INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.06.22 11:46:52
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω7ΝΔ465ΦΘΘ-ΙΚΣ
Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2015.06.19 12:46:53
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

12365

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1163

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

18 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ 3763/111
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύ−
που οχημάτων Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού και
διαδικασία ταξινόμησης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 20, 53, 84, 87 του
Ν. 2696/1999 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.99) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/05 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. To Π.δ. 109/2014/29−09−14 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών.».
6. Την υπ’ αριθ. Υ144/30−3−2015 (Β 483) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη.
7. Την υπ’ αριθ. οικ.26398/ 6−05−2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8. Την κοινή υπουργική απόφαση 29949/1841/28−9−2009
(Β΄ 2112) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη−
γίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαι−
σίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων
και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων,
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών
μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά
(οδηγία πλαίσιο).

9. Την υπουργική απόφαση 5299/406/2012 (Β΄2840/23−
10−2012) με τίτλο «Καθορισμός διαδικασιών και εναλλα−
κτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου,
έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης
τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχη−
μάτων σύμφωνα με την KΥΑ 29949/1841/09»
10. Την κοινή υπουργική απόφαση Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ
Β΄/08/2003) «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση
έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και τρόπος και
διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης
αδείας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Μηχανή−
ματος Έργων (ΜΕ).»
11. Το Π.δ. 1161/1977 (Α΄ 380) Περί των μεγίστων ορίων
διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρ−
θρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων
και συρμών όπως ισχύει.
12. Τον Κανονισμό 561/2006/ΕΚ για την εναρμόνιση ορι−
σμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών
μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98.
13. Την 28366/2098/06 (Β΄ 441) απόφαση του Υπ. Μεταφ.
και Επικοινωνιών όπως ισχύει.
14. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να καθοριστούν οι
όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου
σε οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού καθώς και
η διαδικασία ταξινόμησης τους.
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ
Με την παρούσα απόφαση αναφέρονται, οι όροι οι
προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου σε
καινουργή, πλήρη ή ολοκληρωμένα οχήματα Ειδικής
Χρήσης−Ειδικού Σκοπού όπως έχουν ήδη οριστεί από
την KYA 29949/1841/28−9−2009 (Β΄ 2112) και την ΥΑ
