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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42610/2341
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν
μεταφορικό έργο και διαδικασία ταξινόμησης
από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 2, 20, 53, 87 και 88 του ν. 2696/1999 με
τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄
57), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και ισχύει.
γ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 131).
δ. Των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ”
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
ε. Του π.δ. 1161/1977 «Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων
και συρμών» (Α΄ 380), όπως ισχύει.
στ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(Α΄ 208).
ζ. Toυ π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
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η. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
θ. Την υπ΄ αρ. 1233/2020 απόφαση του Δ΄ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) με την οποία
ακυρώθηκε η υπ΄ αρ. 3763/111/2015 υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης
τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού και
διαδικασία ταξινόμησης» (Β΄ 1163).
ι. Tην υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.59172/7775/ΦΝ459/2019
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).
2. Την ανάγκη επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης έγκρισης ταξινόμησης των οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν
μεταφορικό έργο έπειτα από την ακύρωση της υπ΄ αρ.
3763/111/2015 υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων
Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης» (Β΄ 1163) σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1233/2020
απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.).
3. Την υπ΄ αρ. οικ. 646/30-7-2020 Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων,
των προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο και της
διαδικασίας ταξινόμησης από τις Διευθύνσεις Τεχνικών
Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
α) της πρώτης ταξινόμησης των καινούργιων και ανάριθμων μεταχειρισμένων,
β) της μεταβίβασης των ήδη κυκλοφορούντων, καθώς
και
γ) της μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού
Σκοπού της παρούσας, από τις Διευθύνσεις Τεχνικών
Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
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2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα
μηχανοκίνητα οχήματα Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού
που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο όπως αυτά έχουν οριστεί στην υπ΄ αρ. 29949/1841/28-9-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2112) και στην υπ΄ αρ. 5299/406/2012
υπουργική απόφαση (Β΄2840), όπως αυτές ισχύουν. Tα
οχήματα Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού της παρούσας
αναγράφονται στο Παράρτημα Ι «Κατάλογος Υποκατηγοριών Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού που
ταξινομούνται ως ΜΕ».
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί.
1. «όχημα»: οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2, Ν3 όπως
ορίζονται με την υπ΄ αρ. 29949/1841/28-9-2009 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 2112), όπως αυτή ισχύει.
2. «Όχημα ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού»: όχημα
που προορίζεται για λειτουργία η οποία απαιτεί ειδική
διαρρύθμιση του αμαξώματος ή/και ειδικό εξοπλισμό.
3. «Έλεγχος στοιχείων»: οι ειδικοί έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Χώρας ή την Διεύθυνση Τεχνολογίας
Οχημάτων (ΔΤΟ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την διαδικασία έκδοσης της έγκρισης
ταξινόμησης.
4. «Έγκριση ταξινόμησης»: η διαδικασία με την οποία
πιστοποιείται ότι ένας τύπος οχήματος, τηρεί τις σχετικές
διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 3
Αρμόδιες Υπηρεσίες
1. Αρμόδια Yπηρεσία για την έκδοση της έγκρισης ταξινόμησης καθώς και τις επεκτάσεις ή και τις αναθεωρήσεις αυτών είναι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
(ΔΤΟ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Αρμόδια Yπηρεσία για την ταξινόμηση και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας «οχήματος ειδικής χρήσηςειδικού σκοπού (SPV)» είναι οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας εφόσον το
όχημα αυτό δεν εκτελεί μεταφορικό έργο αλλά αμιγώς
τεχνικό το οποίο:
α. Ταξινομείται για πρώτη φορά, ως καινούργιο ή ανάριθμο μεταχειρισμένο.
β. Ήδη κυκλοφορεί και μεταβιβάζεται.
γ. Προκύπτει από μετατροπή:
αα) ανάριθμου μεταχειρισμένου πριν την ταξινόμησή
του,
ββ) κυκλοφορούντος πριν την ταξινόμησή του,
γγ) κυκλοφορούντος που δεν μεταβιβάζεται (ο κύριος
του οχήματος παραμένει ο ίδιος).
3. Αρμόδια Yπηρεσία για την διενέργεια των ειδικών
ελέγχων που προβλέπονται με την παρούσα καθώς και
τις αναθεωρήσεις αυτών είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Χώρας.
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Άρθρο 4
Μεταχειρισμένα οχήματα
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης πρωτοταξινομούμενων μεταχειρισμένων ΕΕ
και μεταβιβαζόμενων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού
Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο.
Ο κύριος (ιδιοκτήτης) του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού καταθέτει στην ΔΤΟ τα προβλεπόμενα
με την παρούσα παρ. δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά συντάσσονται και υπογράφονται
από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή
πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών που
δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο, κατατίθενται διαχωρισμένα σε υποφακέλλους σύμφωνα με την παρακάτω
αρίθμηση.
1. Αίτηση όπου θα δηλώνεται και ο Μηχανικός που
ανέλαβε την σύνταξη του τεχνικού υπομνήματος και της
τεχνικής μελέτης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας.
2. Άδεια κυκλοφορίας (Από χώρα ΕΕ).
3. Αποδεικτικά εισαγωγής: Πιστοποιητικό ταξινόμησης
οχήματος και αποδεικτικό κατοχής του οχήματος σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
4. Τεχνικό υπόμνημα οχήματος: Θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του οχήματος και θα είναι συντεταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III
της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.
Στο τεχνικό υπόμνημα θα προστίθενται τα ειδικά στοιχεία που σχετίζονται με την κατηγορία του οχήματος.
Όταν αναφέρονται μεγέθη ο Μηχανικός που ανέλαβε την
σύνταξη του τεχνικού υπομνήματος θα αναφέρει και τις
μέγιστες ανοχές που επιτρέπεται να μετρηθούν στο νέο
όχημα σε ποσοστό (%). Οι τιμές των ανοχών δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές που αναφέρονται στις διατάξεις της υπ’
αρ. 67546/3300/03 υπουργικής απόφασης (Β΄1687). Θα
συνοδεύεται από φωτογραφίες της εμπρόσθιας όψης
και της οπίσθιας όψης του οχήματος από γωνία ¾ με
τον απαιτούμενο εξοπλισμό του εγκατεστημένο καθώς
και φανό (φάρο) με κίτρινο αναλάμπον φως, τρίγωνο
βραδυπορίας (εάν απαιτείται) καθώς και όπου απαιτείται οι ειδικές πινακίδες αναγνώρισης. Φωτογραφίες του
χαραγμένου αριθμού πλαισίου και του πινακιδίου του
κατασκευαστή.
5. Τεχνική μελέτη, συμπεριλαμβανομένων και των
απαιτούμενων υπολογισμών. Κάθε μελέτη της παρούσας περίπτωσης θα συνοδεύεται και από λεπτομερή περιγραφή του τρόπου των διαφόρων υπολογισμών που
γίνονται σ΄ αυτή, στην οποία (περιγραφή) αναφέρονται
και τα εγχειρίδια (έτος έκδοσης και σελίδα) από τα οποία
ελήφθησαν διάφορα στοιχεία. Η ευθύνη για την πληρότητα των στοιχείων της μελέτης, όπως για την ορθότητα
των υπολογισμών αντοχής, τον καθορισμό των επιτρεπόμενων τάσεων, των συντελεστών ασφάλειας, την καταλληλότητα των εξαρτημάτων που επελέγησαν, την
αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης ανήκει
ολοκληρωτικά στον μηχανικό που εκπόνησε τη μελέτη.
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Η μελέτη θα περιέχει τα παρακάτω τμήματα σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους:
α) Σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα για απεικόνιση κατά
προτίμηση σε μέγεθος Α3:
αα) Γενικής διάταξης του οχήματος στο οποίο σημειώνονται οι γενικές διαστάσεις αυτού, οι διαστάσεις
ελαστικών κ.λπ.
αβ) Απεικονίσεις του οχήματος σε πλάγια όψη και
αναγκαίες τομές, αναλυτική περιγραφή των τομών του
αμαξώματος-πλαισίου και των τμημάτων που αφαιρούνται και εκείνων που προστίθενται, απεικόνιση όλων των
συνδέσεων του αμαξώματος (συγκολλήσεις, κοχλιώσεις,
κ.λπ.), στο σχέδιο θα φαίνονται αναλυτικά οι συνδέσεις
πλαισίου με το αμάξωμα, οι αναρτήσεις των τροχών ή
αξόνων, οι σχέσεις των διαφόρων μοχλοβραχιόνων (εάν
υπάρχουν), η στήριξη των τροχών ή αξόνων καθώς και
οι διαστάσεις των στοιχείων για υπολογισμό.
Σχεδία που απεικονίζουν το όχημα κατά προσέγγιση,
σκαριφήματα ή σχέδια άνευ κλίμακας δεν είναι αποδεκτά.
β) Μελέτη αντοχής του πλαισίου του οχήματος σε στατική καταπόνηση.
Στατικά φορτία είναι τα φορτία που προκαλούνται από
τον εγκατεστημένο ειδικό εξοπλισμό επί του οχήματος
σε ανεπτυγμένη διάταξη λειτουργίας. Είναι τα μοναδικά
φορτία που επιδρούν στο όχημα εν στάσει. Τα φορτία
αναλύονται και απεικονίζονται στο σχέδιο διαγραμμάτων που συνοδεύει τη μελέτη, στις θέσεις στις οποίες
κάθε ένα απ΄ αυτά επενεργεί.
Υπολογίζονται οι ροπές κάμψης και οι τέμνουσες δυνάμεις στις διάφορες θέσεις του πλαισίου και χαράσσονται τα αντίστοιχα διαγράμματα με κατάλληλη κλίμακα,
κάτω από σχεδιαγράμματα των οχημάτων σε πλαγία
όψη. Ο υπολογισμός των αναπτυσσομένων τάσεων
είναι απαραίτητο να γίνει τουλάχιστον στις θέσεις των
