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ΘΕΜΑ:

∆ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του κεφαλαίου ΙΙΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ της ΥΑ ΣΤ-20270/1973 όπως
αντικαταστάθηκε τελευταία µε την ΥΑ 12140/737/09

ΣΧΕΤ:

Η αριθµ 12140/737/09 ΥΑ (ΦΕΚ 1818/Β/2-9-2009)

Με αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν αναφορικά µε την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της
σχετικής απόφασης µε την οποία αντικαταστάθηκε τελευταία το κεφάλαίο ΙΙΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ της ΥΑ
ΣΤ-20270/1973, διευκρινίζουµε τα εξής:
1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ»:

α.

Για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου 2.3, όταν δηλαδή ο κινητήρας
προβλέπεται ή εγκρίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής, δεν εξετάζεται η διαφοροποίηση
του κυλινδρισµού και πραγµατικής ισχύος του νέου κινητήρα σε σχέση µε τον αρχικό
κινητήρα. Εξυπακούεται ότι πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
εδάφιο.

β.

Για την εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου 2.3, στις περιπτώσεις δηλαδή
που ο νέος κινητήρας δεν προβλέπεται σαν εναλλακτικός, η εξέταση της διαφοροποίησης του
κυλινδρισµού και της πραγµατικής ισχύος του νέου κινητήρα προς τα αναφερόµενα στην
παράγραφο ποσοστά γίνεται σε σχέση µε τα µεγέθη του αρχικού κινητήρα που έφερε το
όχηµα κατά την ταξινόµησή του ως καινουργές.

2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και 4. «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ» :

2
α.

Υποπαράγραφος 3.1: εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή διασκευής
κινητήρα µηχανοκίνητων οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των µοτοσικλετών.

β.

Υποπαράγραφος 3.2: εφαρµόζεται µόνο στα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στα
οποία αντικαθίσταται ή διασκευάζεται ο κινητήρας τους εντός τριετίας από την έκδοση της
πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
Προκειµένου για οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στα οποία αντικαθίσταται ή
διασκευάζεται ο κινητήρας τους µετά την παρέλευση τριετίας από την έκδοση της πρώτης
άδειας κυκλοφορίας καθώς και για τα οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας δεν απαιτούνται
πρόσθετα δικαιολογητικά, πέραν αυτών της παρ. 3.1. και τυχόν άλλων που προβλέπονται από
άλλες διατάξεις

γ.

Υποπαράγραφος 3.1.2: Η σχετική τεχνική µελέτη µηχανικού υποβάλλεται εναλλακτικά της
έγγραφης συναίνεσης της υποπαραγράφου 3.1.1 ΜΟΝΟ όταν η πραγµατική ισχύς ή/και ο
κυλινδρισµός του νέου κινητήρα µεταβάλλεται εντός των αναφεροµένων στο δεύτερο εδάφιο
της παρ. 2.3

της σχετικής απόφασης, ποσοστών απόκλισης. Η υποβολή µελέτης είναι

αποδεκτή µόνο στην περίπτωση που ο «νέος κινητήρας» είναι του ιδίου εργοστασίου
κατασκευής µε αυτό του οχήµατος.
δ.

Υποπαράγραφος 3.1.4.: Στις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 και του Μηχανικού και
του υπεύθυνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχηµάτων, που λειτουργεί νόµιµα, θα
αναγράφεται απαραίτητα ο αριθµός άδειας λειτουργίας του συνεργείου και η υπηρεσία
έκδοσης της άδειας λειτουργίας του.

ε.

∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου ως προαπαιτούµενο δικαιολογητικό για τη νοµιµοποίηση
(δήλωση) της αντικατάστασης ή της διασκευής κινητήρα:
Οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στα οποία αντικαθίσταται ή διασκευάζεται ο κινητήρας
τους εντός τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας:
•

ααπαιτείται ∆ΤΕ πλήρους περιοδικού τεχνικού ελέγχου µε το νέο κινητήρα, µε την
καταβολή του προβλεπόµενου για την κατηγορία του οχήµατος τέλους. Η απαίτηση
ισχύει ανεξάρτητα εάν το όχηµα έχει ισχύον ∆ΤΕ πριν την αντικατάσταση ή διασκευή
του κινητήρα ή δεν είναι ακόµη υπόχρεο περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

•

Στο εκδιδόµενο ∆ΤΕ, εφόσον δεν υπάρχουν Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις, τίθεται
ηµεροµηνία επόµενου ελέγχου (ένα ή δύο έτη µετά τον έλεγχο, ανάλογα µε την
κατηγορία του οχήµατος) και επικολλάται ΕΣΤΕ, ειδάλλως δίδεται προθεσµία 20 ή 30
ηµερών για Σ.Ε ή αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για Ε.Ε κατά τα προβλεπόµενα.