5299/406/2012 (Β΄2840/23−10−2012) όπως ισχύουν, καθώς
και καθορίζονται οι όροι οι προϋποθέσεις για τη χορή−
γηση έγκρισης ταξινόμησης σε πρωτοταξινομούμενα
μεταχειρισμένα, μεταβιβαζόμενα και μετατρεπόμενα
πλήρη ή ολοκληρωμένα οχήματα Ειδικής Χρήσης−Ειδι−
κού Σκοπού όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο
2007/46/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει.
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Άρθρο 2
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι κάτωθι
όροι που ορίζονται στην ΚΥΑ 29949/1841/ 28−9−2009 (Β΄
2112) όπως ισχύει και έχουν την εξής έννοια:
Α. «όχημα ειδικής χρήσης− ειδικού σκοπού (SPV)» Όχη−
μα της κατηγορίας M, N ή O που έχει ειδικά τεχνικά
χαρακτηριστικά προκειμένου να εκτελεί μια λειτουργία
που απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις και/ή εξοπλισμό. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν τα μηχανοκίνητα οχήματα, που
κινούνται με κινητήρες που υπάγονται στα πεδία εφαρ−
μογής των κανονιστικών πράξεων περί εκπομπών καυ−
σαερίων, των οδηγιών που ορίζονται από την 2007/46,
όπως κάθε φορά ισχύουν,
Β. «έγκριση τύπου»: η διαδικασία με την οποία ένα
κράτος μέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος οχήματος,
συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής
τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές δια−
τάξεις και τεχνικές απαιτήσεις,
Γ. «ολοκληρωμένο όχημα»: όχημα το οποίο προκύπτει
από τη διαδικασία έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων
και το οποίο πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις,
Δ. «πλήρες όχημα»: όχημα το οποίο δεν χρειάζεται
να ολοκληρωθεί ώστε να πληροί τις σχετικές τεχνικές
απαιτήσεις της,
Ε. «Έλεγχος στοιχείων»: είναι οι ειδικοί έλεγχοι που
διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα από την Δ/νση
Μεταφορών ή την εγκριτική αρχή κατά την διαδικασία
έκδοσης της έγκρισης.
Άρθρο 3
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της έγκρισης τα−
ξινόμησης («έγκρισης τύπου») καθώς και τις επεκτάσεις
ή και τις αναθεωρήσεις αυτών ορίζεται η Διεύθυνση Τε−
χνολογίας Οχημάτων (ΔΤΟ) του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού που για τις ανάγκες
της παρούσας ονομάζεται «υπηρεσία».
2. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας κυκλοφο−
ρίας μεταβιβάσεων «οχήματος ειδικής χρήσης− ειδικού
σκοπού (SPV)» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών της περιφέρειας που
ταξινομεί το όχημα ο ενδιαφερόμενος ή οι Διευθύνσεις
Τεχνικών Έργων της περιφέρειας, εφόσον το όχημα
αυτό δεν εκτελεί μεταφορικό έργο αλλά αμιγώς τεχνικό.
Άρθρο 4
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης
τύπου καινούργιων οχημάτων
Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού
Για την ταξινόμηση καινούργιων οχημάτων ειδικής
χρήσης των κατηγοριών Ν1, Ν2, Ν3, Μ1, Μ2, Μ3, Ο1, Ο2,
Ο3, Ο4, πρέπει αυτά υποχρεωτικά να καλύπτονται από
έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωμένου οχήματος,
σύμφωνα με την οδηγία 2007/46ΕΚ (ήτοι ευρωπαϊκή
έγκριση τύπου ή εθνική έγκριση σύμφωνα με τις εθνικές
εναλλακτικές απαιτήσεις όπως προβλέπεται με την ΥΑ
5299/406/12).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήματα ει−
δικής χρήσης των κατηγοριών Ν1, Ν2,Ν3, Μ2, Μ3, Ο1,