στηριγμάτων του συστήματος αναρτήσεως, στην θέση
της μεγίστης ροπής κάμψεως, αλλά και σε όλα τα σημεία
εκείνα που δέχονται ιδιαίτερες φορτίσεις ανάλογα με τη
φύση του νέου οχήματος όπως στις θέσεις μεταβολής
της διατομής και μάλιστα στα ασθενέστερα σημεία.
Για λόγους ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη ότι το
πλαίσιο υπόκειται και σε δυναμικές καταπονήσεις κατά
την κυκλοφορία του οχήματος, λαμβάνεται πρόσθετος
συντελεστής ασφαλείας έναντι της επιτρεπομένης τάσεως κάμψεως και διατμήσεως για το υλικό κατασκευής
του, V=1,5.
Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο-αμάξωμα του οχήματος
θα πρέπει να μπορεί με ασφάλεια να παραλάβει τόσο τα
στατικά φορτία όσο και τα δυναμικά φορτία.
γ) Υπολογισμός της ακτίνας του ελάχιστου κύκλου
στροφής. (Για τα οχήματα που απαιτείται).
δ) Λοιπή τεκμηρίωση που προκύπτει από την εφαρμογή κοινοτικού ή διεθνές δικαίου κατά περίπτωση ανάλογα με το όχημα (π.χ. δήλωση CE (2006/42 σχετικά με
τα μηχανήματα), τεκμηρίωση σύμφωνα με την 97/68 και
τον Καν 1628/2016 όπως ισχύει περί εκπομπής αερίων
και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα, πιστοποιητικά καταλληλόλητας
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ανυψωτικών μηχανισμών, τεκμηρίωση σύμφωνα με την
2000/14 σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους).
6. Αποτυπώματα του χαραγμένου στο πλαίσιο του
αριθμού πλαισίου του οδικού οχήματος και του ειδικού
εξοπλισμού του.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Μηχανικού
που δηλώθηκε από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο του, όπου θα δηλώνεται ότι κατέγραψε τα
στοιχεία του οχήματος, ότι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα
συνέταξε την τεχνική μελέτη καθώς και ότι συγκέντρωσε
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν παραβιάζονται
οι διατάξεις του ΚΟΚ και ότι το όχημα είναι ασφαλές για
κυκλοφορία.
8. Ζυγολόγια του κάθε άξονα αλλά και του συνόλου
του οχήματος με τον εξοπλισμό του οχήματος εγκατεστημένο.
9. Πιστοποίηση ύπαρξης Συστήματος Αντιεμπλοκής
Πέδησης (ΣΑΠ), σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 28366/2098/06
υπουργική απόφαση (Β΄ 441), όπως ισχύει (εάν το όχημα
φέρει).
10. Βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας
(όπου απαιτείται).
11. Σε περιπτώσεις οχημάτων εφοδιασμένων με ανυψωτικό μηχανισμό, απαιτείται και η υποβολή του πιστοποιητικού ανυψωτικού σε ισχύ, αναγράφοντας την
πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα και το αντίστοιχο ύψος ανάλογα με την κατηγορία του μηχανισμού.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό
στοιχεία Β1/37499/3103/2008 υπουργικής απόφασης
«Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γερανοφόρων φορτηγών
αυτοκινήτων» (Β΄ 1405).
12. Αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε ειδικό τέλος
έκδοσης έγκρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της υπ΄
αρ. 8913/1089/2013(Β΄501) κοινής υπουργικής απόφασης περί τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και
δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των
διαφόρων κατηγοριών οχημάτων ανάλογα με το όχημα
και το είδος της εκδιδόμενης έγκρισης.
13. Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) για
την κατηγορία του οχήματος στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις το οποίο εκδίδεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ της υπ΄ αρ.
οικ. 19111/192/2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 1003).
14. O ενδιαφερόμενος καταθέτει οποιοδήποτε άλλο
επιπλέον δικαιολογητικό απαιτείται κατά την κρίση της
υπηρεσίας που ενδεχόμενα απαιτείται από την φύση
της ειδικής χρήσης ή της ιδιαιτερότητας του οχήματος.
Τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (όπως φωτογραφίες,
σχέδια, αποτυπώματα πιστοποιητικά κ.λπ.) καθώς και
το τεχνικό υπόμνημα μαζί με την μελέτη του οχήματος
θα κατατίθενται και με ηλεκτρονικό αρχείο, σε οπτικό
μέσο (CD-DVD), με την κατάθεση της αίτησης και των
δικαιολογητικών.
Θα συμπληρώνονται δείγμα άδειας κυκλοφορίας ΜΕ
καθώς και δείγμα άδειας κυκλοφορίας οδικού οχήματος
που ταξινομείται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρ-
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τήματος IV της παρούσας μαζί με τις επεξηγήσεις των
κωδικών.
Οι παραπάνω απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική μελέτη και το τεχνικό υπόμνημα του οχήματος συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από την ΔΤΟ, αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και κοινοποιούνται σε όλες τις σχετικές Υπηρεσίες.
Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων μετά τον έλεγχο
όλου του φακέλου και εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας, διαβιβάζει εντολή ελέγχου στην
Διεύθυνση Μεταφορών που αιτείται ο ενδιαφερόμενος,
για την εξακρίβωση των στοιχείων του οχήματος. Υπόδειγμα για όλες τις κατηγορίες οχημάτων της εντολής
ελέγχου παρατίθεται στο Παράρτημα V της παρούσας.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων θα γνωστοποιεί εγγράφως ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους λόγους απόρριψης στον ενδιαφερόμενο.
Έλεγχος στοιχείων από Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών-Έκδοση πρακτικού Επιθεώρησης (Πρακτικό Ελέγχου).
Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν
υποβολής αιτήσεως και καταβολής του τέλους διενέργειας ειδικού τεχνικού ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται στην
παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 8913/1089/2013 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄501), ελέγχει την πληρότητα
των δικαιολογητικών, την επάρκεια των προτεινόμενων
ελέγχων και στη συνέχεια ενημερώνει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο και την ΔΤΟ για τον προγραμματισμό της
διενέργειας του ελέγχου. Η ΔΤΟ διατηρεί το δικαίωμα
όπου κρίνει σκόπιμο, να παρίσταται κατά την διενέργεια
ελέγχου ή να διενεργεί τον έλεγχο.
Ο έλεγχος του οχήματος διενεργείται από υπάλληλο
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού τομέα, ή
πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού τομέα, ή
άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα
επαγγελματικά δικαιώματα και αποτελούνται από δύο
διακριτά στάδια.
α. Έλεγχος σύμφωνα με τα στοιχεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας που εφαρμόζονται στον περιοδικό τεχνικό έλεγχο της κατηγορίας του οχήματος. Όπου
κάποιος έλεγχος δεν είναι εφικτός, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή η Yπηρεσία Τεχνικού ελέγχου
(ΚΤΕΟ) θα πρέπει να το τεκμηριώνει. Για τον έλεγχο αυτό
απαιτείται καταβολή του αντίστοιχου τέλους διενέργειας
περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
β. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με την εντολή ελέγχου της υπηρεσίας καθώς και επαληθευτική ζύγιση στο
όχημα, του αρχικού ζυγολογίου που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό, ανά άξονα και στο σύνολό του, με τη δεξαμενή
καυσίμου (εφόσον διαθέτει) πλήρη. Εάν το όχημα είναι
εφοδιασμένο με δεξαμενές νερού, η ζύγιση διενεργείται
με αυτές κενές. Στο πρακτικό επιθεώρησης (πρακτικό ελέγχου) να καταγραφεί στο χώρο των παρατηρήσεων η κατάσταση του εξοπλισμού (πχ Μέτρια, Καλή, Άριστη κ.λπ.).
Μετά τον έλεγχο η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει πρακτικό επιθεώρησης (πρακτικό ελέγ-
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χου) εις τριπλούν, που υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας
εφόσον:
α. Στο Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ)
δεν έχουν σημειωθεί Σοβαρές ή Επικίνδυνες ελλείψεις.
β Κατά τον έλεγχο σύμφωνα με την εντολή ελέγχου
δεν υπάρχουν ουσιώδεις παρατηρήσεις. Ως ουσιώδης
παρατήρηση λαμβάνεται οποιοδήποτε «ΟΧΙ» σημειωθεί
στον πίνακα ελέγχου, παραβίαση των άρθρων του ΚΟΚ
ή λοιπών ισχυουσών διατάξεων.
Ένα αντίγραφο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, ένα
διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στην ΔΤΟ με αντίγραφο των
παραπάνω δικαιολογητικών και το τρίτο παραμένει στην
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω
προϋποθέσεις δεν εκδίδεται πρακτικό επιθεώρησης και
ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος και η ΔΤΟ
όπου αποστέλλεται η υπογεγραμμένη με τις παρατηρήσεις απορριπτική Εντολή Ελέγχου.
Έλεγχος στοιχείων από ΔΤΟ - Έκδοση Έγκρισης Ταξινόμησης.
Η ΔΤΟ μετά την ηλεκτρονική παραλαβή των ανωτέρω
δικαιολογητικών από την Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών και τον έλεγχό τους, εφόσον δεν συντρέχουν επιπλέον λόγοι απόρριψης, εκδίδει την έγκριση
ταξινόμησης κοινοποιώντας την στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Χώρας.
Σε περίπτωση διαφωνίας του ενδιαφερόμενου με τα
αποτελέσματα του πρακτικού Επιθεώρησης (Πρακτικό
Ελέγχου) μπορεί με αίτηση του προς την ΔΤΟ να ζητήσει
τον έλεγχο του οχήματος από Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, η
οποία ορίζεται από τον Διευθυντή της ΔΤΟ. Εάν ο Διευθυντής της ΔΤΟ μετά την εξέταση της αίτησης αποφασίσει
τον επανέλεγχο του οχήματος ορίζει επιτροπή καθώςκαι
τον τόπο και χρόνο του επανελέγχου.
Άρθρο 5
Μετατροπές
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού
από μετατροπή.
1. Για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης οχημάτων
Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού από μετατροπή απαιτούνται πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 4 και
τα εξής:
α. Τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι διατάξεις του αρ 3 της
υπ’ αρ. 12641/1368 υπουργικής απόφασης (Β΄797/2011)
που αφορούν τις απαιτήσεις του φορέα που εκτελεί την
