστεί να αντικατασταθούν από λιγότερο δαπανηρά οχήματα που θα καλύπτουν 

τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να σας 

υπενθυμίσουμε τα κάτωθι: 

 

Η προμήθεια οχημάτων από υπηρεσίες γίνεται - σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΥΑ 6400/2060/84 - από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην 

ΟΔΔΥ) και τα Τελωνεία της χώρας, το ελεύθερο εμπόριο και με αποδοχή δωρεάς. 

Αναφορικά με την προμήθεια οχημάτων από Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου 

Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ) και τα Τελωνεία της χώρας η διαδικασία που ακολουθείται 

είναι η εξής: 

 

Η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης 

Δημοσίου Υλικού ή στα κατά τόπους Τελωνεία για την εύρεση οχήματος που να 

καλύπτει τις υπηρεσιακές της ανάγκες. 

Ακολούθως τα Τελωνεία ή η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, 

ενημερώνουν την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για την κατάσταση του οχήματος που 

επιθυμεί να της παραχωρηθεί. Για τη συνέχιση της διαδικασίας είναι απαραίτητο  

το όχημα να είναι ελεύθερο να παραχωρηθεί, δηλαδή να μην βρίσκεται πλέον σε 

καθεστώς φύλαξης αλλά να έχει περιέλθει στη διαχείριση/κυριότητα του ελληνικού 
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δημοσίου, να μην περιλαμβάνεται σε δημοπρασία της Δ/νσης Διαχείρισης 

Δημόσιου Υλικού και να μην υπάρχει δέσμευσή του υπέρ άλλης υπηρεσίας με 

προγενέστερο αίτημα για την παραχώρησή του.  

Εάν το όχημα είναι ελεύθερο προς παραχώρηση, αποστέλλεται σχετικό 

αίτημα της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και 

Επικοινωνιών του ΥΔΙΜΗΔ, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης 

παραχώρησης του οχήματος. Με την υπογραφή της απόφασης, η Υπηρεσία μπορεί 

να παραλάβει το όχημα. 

Επισημαίνεται ότι για τις υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα, η 

προμήθεια οχημάτων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και τα 

Τελωνεία της χώρας είναι δωρεάν, ενώ οι ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καταβάλλουν τα 

6/10 της τιμής κοστολόγησης που έχει οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Οικονομικών πλέον Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που μία υπηρεσία δεν μπορέσει να προμηθευτεί όχημα που 

να καλύπτει τις ανάγκες της με την προαναφερθείσα διαδικασία και έχει τις 

αντίστοιχες πιστώσεις, δύναται να προμηθευτεί όχημα από το ελεύθερο εμπόριο. Η 

διαδικασία αυτή απαιτεί την έγκριση του ΥΔΙΜΗΔ για τις κεντρικές υπηρεσίες και 

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές, 

διενεργείται δε σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα. 

Σημειώνεται ότι για την προμήθεια επιβατικών οχημάτων κυβισμού άνω των 1.400 

κ.ε. απαιτείται πάντα έγκριση από το ΥΔΙΜΗΔ. 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Στόχος της απόσυρσης και της αντικατάστασης των κρατικών οχημάτων είναι 

να συνεχίσουν οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα τη λειτουργία τους, απαλλαγμένες 

από την ανώφελη επιβάρυνση του κόστους χρήσης και συντήρησης πολυτελών ή 

τεχνολογικά απαξιωμένων δαπανηρών οχημάτων. 

 Για να είναι εγγυημένη η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος, καθώς 

και οποιασδήποτε άλλης δράσης η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί μελλοντικά και 

αφορά στον εξορθολογισμό του τομέα των κρατικών αυτοκινήτων, είναι 

απαραίτητη η προηγούμενη συνεπής οργάνωση ενός έγκυρου και αξιόπιστου 

Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων. 