Ο2, Ο3, Ο4, που έχουν έγκριση τύπου πλήρους ή ολο−
κληρωμένου οχήματος, και των οποίων το αμάξωμα
τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόμησή τους.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη έκδοση
«έγκρισης τύπου» και υποβάλλονται στην αρμόδια υπη−
ρεσία για την έκδοση της, θα είναι ανάλογα με την
περίπτωση αυτά που προβλέπονται στην ΥΑ 5299/406/12
(Β΄2840/23−10−2012).
Το ειδικό τέλος έκδοσης έγκρισης ορίζεται στο άρθρο
3 της υπουργικής απόφασης Φ23/51193/5992/07 (ΦΕΚ
Β΄/786) 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
Άρθρο 5
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης
ταξινόμησης πρωτοταξινομούμενων μεταχειρισμένων
ΕΕ και μεταβιβαζόμενων οχημάτων Ειδικής Χρήσης−
Ειδικού Σκοπού
Ο ενδιαφερόμενος ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού κα−
ταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Τεχνολογίας
Οχημάτων του Υπ. Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών
Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΔΤΟ) τα προβλεπόμενα με
την παρούσα παράγραφο δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά συντάσσονται και υπογράφονται
από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημι−
ακού τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνο−
λογικού 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 πα−
ρακάτω αρίθμηση.
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται και ο
Μηχανικός που ανέλαβε την σύνταξη του τεχνικού υπο−
μνήματος και της τεχνικής μελέτης.
2. Άδεια κυκλοφορίας (Από χώρα ΕΕ).
3. Αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του οχήματος
σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
4. Τεχνικό υπόμνημα οχήματος: Θα περιλαμβάνει λε−
πτομερή περιγραφή του οχήματος και θα είναι συντε−
ταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1
του άρθρου 10 της παρούσης 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 επιτρέπε−
ται να μετρηθούν στο νέο όχημα σε ποσοστό (%). Οι
τιμές των ανοχών δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές που
αναφέρονται στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης
32950/2626/95 (Β 1060) για τα οχήματα της κατηγορίας
Μ1 και υα 67546/3300/03 (Β1687) για τα οχήματα των
υπολοίπων κατηγοριών οχημάτων. 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 πι−
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νακίδες αναγνώρισης. Φωτογραφίες του χαραγμένου
αριθμού πλαισίου και του πινακιδίου του κατασκευαστή.
Τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος καθώς και το τεχνι−
κό υπόμνημα θα κατατίθενται και με ηλεκτρονικό αρχείο
σύμφωνα με πρότυπα που θα δοθούν με την έκδοση
της εγκυκλίου εφαρμογής της παρούσας.
5. Τεχνική μελέτη, συμπεριλαμβανομένων και των
απαιτούμενων υπολογισμών. Κάθε μελέτη της παρού−
σας περίπτωσης θα συνοδεύεται και από λεπτομερή
περιγραφή του τρόπου των διαφόρων υπολογισμών
που γίνονται σ’ αυτή, στην οποία (περιγραφή) αναφέ−
ρονται και τα εγχειρίδια (έτος έκδοσης και σελίδα)
από τα οποία ελήφθησαν διάφορα στοιχεία. Η ευθύ−
νη για την πληρότητα των στοιχείων της μελέτης,
όπως για την ορθότητα των υπολογισμών αντοχής,
τον καθορισμό των επιτρεπόμενων τάσεων, των συ−
ντελεστών ασφάλειας, την καταλληλότητα των εξαρ−
τημάτων που επελέγησαν, την αποτελεσματικότητα
του συστήματος πέδησης ανήκει ολοκληρωτικά στον
μηχανικό που εκπόνησε τη μελέτη. Η μελέτη θα πε−
ριέχει τα παρακάτω τμήματα σαφώς διαχωρισμένα
μεταξύ τους:
α) Σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα για απεικόνιση σε
μέγεθος Α3:
αα) Γενικής διάταξης του οχήματος στο οποίο ση−
μειώνονται 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 αφαιρού−
νται και εκείνων που προστίθενται, απεικόνιση όλων των
συνδέσεων του αμαξώματος (συγκολλήσεις, κοχλιώσεις,
κλπ), 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.
β) Μελέτη αντοχής του πλαισίου του οχήματος σε
στατική καταπόνηση.
Στατικά φορτία είναι τα φορτία που προκαλούνται
από τον εγκατεστημένο ειδικό εξοπλισμό επί του οχή−
ματος 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 χα−
ράσσονται τα αντίστοιχα διαγράμματα με κατάλληλη
κλίμακα, κάτω από σχεδιαγράμματα των οχημάτων σε
πλαγία όψη. Ο υπολογισμός των αναπτυσσομένων τά−
σεων 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 στην
θέση του πείρου ζεύξεως (για τα ημιρυμουλκούμενα)
και των εγκαρσίων γεφυρών στηρίξεως του ένσφαιρου
τριβέως διευθύνσεως (μύλου) (για τα ρυμουλκούμενα)
ως επίσης και στις θέσεις μεταβολής της διατομής και
μάλιστα στα ασθενέστερα σημεία.