μετατροπή.
β. Κατάθεση πίνακα «ενοτήτων» και «εξαρτημάτων»
που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή. σύμφωνα με
την παρ 1.3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 12641/1368υπουργικής απόφασης (Β΄797/2011).
γ. Μελέτη για τον υπολογισμό των συνδέσεων του
παλαιού αμαξώματος με το νέο: (συγκολλήσεις, κοχλιώσεις, κ.λπ.). Οι συγκολλήσεις γίνονται σύμφωνα με τους
υπολογισμούς και με τη μέθοδο εκείνη με την οποία έχει
πιστοποιηθεί ο φορέας. Εφόσον απαιτείται άλλη μέθο-
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δος θα πρέπει να πιστοποιηθεί ο φορέας και ως προς
την απαιτούμενη μέθοδο.
δ. Τεκμηρίωση που προκύπτει ότι το νέο όχημα, έχει
τουλάχιστον ίση αντοχή στις καταπονήσεις που δέχεται
με το παλαιό όχημα χωρίς μετατροπή.
ε. Τεκμηρίωση ότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του
νέου οχήματος από την μετατροπή διαφοροποιούνται
από αυτά του οχήματος.
στ. Αποδεικτικό καταβολής του τέλους διενέργειας ειδικού τεχνικού ελέγχου όπως ορίζεται στην παρ. 5 του
άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 8913/1089/2013 κοινής υπουργικής απόφασης περί τελών διενέργειας των τεχνικών
ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους (Β΄501). Το σύνολο των ειδικών
ελέγχων ή μετατροπής όλων των φάσεων (σταδίων) της
μετατροπής, καλύπτεται από την καταβολή αυτού του
τέλους.
2. Μετά τον έλεγχο όλου του φακέλου, και εφόσον
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας, διαβιβάζει εντολή ελέγχου στην Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, για την
εξακρίβωση των στοιχείων του οχήματος. Σε περίπτωση
απόρριψης του αιτήματος, η ΔΤΟ θα γνωστοποιεί τους
λόγους για την απόρριψη.
3. Έλεγχος στοιχείων από Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών-Έκδοση πρακτικού Επιθεώρησης (Πρακτικό ελέγχου) ακολουθείται διαδικασία όμοια με την παρ.
που αφορά των έλεγχο των στοιχείων του άρθρου 4.
Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιολογητικών - Επιθεώρηση
οχήματος
1. Εφόσον, κατά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογητικών και κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης
του οχήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4
και 5, κατά περίπτωση, διαπιστωθεί:
α. Έλλειψη του πινακιδίου του κατασκευαστή του οχήματος, και τα αναγραφόμενα σ΄ αυτό στοιχεία δεν προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τότε
υποβάλλεται πρωτότυπη βεβαίωση του εργοστασίου
κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στη Χώρα
μας του βασικού οχήματος στην οποία βεβαιώνονται
τα στοιχεία που αναφέρονται στο πινακίδιο σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 78/507/EΟΚ οδηγία όπως ισχύει (Τεχνικά
Επιτρεπόμενα φορτία αξόνων, ΜΑΜΦΟ οχήματος κ.λπ.).
β. Έλλειψη του πινακιδίου του εξοπλισμού του οχήματος, χαράσσεται αριθμός ασφαλείας από την οικεία
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά την διενέργεια του ελέγχου. Εναλλακτικά είναι επιτρεπτή η
τοποθέτηση πινακιδίου στον εξοπλισμό από τον κατασκευαστή του, το οποίο αν αφαιρεθεί καταστρέφεται.
Στο πινακίδιο καταγράφονται κατ΄ ελάχιστον Εργ. Κατασκευής, Τύπος, Σειριακός αριθμός ή αριθμός ασφαλείας και τυχόν άλλα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού που
επίσης αναγράφονται και στην άδεια κυκλοφορίας του
οχήματος στο χώρο των παρατηρήσεων.
γ. Ότι ο τύπος του οχήματος που προκύπτει από την
άδεια κυκλοφορίας είναι διαφορετικός από τον τύπο του
οχήματος προς έλεγχο, δηλαδή το όχημα άλλαξε χρήση
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κατόπιν μετατροπής, τότε ακολουθείται η οριζόμενη στο
άρθρο 5 διαδικασία. Όμοια διαδικασία ακολουθείται,
όταν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οχήματος (μεταξόνια, πρόβολος κ.λπ.) δεν ταυτίζονται με αυτά του
ελεγχόμενου οχήματος.
δ. Ότι άλλα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας δεν ταυτίζονται με το ελεγχόμενο όχημα, όπως θέσεις καθημένων
(S1), διαστάσεις αμάξης (25), Μέγιστο Τεχνικά επιτρεπόμενο φορτίο (F1), ελαστικά κ.λπ., αυτά διορθώνονται στην
νέα άδεια κυκλοφορίας από την Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών, σύμφωνα με το πρακτικό Επιθεώρησης
του ελεγχόμενου οχήματος και το πινακίδιο του οχήματος.
2. Επιτρεπόμενες αλλαγές κύριων χαρακτηριστικών
κυκλοφορούντων οχημάτων (πχ προσθήκη ή αφαίρεση αξόνων, αλλαγή κινητήρα, αλλαγή χρώματος κ.λπ.)
ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζονται στην υπ΄αρ.
20270/1973 υπουργική απόφαση (Β΄ 884) και στο λοιπό
θεσμικό πλαίσιο για τα οχήματα, εκτός εάν τα επιμέρους
θέματα ρυθμίζονται διαφορετικά με την παρούσα.
Άρθρο 7
Ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας
Διαδικασία ταξινόμησης οχημάτων Ειδικής ΧρήσηςΕιδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο.
1. Μετά την έκδοση της έγκρισης ταξινόμησης το όχημα ταξινομείται με τους όρους της έγκρισης (εάν υπάρχουν), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξής
τους.
2. Αναφορικά με οχήματα ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού που ταξινομούνται (χορήγηση άδειας και πινακίδας
κυκλοφορίας, απογραφικό κ.λπ.) στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
ακολουθούν την διαδικασία ταξινόμησης ανάλογα με
τις παρακάτω περιπτώσεις:
A. Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού που ταξινομείται ως Μ.Ε.
1. Για την αρχική έκδοση Δελτίου Απογραφής-Ταξινόμησης (Δ.Α.Τ.) και τη χορήγηση αδείας και πινακίδων
κυκλοφορίας Μ.Ε σε οχήματα ειδικής χρήσης ειδικού
σκοπού, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.1 Αίτηση ταξινόμησης-χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας.
1.2 Δελτίο στοιχείων του οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού, το οποίο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
στοιχείων, και στο οποίο αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
α). Είδος οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού.
β). Ποσοστό ιδιοκτησίας ανά κάτοχο.
γ). Αριθμοί σειράς πλαισίου και τύπος κινητήρα.
1.3 Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της έγκρισης ταξινόμησης για πρωτοταξινομούμενο ή μετατρεπόμενο
όχημα ή έγκριση τύπου για καινούργιο όχημα.
1.4 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους απογραφής-ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
1.5 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρήσης του τρέχοντος έτους κυκλοφορίας και το σχετικό
υπηρεσιακό σημείωμα.
1.6 Τέσσερις (4) φωτογραφίες του οχήματος ειδικής
χρήσης ειδικού σκοπού με τον απαιτούμενο από τον
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Κ.Ο.Κ. εξοπλισμό αυτού, μία από κάθε πλευρά του,
όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το
εικονιζόμενο όχημα ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού
υπ΄ αρ. πλαισίου... ζητείται η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας», με ημερομηνία και υπογραφή
του κατόχου.
Επιπλέον υποβάλλονται δύο (2) φωτογραφίες για την
ταυτοποίηση του ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού με το
τηρούμενο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι φωτογραφίες υποβάλλονται και σε ψηφιακό αρχείο JPEG ή TIFF σε
ανάλυση τουλάχιστον 1600x1200 pixels.
1.7 Παραστατικό κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του
αιτούντος (τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτικό κληρονομικής διαδοχής, δικαστική απόφαση κ.λπ.).
Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας ή αφαίρεσης ή
κατάσχεσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης
κτήσης ή νόμιμης κατοχής του οχήματος ειδικής χρήσης
ειδικού σκοπού είναι:
α) Έκθεση αναγκαστικής αφαίρεσης ή πρωτόκολλο
παράδοσης-παραλαβής με γνήσιο των υπογραφών των
συμβαλλομένων μερών με ταυτόχρονη υποβολή του
τιμολογίου αγοράς.
β) Απόφαση ανάκλησης ή το έγγραφο της διαγραφής.
1.8 Πιστοποιητικό ταξινόμησης.
1.9 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία κάθε κάτοχος θα
δηλώνει:
α). Είμαι κύριος ή νόμιμος κάτοχος του.......(είδος οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού) με αριθμό πλαισίου.......και με ποσοστό ιδιοκτησίας.......%.
β). Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για
μεταφορές.
γ). Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας
ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της
ταχ. διεύθυνσής μου ή της έδρας του οχήματος ειδικής
χρήσης ειδικού σκοπού ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό
εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.
δ). Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού,
θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15
ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από
κοινού με το νέο κάτοχο του οχήματος ειδικής χρήσης
ειδικού σκοπού για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας
στο όνομά του.
1.10 Το πρακτικό Επιθεώρησης το οποίο είναι συνημμένο δικαιολογητικό της Έγκρισης ταξινόμησης, υπέχει
θέση της Έκθεσης αυτοψίας και δεν απαιτείται η διενέργεια νέας αυτοψίας. Ομοίως δεν απαιτείται η διενέργεια
νέας αυτοψίας σε καινούργια οχήματα επειδή το πρακτικό επιθεώρησης/ελέγχου το οποίο είναι συνημμένο
δικαιολογητικό της Έγκρισης Τύπου, υπέχει θέση της
Έκθεσης αυτοψίας.
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος:
2.1. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά ενημερώνοντας τον αιτούντα για κάθε σφάλμα το οποίο
εντοπίζεται, προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά τα
υποβαλλόμενα έγγραφα.
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2.2. Ταξινομεί το αντικείμενο της αίτησης στην αντίστοιχη κατηγορία.
2.3. Συμπληρώνει και εκδίδει εις διπλούν το Δελτίο
