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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
   ΘΕΜΑ:   Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ταξινόµησης τέλους σειράς ελαφρών ρυµουλκούµενων οχηµά-

των επιτρεπόµενου µικτού βάρους µέχρι 750 χιλιόγραµµων (κατηγορίας Ο1), για τα ο-
ποία εκδίδονταν σηµείωµα ρυµούλκησης σύµφωνα µε την ΥΑ οικ. 34075/3603/99 του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 

 
 
Σχετικά:   α) Το µε αρ. πρωτ. 088/12/ΕΤ (2/11/2012) αίτηµα του Συνδέσµου Ελλήνων Κατασκευαστών 

Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκοµένων, Εξαρτηµάτων, Εµπόρων και Υπηρε-
σιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ) 

  β) Η Οδηγία 2007/46/ΕΚ η οποία εναρµονίστηκε µε την Ελληνική Νοµοθεσία µε την ΚΥΑ µε 
αριθµ. 29949/1841/09 (ΦΕΚ Β’ 2112) ‘’Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των 
ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τε-
χνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (οδηγία πλαίσιο)‘’ 

  γ) Η ΥΑ µε αριθ. οικ. 34075/3603/1999 (ΦΕΚ Β’ 2117) ‘’Τροποποίηση και συµπλήρωση της 
ΥΑ 23780/1978 (ΦΕΚ 642/Β’) περί συµπληρώσεως της ΣΤ 29900/1977 καν. Αποφάσεως’’ 

              δ) Το ενηµερωτικό µε αρ. πρωτ. οικ. 50233/3682/22.11. 2012 
 
 
        Λαµβάνοντας υπόψιν τους λόγους που αναφέρονται στο α)σχετικό αίτηµα του  
ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ 
 
        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  ότι για την ταξινόµηση (χορήγηση σηµειώµατος ρυµούλκησης) των ελα-
φρών ρυµουλκούµενων οχηµάτων επιτρεπόµενου µικτού βάρους µέχρι 750 χιλιόγραµµων (κατηγορίας 
Ο1), τα οποία είχαν κατασκευαστεί πριν από τις 29/10/2012, θα γίνονται δεκτά αιτήµατα µέχρι έξι µήνες 
από την ηµεροµηνία της παρούσης για τη χορήγηση από τον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων (ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆.) αποφάσεων τέλους σειράς κατ’ 
εξαίρεση των διατάξεων της Κ.Υ.Α 29949/1841/09 (ΦΕΚ Β’ 2112). 
 
        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μετα-
φορών & ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε, ΤΚ 101 91, Παπάγου, και θα πρέπει να συνοδεύονται 
απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ιδιότητα του αιτούντος: 
 
Για τους κατασκευαστές: 
   α)Αίτηση Τέλους Σειράς του υπευθύνου της επιχειρήσεως προς το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆. µε υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης (αρθ. 8 Nόµου1599/86) θεωρηµένης για το γνήσιο της υπογραφής, µε καταγε-
γραµµένα σε πίνακα τα στοιχεία των οχηµάτων (α/α, αρ. πλαισίου, τύπο, ολικό µήκος, απόσταση άξο-
να/ων από σηµείο ζεύξεως, µικτό βάρος), και ότι αυτά κατασκευάστηκαν έως και τις 28/10/2012. 
   β)Υπεύθυνη δήλωση (αρθ. 8 Nόµου1599/86) µηχανολόγου µηχανικού ή υποµηχανικού θεωρηµένη 
για το γνήσιο της υπογραφής, ανά αριθµό πλαισίου οχήµατος ή σε πίνακα ανά τύπο και αριθµό πλαι-
σίου, µε όσα απαιτούσε η Υ.Α. 34075/3603, παράγραφος 1β, 1γ (εκτός της 2ης παραγράφου). 
   γ)Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της µονάδας κατασκευής ελαφρών ρυµουλκούµε-
νων οχηµάτων από τη ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας της Περιφέρειας, ή επικυρωµένο αντίγραφο σχετικού 
εγγράφου της ανωτέρω υπηρεσίας, στην περίπτωση που η µονάδα κατασκευής απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια λειτουργίας. 
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Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

 ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
 
 
 

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
 

Π. Μπακρατσάς 

 
Για τους ιδιοκατασκευαστές: 
   α)Αίτηση του ιδιοκατασκευαστή προς το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆. µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (αρθ. 
8 Nόµου1599/86) θεωρηµένης για το γνήσιο της υπογραφής, µε καταγεγραµµένα σε πίνακα τα στοι-
χεία του οχήµατος (α/α, αρ. πλαισίου, τύπο, ολικό µήκος, απόσταση άξονα/ων από σηµείο ζεύξεως, 
µικτό βάρος), και ότι αυτό κατασκευάστηκε έως και τις 28/10/2012. 
   β)Υπεύθυνη δήλωση (αρθ. 8 Nόµου1599/86) µηχανολόγου µηχανικού ή υποµηχανικού θεωρηµένη 
για το γνήσιο της υπογραφής µε τον αριθµό πλαισίου του οχήµατος, µε όσα απαιτούσε η Υ.Α. 
34075/3603, παράγραφος 1β, 1γ (εκτός της 2ης παραγράφου). 
 
   Για τους κατασκευαστές το όριο τέλους σειράς θα είναι τα εκατό (100) οχήµατα, ενώ για τις ιδιοκατα-
σκευαστές θα είναι ένα (1). 
 
   Η ταξινόµηση (χορήγηση σηµειώµατος ρυµούλκησης) των οχηµάτων αυτών στις ∆ιευθύνσεις και τα 
τµήµατα των Περιφερειών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι και τις 28/10/2013. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
    Π.Ε. του  Κράτους 
    1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών 
    2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΜΕ 
    Υπηρεσία Στατιστικής 
2. Συνδέσµου Ελλήνων Κατασκευαστών 
    Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, 
    Παρελκοµένων, Εξαρτηµάτων, 
    Εµπόρων και Υπηρεσιών 
3. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ 
    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
    Λ. Κηφισίας 296 
    15232, Χαλάνδρι 
 
ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 - Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
 - ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων  
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