12367

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 τά−
σεως κάμψεως και διατμήσεως για το υλικό κατασκευής
του, V=1,5.
Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο – αμάξωμα του οχή−
ματος 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 εφαρμο−
γή κοινοτικού ή διεθνές δικαίου κατά περίπτωση ανάλο−
γα με το όχημα (πχ δήλωση CE (2006/42 σχετικά µε τα
μηχανήματα), τεκμηρίωση σύμφωνα με την 97/68 περί
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχό−
μενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθε−
τούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα, πιστοποιητικά
καταλληλόλητας ανυψωτικών μηχανισμών, τεκμηρίωση
σύμφωνα με την 2000/14 σχετικά με την εκπομπή θο−
ρύβου 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 δια−
τάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα συ−
νέταξε 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 εγκα−
τεστημένο.
9. 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.
10. Αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε ειδικό τέ−
λος έκδοσης έγκρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
υπουργικής απόφασης Φ23/51193/5992/07 (ΦΕΚ Β΄786)
περί τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελ−
τίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των
διαφόρων κατηγοριών οχημάτων ανάλογα με το όχημα
και το είδος της εκδιδόμενης έγκρισης.
Οι παραπάνω απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική
μελέτη και το τεχνικό υπόμνημα του οχήματος συμπλη−
ρώνονται ή τροποποιούνται από την ΔΤΟ, αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και κοινοποιούνται σε
όλες τις σχετικές υπηρεσίες.
Η εγκριτική αρχή μετά τον έλεγχο όλου του φακέλου
και εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσης,
διαβιβάζει εντολή ελέγχου στην Δ/νση Μεταφορών που
αιτείται ο ενδιαφερόμενος, για την εξακρίβωση των
στοιχείων του οχήματος. Υποδείγματα για όλες τις κα−
τηγορίες οχημάτων της εντολής ελέγχου, θα δοθούν με
την έκδοση της εγκυκλίου εφαρμογής της παρούσης.
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Υπόδειγμα εντολής ελέγχου κατηγορίας Μ1, παρατί−
θεται στο Παράρτημα 2 του άρθρου 10 της παρούσης.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, η Διεύθυνση
Τεχνολογίας Οχημάτων θα γνωστοποιεί εγγράφως τους
λόγους απόρριψης στον ενδιαφερόμενο.
Έλεγχος στοιχείων από Δ/νση Μεταφορών− Έκδοση
Πρακτικού Ελέγχου (Αυτοψία)
Η Δ/νση Μεταφορών, κατόπιν αιτήσεως και κατα−
βολής του τέλους διενέργειας ειδικού τεχνικού ελέγ−
χου, όπως ορίζεται στην παρ 5 του άρθρου 2 της
υπουργικής απόφασης Φ23/51193/5992/07 (ΦΕΚ Β΄786)
από τον ενδιαφερόμενο, ελέγχει την πληρότητα των
δικαιολογητικών, την επάρκεια των προτεινόμενων
ελέγχων και στη συνέχεια ενημερώνει εγκαίρως τον
ενδιαφερόμενο και την αρμόδια εγκριτική αρχή για
τον προγραμματισμό της διενέργειας του ελέγχου. Η
αρμόδια εγκριτική αρχή διατηρεί το δικαίωμα όπου
κρίνει σκόπιμο, να παρίσταται κατά την διενέργεια
ελέγχου ή να διενεργεί τον έλεγχο.
Ο έλεγχος της Δ/νσης Μεταφορών διενεργείται από
διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό πανεπιστημιακού
τομέα, ή πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό τεχνολογικού
τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιού−
χου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που
ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και αποτελού−
νται από δύο διακριτά στάδια.
α. Έλεγχος σύμφωνα με τα στοιχεία ελέγχου και τα
κριτήρια καταλληλότητας που εφαρμόζονται στον πε−
ριοδικό τεχνικό έλεγχο της κατηγορίας του οχήματος.
Όπου κάποιος έλεγχος δεν είναι εφικτός, η Δ/νση Με−
ταφορών ή η υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) θα
πρέπει να το τεκμηριώνει. Για τον έλεγχο αυτό απαι−
τείται καταβολή του αντίστοιχου τέλους διενέργειας
περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
β. Έλεγχοι σύμφωνα με την εντολή ελέγχου της υπη−
ρεσίας. Δείγμα της εντολής ελέγχου θα δοθεί με την
έκδοση της εγκυκλίου εφαρμογής της παρούσας
Μετά τον έλεγχο η Δ/νση Μεταφορών εκδίδει πρα−
κτικό ελέγχου (αυτοψία) εις τριπλούν, που υπογράφεται
από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο και τον προϊστάμενο
του ΚΤΕΟ εφόσον:
α. Κατά τον προαναφερόμενο έλεγχο σύμφωνα με τα
κριτήρια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου δεν διαπι−
στώθηκαν 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 στην υπηρεσία με αντίγραφο των παρα−
πάνω δικαιολογητικών και το τρίτο παραμένει στην Δ/
νση Μεταφορών.
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω
προϋποθέσεις δεν εκδίδεται πρακτικό ελέγχου και ενη−
μερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος και η υπηρεσία.
Η εγκριτική αρχή μετά την παραλαβή του πρακτικό
ελέγχου από την Δ/νση Μεταφορών, εκδίδει την έγκριση
τύπου κοινοποιώντας την στην αρμόδια Δ/νση Μετα−
φορών και στην αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της
περιφέρειας (εάν απαιτείται).