Απογραφής-Ταξινόμησης (Δ.Α.Τ.).
3. Μετά την έκδοση του Δ.Α.Τ., εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται οι αντίστοιχες πινακίδες
κυκλοφορίας. Οι αριθμοί των πινακίδων χορηγούνται
με απόλυτη αριθμητική αλληλουχία.
4. Η παραλαβή της άδειας και των πινακίδων επιβεβαιώνεται με καταχώρηση των στοιχείων του παραλαμβάνοντας αυτές σε αποδεικτικό σημείωμα παραλαβής. Ο
αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του κατόχου καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο.
5. Στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται ο αριθμός
της έγκρισης ταξινόμησης ή της έγκρισης τύπου κατά
περίπτωση.
6. Ο τηρούμενος φάκελος στην Υπηρεσία συμπληρώνεται με φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας αδείας κυκλοφορίας, το Δ.Α.Τ. και το αποδεικτικό σημείωμα παραλαβής της άδειας και των πινακίδων.
7. Για κάθε χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας η αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αποστέλλει το ένα αντίγραφο του Δ.Α.Τ.
με τις δύο (2) φωτογραφίες του οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού, καθώς και αντίγραφο της έγκρισης
ταξινόμησης, στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. για τη
μηχανογράφηση του και την τήρηση του ηλεκτρονικού
Μητρώου Μ.Ε. Το δεύτερο Δ.Α.Τ. παραμένει στο φάκελο
της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Στο Δ.Α.Τ. θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης ταξινόμησης και του διπλοτύπου
είσπραξης (αριθμός, ημερομηνία, Δ.Ο.Υ., ποσόν) του τέλους χρήσης τρέχοντος έτους.
B. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού που
ταξινομείται ως Μ.Ε.
1. Για τη χορήγηση νέας αδείας οχήματος ειδικής
χρήσης ειδικού σκοπού σε περίπτωση μεταβίβασης,
υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (όπου τηρείται
ο φάκελος του) ή διαβιβάζονται σ΄ αυτήν, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1.1 Κοινή Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του νέου και του
παλαιού κατόχου.
1.2 Η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας. Σε περίπτωση
απώλειας αυτής, υποβάλλεται βεβαίωση δήλωσης από
το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
1.3 Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της έγκρισης ταξινόμησης.
1.4 Δελτίο στοιχείων του οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού το οποίο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
στοιχείων, και στο οποίο αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
α). Είδος οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού.
β). Ποσοστό ιδιοκτησίας ανά κάτοχο.
γ). Αριθμός σειράς πλαισίου και τύπος κινητήρα.
15 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους μεταβίβασης αδείας (παρ, 1γ του άρθρου 20 του ν. 2052/1992
υπέρ Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και το
σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
1.6 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρήσης του τρέχοντος έτους κυκλοφορίας και το σχετικό
υπηρεσιακό σημείωμα.
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1.7 Για τη μεταβίβαση, είναι απαραίτητη η εξόφληση
των οφειλόμενων τελών χρήσης η οποία αποδεικνύεται:
α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με
τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την
αντίστοιχη ειδοποίηση, σε περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου οχήματος
ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού.
β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι
τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για
συγκεκριμένα έτη.
γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης, η
εξόφληση αυτών θα γίνεται, αφού χορηγηθεί υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.
1.8 Δύο (2) φωτογραφίες (μπροστινή και πίσω όψη) εις
διπλούν του οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού
με τον απαιτούμενο από τον Κ.Ο.Κ. εξοπλισμό αυτού,
όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το
εικονιζόμενο οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού
υπ΄ αρ. πλαισίου........ ζητείται η μεταβίβαση της άδειας
και των πινακίδων κυκλοφορίας αυτού», ημερομηνία και
υπογραφή του νέου ιδιοκτήτη.
1.9 Παραστατικό κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του
αιτούντος (τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτικό κληρονομικής διαδοχής, δικαστική απόφαση κ.λπ.).
1.10 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία κάθε κάτοχος θα
δηλώνει:
α). Είμαι κύριος ή νόμιμος κάτοχος του.........(είδος οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού) με αριθμό πλαισίου........και με ποσοστό ιδιοκτησίας........%.
β). Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για
μεταφορές.
γ). Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας
ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της
ταχ. διεύθυνσης μου ή της έδρας του οχήματος ειδικής
χρήσης ειδικού σκοπού ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό
εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.
δ). Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας
θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15
ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από
κοινού με το νέο κάτοχο του οχήματος ειδικής χρήσης
ειδικού σκοπού για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας
στο όνομά του.
ε). Προστίθεται: «Το υπόψη όχημα ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού έχει απογραφεί από την Δ.Τ.Ε.Π.Ε. .........
1.11 Το πρακτικό Επιθεώρησης το οποίο είναι συνημμένο δικαιολογητικό της Έγκρισης ταξινόμησης, υπέχει
θέση της Έκθεσης αυτοψίας και δεν απαιτείται η διενέργεια νέας αυτοψίας.
2. Για κάθε χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας η αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αποστέλλει το ένα αντίγραφο του Δ.Α.Τ.
με τις δύο (2) φωτογραφίες του οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού, καθώς και αντίγραφο της έγκρισης
ταξινόμησης στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. για τη
μηχανογράφηση του και την τήρηση του ηλεκτρονικού
Μητρώου Μ.Ε. Το δεύτερο Δ.Α.Τ. παραμένει στο φάκελο
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της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Στο Δ.Α.Τ. θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης ταξινόμησης και του διπλοτύπου
είσπραξης (αριθμός, ημερομηνία, Δ.Ο.Υ., ποσόν) του τέλους χρήσης τρέχοντος έτους.
3. Οι απαιτήσεις που αφορούν την ταξινόμηση του
οχήματος συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από την
ΔΤΟ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κοινοποιούνται σε όλες τις
σχετικές υπηρεσίες.
Άρθρο 8
Μητρώο Μηχανικών
1. Στην ΔΤΟ έχει δημιουργηθεί Μητρώο Μηχανικών
για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους εγκεκριμένους μελετητές Μηχανικούς.
Το Μητρώο Μηχανικών διακρίνεται σε δύο υπομητρώα:
Α) σε Μητρώο Διπλωματούχων Μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την υποβολή τεχνικών μελετών
και τεχνικών υπομνημάτων με σκοπό την συμπλήρωση
φακέλων για την έκδοση πιστοποιητικών, εγκρίσεων
τύπου ή όποιας άλλης πράξης απαιτείται κατά νόμο,
σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τα οικεία επαγγελματικά δικαιώματα.
Για την εγγραφή στο Μητρώο του παρόντος εδαφίου
απαιτείται η υποβολή:
α. Αίτησης ενδιαφερόμενου προς την ΔΤΟ (Παράρτημα VI),
β. Διπλώματος μηχανολόγου μηχανικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή διπλώματος μηχανικού άλλης
ειδικότητας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης νομίμως
επικυρωμένου,
γ. Δείγματος υπογραφής και σφραγίδας,
δ. Βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής,
ε. Βεβαίωσης ΤΕΕ ως προς την εγγραφή και ισχύ της
άδειας εξασκήσεως επαγγέλματός του.
Β) σε Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης για την υποβολή τεχνικών υπομνημάτων,
σχεδίων του οχήματος, εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνης ζημιών, υπολογισμού κυβισμού κινητήρων και
μετατροπών οδικών οχημάτων και των συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζουν τα
οικεία επαγγελματικά δικαιώματα.
Για την εγγραφή στο Μητρώο του παρόντος εδαφίου
απαιτείται η υποβολή:
α. Αίτησης ενδιαφερόμενου προς την ΔΤΟ (Παράρτημα VI),
β. Πτυχίου μηχανολόγου μηχανικού τεχνολογικής
εκπαίδευσης ή πτυχίου μηχανικού άλλης ειδικότητας
τεχνολογικής εκπαίδευσης νομίμως επικυρωμένου,
γ. Δείγματος υπογραφής και σφραγίδας.
δ. Βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής.
ε. Βεβαίωσης ΕΕΤΕΜ ως προς την εγγραφή και ισχύ της
άδειας εξασκήσεως επαγγέλματός του.
2. Το Μητρώο και κάθε επικαιροποίησή του θα αναρτάται στον ιστοχώρο του Υπουργείου.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας τεχνικές μελέτες, τεχνικά υπομνήματα με σκοπό την συμπλήρωση
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φακέλων για την έκδοση πιστοποιητικών, εγκρίσεων
ταξινόμησης ή όποιας άλλης πράξης απαιτείται απ΄την
νομοθεσία, εκτιμήσεις και πορίσματα πραγματογνωμοσυνών που εμπίπτουν στο αντικείμενο του παρόντος
κατατίθενται μόνο από Μηχανικούς εγγεγραμμένους
στο Μητρώο.
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Άρθρο 9
Ενσωματώνονται τα Παραρτήματα Ι έως και VI, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
τα οποία συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από την
ΔΤΟ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ
ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ ȊʌȠțĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ȅȤȘȝȐĲȦȞ ǼȚįȚțȒȢ ȋȡȒıȘȢ ǼȚįȚțȠȪ ȈțȠʌȠȪ ʌȠȣ ĲĮȟȚȞȠȝȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȂǼ
Ȁȍǻ. ǺǹȈǼǿ
ǹ/ǹ