Για τους ίδιους λόγους, το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων είναι αναγκαίο να 

παραμένει διαρκώς ενημερωμένο με συνεχή και σταθερή επικαιροποίηση των 

στοιχείων και των  δεδομένων που περιλαμβάνει. Επομένως, οποιαδήποτε αλλαγή 

πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή στο στόλο των οχημάτων κάθε υπηρεσίας, θα 
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πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα τόσο στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και 

Επικοινωνιών του ΥΔΙΜΗΔ, όσο και στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με την 

επισήμανση «για την ενημέρωση του μητρώου κρατικών αυτοκίνητων» 

Επισημαίνεται, ότι το Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων, από τη στιγμή που θα 

οριστικοποιηθεί θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την έκδοση των οποιωνδήποτε 

αποφάσεων οι οποίες αφορούν στη χρήση την κίνηση και την προμήθεια των 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Εν ολίγοις, τα αιτήματα που δεν θα συμφωνούν με το 

Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων, δεν θα είναι δυνατό να ικανοποιούνται.  

Οι προαναφερόμενες ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο μεταρρύθμισης και 

εκσυγχρονισμού των διοικητικών διαδικασιών, με απώτερο στόχο την πλέον 

αποδοτική διαχείριση και την αποτελεσματικότερη εποπτεία του στόλου των 

κρατικών οχημάτων. Είναι προφανές ωστόσο ότι το εν λόγω εγχείρημα δεν μπορεί 

να ευοδωθεί χωρίς την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

Παρακαλούμε λοιπόν για τις άμεσες ενέργειες σας με βάση το καθορισθέν 

χρονοδιάγραμμα1, παραμένοντας στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 

διευκρίνιση και πληροφόρηση. 

  

                                                           
1
 Όπως αυτό αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Γεωργία Βαλατσού 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Πίνακας Λογιστικών Φύλλων EXCEL 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΣΤΟΧΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Καταγραφή και 
αποστολή 
στοιχείων 
κρατικών 

αυτοκινήτων 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
Έως 31-10-2013 

 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 1400 cc 

Έκδοση 
αποφάσεων άρσης 

από την 
κυκλοφορία και 

εξαίρεσης από την 
απόσυρση 

- ΥΔΙΜΗΔ / Δ/νση 
Κρατικών Αυτοκινήτων & 
Επικοινωνιών 

- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

Έως 31-01-2014 

Απόσυρση 
οχημάτων 

σύμφωνα τις 
σχετικές 

αποφάσεις. 
 

- Οικείοι φορείς 
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 
Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δημόσιου Υλικού 
(πρώην ΟΔΔΥ) 
19η Διεύθυνση 
Τελωνειακών 
Διαδικασιών / Γενική 
Διεύθυνση Τελωνείων 
και Ειδικών Φόρων 
Κατανάλωσης / Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων 
26η Διεύθυνση 
Συντονισμού και 
Ελέγχου 
Δημοσιολογιστικών 
Διατάξεων 

 

Έως 31-07-2014 
(ενδεικτική ημ/νία) 

 
Προμήθεια 

οχημάτων σε 
αντικατάσταση 

των 
αποσυρθέντων. 

- Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δημόσιου Υλικού 
(πρώην ΟΔΔΥ) 

-  Τελωνεία  

Έως 31-12-2014 
(ενδεικτική ημ/νία) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

Εσωτερική Διανομή 

- Υπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη 

- Υφυπουργό κα Ε. Χριστοφιλοπούλου 

- Γενικό Γραμματέα κ. Δ. Στεφάνου 

 

 
Α. Αποδέκτες για ενέργεια 
 
1. Όλα τα Υπουργεία  
 
i) Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών & Ειδικών Γραμματέων 
  
ii) Διευθύνσεις Διοικητικού 
 
  
2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
  
i) Γραφεία Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
  
ii) Διευθύνσεις Διοίκησης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
 
 
 
Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση 
 
1. Υπουργείο Οικονομικών 
 
i) 26η  Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων 
(e.vekris@glk.gr) 
 
ii) Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (dddystadiou@gmail.com) 

 

iii) Όλες οι Υ.Δ.Ε. 

 
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
 
i) Τομέας Μεταφορών, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Οργάνωσης 

και Πληροφορικής (m.katsikatsou@yme.gov.gr , g.louverdis@yme.gov.gr) 
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3. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
 
  
4. Ελεγκτικό Συνέδριο 
 
 
5. Όλες οι Περιφέρειες 
 
i) Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
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