Άρθρο 6
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης
τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού από
μετατροπή
1. Για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης οχημάτων
Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού από μετατροπή απαι−
τούνται πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 5 και
τα εξής:
Α. Τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι διατάξεις του αρ 3
της υπουργικής απόφασης 12641/1368 (ΦΕΚ 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 αρ 3 της υπουργικής απόφασης
12641/1368 (ΦΕΚ Β΄ 797/2011).
Γ. Μελέτη για τον υπολογισμό των συνδέσεων του
παλαιού αμαξώματος με το νέο: (συγκολλήσεις, κοχλιώ−
σεις, κ.λπ.). Οι συγκολλήσεις γίνονται σύμφωνα με τους
υπολογισμούς και με τη μέθοδο εκείνη με την οποία
έχει πιστοποιηθεί ο φορέας. Εφόσον απαιτείται άλλη
μέθοδος 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 στο εδάφιο α
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 (Άλλοι έλεγχοι) της
υπουργικής απόφασης Φ23/51193/5992/07 (ΦΕΚ Β΄786)
όπως ισχύει. Το σύνολο των ειδικών ελέγχων μετα−
τροπής 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 παρούσης, διαβιβάζει
εντολή ελέγχου στην Δ/νση Μεταφορών που αιτείται
ο ενδιαφερόμενος, για την εξακρίβωση των στοιχείων
του οχήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος,
η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων θα γνωστοποιεί
τους λόγους για την απόρριψη.
3. Έλεγχος στοιχείων από Δ/νση Μεταφορών− Έκδοση
Πρακτικού Ελέγχου (Αυτοψία) ακολουθείται διαδικασία
όμοια με την παράγραφο που αφορά των έλεγχο των
στοιχείων του άρθρου 5.
Άρθρο 7
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Α. Διαδικασία ταξινόμησης οχημάτων Ειδικής Χρήσης−
Ειδικού Σκοπού
1. Μετά την έκδοση της «έγκρισης τύπου» το όχημα τα−
ξινομείται με τους όρους της έγκρισης (εάν υπάρχουν),
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξής τους.
2. Αναφορικά με οχήματα ειδικής χρήσης− ειδικού
σκοπού που πριν την ισχύ της παρούσας ταξινομούντο
(χορήγηση άδειας και πινακίδας κυκλοφορίας, απογρα−
φικό κ.λπ.) στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέ−
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ρειας ακολουθούν την διαδικασία ταξινόμησης σύμφωνα
με το κεφάλαιο Γ της κοινής υπουργικής απόφασης
Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ Β΄708/2003.
3. Οχήματα ειδικής χρήσης− ειδικού σκοπού που πριν
την ισχύ της παρούσας ταξινομούντο (χορήγηση άδειας
και πινακίδας κυκλοφορίας κ.λπ.) στην Διεύθυνση Με−
ταφορών της περιφέρειας ακολουθούν την ισχύουσα
κατά περίπτωση διαδικασία ταξινόμησης.
4. Οι απαιτήσεις που αφορούν την ταξινόμηση του
οχήματος συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από την
ΔΤΟ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και
κοινοποιούνται σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας του ενδιαφερόμενου με τα
αποτελέσματα του πρακτικού ελέγχου (αυτοψία) μπορεί
με αίτηση του προς την Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και
Τουρισμού (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 και τον τόπο και χρόνο
επανελέγχου.
Β. Μητρώο Μηχανικών
1. Δημιουργείται στην ΔΤΟ Μητρώο Μηχανικών. Το
Μητρώο του παρόντος διακρίνεται σε δύο υπομητρώα:
Α) σε Μητρώο Διπλωματούχων Μηχανικών Πανε−
πιστημιακής Εκπαίδευσης για την υποβολή τεχνικών
μελετών και τεχνικών υπομνημάτων με σκοπό την συ−
μπλήρωση 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,
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β. Διπλώματος μηχανολόγου μηχανικού πανεπιστη−
μιακής 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 εκτιμήσεων και πραγμα−
τογνωμοσύνης 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,
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 αναρ−
τάται στον ιστοχώρο του Υπουργείου.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας τεχνικές με−
λέτες, τεχνικά υπομνήματα με σκοπό την συμπλήρωση
φακέλων για την έκδοση πιστοποιητικών, εγκρίσεων
τύπου ή όποιας άλλης πράξης απαιτείται απ΄την νο−
μοθεσία, εκτιμήσεις και πορίσματα πραγματογνωμο−
συνών που εμπίπτουν στο αντικείμενο του παρόντος
κατατίθενται μόνο από Μηχανικούς εγγεγραμμένους
στο Μητρώο.
Άρθρο 8
Ενσωματώνονται τα Παραρτήματα 1 έως και 2 και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1
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 ȠįȘȖȒıȘȢ.
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............... Ȥ 2,3...........Ȥ 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).................
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ǶʌĮȡȟȘ ABS/EBS ……………..
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.
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2