•

Αν στο ∆ΤΕ

σηµειωθούν Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις, τότε δεν µπορεί να

προχωρήσει η διαδικασία «νοµιµοποίησης» της αλλαγής ή διασκευής κινητήρα µε την
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έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στην οποία θα αναγράφεται η πραγµατική ισχύς ή/και ο
κυλινδρισµός του νέου κινητήρα (βλ. παρ 4.3).
•

Η αρµόδια Υπηρεσία Μ & Ε της Ν. Α θα χορηγεί στον ενδιαφερόµενο παραπεµπτικό
σηµείωµα προς ΚΤΕΟ, για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Σηµειώνεται ότι
στο παραπεµπτικό αυτό δεν θα κατονοµάζεται το ΚΤΕΟ, ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό, διενέργειας
του ελέγχου, προκεµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει ελεύθερη επιλογή.

Για οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στα οποία αντικαθίσταται ή διασκευάζεται ο
κινητήρας τους µετά την παρέλευση τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας
και για τα συµβατικής τεχνολογίας: ∆εν προβλέπεται η υποβολή ισχύοντος ∆ΤΕ.
στ.

Για τα εντός τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας οχήµατα, η εφαρµογή της παρ. 3.2.2 καλύπτεται από την εφαρµογή της παρ.
3.2.3. Κατά συνέπεια δεν θα εκδίδεται κάποια βεβαίωση από ΚΤΕΟ, αλλά πάντοτε ∆ΤΕ και
αυτό ανεξαρτήτως ποσοστού µεταβολής της πραγµατικής ισχύος ή/και του κυλινδρισµού του
νέου κινητήρα.

ζ.

Έκδοση Πιστοποιητικού Καυσαερίων σε οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
στα οποία αντικαθίσταται ή διασκευάζεται ο κινητήρας τους εντός τριετίας από την
έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας:
Επισηµαίνεται ότι στην παρ. 3.2.1 προβλέπεται ότι το Πιστοποιητικό Καυσαερίων έχει ισχύ,
για όλες τις όµοιες περιπτώσεις αντικατάστασης – διασκευής κινητήρα, που αφορά τον αυτό
τύπο κινητήρα και αυτοκινήτου (όπως ίσχυε και παλαιότερα).
Για την εφαρµογή της παρ 4.2:
•

Η αρµόδια Υπηρεσία Μ & Ε της Ν.Α θα χορηγεί σε κάθε περίπτωση στον ενδιαφερόµενο
και θα αποστέλλει άµεσα µε fax προς το Τµήµα Ελέγχων της ∆/νσης Οδικής Ασφάλειας
και Περιβάλλοντος του ΥΜΕ (Fax 210-9952879 και τηλ 210-9959619)

παραπεµπτικό

σηµείωµα για τη διενέργεια µέτρησης του οχήµατος στο εργαστήριο και την έκδοση του
Πιστοποιητικού.
•

Το Τµήµα Ελέγχων της ∆/νσης Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ΥΜΕ διερευνά
άµεσα αν έχει εκδοθεί

προηγούµενο Πιστοποιητικό Καυσαερίων που να καλύπτει τη

συγκεκριµένη αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρα. Σε καταφατική περίπτωση αποστέλλει
µε τον ταχύτερο τρόπο στην Υπηρεσία Μ & Ε της Ν. Α αποστολής του παραπεµπτικού
σηµειώµατος, το Πιστοποιητικό Καυσαερίων µε συνοδευτικό σηµείωµα στο οποίο θα
αναφέρονται τα στοιχεία του οχήµατος (αριθµ. κυκλοφ., αριθµός πλαισίου, εργοστ
κατασκ και εργοστ. Τύπος, τύπος νέου κινητήρα κλπ) και ότι παρέλκει νέα µέτρηση του
οχήµατος. ∆ιαφορετικά, εάν δηλαδή δεν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Καυσαερίων που να
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καλύπτει την περίπτωση δεν θα απαντά και το όχηµα θα υποβάλλεται σε έλεγχο για
έκδοση του Πιστοποιητικού.
•

Για την ανωτέρω διαδικασία ο ενδιαφερόµενος τηρείται ενήµερος µε κατάλληλη
παρατήρηση στο παραπεµπτικό σηµείωµα, αλλά και προφορική ενηµέρωση.

