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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης, για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης 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.
ΣΧΕΤ.: ΥΑ 42610/2341/20 (ΦΕΚ 3525/Β/26-8-2020) με ΑΔΑ ΨΛΞ4465ΧΘΞ-ΘΝΒ
1.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3525/Β/26-8-2020 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 42610/2341/20
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ ΨΛΞ4465ΧΘΞ-ΘΝΒ)
με θέμα «όροι και προϋποθέσεις για την 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».

2.

Η νεοδημοσιευθείσα απόφαση εκδίδεται κατόπιν της ακύρωσης από το Στ.Ε με την υπ’ αριθμ 1233/2020
απόφασή του, της με αρ. πρωτ. οικ.3763/111/15 υ.α. (Β΄1163) καθώς και της με αρ. πρωτ.:
54331/2105/1-10-2015 εγκυκλίου της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων.

3.

Η νεοδημοσιευθείσα απόφαση εν συγκρίσει με την ακυρωθείσα οικ.3763/111/15 υ.α. (Β΄1163):
α.

Έχει περιορισμένο σκοπό και πεδίο εφαρμογής και συγκεκριμένα τον καθορισμό των όρων και των
προϋποθέσεων χορήγησης έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής ΧρήσηςΕιδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο και τη διαδικασία ταξινόμησης από τις
Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

β.

Δεν περιλαμβάνει διατάξεις καθορισμού όρων προϋποθέσεων και διαδικασίας πρώτης ταξινόμησης,
μεταβίβασης και μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, από τις Διευθύνσεις
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, καθόσον αυτές έχουν
καθοριστεί με την με αριθμ. πρωτ. 80255/4693/19/2020 υ.α. (Β΄ 61)
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4.

γ.

Δεν περιλαμβάνει διατάξεις καθορισμού όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση έγκρισης τύπου
καινούργιων οχημάτων Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού, όπως στο άρθρο 4 της ακυρωθείσας, το
οποίο όμως επί της ουσίας παρέπεμπε για την έκδοση των πράξεων αυτών, στην με αριθμ. πρωτ.
5299/406/2012 υ.α. (Β΄2840).
Επομένως η Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων χορηγούσε και χορηγεί για καινούργια οχήματα δελτία
κοινοποίησης της Ευρωπαϊκής Έγκρισης τύπου ή εθνικής έγκρισης (μεμονωμένου οχήματος ή
μικρής σειράς), σύμφωνα με τις εθνικές εναλλακτικές απαιτήσεις, βάσει της με αριθμ. πρωτ.
5299/406/2012 υ.α. (Β΄2840), όπως αυτή ισχύει.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήματα Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού των
κατηγοριών Μ, Ν, και Ο, που έχουν έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος, και των
οποίων το αμάξωμα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.

δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Στη νεοδημοσιευθείσα απόφαση περιλαμβάνονται έξι (6) Παραρτήματα (I έως VI) έναντι δύο
Παραρτημάτων της ακυρωθείσας. Σημειώνουμε ότι στη νέα απόφαση έχουν περιληφθεί
Παραρτήματα με περιεχόμενο που είχε καθορισθεί με σχετικές εγκυκλίους κατά την περίοδο ισχύος
της ήδη ακυρωθείσας απόφασης.

Τέλος επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 «Μεταβατικές διατάξεις», αιτήσεις που
έχουν συνταχθεί βάσει των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ 3763/111/2015 υ.α. (Β΄ 1163) και κατατεθεί
στη Δ.Τ.Ο μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης, ολοκληρώνονται από την ΔΤΟ με βάση τις διατάξεις
της νέας απόφασης.
Ο Γεν. Δ/ντής Οχημάτων
& Εγκαταστάσεων
κ. α. α.
Γ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Γ. Γουγουλάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Περιφέρειες της Χώρας
α. Γενικοί Δ/ντες Μεταφορών
β. Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Δ22 –Δ/νση Ποιότητας και Τυποποίησης ,
Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδδιπίδου 11526, Αθηνα
(με την παράκληση ενημέρωσης των Υπηρεσιών
Τεχνικών Έργων της Χώρας και λοιπών ενδιαφερομένων)
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Υφυπουργού
γ. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
δ. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
ε. ΣΕΕΜΕ

