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ΘΕΜΑ: Περιορισµοί ταξινόµησης οχηµάτων λόγω εφαρµογής των διατάξεων της
οδηγίας 2007/46ΕΚ

Σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της οδηγίας
2007/46ΕΚ που ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την Κ.Υ.Α. 29949/1841/09 (Β’ 2112)
σχετικά µε την έγκριση τύπου, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτηµα ΧΙΧ της ίδιας οδηγίας,
από 29 Οκτωβρίου 2014:

Α. για την ταξινόµηση των καινούργιων ολοκληρωµένων οχηµάτων κατηγοριών Ν2 &
Ν3, πρέπει υποχρεωτικά αυτά να καλύπτονται από έγκριση τύπου 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 κατηγοριών Ν2 & Ν3 που έχουν έγκριση
τύπου πλήρους οχήµατος και των οποίων το αµάξωµα τροποποιήθηκε πριν από την
ταξινόµησή τους.
Συνεπώς, οι διαδικασίες που καθορίστηκαν µε την εγκύκλιο 32350/83 «Οδηγίες για την
εφαρµογή της ΥΑ 23820/83» και προέβλεπαν ότι για οχήµατα που εισήχθησαν σαν πλαίσια και
σαν τέτοια έχουν εγκριθεί, και στα οποία τοποθετήθηκε αµάξωµα, ο εισαγωγέας, ή ο
αντιπρόσωπος του εργοστασίου κατασκευής ή συναρµολόγησης έκανε δήλωση των στοιχείων
του οχήµατος (βεβαίωση-δήλωση αµαξοποιού) και η ταξινόµηση των οχηµάτων αυτών γινόταν
χωρίς να υπάρχει έγκριση τύπου για το ολοκληρωµένο όχηµα, παύουν πλέον να ισχύουν από
τις 29 Οκτωβρίου 2014.

Β. για την ταξινόµηση καινούργιων οχηµάτων ειδικής χρήσης των κατηγοριών Ν1, Ν2,
Ν3, 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).
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Τα ανωτέρω ισχύουν και για καινούργια οχήµατα ειδικής χρήσης των κατηγοριών Ν1, Ν2,
Ν3, Μ2, Μ3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, που έχουν έγκριση τύπου πλήρους ή ολοκληρωµένου οχήµατος,
και των οποίων το αµάξωµα τροποποιήθηκε πριν από την ταξινόµησή τους.
Παρακαλούνται
α)Οι υπηρεσίες να αναρτήσουν την παρούσα εγκύκλιο σε εµφανές µέρος και να
ενηµερώσουν καταλλήλως τους συναλλασσόµενους που κατασκευάζουν οχήµατα των
ανωτέρω κατηγοριών.
β)Οι σύνδεσµοι ΣΕΑΑ, ΣΕΕΑ και ΣΚΠΑΑ να ενηµερώσουν σχετικά τα µέλη τους.

Ορισµός
Οχήµατα ειδικής χρήσης είναι: Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα — Ασθενοφόρα — Νεκροφόρες,
Θωρακισµένα οχήµατα, Οχήµατα µε πρόσβαση αναπηρικού αµαξιδίου, Άλλα οχήµατα ειδικής
χρήσης (συµπεριλαµβανοµένων των ρυµουλκούµενων τροχόσπιτων), Κινητοί γερανοί,
Ρυµουλκούµενα για µεταφορά βαρέων φορτίων

Ο Αν. ∆ιευθυντής

Θ. Ευγενίδης
Ακριβές Αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΠΕ της χώρας
2. ΣΕΑΑ
Λ. Κηφισίας 296
15232 Χαλάνδρι
3. ΣΕΕΑ
Ελ. Βενιζέλου 248
17674 Καλλιθέα
4. Σύνδεσµος Κατασκευαστών Πλαισίων
& Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων(ΣΚΠΑΑ)
Λ. Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα

Α. Χατζηαθανασίου

ΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων
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