ȅǻǾīǿǹȈ 2007/46

1

SF

ȀǿȃǾȉȅȈ īǼȇǹȃȅȈ

2

SM

ȅȋǾȂǹ ȂǼȉǹĭȅȇǹȈ ȆȅȁȁǹȆȁȅȊ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ (ȆȅȁȊȂǾȋǹȃǾȂǹ)

3

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃȅ ȀǹȁǹĬȅĭȅȇȅ ȅȋǾȂǹ

4

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃȅ ǹȃǹǺǹȉȅȇǿȅ ȅȋǾȂǹ

5

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃǾ ȂǼȉǹĭȅȇǿȀǾ ȉǹǿȃǿǹ ȅȋǾȂǹ

6

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃȅ ȀȁǿȂǹȀȅĭȅȇȅ ȅȋǾȂǹ

7

SG

ȆȊȇȅȈǺǼȈȉǿȀȅ

8

SG

ǻǿǹȈȍȈȉǿȀȅ (ȂǾ ǼȇȆȊȈȉȇǿȅĭȅȇȅ)

9

SG

ǹȆȅĭȇǹȀȉǿȀȅ

10

SG

ȀǹȉǹǺȇǼȋȉǾȇǹȈ

11

SG

ȆȁȊȃȉǿȀȅ ȆǿȈȉǹȈ

12

SG

ȀǹǻȅȆȁȊȃȉǾȇǿȅ

13

SG

ǼȀȉȅȄǼȊȉǾȈ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ

14

SG

ǹȃȉȁǿȅĭȅȇȅ ȈȀȊȇȅǻǼȂǹȉȅȈ

15

SG

ǹȃȉȁǿǹ ȀǹȊȈǿȂȅȊ (ȃȉǿȈȆǼȃȈǼȇ)

16

SG

ǼȀȉȅȄǼȊȉǾȈ ȀȅȃǿǹȂǹȉȍȃ

17

SG

ȌǼȀǹȈȉǿȀȅ ǹȈĭǹȁȉȅȊ

18

SG

ǹȈĭǹȁȉȅǻǿǹȃȅȂǼǹȈ

19

SG

ǹȂȂȅǺȅȁǿȈȉǿȀȅ

20

SG

ǻȇǹȆǹȃȅ īǼȍȉȇǾȈǾȈ (īǼȍȉȇȊȆǹȃȅ)

21

SG

ȆǹȈȈǹȁȅȂȆǾȋȉǾȈ

22

SG

īȅȂȍȉǾȈ

23

SG

ǹĭȇȅǻǿǹȈȉȇȍȉǾȇǹȈ

24

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃȅ ǻǿǹīȇǹȂȂǿȈȉǿȀȅ

25

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃȅ ǹȆȅȈǺǼȈȉǿȀȅ ǻǿǹīȇǹȂȂǿȈǾȈ

26

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃȅ ȅȁǿȈĬǾȇȅȂǼȉȇȅ

27

SG

ǼȀȋǿȅȃǿȈȉǿȀȅ ȅȋǾȂǹ (ȂǾ ǼȇȆȊȈȉȇǿȅĭȅȇȅ)

28

SG

ǹȁǹȉȅǻǿǹȃȅȂǼǹȈ-ǻǼȄǹȂǼȃǾ ǹȁǹȉȅȈ

29

SG

ĭȇǼǽǹ ȋǿȅȃǿȅȊ

30
31

SG
SG

ǼǿǻȅȈ ȅȋǾȂǹȉȅȈ

ȅȋǾȂǹ ȈȀȅȊȆǹ – ȆȁȊȈǼȍȈ – ȀǹĬǹȇǿȈȂȅȊ ǹȆȅȋǼȉǼȊȈǾȈ ǻȇȅȂȍȃ
(ȈǹȇȍĬȇȅ)
ȋȅȇȉȅȀȅȆȉǿȀȅ
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32

SG

ȁǿȆǹȃȉǾȈ

33

SG

ȂǼȉǹȉȅȆǿȈȉǿȀȅ ȉȇǼȃȍȃ

34

SG

ȈȉǹĬȂȅȈ ǺǹȈǾȈ

35

SG

ǼȃȉȅȆǿȈȉǾȈ ǻǿǹȇȇȅȍȃ

36

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃȅ ȀȁǿȂǹȉǿȈȉǿȀȅ

37

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃȅȈ ȂǼȉǼȍȇȅȁȅīǿȀȅȈ ǹȃǿȋȃǼȊȉǾȈ

38

SG

ǹȊȉȅȀǿȃȅȊȂǼȃȅȈ ǼȄȅȂȅǿȍȉǾȈ

39

SG

ȀǿȃǾȉȅ ȈȊȃǼȇīǼǿȅ ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈ Ȁǹȁȍǻǿȍȃ

40

SG

ȀǿȃǾȉȅ ȈȊȃǼȇīǼǿȅ ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈ ȊȆȅīǼǿȍȃ Ȁǹȁȍǻǿȍȃ

41

SG

ȀǿȃǾȉǾ Ȃȅȃǹǻǹ ǽȊīǿȈǾȈ ǹǻȇǹȃȍȃ ȊȁǿȀȍȃ

42

SG

Ȃȅȃǹǻǹ ǼȁǼīȋȅȊ & ȈȊȃȉǾȇǾȈǾȈ īǼĭȊȇȍȃ

43

SG

ȀǹĬǹȇǿȈȉǾȈ ĭȍȉȅǺ/Ȁȍȃ ȆǹȃǼȁ

44

SG

ȈĭǹǿȇǿǻǿȅǺȅȁǾȈ ȅǻȅȈȉȇȍȂǹȉȍȃ

ȅ ȦȢ ȐȞȦ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ıȣȞİȤȫȢ ĮȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ ȕȐıİȚ ĮȞĮȖțȫȞ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĲȘȢ 2007/46/ǼȀ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ II
ȊʌȩįİȚȖȝĮ ĮȓĲȘıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 4 țĮȚ ȐȡșȡȠ 5.
ǹǿȉǾȈǾ
ĬȑȝĮ : ȋȠȡȒȖȘıȘ ǯǲȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ ʌȡȦĲȠĲĮȟȚȞȠȝȠȪȝİȞȦȞ ȝİĲĮȤİȚȡȚıȝȑȞȦȞ ǼǼ țĮȚ ȂİĲĮȕȚȕĮȗȩȝİȞȦȞ țĮȚ
ȝİĲĮĲȡİʌȩȝİȞȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ǼȚįȚțȒȢ ȋȡȒıȘȢ – ǼȚįȚțȠȪ ȈțȠʌȠȪ
ȆȇȅȈ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȊȆȅǻȅȂȍȃ,& ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ
īǼȃǿȀǾ īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ
īǼȃǿȀǾ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȅXHMǹȉȍȃ & ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼȍȃ
ǻ/ȃȈǾ ȉǼȋȃȅȁȅīǿǹȈ ȅȋǾȂǹȉȍȃ
ȉȂǾȂǹ ī
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:
ǼʌȫȞȣȝȠ / ǼʌȦȞȣȝȓĮ
ǵȞȠȝĮ
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȆȜȒȡȘȢ)
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
e-mail

:
:
:
:
:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉȅȊȂǼȃȅȊ:
ǼʌȫȞȣȝȠ / ǼʌȦȞȣȝȓĮ
:
ǵȞȠȝĮ
:
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȆȜȒȡȘȢ)
:
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
:
e-mail
:
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȂǾȋǹȃǿȀȅȊ:
ǼʌȫȞȣȝȠ / ǼʌȦȞȣȝȓĮ
ǵȞȠȝĮ
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȆȜȒȡȘȢ)
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
e-mail
Aȡ. ȂȘĲȡȫȠȣ ǻȉȅ

:
:
:
:
:
:

ǼǿǻȅȈ ǼīȀȇǿȈǾȈ :

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȅȋǾȂǹȉȅȈ:

(ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ)

(ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ)

ȆȡȦĲȠĲĮȟȚȞȠȝȠȪȝİȞȠ Įʌȩ ȤȫȡĮ ǼǼ

ȃ1

ȂİĲĮȕȚȕĮȗȩȝİȞȠ

ȃ2

ȂİĲĮĲȡİʌȩȝİȞȠ

ȃ3

ǱȜȜȠ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǺǹȈǿȀȅȊ ȅȋǾȂǹȉȅȈ:
ȉȪʌȠȢ (ʌ.Ȥ. ĭȠȡĲȘȖȩ –ǼțȤȚȠȞȚıĲȚțȩ)
ǼȝʌȠȡȚțȒ ȅȞȠȝĮıȓĮ
ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ
ǼȡȖȠıĲĮıȚĮțȩȢ ȉȪʌȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ ȆȜĮȚıȓȠȣ
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

:
:
:
:
:
:
:
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ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȆǿĬǼȍȇǾȈǾȈ ǼȁǼīȋȅȊ :
ȊʌȘȡİıȓĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ İȜȑȖȤȠȣ:_________________________________________
Email – FAX :____________________________________________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ īǿǹ ȉǹȄǿȃȅȂǾȈǾ :
ǻ/ȞıȘ ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ : (ǻ/ȞıȘ ȂİĲ/ȡȫȞ – ǻ/ȞıȘ ȉİȤȞȚțȫȞ ǼȜȑȖȤȦȞ)
(ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ)
ȊȆǾȇǼȈǴǹ ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ :_______________________________________________
Email – FAX :____________________________________________________________
ǺİȕĮȚȫȞȦ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ
ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȅ ǹǿȉȍȃ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ _________________________

