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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/16254/0022 (1)

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α/22.4.2005).

2. Το Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α/7.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας», ... ».

3. Τα Π.Δ. 62/2011 (ΦΕΚ 145/τ.Α/17.06.2011) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», 63/2011 (ΦΕΚ 145/τ.Α/17.06.2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη−

ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 64/2011 (ΦΕΚ 146/
τ.Α/27.06.2011) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Ανα−
πληρωτού Υπουργού και Υφυπουργών», Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 
147/τ.Α/27.6.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» και 
Π.Δ.66/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α/27.6.2011) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 
ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93Α/20.4.2011) περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού.

5. Το Π.Δ.31/2006 (ΦΕΚ 29Α/14.2.2006) «Οργανισμός 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».

6. Το άρθρο 34 του Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 
1890Β/29.12.2006).

7. Το υπ’ αριθ. 74/21−11−2011 (1o θέμα) πρακτικό (από−
σπασμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
με θέμα «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκ−
προσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα δικα−
στήρια», με το οποίο ομόφωνα εγκρίθηκε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 20 του
ν. 3959/2011, η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για 
την εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώπι−
ον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την προσφυγή 
Ια) της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ», 2α) 
της εταιρίας «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙ−
ΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και 3α) της εταιρείας «ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» κατά της 492/VI/2010 
Αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο δικηγό−
ρο Αθηνών, Βασίλειο Καραγιάννη (A.M. Δ.Σ.Α. 18844).

8. Το γεγονός ότι, η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λόγω της παροχής νομικών υπηρεσιών επί 
των ανωτέρω υποθέσεων.

9. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί ακόμη η Νομική 
Υπηρεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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    Αριθμ. οικ. 2219/146/Φ.15 (4)
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 

που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του
ν 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
 α) των π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 
Α΄), 110/11 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 243 Α΄) και την απόφαση Υ 13/24−11−2011 του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740 Β΄)

β) των π.δ. 229/86 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄), του 396/89 «Ορ−
γανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 
172 Α΄) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το 
189/1995 (ΦΕΚ 99 Α´) και το 182/05 (ΦΕΚ 230Α΄), του 185/09 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής και την μετονομασία του σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας» (ΦΕΚ 213 Α΄) και 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε−
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147 Α΄).

γ) του ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών 
– βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφό−
ρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α΄)

δ) του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3982/11 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Οι ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχονται από μηχα−
νολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών κατά την 
έννοια του αρ. 17 παρ. 3 του ν 3982/11, υπάγονται στις 
διατάξεις των άρθρων 17 – 40 του νόμου αυτού: 

– μεταφορά νερού μέσω αγωγών (αντλιοστάσια)
– μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών και συνο−

δευτικές εγκαταστάσεις (μετρητικοί σταθμοί κ.α.)
– μεταφορά αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊ−

όντων μέσω αγωγών και συνοδευτικές εγκαταστάσεις
– σταθμοί υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου 

και συνοδευτικές εγκαταστάσεις (δεξαμενές, μονάδες 
αεριοποίησης κ.α.)

– άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορά και αποθή−
κευση φυσικού αερίου σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
και συνοδευτικές εγκαταστάσεις

– μεταφορά και αποθήκευση ρευμάτων διοξειδίου του 
άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και συνοδευτι−
κές εγκαταστάσεις

– χονδρική εμπορία προϊόντων (εφόσον ο χώρος απο−
θήκευσης των εμπίπτει στις περιπτώσεις του αρ. 17 παρ. 
4 με εξαίρεση την εμπορία τροφίμων του αρθ. 45 της 
ΥΑ ΑΙβ/8577/83/ΦΕΚ 526 Β΄)

– αποθήκευση (εφόσον εμπίπτει στις περιπτώσεις του 
αρ. 17 παρ. 4)