ǼȚįȚțȠȓ
ȑȜİȖȤȠȚ
ȑȖțȡȚıȘȢ
ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ
/ ȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ
ǼȚįȚțȠȓ
ȑȜİȖȤȠȚ
ȑȖțȡȚıȘȢ
ĲȪʌȠȣ / ȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ
ȆȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȚ İȚįȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ/įȚĮıțİȣĮıȝȑȞȠȣ İʌȚȕĮĲȘȖȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ /ȝİȖİșȫȞ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ıȤȑįȚȠ ĮȣĲȒȢ Įʌȩ ĲȠ ȊȂǼ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ ȝİĲĮȟȩȞȚȠ, Ƞ İȝʌȡȩıșȚȠȢ ʌȡȩȕȠȜȠȢ, Ƞ ȠʌȓıșȚȠȢ
ʌȡȩȕȠȜȠȢ, ĲȠ ȪȥȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ *, **
2 ǲȜİȖȤȠȢ ıȘȝİȓȦȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țĮȚ ʌȚȞĮțȚįȓȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ / įȚĮıțİȣĮıĲȒ
ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ
• Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ
• ȅȚ ĮȡȚșȝȠȓ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ʌȠȣ ȤĮȡȐȤșȘțĮȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĳȠȡȑĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ ȤȐȡĮȟȘȢ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ʌĮȡ. 1.
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• Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȚȞĮțȚįȓȦȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ
*
3. ǲȜİȖȤȠȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȪȞįİıȘȢ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ ȝİ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ
ȃĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ıȣȝĳȦȞȓĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıȪȞįİıȘȢ ʌĮȜĮȚȠȪ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ ȝİ ȞȑȠ, ȕȐıȘ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ
(țȠȤȜȚȠıȪȞįȑıİȚȢ, įȚȐȝİĲȡȠȚ țȠȤȜȚȫȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ țȠȤȜȚȫȞ įȚĮĲȠȝȑȢ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıĮȞ
İȞȚıȤȣĲȚțȐ țȜʌ ). ǼȐȞ ĮȣĲȐ įİȞ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȐ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ĲȩĲİ ĲȠ ȩȤȘȝĮ șĮ
ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ ıİ įȪȠ ıĲȐįȚĮ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ. Ȉİ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȞȚıȤȣĲȚțȐ ȖȚĮ
ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȖİȦȝİĲȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ıİ ĲİȜȚțȒ ĳȐıȘ ĮĳȠȪ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠ ȩȤȘȝĮ
*
4. ǲȜİȖȤȠȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ
ǼĳȩıȠȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĲȠȝȒ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ
țĮȚ ȝİȓȦıȘ Ȓ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȝİĲĮȟȠȞȓȠȣ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜİȖȤșȠȪȞ ĲĮ ıȘȝİȓĮ ĲȦȞ
ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ȝİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
*
5. ǲȜİȖȤȠȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ İȞįİȓȟİȦȞ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȉȠ ȩȤȘȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȘȝȐȞıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȀȅȀ țĮȚ
ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
*
6 ǲȜİȖȤȠȢ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȦȞ ǵȜĮ ȠȚ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ țĮȚ ĲĮ ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ İȜȑȖȤȠȣ ( įȚĮțȩʌĲİȢ,
ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ ĳȜĮȢ ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ ĳȫĲȦȞ, țȜʌ )ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞ
ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȤİįȚĮıșİȓ ȞĮ İʌȚĲİȜȠȪȞ
*
7. ȊĮȜȠʌȓȞĮțİȢ ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ıȒȝĮȞıȘ e ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ
*
8 ȀĮșȡȑʌĲİȢ ȃĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ țĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ
*
9. ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȃĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ș șȑıȘ ȐȡșȡȦıȒ ĲȠȣȢ ȕȐıȘ ĲȦȞ ıȤİįȓȦȞ țĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ıȒȝĮȞıȘ e
*
10 ǼįȡĮıȘ țĮșȚıȝȐĲȦȞ ȃĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
*
11 ǲȜİȖȤȠȢ İȜĮıĲȚțȫȞ ȃĮ İȓȞĮȚ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ / ĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
*
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12 ȅȟİȚįȫıİȚȢ ȈĲȠ ȩȤȘȝĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȝȓĮ ȠȟİȓįȦıȘ
* ȅ ĳȠȡȑĮȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲĮ ȝİȖȑșȘ İțİȓȞĮ ʌȠȣ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ
(ĮʌȩíȑȦȢ) Ȓ ıĲĮ ȝȘ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȝİȖȑșȘ ĮțȡȚȕȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ Ȓ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ.
** ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ĲĮ ȖİȦȝİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (Camber Caster țȜʌ) Įʌȩ ĲȠ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȘȝȑȞȠ įİȜĲȓȠ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ.
ȅ ʌȓȞĮțĮȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ

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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Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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