ȊȆȅīȇǹĭǾ

ȈȊȃǾȂȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ǹįİȓĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (ǹʌȩ ȤȫȡĮ ǼǼ)
ǹʌȠįİȚțĲȚțȐ İȚıĮȖȦȖȒȢ
ȉİȤȞȚțȩ ȣʌȩȝȞȘȝĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȉİȤȞȚțȒ ȝİȜȑĲȘ
ǹʌȠĲȣʌȫȝĮĲĮ (ĮȡȚșȝ. ʌȜĮȚıȓȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ & ǼȚįȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ )
ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ (ȂȘȤĮȞȚțȠȪ)
ǽȣȖȠȜȩȖȚĮ
ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ (ȆĮȡȐȕȠȜȠ ȑȖțȡȚıȘȢ)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ III
ȉǼȋȃǿȀȅ ȊȆȅȂȃǾȂǹ ȅȋǾȂǹȉȅȈ
ȅȋǾȂǹ
1. ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ...............
2. ȉȪʌȠȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ...........................
3. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ įȚĮțȡȚĲȚțȐ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ...........
4. ĬȑıȘ ȤȐȡĮȟȘȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ...
5. ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȠįȒȖȘıȘȢ.
6. ĬȑıȘ țĮȚ ĲȡȩʌȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȚȞĮțȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ........
7. ĬȑıȘ țĮȚ ĲȡȩʌȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȚȞĮțȚįȓȠȣ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ........
8. ǼʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ: Į) 1Ƞȣ ȐȟȠȞĮ....
ȕ) 2Ƞȣ ȐȟȠȞĮ....
Ȗ) 3Ƞȣ ȐȟȠȞĮ....
į) 4Ƞȣ ȐȟȠȞĮ...
İ) ȅȜȚțȩ ȠȤȒȝĮĲȠȢ...
ıĲ) ȅȜȚțȩ ıȣȡȝȠȪ..
9. ǹʌȩȕĮȡȠ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȝİĲȐ țȠȣȕȠȣțȜȓȠȣ, țĮȣıȓȝȦȞ, ȜȚʌĮȞĲȚțȫȞ, İȜĮıĲȚțȫȞ İʌȚıȫĲȡȦȞ țĮȚ İĳİįȡȚțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ:
10. ȂȑȖȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ:
Į) ǼȝʌȡȩıșȚȠȢ ʌȡȩȕȠȜȠȢ
ȕ) ȅʌȓıșȚȠȢ ʌȡȩȕȠȜȠȢ
Ȗ) ǹʌȩıĲĮıȘ ĮȟȩȞȦȞ ȋ 1,2............... X 2,3...........X 3,4........
11. ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ: ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȪʌȠȢ................
ȚıȤȪȢ țĮĲȐ DIN 70020......
ȡȠʌȒ țĮĲȐ DIN 70020.......
ĮȡȚșȝȩȢ țȣȜȓȞįȡȦȞ.........
įȚȐȝİĲȡȠȢ țȣȜȓȞįȡȦȞ.......
įȚĮįȡȠȝȒ İȝȕȩȜȠȣ.........
țȣȕȚıȝȩȢ țȚȞȘĲȒȡĮ.........
ĭȠȡȠȜȠȖȒıȚȝȘ ȚıȤȪȢ..........
12. ȈȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ (ȣįȡĮȣȜȚțȩ, ȣįȡĮȣȜȚțȩ ȝİ ȣʌȠʌȓİıȘ, ȣįȡĮȣȜȚțȩ- ʌİʌȚİıȝȑȞȠ ĮȑȡĮ, ȝİ ʌİʌȚİıȝȑȞȠ
ĮȑȡĮ).................
ǶʌĮȡȟȘ ABS/EBS ……………..
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13. ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ȩȖțȠȢ ĳȣıȠȣȞȫȞ ıİ ȜȓĲȡĮ
14. ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ȩȖțȠȢ ĮİȡȠĳȣȜĮțȓȦȞ ıİ ȜȓĲȡĮ
15. ȈȤȑıȘ ȩȖțȠȣ ĮİȡȠĳȣȜĮțȓȦȞ ʌȡȠȢ ĳȣıȠȣȞȫȞ
16. ǻȚĮıĲȐıİȚȢ İȜĮıĲȚțȫȞ İʌȚıȫĲȡȦȞ........
17. ȂİȖȓıĲȘ țĮĲĮʌȠȞȠȪıĮ ĲȐıȘ:
Į) ıİ țȐȝȥȘ..
ȕ) ıİ įȚȐĲȝȘıȘ..
18. ȉȐıȘ įȚĮȡȡȠȒȢ ȣȜȚțȠȪ:
Į) ıİ țȐȝȥȘ....
ȕ) ıİ įȚȐĲȝȘıȘ...
19. ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ įȚĮȡȡȠȒȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȠȣ 1,5 ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐĲȝȘıȘ
ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȝȥȘ.
ȅ ȣʌİȪșȣȞĮ įȘȜȫȞ.

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǾ:
ȈȊȂȆȁǾȇȍȃȅȃȉǹǿ Ȃȅȃȅ ȉǹ ȆǼǻǿǹ ȆȅȊ ǿȈȋȊȅȊȃ īǿǹ ȉȅ ȅȋǾȂǹ.
ȆȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ IV
ǻİȓȖȝĮ ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲĮȟȚȞȠȝİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ǻ/ȞıİȚȢ ĲȠȣ Ȋʌ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ
İʌİȟȘȖȒıİȚȢ țȦįȚțȫȞ.
1.

ǲȞĲȣʌȠ ȖȚĮ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

(B)
(D.1)
(D.3)
(D.2)

(E)
(J)
(K)
(P.1)
(P.3)
(P.5)
(M)
(Q)
(O.1)
(U.1)
(V.9)
(12)
(15)
(17)

(23)
(25)
(27)
*
**
***
2.

(4)

Ɉʑʋʉʎ :
Ʌɲʌɲʄʄɲɶɼ:
ȶʃɷʉʍɻ:
(7)

1-2:
4-5:

(10)

(P.2)

2-3:

3-4:

(R)
(O.2)
(U.3)
(13)
1ʉʎ ɳʇ.
2ʉʎ ɳʇ.
3ʉʎ ɳʇ.
4ʉʎ ɳʇ.
ɳʇ.
ɀxɅxɉ:
ɀɸʏɲʏʌʊʖɿʉ 1ʉʎ ɳʇ.
ɀɸʏɲʏʌʊʖɿʉ 2ʉʎ ɳʇ.
ɀɸʏɲʏʌʊʖɿʉ 3ʉʎ ɳʇ.

ǼʌİȟȒȖȘıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ İȞĲȪʌȠȣ:
1999/37

ȆĮȡ.VIII
T. 3

D.1

0.1

ȂȐȡțĮ

D.2

0.2

ȉȪʌȠȢ

(S.1)
(U.2)
ȰɁɃȻȾɈɃ / ȾȿȵȻɇɈɃ

(H)
(5)
(6)
(F.1)
(F.2)
(F.3)
(G)
(8)
(L)
(P.4)
(9)
(T)
(W)
(11)
(S.2)
(V.7)
(V.6)
(14)
(16)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(24)
(26)
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- ȆĮȡĮȜȜĮȖȒ (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ)
- ǲțįȠıȘ (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ)
D.3

0.2.1

ǼʌȠȡȚțȒ(-ȑȢ) ȠȞȠĮıȓĮ(-İȢ)

E

0.10

ǹȡȚșȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ȠȤȒĮĲȠȢ

F

ȂȐȗĮ:

F.1

16.1

ȉİȤȞȚțȐ İʌȚĲȡİʌĲȒ ȝȑȖȚıĲȘ ȐȗĮ

F.2

17.1

ȂȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩİȞȘ ȐȗĮ İĳȩȡĲȠȣ ĲȠȣ ȠȤȒĮĲȠȢ ıİ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıĲȠ țȡȐĲȠȢ ȑȜȠȢ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ

F.3

17.4

ȂȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ ȐȗĮ İĳȩȡĲȠȣ ĲȠȣ ıȣȞįȣĮıȝȠȪ ıİ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıĲȠ țȡȐĲȠȢ ȑȜȠȢ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ

G

13

ȂȐȗĮ ĲȠȣ ȠȤȒĮĲȠȢ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ İ ĲȠ ĮȐȟȦĮ țĮȚ İ ĲȠ ıȪıĲȘĮ
ȗİȪȟȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȡȣȠȣȜțȠȪ ȠȤȒĮĲȠȢ, țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ʌȜȘȞ ĲȘȢ Ȃ1

J

0.4

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒĮĲȠȢ

L

1

ǹȡȚșȩȢ ĮȟȩȞȦȞ

M

4, 4.1

ȂİĲĮȟȩȞȚȠ (mm)

O

ȂȑȖȚıĲȘ ĲİȤȞȚțȐ İʌȚĲȡİʌĲȒ ȡȣȠȣȜțȠȪİȞȘ ȐȗĮ:
(1)

O.1

18

O.2

18.4

P

Ȃİ ıȣıĲȒĮĲĮ ʌȑįȘıȘȢ (ıİ Kg)
ȋȦȡȓȢ ıȣıĲȒĮĲĮ ʌȑįȘıȘȢ (ıİ Kg)
ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ:

P.1

25

ȀȣȜȚȞįȡȚıȩȢ (ıİ cm3 )

P.2

27

ȂȑȖȚıĲȘ ȦĳȑȜȚȘ ȚıȤȪȢ (ıİ KW)

P.3

23, 26

ȉȪʌȠȢ țĮȣıȓȠȣ Ȓ ʌȘȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ

P.4

27

ȅȞȠĮıĲȚțȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȘȢ P.2

P.5

21

ǹȡȚșȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ

S

ǹȡȚșȩȢ șȑıİȦȞ:

S.1

42

ǹȡȚșȩȢ șȑıİȦȞ ȖȚĮ țĮșȚıȝȑȞȠȣȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ

S.2

43

ǹȡȚșȩȢ șȑıİȦȞ ȖȚĮ ȩȡșȚȠȣȢ (İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ)

U

ȈĲȐșȘ șȠȡȪȕȠȣ

U.1

46

ǼȞ ıĲȐıȘ (ıİ >dB(A))

U.2

46

ȉĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ ĲȘȢ U.1 (ıİ min-1)

U.3

46

ǼȞ țȚȞȒıİȚ (ıİ >dB(A))

V

ȀĮȣıĮȑȡȚĮ:

V.6

48.1

¨ȚȠȡșȦȑȞȠȢ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȖȚĮ ȞĲȓȗİȜ (ıİ m-1)

V.7

49.1

CO2 (ıİ g/km) ıȣȞįȣĮıȑȞȠȢ țȪțȜȠȢ

V.9

48

ǲȞįİȚȟȘ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ǼȀ: ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȑțįȠıȘȢ
ĲȘȢ İĳĮȡȝȠıĲȑĮȢ įȣȞȐİȚ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 70/220/ǼȅȀ Ȓ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ
88/77/ǼȅȀ

W

26.2

12

ȋȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ įİȟĮȝİȞȒȢ(-ȫȞ)
ȅįȘȖȓĮ ʌȑįȘıȘȢ

14

12

ȅʌȓıșȚȠȢ ʌȡȩȕȠȜȠȢ (ıİ mm) (3)

15

38, 39

ȉȪʌȠȢ ĮȐȟȘȢ
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16

1

ȉȡȠȤȠȓ (ĮȡȚșȩȢ)

17

35

ǼȜĮıĲȚțȐ

18

19

ĭȅȆ/ĭȆȇ

25

11

¨ȚĮıĲȐıİȚȢ ĮȐȟȘȢ ȂȒțȠȢ ȋ ȆȜȐĲȠȢ ȋ ǶȥȠȢ (ıİ mm)

*

4.2.