– συσκευασία, ανασυσκευασία, καθαρισμός, διαλογή, 
τυποποίηση προϊόντων

– πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια και σιδερωτήρια 
κλωστοϋφαντουργικών, δερμάτινων και γούνινων προ−
ϊόντων, πλυντήρια, καθαριστήρια χαλιών

– απεντόμωση αγροτικών προϊόντων
– επεξεργασία (πλύσιμο) άμμου
– καθαρισμός επιφανειών (αμμοβολή, ατσαλοβολή κ.λπ.)
– αναγόμωση πυροσβεστήρων
– παραγωγή και παροχή μέσω αγωγών πεπιεσμένου 

αέρα, ψυχρού/θερμού νερού
– εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντη−

ρητικά ή άλλες ουσίες
Ομοίως υπάγονται στις ίδιες διατάξεις οι ακόλουθες 

υπηρεσίες: 
– επισκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
– τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις υλικών, τροφίμων 

κλπ. (εκτός των ιατρικών)
– επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού 

επικοινωνίας
– επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών 

συσκευών
– επισκευή υποδημάτων και λοιπών δερμάτινων ειδών
– επιδιόρθωση ενδυμάτων και γουναρικών
– επισκευή ποδηλάτων και μουσικών οργάνων
εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποί−

ου η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 5 kw ή/και η θερμική 
τα 10 kw.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. Α 60816/6229 (5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 19800/1982 

(Β’455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πι−
νακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημά−
των και ρυμουλκουμένων».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 
(Α` 57).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α’ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 19800/1982 (Β` 455) απόφαση του 
Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμών κυκλοφο−
ρίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων».

4. Την αριθμ. 26700/1984 (Β` 651) απόφαση του Υπουρ−
γού Συγκοινωνιών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
19800/1982 απόφασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
“περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχη−
μάτων και ρυμουλκούμενων”».

5. Το Π.Δ. 351/1990 (Α` 139) «Προσδιορισμός των διαφό−
ρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ` αυτών 
ρυμουλκουμένων και των μοτοσικλετών με βάση τον 
αριθμό κυκλοφορίας τους».

6. Την αριθμ. 59561/317/1988 (Β` 115) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της 19800/1982 απόφασης του Υπουρ−
γού Συγκοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυ−
τοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων”».

7. Την αριθμ. 19357/226/1991 (Β` 432) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

8. Την αριθμ. οικ.Β−23823/515/1997 (Β` 837) απόφαση 
του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Συμπλή−
ρωση διατάξεων της 19800/1982 (Β` 455) απόφασης του 
Υπουργού Συγκοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλοφορί−
ας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων”».

9. Την αριθμ. Β−24177/667/2000 (Β` 36) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Πινακίδες 
αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυ−
μουλκουμένων».

10. Την αριθμ. Α−36117/2217/2000 (Β` 1026) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της αριθμ. Β−24177/667/2000 απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών “Πινακίδες 
αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυ−
μουλκουμένων”».

11. Την Α−55479/3812/2000 (Β΄ 1468) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίη−
ση και συμπλήρωση της 19800/1982 (Β’ 455) απόφασης 
“Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων 
και ρυμουλκουμένων”».

12. Την αριθμ. Α−4700/330/2004 (Β΄ 192) του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλο−
φορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων” 

 13. Το υπ’ αριθμ. 822/841/ΑΣ 5020/27−12−2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

14. Την ανάγκη αλλαγής των διαστάσεων των πινακί−
δων των αυτοκινήτων του Διπλωματικού Σώματος και 
των αυτοκινήτων Ξένων Αποστολών και τη χορήγηση 
ομοιόμορφων πινακίδων κυκλοφορίας, προκειμένου να 
γίνει απογραφή τους και να καταστεί αποτελεσματι−
κότερος ο έλεγχος αυτών από πλευράς των οργάνων 
της τροχαίας 

15. Το γεγονός, ότι, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο Ζ του Κεφαλαίου 1 
της υπ’ αριθ. 19800/1982 (Β’455) απόφασης του Υπουργού 
Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκι−
νήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων», ως εξής:

«Ζ. 1. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πινακίδων 
αυτοκινήτων Διπλωματικού Σώματος (ΔΣ).

Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο (2) πινακίδες 
(οπίσθια και εμπρόσθια). Η εμπρόσθια και η οπίσθια 
πινακίδα του αυτοκινήτου είναι διαστάσεων 520 Χ 110 
χιλιοστών του μέτρου, χρώματος κυανού (φόντο) με 
αργυρόλευκα ανάγλυφα τα στοιχεία Δ.Σ., τον αύξοντα 
ενδεικτικό αριθμό κάθε Πρεσβείας, παύλα και τον αριθ−
μό κυκλοφορίας και τοποθετούνται στο μπροστινό και 
στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αντίστοιχα.

Στο αριστερό μέρος της πινακίδας, που έχει μήκος 50 
χιλ. και χωρίζεται με νεύρωση και στο επάνω μέρος του 
σχηματιζόμενου χώρου, υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα 
του Κράτους με το εθνόσημο και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Στο κάτω μέρος του χώρου είναι γραμμένα τα στοι−
χεία «CD». Οι διαστάσεις γραμμάτων, αριθμών κ.λπ. είναι 
ίδιες με των κοινών πινακίδων οχημάτων παραλληλο−
γράμμου σχήματος.

Στο πίσω μέρος της μπροστινής πινακίδας είναι χα−
ραγμένη η σφραγίδα του Κράτους με τις ανωτέρω εν−
δείξεις.

Γενικά οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της με−
ταλλικής κατασκευής και του αντανακλαστικού υλικού, 
της κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας των αυ−
τοκινήτων του Διπλωματικού Σώματος (CD) είναι ίδιες 
με εκείνες των κοινών πινακίδων αυτοκινήτων (ιδιωτι−
κής και δημόσιας χρήσης) εκτός του χρωματισμού της 
επιφανείας τους.

Χρωματισμός επιφανείας
Το χρώμα της αντανακλαστικής επίπεδης επιφάνειας 

των πινακίδων των αυτοκινήτων του Δ.Σ., είναι κυανό, οι 
δε ενδείξεις (γράμματα και αριθμοί), αργυρόλευκες.

Όταν το χρώμα της αντανακλαστικής επιφάνειας με−
τριέται με τη βοήθεια φασματοφωτομέτρου δια φωτι−
σμού της επιφάνειας με πρότυπο φωτιστικό D−65 της 
CIE (COMΙΤE ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL DΕ L` ECLAIRAGE) υπό 
γωνία 45 μοιρών ως προς την κάθετο και μετρήσεως 
υπό γωνία 0 μοιρών, οι χρωματικές τιμές πρέπει να 
είναι μέσα στις περιοχές επί του τριγώνου CIE, που 
περιέχονται μέσα στα όρια που δίδονται στον παρα−
κάτω πίνακα.

2. Οι προδιαγραφές των ορίων χρώματος των πινα−
κίδων του Δ.Σ., η Αντανακλαστικότητα − Φωτεινότη−
τα αυτών καθώς και οι ελάχιστες τιμές Συντελεστού 
φωτεινής εντάσεως CIL (σε CANDELAS ανά LUX ανά 
Μ2) παραμένουν όπως ορίζονται στην αριθμ. 19800/1982 
(Β΄455) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.»

2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο Ι του Κεφαλαίου 1 
της υπ’ αριθ. 19800/1982 (Β’455) απόφασης του Υπουργού 
Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκι−
νήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων», ως εξής:

«Ι. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πινακίδων αυ−
τοκινήτων και μοτ/των Ξένων Αποστολών (Ξ.Α.).

Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο πινακίδες (οπί−
σθια και εμπρόσθια) για κάθε δε μοτ/τα μια πινακίδα.

