
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48703 ΕΞ 2021/
21.4.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
«Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συ-
ντονιστικής Επιτροπής για τη σύνταξη μελέτης ει-
δικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της κατάρτισης 
Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων μεταξύ Υπουρ-
γείων Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 
ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ)» (Β΄1630).

2 Ηλεκτρονική εφαρμογή ειδικού σήματος για την 
κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 131889/ΕΞ 2021 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48703 ΕΞ 2021/

21.4.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-

κών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών 

Συντονιστικής Επιτροπής για τη σύνταξη μελέτης 

ειδικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της κατάρ-

τισης Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων μεταξύ 

Υπουργείων Οικονομικών, Υποδομών και Μετα-

φορών και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 

Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ)» (Β΄1630). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγο-
ράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄178),

β) της παρ. 3 του άρθρου 76 και του άρθρου 77 του
ν. 4727/1920 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοι-
νωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184),

γ) των άρθρων 184 έως 214 του ν. 4389/2016 «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-

σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),

δ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄176),

ε) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143),

στ) της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄131),

ζ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄45),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181),

ι) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151),

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Της υπό στοιχεία 48703 ΕΞ 2021/21.4.2021 απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότη-
ση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής για τη 
σύνταξη μελέτης ειδικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της 
κατάρτισης Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων μεταξύ 
Υπουργείων Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ 
(ΟΑΣΑ ΑΕ)» (Β΄1630).

3.α) Την υπό στοιχεία 101773 ΕΞ 2021 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών (ΥΟΔΔ 698), με την οποία διορίστηκε σε θέση με-
τακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο 
Νικόλαος Κουλοχέρης του Δημητρίου.

β) Την υπό στοιχεία 90643 ΕΞ 2021 απόφαση της Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, με 
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την οποία η Σοφία Τερεζάκη του Ελευθερίου, υπάλληλος 
με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, τακτικό 
μέλος της εν θέματι Επιτροπής, τοποθετήθηκε στη θέση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχεί-
ρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με θητεία 
τριών (3) ετών.

γ) Την υπό στοιχεία 98368 ΕΞ 2021 απόφαση της Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών με 
την οποία ορίστηκε ο Δημήτριος Καπονικολός του Γεωρ-
γίου, ως αναπληρωτής του Προϊσταμένου του Τμήμα-
τος Ο΄ - Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπό στοιχεία 130825 ΕΞ 2021/20.10.2021 εισή-
γηση του αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

5. Το από 08.10.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομι-
κής Πολιτικής.

6. Την ανάγκη ανάληψης ειδικών υποχρεώσεων εκ μέ-
ρους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών 
Α.Ε.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 48703 ΕΞ 2021 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρό-
τηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής για 
τη σύνταξη μελέτης ειδικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο 
της κατάρτισης Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων μεταξύ 
Υπουργείων Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ 
(ΟΑΣΑ ΑΕ)» (Β΄1630), ως εξής:

Στην παρ. Β. Ι του διατακτικού της, αντικαθιστούμε τα 
υπ’ αρ. 1 και 7 τακτικά μέλη, ως κατωτέρω:

«1. Νικόλαο Κουλοχέρη του Δημητρίου, Γενικό Γραμ-
ματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών, ως Πρόεδρο».

«7. Δημήτριο Καπονικολό του Γεωργίου, υπάλληλο 
με βαθμό Α΄ του κλάδου Π Ε Δημοσιονομικών, αναπλη-
ρωτή του Προϊσταμένου του Τμήματος Θ΄ - Δ.Ε.Κ.Ο., 
Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή του, τον 
Δημήτριο Τσαρτσάλη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό 
Β΄ του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο 
ίδιο Τμήμα».

Ως εκ τούτου η παρ. ΒΙ του διατακτικού της τροποποι-
ούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«Β. Ι. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζου-
με τα μέλη της ως κατωτέρω:

1. Νικόλαο Κουλοχέρη του Δημητρίου, Γενικό Γραμ-
ματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών, ως Πρόεδρο.

2. Αθανάσιο Πετραλιά του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών.

3. Ιωάννη Ξιφαράτου Μιχαήλ, Γενικό Γραμματέα Με-
ταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

4. Γρηγόρη Δημητριάδη του Δημητρίου, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Πε-
ριουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ ΑΕ).

5. Νικόλαο Αθανασόπουλο του Χαραλάμπους, Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ Α.Ε.

6. Βασιλική Κωστοπούλου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο 
με βαθμό Α΄ του κλάδου Π Ε Εφοριακών, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Μονάδας 
Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επι-
χειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Δημήτριο Καπονικολό του Γεωργίου, υπάλληλο με 
βαθμό Α΄ του κλάδου Π Ε Δημοσιονομικών, αναπληρωτή 
του Προϊσταμένου του Τμήματος Ο' Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και 
Λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου 
Οικονομικών, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Τσαρ-
τσάλη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου 
ΤΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

8. Χαριτίνη - Νικολέτα Δέδε του Σωτηρίου, συνεργά-
τιδα στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Με-
ταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .

9. Ναταλία Θεοδούλου του Κακούλλη, οικονομολόγο, 
στέλεχος της ΕΕΣΥΠ ΑΕ.