ȂİĲĮĲȡȩȤȚȠ 1Ƞȣ ȐȟȠȞĮ (2)

**

4.2.

ȂİĲĮĲȡȩȤȚȠ 2Ƞȣ ȐȟȠȞĮ(2)

***

-

ȂȐȗĮ ıİ ĲȐȟȘ ʌȠȡİȓĮȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ȜĮȕȐȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȈȣȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȠȤȒĮĲȠȢ) (4)

(1)

ǹȞȐȜȠȖĮ İ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒĮĲȠȢ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĲȚȑȢ 18.1, 18.2, 18.3.

(2)

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȩȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ȃ1, Ȃ2, ȃ1 țĮȚ ȃ2.

(3)

¨İȞ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ȃ1

(4)

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȩȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞĮ ȠȤȒȝĮĲĮ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ȃ1, Ȃ2, ȃ1 țĮȚ ȃ2.

ǻİȓȖȝĮ ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲĮȟȚȞȠȝİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ǻ/ȞıİȚȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ǲȡȖȦȞ
ȂǾȋǹȃǾȂǹ

ȅȋǾȂǹ

1. ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ ȀĮĲĮıț.
2. ǼȡȖȠıĲĮıȚĮțȩȢ ȉȪʌȠȢ
3. ǲĲȠȢ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ
4. ǹȡȚș. ȆȜĮȚıȓȠȣ
5. ǼȡȖȠıĲ. ȀĮĲ. ȀȚȞȘĲȒȡĮ
6. ȉȪʌȠȢ ȀȚȞȘĲȒȡĮ
7. ǹȡȚș. ȀȚȞȘĲȒȡĮ
8. ǿıȤȪȢ ȀȚȞȘĲ.(Ǿȇ țĮĲȐ DIN)
9. KĮȪıȚȝȠ ȀȚȞȘĲȒȡĮ
10.ȈȪıĲȘȝĮ ȆȠȡİȓĮȢ
11.ǹȡȚșȝȩȢ ǹȟȩȞȦȞ
12.ǹȡȚșȝȩȢ ǼȝʌȡȠı. ȉȡȠȤȫȞ, ǻȚĮıĲȐıİȚȢ
13.ǹȡȚșȝȩȢ ȅʌȚıș. ȉȡȠȤȫȞ, ǻȚĮıĲȐıİȚȢ
14.ǺȐȡȠȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
15.ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ıİ șȑıȘ ȆȠȡİȓĮȢ: Ȃ=…………….........m, Ȇ=……….……….m, Y=…………….m
16.ȈȣııȦȡİȣĲȑȢ: ĮȡȚșȝȩȢ……………, ȉȐıȘ……………..V, ȋȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ………………….ǹh
ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȅȤȒȝĮĲȠȢ ǼȚį. ȋȡȒıȘȢ (ĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ)
ǹ.
Ǻ.
ī.
ǻ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ V
ǻİȓȖȝĮ ǼȞĲȠȜȒȢ ȑȜİȖȤȠȣ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ ȝİĲĮȕȚȕĮȗȩȝİȞĮ țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞĲĮ, ȝİĲĮĲȡİʌȩȝİȞĮ țĮȚ ĲĮ İȚıĮȖȩȝİȞĮ
ȝİĲĮȤİȚȡȚıȝȑȞĮ Įʌȩ Ǽ.Ǽ. ʌȡȠȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ
ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȚ İȚįȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ – ȝİĲĮȕȓȕĮıȘȢ- ȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ ȕĮıȚțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ İȚįȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ
ȃǹǿ
1

ĲĮ

ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ

Įʌȩ ĲȘȞ AȡȝȩįȚĮ

ǲȜİȖȤȠȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ

Ȃİ ȕȐıȘ

įȚĮıĲȐıİȦȞ / ȝİȖİșȫȞ

ȊʌȘȡİıȓĮ, İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ ȝİĲĮȟȩȞȚȠ , Ƞ İȝʌȡȩıșȚȠȢ ʌȡȩȕȠȜȠȢ

ȠȤȒȝĮĲȠȢ,

, Ƞ ȠʌȓıșȚȠȢ ʌȡȩȕȠȜȠȢ , ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ țĮȚ ĲȠ ȕȐȡȠȢ
ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȢ ĲĮ ȗȣȖȠȜȩȖȚĮ ĲȠȣ.
ǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ȅȋǾȂǹȉȅȈ ȈǼ
ĬǼȈǾ ȆȅȇǼǿǹȈ
ǹʌȩıĲĮıȘ ĮȟȩȞȦȞ -

mm

ȂȒțȠȢ -

mm

ȆȜȐĲȠȢ -

mm

ǶȥȠȢ -

mm

ǼȝʌȡȩıșȚȠȢ ʌȡȩȕȠȜȠȢ -

mm

ȅʌȓıșȚȠȢ ʌȡȩȕȠȜȠȢ -

mm

ĬȑıȘ ʌȠȡİȓĮȢ
ǽȣȖȠȜȩȖȚȠ -

EA

kg

OA

kg

ȅȁǿȀȅ

kg

Ȃİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ țĮȚ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ, Įʌȩ ĲȘȞ
1.Į

ǲȜİȖȤȠȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ

AȡȝȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ :

įȚĮıĲȐıİȦȞ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ

ȂȒțȠȢ -

mm

țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ Ȓ

ȆȜȐĲȠȢ -

mm

İȟȠʌȜȚıȝȫȞ

ǶȥȠȢ -

mm

Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȣȞįȣĮıȝȫȞ Ș ıȣȞįȑıİȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ –
ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ, İȝʌȡȩȢ Ș ʌȓıȦ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ĲȚȢ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȢ Ȃ*Ȇ*Ȋ.
īȚĮ ǹȞȣȥȦĲȚțȐ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ, ĲȠ ȝȑȖȚıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ țĮȚ ȪȥȠȢ
ĮȞȪȥȦıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȕȣĲȓȦȞ Ș İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȝİ ȣȖȡȐ – įȚĮıĲȐıİȚȢ
įȠȤİȓȦȞ – ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȜȓĲȡĮ.

ȅȋǿ
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ǲȜİȖȤȠȢ ıȘȝİȓȦȞ

ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ

ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țĮȚ

x Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ
………………………..

ʌȚȞĮțȚįȓȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
/ įȚĮıțİȣĮıĲȒ

x

Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣ ʌȚȞĮțȚįȓȠȣ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ
ȕĮıȚțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș șȑıȘ ĲȠȣ
………………………..
x

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȚȞĮțȚįȓȦȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ
ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ĲȪʌȠȢ
2.Į

ǲȜİȖȤȠȢ ıȘȝİȓȦȞ
ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țĮȚ
ʌȚȞĮțȚįȓȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ țĮȚ

3.

ĮȡȚșȝȠȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ
ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ
x Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
………………………………………

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ .

x Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȚȞĮțȚįȓȦȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ
…………………………………….

ǲȜİȖȤȠȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ

ȃĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıȣȝĳȦȞȓĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıȪȞįİıȘȢ ʌĮȜĮȚȠȪ

ıȪȞįİıȘȢ ʌĮȜĮȚȠȪ

ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ ȝİ ȞȑȠ,

ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ ȝİ ȞȑȠ țĮȚ

ȝȩȞȚȝȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ȝİ ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

ĲȠȣ ʌȡȩıșİĲȠȣ

țȠȤȜȚȫȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ țȠȤȜȚȫȞ,

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲȠȣ

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țȜʌ ).

( țȠȤȜȚȠıȪȞįȑıİȚȢ – İȟĮıĳȐȜȚıȘ
,įȚȐȝİĲȡȠȚ

įȚĮĲȠȝȑȢ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ

……………………………………….
4.

ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜİȖȤșȠȪȞ ĲĮ ıȘȝİȓĮ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ȩĲȚ

įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ

ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ȝİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
……………………………….

5.

ǲȜİȖȤȠȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ

ȉȠ ȩȤȘȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȘȝȐȞıİȚȢ –

İȞįİȓȟİȦȞ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ

ĳȫĲĮ șȑıȘȢ- ȩȖțȠȣ – ĳȐȡȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ

ĲȠȣ ʌȡȩıșİĲȠȣ

ȀȅȀ.

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲȠȣ
5.Į

ǾȤȘĲȚțȑȢ Ș ĳȦĲİȚȞȑȢ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȚȢ ʌȠȣ

…………………………

ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
6

ǲȜİȖȤȠȢ İıȦĲİȡȚțȫȞ țĮȚ

ǵȜȠȚ ȠȚ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ țĮȚ ĲĮ ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ İȜȑȖȤȠȣ ( įȚĮțȩʌĲİȢ

İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȦȞ.

,ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ ĳȜĮȢ ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ ĳȫĲȦȞ, țȜʌ ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȐ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ țĮȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ıȤİįȚĮıșİȓ ȞĮ İʌȚĲİȜȠȪȞ.
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……………………………….
6.Į

ǲȜİȖȤȠȢ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȦȞ

ǵȜȠȚ ȠȚ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ țĮȚ ĲĮ ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.

ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȐ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ.
īȚĮ

ĲĮ

İȟȦĲİȡȚțȐ

ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ

ȞĮ

ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ

ȠȚ

ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ ȑȞĮȞĲȚ ȘȜİțĲȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ȩȜĮ ĲĮ ʌȜĮıĲȚțȐ
ȝȑȡȘ ĲȦȞ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȦȞ.
……………………..
7.

ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ.

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ıȒȝĮȞıȘ e
……………………..

8.

ǼȜĮıĲȚțȐ

ȃĮ İȓȞĮȚ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ĲİȤȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ
ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȘȝȐȞıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ įİȓțĲȘ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ.
……………………………………………

9.

ĭĮȞȠȓ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ

ǲȜİȖȤȠȢ ȪʌĮȡȟȘȢ țĮȚ țĮȜȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ,ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ
ıĲİȡȑȦıȘȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ.

9.Į

ȆȡȩıșİĲȠȢ ĳȦĲȚıȝȩȢ –

ȃĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ e.

ĳȐȡȠȚ-ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȐȉȡȓȖȦȞȠ ȕȡĮįȣʌȠȡİȓĮȢ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ

……………………………..,

țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
10.

ȀĮșȡȑʌĲİȢ – ȈȣıțİȣȑȢ

ȃĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ țĮȚ Ș țĮȜȒ ıĲİȡȑȦıȘ țĮȚ

ȑȝȝİıȘȢ ȩȡĮıȘȢ țĮȚ

țĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ.

İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣȢ

ȃĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ e.
…………………

11.

ǽȫȞȘ Ș ȗȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ .

ȃĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ, Ș șȑıȘ ȐȡșȡȦıȒȢ ĲȠȣȢ țĮȚ
ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ıȒȝĮȞıȘ e
………………………………….

11.Į

ǲįȡĮıȘ țĮșȚıȝȐĲȦȞ

ȃĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ țĮȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș
țĮĲȐıĲĮıȘ ȑįȡĮıȒȢ ĲȠȣȢ
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………………………………….
12

ǲȜİȖȤȠȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ ȖȚĮ

ȕȐıİȦȞ ȑįȡĮıȘȢ

ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ – ȡȦȖȝȑȢ - țȠʌȑȢ Ș ȠȟİȚįȫıİȚȢ.

ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ Ș

ȅȝȠȓȦȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȠȡșȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ – țĮĲȐıĲĮıȘ ȕȐıİȦȞ

ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ

ȑįȡĮıȘȢ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ Ș ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ.
……………………….

12.Į

ǲȜİȖȤȠȢ ıȘȝİȓȦȞ

ǵȜĮ ĲĮ ĮȡșȡȦĲȐ Ș țȚȞȘĲȐ ȝȑȡȘ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ Ș ĲȠȣ

ĮıĳȐȜȚıȘȢ –ıĲİȡȑȦıȘȢ

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞĮ ıĲȘȞ șȑıȘ ĮıĳȐȜȚıȘȢ

țȚȞȘĲȫȞ ȝİȡȫȞ ĲȠ

ĲȠȣȢ.

İȟȠʌȜȚıȝȠȪ, ĮȚȤȝȘȡȫȞ

ȉĮ ĮȚȤȝȘȡȐ İȟȑȤȠȞĲĮ ĲȝȒȝĮĲĮ

ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ Ș įȠȤİȓȦȞ

İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ȝȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȝİ ȣȖȡȐ Ș İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ

İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ıĲĮșİȡȒ ĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣȢ, ıĲȘȞ șȑıȘ

ʌȠȣ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ

ĮıĳȐȜȚıȘȢ (İʌȓ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ) țĮȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ

ȕĮıȚțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.

ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ

țȚȞȘĲȫȞ Ș ıĲĮșİȡȫȞ

………………………………..
13

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȘȝİȓȦȞ

ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ıȘȝİȓȦȞ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ

ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȦȞ

ĮȞȐȡĲȘıȘȢ & įȚİȪșȣȞıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȤȦȡȓȢ

ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

İȟȦĲİȡȚțȑȢ ĳșȠȡȑȢ Ș ĲȗȩȖȠȣȢ.

& įȚİȪșȣȞıȘȢ
……………………………..
14

Į. ȅʌȓıșȚĮ ȆȡȠıĲĮıȓĮ

Ǿ ȠʌȓıșȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ
ȠįȘȖȓĮ 2006/20 Ȓ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ 58
……………………………………

ȕ. ȆȜİȣȡȚțȑȢ ȝʌȐȡİȢ

ǼȐȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ ʌȜİȣȡȚțȑȢ ȝʌȐȡİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȩĲİ

ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ

șĮ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ Ș ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ʌȠȣ

İȞıĳȒȞȦıȘȢ

ȚıȤȪİȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
……………………………………

Ȗ. ȈȣıĲȒȝĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȢ

ȀĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣȢ țĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ.

İțĲȩȟİȣıȘȢ ȞİȡȠȪ
15

(ȁĮıʌȦĲȒȡİȢ)

……………………………………

ȆİȡȚȠȡȚıĲȑȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ

īȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑȜİȖȤȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ

țĮȚ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣȢ

ʌĮȡȠȣıȓĮ ıȒȝĮȞıȘȢ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȠȣ İȟĮȡĲȒȝĮĲȠȢ –

ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ

ȠȡȖȐȞȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ȡȪșȝȚıȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
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ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ

ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ ʌȚȞĮțȓįĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ İȝĳĮȞȒ șȑıȘ

ȞȠȝȠșİıȓĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ

ıĲȠ șȐȜĮȝȠ ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ.

țĮĲȘȖȠȡȓĮ.

ǺİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ĲİȤȞȓĲȘ ȠȡȖȐȞȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıĲȒ
ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠ ȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȞȠȝȠșİıȓĮ
…………………………………………

16

ȅȟİȚįȫıİȚȢ.

ȈĲȠ ȩȤȘȝĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȝȓĮ ȠȟİȓįȦıȘ
…………………………………

17

ǲȜİȖȤȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ

ǹȞĮȖȡĮĳȒ Įȡ ʌȚıĲȠȚȘĲȚțȠȪ țĮșȫȢ țĮȚ Ȇĭǹ țĮȚ ȆȊǹ ȩĲĮȞ

(ĮȞȪȥȦĲȚțȠȣ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ,

ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞȣȥȦĲȚțȩȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ

Ƞį 2006/42 țȜʌ)
…………………………………
18

ǱȜȜȠȚ

ȆȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȝȘȤĮȞȚțȩ Ȓ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ǼȜȑȖȤȠȣ

ǼǿǻǿȀȅǿ ǼȁǼīȋȅǿ

țĮȚ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǹȡȝȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ. ȖȚĮ ĲȘȞ

(ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȩȤȘȝĮ)

ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ .
………………………………………………………..
………………………………………………………..

* ȅ ȝȘȤĮȞȚțȩȢ ıĲȘȞ ȝİȜȑĲȘ ĲȠȣ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲĮ ȝİȖȑșȘ İțİȓȞĮ ʌȠȣ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ
ĮȞȠȤȑȢ (Įʌȩ-ȑȦȢ) Ȓ ıĲĮ ȝȘ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȝİȖȑșȘ ĮțȡȚȕȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ Ȓ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ.
ȅ ʌȓȞĮțĮȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ VI
ȊʌȩįİȚȖȝĮ ĮȓĲȘıȘȢ ȑȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ
ǹǿȉǾȈǾ
ĬȑȝĮ : ǲȞĲĮȟȘ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ǻȉȅ
ȆȇȅȈ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȊȆȅǻȅȂȍȃ& ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ
īǼȃǿȀǾ īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ
īǼȃǿȀǾ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȅXHMǹȉȍȃ & ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼȍȃ
ǻ/ȃȈǾ ȉǼȋȃȅȁȅīǿǹȈ ȅȋǾȂǹȉȍȃ
ȉȂǾȂǹ ī
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȂǾȋǹȃǿȀȅȊ
ǼʌȫȞȣȝȠ

:

ǵȞȠȝĮ

:

ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȆȜȒȡȘȢ)

:

ȉȘȜȑĳȦȞȠ

:

e-mail

:

ǺİȕĮȚȫȞȦ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ
ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ȅ ǹǿȉȍȃ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ _________________________

ȊȆȅīȇǹĭǾ

ȈȊȃǾȂȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
1. ǹȓĲȘıȘ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǻȉȅ
2. ǻȓʌȜȦȝĮ ȝȘȤĮȞȠȜȩȖȠȣ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȠȪ ĲȠȝȑĮ, Ȓ ʌĲȣȤȓȠ ȝȘȤĮȞȠȜȩȖȠȣ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȠȪ ĲȠȝȑĮ, Ȓ
ȐȜȜȘȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ įȚʌȜȦȝĮĲȠȪȤȠȣ Ȓ ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȣ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ĲĮ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȞȩȝȚȝĮ İʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ
3. ǻİȓȖȝĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮȢ.
4. ǺİȕĮȓȦıȘ ȖȞȘıȓȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ
5. ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȉǼǼ Ȓ ǼǼȉǼȂ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ țĮȚ ȚıȤȪ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ İȟĮıțȒıİȦȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ.
ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ ǻȉȅ: …………………………………
* ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
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Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
1. Αιτήσεις που έχουν συνταχθεί βάσει των διατάξεων της υπ΄ αρ. 3763/111/2015 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1163) και κατατεθεί στη Δ.Τ.Ο, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ολοκληρώνονται από την ΔΤΟ με βάση
τις διατάξεις της παρούσας.
2. Πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 3763/111/2015 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1163), δεν θίγονται.
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Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 7 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02035252608200024*