•

Στην παρ. 4.2 προβλέπεται η υποχρέωση της Υπηρεσίας Μ & Ε της Ν. Α να αναφέρει
στο παραπεµπτικό σηµείωµα προς το εργαστήριο την οδηγία περί εκποµπών ρύπων της
Ε.Ε τις απαιτήσεις της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το όχηµα. Η οδηγία αυτή
διαπιστώνεται µε βάση την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, την έγκριση τύπου του, και
τα στοιχεία του φακέλου του.

3.

Αντικατάσταση κινητήρα οχήµατος µε κινητήρα ιδίου τύπου
Λαµβάνοντας υπόψη τον ορισµό της αντικατάστασης κινητήρα, της παρ. 1 της απόφασης, η
περίπτωση αυτή (αντικατάσταση κινητήρα οχήµατος µε κινητήρα ιδίου τύπου) δεν εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής της απόφασης, ισχύουν δε τα οριζόµενα στην Υ.Α Στ. 1832/1978 (Β΄
103) όπως έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ 4869/432/1998 (Β΄188) και τη συνοδευτική
εγκύκλιο 7382/667/01-04-1998 (δεν θεωρείται αλλαγή κύριου χαρακτηριστικού και δεν
συνεπάγεται υποχρέωση αλλαγής της άδειας κυκλοφορίας).

4.

Αντικατάσταση κινητήρα οχήµατος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας µε χρήση
καινούργιου κορµού χωρίς χαρακτηριστικά αναγνώρισης:
Εφαρµόζονται οι διατάξεις της αριθµ. Στ 29852/1977 (Β΄ 1288) Υ.Α, όπως ισχύει και της
αριθµ. 35864/2854/19-11-1996 εγκυκλίου. Σηµειώνεται ότι στην εγκύκλιο αυτή προβλέπεται
η έκδοση Πιστοποιητικού Καυσαερίων. Με βάση τα οριζόµενα στη νέα απόφαση το εν λόγω
Πιστοποιητικό θα εκδίδεται µόνο για τα οχήµατα τα εντός τριετίας από την έκδοση της
πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

5.

ΘΟΡΥΒΟΜΕΤΡΗΣΗ
Στις αναφερόµενες στην παρ. 2 της απόφασης προϋποθέσεις δεν περιλαµβάνεται κάποια
απαίτηση που να αφορά τον εκπεµπόµενο από το όχηµα θόρυβο µε το νέο κινητήρα.
Εποµένως η στάθµη θορύβου εν στάσει και οι στροφές µέτρησής της είναι στοιχεία
αναγραφόµενα στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν
και µετά την αντικατάσταση ή τη διασκευή του κινητήρα. Με την ευκαιρία υπενθυµίζεται
όµως ότι στα πλαίσια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ενός οχήµατος για την έκδοση του
νέου ∆ΤΕ, εάν κατά τον έλεγχο ο ελεγκτής εκτιµά ότι συντρέχει λόγος διενέργειας
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θορυβοµέτρησης εν στάσει, βάσει του σηµείου ελέγχου 13101 της υ.α 44800/123/1985),
αυτή πρέπει να διενεργηθεί.

Ε. Υ
Η Γενική ∆ιευθύντρια Μεταφορών

Ε. Τσάγκα

Ακριβές αντίγραφο
Π. Μπακρατσάς
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες για ενέργεια
1. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας
α. ∆/νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών
β. ∆/νσεις και Τµήµατα Κ.Τ.Ε.Ο.
2. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
∆/νση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών
(για ενηµέρωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ)
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
β. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
γ. Γεν. ∆/ντρια Μεταφορών
δ.∆/νση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών
ε. ΣΕΕΥΜΕ Ανθίµου Γαζή 4 -101 91 - Αθήνα
Εσωτερική ∆ιανοµή
∆ΟΑΠ
Τµήµατα Α΄ και ∆΄
Τεχνικούς υπαλλήλους Α΄Τµηµ.
∆ΤΟ
Τµήµατα Α΄ και Β΄
Τεχνικούς υπαλλήλους Α΄ και Β΄Τµηµ
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