10. Γεώργιο Δαββέτα του Σωτηρίου, ειδικό σύμβουλο 
σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, 
οργάνωσης και παρακολούθησης της απόδοσης του 
ΟΑΣΑ ΑΕ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, 
αυτός αναπληρώνεται από το υπό στοιχείο 2 μέλος, ήτοι, 
από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη από-
φαση (Β΄ 1630/2021).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 37708 ΕΞ 2021 (2)
Ηλεκτρονική εφαρμογή ειδικού σήματος για την 

κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοι-
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νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184) και 
ιδίως της παρ. 19 του άρθρου 107 του Κεφαλαίου ΙΣΤ του 
Μέρους Β΄ αυτού,

γ) των παρ. 6 και 7 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), σε συνδυασμό με το 
άρθρο 31 του ν. 3904/2010 «Εξορθολογισμός και βελτί-
ωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄218),

δ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α΄134), και ιδίως του άρθρου 47,

ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137),

στ) του άρθρου 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄133),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133),

η) το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α΄151),

θ) το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160),

ι) το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄159),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),

ιβ) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121),

ιγ) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2),

ιδ) το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄2902).

3. Την υπ' αρ. 80/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄3058).

4. Την υπ' αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄178).

5. Την υπ' αρ. 16229/2.5.2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προ-
στασίας του Πολίτη «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας 
επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων 
στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας» (Β΄1467), η 
οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ. Α-49789/ 
2844/27.9.2017 (Β΄3653) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδο-
μών και Μεταφορών και με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΚΑ-
ΠΑ/26779/602/19.3.2021 (Β΄1221) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.

6. Την υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./οικ-2979/Φ.911/31.5.2019 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μετα-
φορών «Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων 
στο Κέντρο της Αθήνας Περιόδου 2019 2020» (Β΄2180), 
η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./ 
οικ-3657/Φ.911/3.7.2019 (Β΄2878) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.

7. Την υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προσωρινή 
άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων 
στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 
17-3-2020 μέχρι και 30-4-2020» (Β΄871), όπως η ισχύς 
αυτής έχει παραταθεί.

8. Την υπό στοιχεία οικ-289738/Φ.911/19.10.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μετα-
φορών «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων 
στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021 - 2022» (Β΄4860).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-ΕΨΠ) για τη χορήγηση του ειδικού σήματος για 
την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο 
της Αθήνας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοι-
χεία οικ-289738/Φ.911/19.10.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας 
του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα περι-
ορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας 
περιόδου 2021 - 2022» (Β΄4860).

2. Δικαιούχοι του ειδικού σήματος είναι:
α) Οι κύριοι ή/και οι κάτοχοι αυτοκινήτων EURO 6, 

εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο 
από 120g/km,
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β) οι κύριοι ή/και οι κάτοχοι ηλεκτρικών, υβριδικών, εκ 
κατασκευής φυσικού αερίου και εκ κατασκευής υγραε-
ρίου οχημάτων.

3. Για την πρόσβαση του αιτούντος/χρήστη στην 
εφαρμογή της παρούσας απαιτείται αυθεντικοποίηση 
με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 
ν. 4727/2020 (Α΄184). Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης. Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπε-
ται μόνον από πιστοποιημένους χρήστες, γεγονός που 
διασφαλίζεται από την εισαγωγή του αριθμού αναγνώ-
ρισης (αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας) του οχήματος 
και του αριθμού φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του 
κύριου ή/και κατόχου του οχήματος.

4. Ο έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων για την 
απόκτηση του ειδικού σήματος διενεργείται από την 
εφαρμογή μέσω της άντλησης των στοιχείων της παρ. 2
από τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, 
όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Αδειών 
Κυκλοφορίας Οχημάτων που τηρεί το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερει-
ών της χώρας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Ο χρήστης ακολουθεί τα βήματα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που του δίνονται από την εφαρμογή και εκτυ-
πώνει το ειδικό σήμα. 

Το ειδικό σήμα φέρει:
α) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με 

σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου 
από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 27 του ν. 4727/2020.

β) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του
ν. 4727/2020. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλε-
κτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης 
του ειδικού σήματος.

6. Το ειδικό σήμα, που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), γίνεται 
αποδεκτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

7. Το ειδικό σήμα εκδίδεται είτε σε έγχαρτη είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, μπορεί να εκδοθεί σε 
ηλεκτρονική μορφή ως ηλεκτρονικό έγγραφο μέσω της 
εφαρμογής, η οποία μπορεί να εγκαθίσταται και σε κινη-
τό τηλέφωνο και να επιδεικνύεται στα αρμόδια για την 
αστυνόμευση του μέτρου της κυκλοφορίας οχημάτων 
στο κέντρο της Αθήνας ελεγκτικά όργανα.

8. Το ειδικό σήμα εκδίδεται άπαξ. Σε περίπτωση απώ-
λειας, ο κύριος ή/και κάτοχος του οχήματος δύναται να το 
ανακτά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος Υφυπουργός Περιβάλλοντος
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