Η εμπρόσθια και η οπίσθια πινακίδα του αυτοκινή−
του είναι διαστάσεων 520 x 110 χιλιοστών του μέτρου, 
χρώματος πορτοκαλί (φόντο) με μαύρα ανάγλυφα τα 
στοιχεία Ξ.Α. και τους αριθμούς που αποτελούν τον 
αριθμό κυκλοφορίας και τοποθετούνται στο μπροστινό 
και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αντίστοιχα.

Οι διαστάσεις των γραμμάτων, αριθμών κλπ. είναι ίδιες 
με των οπισθίων κοινών πινακίδων οχημάτων, παραλλη−
λογράμμου σχήματος. Στο αριστερό μέρος της πινακί−
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δας, που έχει μήκος 50 χιλ. και χωρίζεται με νεύρωση και 
στο επάνω μέρος του σχηματιζόμενου χώρου, υπάρχει 
ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο 
και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Στο πίσω μέρος της μπροστινής πινακίδας είναι χα−
ραγμένη η σφραγίδα του Κράτους με τις ανωτέρω εν−
δείξεις.

Οι πινακίδες μοτοσικλετών, που είναι μια για κάθε 
όχημα, είναι εξωτερικών διαστάσεων 200x200 χιλ. του 
μέτρου και έχουν τις ίδιες ενδείξεις με τις πινακίδες 
αυτ/τών Ξ.Α.

Η επιφάνειά των χωρίζεται με νεύρωση σε δύο άνισα 
τμήματα, εκ των οποίων το μικρότερο, μήκους 36 χιλ, 
αριστερά.

Στο επάνω μέρος του ίδιου χώρου βρίσκεται η στρογ−
γυλή σφραγίδα του Κράτους και στο κάτω μέρος το 
γράμμα Μ.

Κατά τα λοιπά οι τεχνικές προδιαγραφές της κα−
τασκευής των πινακίδων αυτ/των και μοτ/των Ξένων 
Αποστολών (Ξ.Α.) είναι ίδιες αντίστοιχα με εκείνες των 
Κοινών Πινακίδων οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας 
χρήσεως) και μοτοσικλετών εκτός από τον χρωματισμό 
της επιφανείας τους.

Χρωματισμός επιφανείας.
Το χρώμα της αντανακλαστικής επίπεδης επιφάνει−

ας των πινακίδων των αυτ/των και μοτ/τών των Ξ.Α. 
είναι πορτοκαλί οι δε ενδείξεις (γράμματα και αριθμοί) 
μαύρες.

Όταν το χρώμα της αντανακλαστικής επιφάνειας με−
τριέται με τη βοήθεια φασματοφωτομέτρου, δια φωτι−

σμού της επιφάνειας με πρότυπο φωτιστικόν D 65 της 
CIE (COMITE INTERNATIONAL DE L` ECLAIRAGE) υπό 
γωνία 45ο ως προς την κάθετη και μετρήσεως υπό 
γωνία 0ο, οι χρωματικές τιμές πρέπει να είναι μέσα στις 
περιοχές επί του τριγώνου CIE, που περιέρχονται μέσα 
στα όρια που δίδονται στον παρακάτω πίνακα.

2. Οι προδιαγραφές των ορίων χρώματος των πινα−
κίδων ΞΑ, η Αντανακλαστικότητα − Φωτεινότητα αυτών 
καθώς και οι ελάχιστες τιμές Συντελεστού φωτεινής 
εντάσεως CIL (σε CANDELAS ανά LUX ανά Μ2) παρα−
μένουν όπως ορίζονται στην αριθμ. 19800/1982 (Β` 455) 
απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την ισχύ της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ 
αριθ. Α−55479/3812/2000 (Β΄ 1468) απόφαση του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών “Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της 19800/1982 (Β’ 455) απόφασης «πινα−
κίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και 
ρυμουλκουμένων»’’

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η αριθμ. 
19800/1982 (ΦΕΚ 455 Β΄) απόφαση του Υπουργού Συ−
γκοινωνιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  




