ΑΔΑ: ΒΙΚ51-Η0Τ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E mail
ΘΕΜΑ :

:
:
:
:
:
:

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
Α. Πιπεργιάς
210 6508102
210 6508425
a.pipergias@yme.gov.gr

Αθήνα 11 Μαρτίου 2014

Αριθ.Πρωτ. 30177/3316/13

Π.∆.

ΠΡΟΣ:

Ταξινόµηση µεταχειρισµένων ρυµουλκουµένων

Μετά από ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας, σχετικά µε την έκδοση νέας άδειας
κυκλοφορίας

κυκλοφορούντων

ρυµουλκούµενων

ή

ηµιρυµουλκούµενων

οχηµάτων

διευκρινίζουµε τα εξής:
Στην περίπτωση ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκούµενου οχήµατος που κυκλοφορεί ήδη στη
χώρα, στην άδεια κυκλοφορίας του οποίου δεν αναγράφεται ο κατασκευαστής του, και
προκειµένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Η Υπηρεσία Μεταφορών είναι υποχρεωµένη να εξαντλήσει κάθε µέσο προκειµένου να βρει
στοιχεία για τον κατασκευαστή του οχήµατος όπως επιθεώρηση του οχήµατος, έλεγχο του
φακέλου, έρευνα µε βάση τον αριθµό πλαισίου, επικοινωνία µε την προηγούµενη υπηρεσία
ταξινόµησης, στοιχεία που µπορεί να προσκοµίσει ο ιδιοκτήτης του.
2. Στην περίπτωση όπου µε κανέναν από τους παραπάνω τρόπους δεν καταστεί δυνατός ο
προσδιορισµός του κατασκευαστή αποστέλλεται αίτηµα προς την ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Υπουργείου στο οποίο περιλαµβάνονται:
•

Αναφορά ότι εξαντλήθηκαν όλα τα µέσα για τον προσδιορισµό του κατασκευαστή
χωρίς αποτέλεσµα

•

Ο αριθµός κυκλοφορίας και ο αριθµός πλαισίου του ρυµουλκούµενου, όπως είχε
ταξινοµηθεί

•

Αίτηµα προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα καταχώρισης του οχήµατος µε το νέο
αριθµό κυκλοφορίας χωρίς αναγραφή του κατασκευαστή

3. Μετά τις απαραίτητες ενέργειες από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του
Υπουργείου, η Υπηρεσία Μεταφορών προχωρά στην καταχώριση του συγκεκριµένου
οχήµατος. Στο έντυπο άδειας κυκλοφορίας, στα πεδία (D.1) ΜΑΡΚΑ και (D.3) ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ θα τίθεται η λεκτική περιγραφή «ΑΝΕΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ».

Ο Γενικός Γραµµατέας

Ν.Σταθόπουλος
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