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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2663/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

 
Θέμα 2ο  

Έγκριση ή μη της ασκηθείσας από 24-01-2020 και με αριθμ. Κατάθεσης 597/2020 Αίτησης 
Αναιρέσεως της Περιφέρειας Αττικής ( Π.Ε Πειραιά & Νήσων) ενώπιον του Δ’ Τμήματος του 
Συμβουλίου Επικρατείας για την αναίρεση της υπ΄αριθμ. Α2044/2019 απόφασης του Διοικ. Εφετείου 
Πειραιά, τμήμα ΣΤ’ Τριμελές. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Στεφανίδου 

ΑΔΑ: ΩΖΞ67Λ7-ΑΦ0



 2 

(Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Κατόπιν  καταγγελίας που αφορούσε την έκδοση αδειών φορτηγών  Δ.Χ και το νόμιμο της  
διαδικασίας απογραφής τους   εκδόθηκε η ΕΝΤ. 10/18-3-2009 εντολή του Νομάρχη Πειραιά για τον 
έλεγχο σχετικών φακέλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Πειραιά και 
τη διακρίβωση της τήρησης της διαδικασίας απογραφής και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας και 
πινακίδων κυκλοφορίας «ΙΑΕ», «ΕΚΕ» και «ΝΧΑ» σε 158 φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) 
αυτοκίνητα , που απογράφηκαν μετά την 31-7-2005, δηλαδή μετά την ημερομηνία περάτωσης της 
απογραφής Φ.Δ.Χ σύμφωνα με την Γ6/37255/3041/21-7-2005 εγκύκλιο της Διεύθυνσης 
Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και ειδικότερα τη 
νομιμότητα  της διαδικασίας απογραφής τους, σύμφωνα με την   υπ΄αριθμ. Β-24177/667/20-1-2000 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.  Στα πλαίσια της  διενέργειας  ελέγχου από 
τους Επιθεωρητές του Σώματος  Επιθεωρητών - Ελεγκτών του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, αυτοί παρέλαβαν μηχανογραφική κατάσταση όλων των Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων που 
είχαν καταχωρισθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Πειραιά στο 
ειδικό αρχείο εκκρεμοτήτων, μηχανογραφική κατάσταση όλων των Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων που είχαν 
καταχωρισθεί και είχε εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας  τους μετά την 31-7-2005, καθώς και το σύνολο 
των αιτιολογημένων αιτημάτων που είχαν αποσταλεί  από την ανωτέρω Διεύθυνση  στη Διεύθυνση 
Οργάνωσης  και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για ενεργοποίηση 
του κωδικού δικαιώματος μετά το μηχανογραφικό κλείσιμο της απογραφής. Από τον διενεργηθέντα 
έλεγχο διαπιστώθηκαν διάφορες παρατυπίες περί την εκπρόθεσμη, δηλ.  μετά  την 31-7-2005, 
απογραφή ,ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε το μηχανογραφικό σύστημα ηλεκτρονικής 
απογραφής ΦΔΧ του Υπουργείου Μεταφορών απεγράφησαν παρανόμως συνολικά 100 άδειες ΦΔΧ  
επί συνόλου 158, ενώ δεν ανευρέθηκαν στο αρχείο της Διεύθυνσης Μεταφορών της πρώην 
Νομαρχίας Πειραιά αρκετοί φάκελοι των υποθέσεων. Μεταξύ άλλων Φ.Δ.Χ ο έλεγχος   ( σχετικές  οι 
από 20-05-2009 και 22-6-2009 εκθέσεις ελέγχου), αφορούσε και αυτά που απογράφηκαν ως 
εκτελούντων μεταφορές εντός νομού και έλαβαν νέες πινακίδες κυκλοφορίας με συνδυασμό 
γραμμάτων ΝΧΑ, μετά την ανωτέρω ημερομηνία (31-7-2005). Από τον έλεγχο δε που διενεργήθηκε 
διαπιστώθηκε ότι το ένδικο ΦΔΧ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του αναιρεσίβλητου, με παλαιό αριθμό 
πινακίδων ΥΝΚ-9994( ιδιοκτησίας  του Νικόλαου Νάσση), απογράφηκε  μετά την παραπάνω  
ημερομηνία και έλαβε νέες πινακίδες κυκλοφορίας  με αριθμό ΝΧΑ-6686. Κατά τον ανωτέρω 
διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία απογραφής  που 
προβλέπεται από τη Γ6/37255/3041/21-7-2005 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εμπορευματικών 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και ειδικότερα ότι στο αρχείο της παραπάνω διεύθυνσης δεν υπάρχει  
φάκελος  βάσει του οποίου ελέχθηκε  το νόμιμο της κυκλοφορίας , ενώ υπάρχει πράξη 
αποχαρακτηρισμού του. Επίσης δεν υπάρχει πρακτικό απογραφής- απόφαση της υπηρεσίας και 
αιτιολογημένο αίτημα υπογεγραμμένο από το Νομάρχη για ενεργοποίηση του κωδικού δικαιώματος, 
στο οποίο θα έπρεπε να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το παραπάνω όχημα δεν είχε 
απογραφεί σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους  του ανωτέρω Υπουργείου. Κατόπιν τούτων, ο 
Νομάρχης Πειραιά, λαμβάνοντας υπόψη  α) ότι μετά από έρευνα της υπηρεσίας δεν ανευρέθηκαν οι 
αποφάσεις περί απογραφής (αιτιολογημένο αίτημα του Νομάρχη και πρακτικό Απογραφής),  β) ότι 
δεν ανευρέθηκε ο αρχικός φάκελος του εν λόγω οχήματος, γ) ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία της 
υπηρεσίας ότι είχαν καταστραφεί  οι αρχικές πινακίδες αυτού, προκειμένου να χορηγηθούν οι 
κίτρινες της απογραφής, γεγονός που επιβεβαιώνει το μη νόμιμο της κυκλοφορίας του ανωτέρω 
φορτηγού ως δημοσίας χρήσης και δ) την από 28-1-2009 πράξη μεταβίβασης από τον Νικόλαο 
Νάση του Γεωργίου στον αναιρεσίβλητο, εξέδωσε την με αριθμ. πρωτ. 260035/15-1-2010 απόφαση, 
με την οποία ανακάλεσε το δικαίωμα κυκλοφορίας ως δημόσιας χρήσης του ΝΧΑ-6686 φορτηγού 
οχήματος, ιδιοκτησίας του αναιρεσίβλητου, κατ΄επίκληση των διατάξεων  του άρθρου 10 παρ. 9 εδ. 
β του Ν. 2801/2000.  

Με την 260035/15-1-2010 απόφαση του Αναπληρωτή Νομάρχη Πειραιά, αποφασίστηκε η 
ανάκληση του δικαιώματος κυκλοφορίας  του ΝΧΑ-6686 οχήματος Δ.Χ, κατ΄επίκληση των 
διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 9 περ. β΄του Ν. 2801/2000 και με την αιτιολογία ότι από τις 
εκθέσεις των Επιθεωρητών Μεταφορών και Επικοινωνιών προέκυψε ότι δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη 
διαδικασία απογραφής του αντικατασταθέντος οχήματος Δ.Χ και υπήρχαν ενδείξεις περί της μη 
νόμιμης κυκλοφορίας αυτού. Κατά της ως άνω απόφασης  του Αναπληρωτή Νομάρχη Πειραιά ο 
αναιρεσίβλητος άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έγινε 
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δεκτή με την Α1133/2016 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι οι 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν 383/1976, με τις οποίες θεσπίστηκε περιορισμός  στη 
χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων, κθ΄όσον εξαρτούν τη χορήγηση αυτών από 
την προηγούμενη διαπίστωση ότι τα κυκλοφορούντα ΦΔΧ δεν επαρκούν για την κάλυψη των 
μεταφορικών αναγκών της Χώρας, στις οποίες ερείδεται κατ΄ουσία η ανάκληση του δικαιώματος  
κυκλοφορίας ως Φ.Δ.Χ του ανωτέρω υπ΄αριθμ ΝΧΑ-6686 αυτοκινήτου του αναιρεσίβλητου, 
αντίκεινται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και είναι ως εκ τούτου ανίσχυρες, όπως κρίθηκε με 
την 1664/2011 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και ως εκ τούτου ακύρωσε την υπ΄αριθμ. 
260035/15-1-2010 ανακλητική απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, ως παράνομη. Με την έφεση 
αμφισβητήθηκε ως μη νόμιμη η κρίση αυτή της πρωτόδικης απόφασης και προβλήθηκε ότι η 
απόφαση αυτή είναι εσφαλμένη, διότι στην προκειμένη περίπτωση, η ανάκληση του δικαιώματος 
κυκλοφορίας του ως άνω με αριθμ. πινακίδων κυκλοφορίας ΝΧΑ-6686 ΦΔΧ, η οποία εχώρησε λόγω 
του ότι δεν ανευρέθηκε ο αρχικός φάκελος, ούτε απόφαση – πρακτικό απογραφής του, από τα 
οποία να αποδεικνύεται τόσο το δικαίωμα κυκλοφορίας του οχήματος, όσον και η διαδοχή – 
προέλευση του δικαιώματος τούτου {από τα οποία, δηλαδή, να αποδεικνύεται ποιό φορτηγό 
αυτοκίνητο ΔΧ αποχαρακτηρίστηκε, προκειμένου να κυκλοφορήσει  άλλο σε αντικατάσταση του 
αρχικού}, έλαβε χώρα κατά δέσμια αρμοδιότητα, για τον ανωτέρω λόγο { ήτοι για τον λόγο ότι δεν 
κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η διακρίβωση του αρχικού δικαιώματος, με συνέπεια να μη 
πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας της διαδικασίας απογραφής του συγκεκριμένου 
φορτηγού}  κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 9 περ. β΄του Ν. 2801/2000,  όχι 
δε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 383/1976, οι οποίες κρίθηκαν από το 
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κατ΄επίκληση των κριθέντων με την υπ΄αριθμ.  1664/2011 απόφαση της 
Ολομέλειας του ΣτΕ, ως ανίσχυρες . 

Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ομοίως με το σκεπτικό  της πρωτόδικης 
απόφασης, ότι η απόφαση με αριθμ. πρωτ. 260035/15-1-2010 ήταν παράνομη και ότι ορθώς 
ακυρώθηκε με την πρωτόδικη απόφαση. 

 
 

     Επειδή εν προκειμένω ως βασικό ΛΟΓΟ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ έχουμε προβάλει την Εσφαλμένη 
Ερμηνεία κι Εφαρμογή των Εφαρμοστέων Νομοθετικών Διατάξεων ήτοι: Επειδή η ανάκληση 
εν προκειμένω του δικαιώματος κυκλοφορίας του υπ΄αριθμ. πινακίδων κυκλοφορίας ΝΧΑ-6686 
φορτηγού αυτοκινήτου ΔΧ, ιδιοκτησίας του αναιρεσίβλητου, που απεγράφη μετά την, κατά την 31-7-
2005 περάτωση της διαδικασίας απογραφής, δεν έγινε κατ΄επίκληση των διατάξεων του άρθρου 4 
παρ. 3 του ν. 383/1976, με τις οποίες θεσπίζεται περιορισμός στην χορήγηση νέων αδειών 
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ήτοι δεν έλαβε χώρα λόγω παραβάσεως 
του κλειστού αριθμού αδειών των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, αλλά έλαβε χώρα 
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 9 περ. β΄του Ν. 2801/2000 και με την 
αιτιολογία ότι από τις προαναφερθείσες εκθέσεις των επιθεωρητών Μεταφορών και 
Επικοινωνιών  προέκυψε ότι δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία απογραφής του 
αντικατασταθέντος οχήματος ΔΧ και υπήρχαν ενδείξεις περί της μη νόμιμης κυκλοφορίας 
αυτού.   

Επειδή η δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία απογραφής του.    Συνεπώς, τόσο η 
απογραφή όσο και η έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας έγιναν χωρίς προηγούμενο έλεγχο του 
νομίμου της κυκλοφορίας του ως δημοσίας χρήσης.  

Επειδή η προθεσμία για την άσκηση  της αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου 
Επικρατείας έληγε στις 28-01-2020, ασκήσαμε λόγω του κατεπείγοντος το ως άνω ένδικο μέσο, 
χωρίς την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Επειδή η ως άνω ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως προσδιορίστηκε για συζήτηση 
μετ’αναβολών στις 7-12-2021. 
              Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία μας θεωρεί ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να εισαχθεί στην 
Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση ή μη της ασκηθείσας από 24-01-
2020  και με αριθμ. Κατάθεσης 597/2020 αίτησης Αναίρεσης της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του  
Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας , για την αναίρεση της υπ΄αριθμ. Α2044/2019  
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (τμήμα ΣΤ΄ Τριμελές). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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την έγκριση της ασκηθείσας από 24-01-2020  και με αριθμ. Κατάθεσης 597/2020 αίτησης Αναίρεσης 
της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του  Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας , για την 
αναίρεση της υπ΄αριθμ. Α2044/2019  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (τμήμα ΣΤ΄ 
Τριμελές). 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
 
 

 
 
 

ΑΔΑ: ΩΖΞ67Λ7-ΑΦ0


		2021-12-01T10:22:49+0200
	Athens




