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ΘΕΜΑ: Ταξινόµηση οχηµάτων µε το άρθρο 47 του Ν. 4313/2014 (Α’ 261/2014)
ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. 20603/24-12-2014 αίτηµα του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
(ΣΕΑΑ)
Λαµβάνοντας υπ’ όψη:
α) Το Π.∆. 109 (Α’ 176/29-8-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»
β) Το άρθρο 2 του Π.∆. 24 (Α’ 20/27-1-2015) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων…»,
γ) Την Απόφαση Υ144 (Β’ 483/30-3-2015) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό …»
δ) Την αρ. οικ.26398 (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων…) «∆ιορισµός Γενικής Γραµµατέως…»
ε) Η παράγραφος 1 & 2 του άρθρου 47 του Ν. 4313/2014 (Α’ 261/2014) «Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών..»
στ) Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 29949/1841/09 (Β΄2112) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η
οδηγία 2007/46/EK “περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις 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 τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (οδηγία πλαίσιο).
ζ) Τις διατάξεις της κ.υ.α 41535/2678/06/2008 (Β΄724/29-04-2008) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό
∆ίκαιο η οδηγία 2006/40/ΕΚ, που αφορά τις εκποµπές των συστηµάτων κλιµατισµού των οχηµάτων µε κινητήρα.
η) Τις διατάξεις της κ.υ.α 21377/1570/4-4-2005(Β 517/19-04-05) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό
δίκαιο η οδηγία 2003/97/ΕΚ, και αφορά την έγκριση τύπου των συσκευών έµµεσης όρασης.
θ) Τις διατάξεις της κ.υ.α 15492/1178/05 (Β’523/12-04-2007) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό
∆ίκαιο η οδηγία 2004/104/ΕΚ, σχετικά µε τα ραδιοτηλεοπτικά παράσιτα (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα)
µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους.
ι) Τις διατάξεις της κ.υ.α 32957/1585/06/26.05.2006 (Β 796) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό
∆ίκαιο η οδηγία 2002/51Β/ΕΚ, σχετικά µε την µείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκποµπών των δίκυκλων
οχηµάτων.
ια) Τις διατάξεις της ΚΥΑ 37353/2375/22-3-2007 (Β΄ 543/18-4-2007) µε την οποία ενσωµατώθηκαν στο
Εθνικό ∆ίκαιο οι οδηγίες 2005/55/ΕΚ, 2005/78/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ, σχετικά µε τις εκποµπές ρύπων των
οχηµάτων µε κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση.
ιβ) τις διατάξεις της KYA 74362/5340/05(Β΄544/18.4.07) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η
οδηγία 2005/64/EK που αφορά οχήµατα µε κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης,
ανακύκλωσης και ανάκτησής τους.
ιγ) Τις διατάξεις της KYA 11037/703/06(Β΄545/18.4.07) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η
οδηγία 2006/20/EK που αφορά τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των
ρυµουλκουµένων τους.
ιδ) Τις διατάξεις της KYA 60014/4371/07 (Β΄1124/2.6.08) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η
οδηγία 2007/35/EK που αφορά την εγκατάσταση φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης.
ιε) Τον Κανονισµό 715/2007 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Ιουνίου
2007 (EL L 171/29.6.2007) όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισµούς 692/2008, 595/2009, 566/2011 και
459/2012 σχετικά µε την έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων όσον αφορά εκποµπές για ελαφρά επιβατικά
και εµπορικά οχήµατα (Euro 5 και Euro 6).
ιστ) Τον Κανονισµό 78/2009 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την έγκριση τύπου
µηχανοκίνητων οχηµάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόµενων
χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών
2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Ιζ) Το Π.∆. 27/2015 (ΦΕΚ 31 Α’) «∆ιορισµός αναπληρωτών υπουργών»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Α) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 31.12.2017, δίκυκλων οχηµάτων κατηγορίας L3e (δίκυκλες
µοτοσυκλέτες), τα οποία δεν υπερβαίνουν σε ετήσιες πωλήσεις τις 5.000 µονάδες σε χώρες κράτη µέλη
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της ΕΕ, των οποίων η έγκριση τύπου έληξε, λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2002/51Β (εκποµπές
καυσαερίων), εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την 30.09.2007.
Β) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 30.09.2017, οχηµάτων που καλύπτονται από τον ορισµό της
2007/46/ΕΚ, όπως ισχύει και προωθούνται µε κινητήρα ανάφλεξης µε συµπίεση ή αερίου, µε εξαίρεση τα
οχήµατα της κατηγορίας Μ1, µε τεχνικά επιτρεπόµενη µάζα έµφορτου οχήµατος µικρότερη ή ίση µε 3,5
τόνους, των οποίων η έγκριση τύπου έληξε, λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2005/55/ΕΚ, 2005/78/ΕΚ και
2006/51/ΕΚ (µε ένδειξη C) (εκποµπές καυσαερίων), εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την
30.06.2007.
Γ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 25.01.2020, οχηµάτων Μ1, Ν1 των οποίων η έγκριση τύπου
έληξε, λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2003/97/ΕΚ (έµµεση όραση), εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι
και την 25.10.2009.
∆) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 30.09.2019, πλήρων και ολοκληρωµένων οχηµάτων που
καλύπτονται από τον ορισµό της 2007/46/ΕΚ, όπως ισχύει και προωθούνται µε κινητήρα ανάφλεξης µε
συµπίεση ή αερίου, µε εξαίρεση τα οχήµατα της κατηγορίας Μ1, µε τεχνικά επιτρεπόµενη µάζα έµφορτου
οχήµατος µικρότερη ή ίση µε 3,5 τόνους, των οποίων η έγκριση τύπου έληξε, λόγω εφαρµογής της οδηγίας
2006/51/ΕΚ (µε ένδειξη G ή K) (εκποµπές καυσαερίων), εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την
30.06.2009.
Ε) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 31.12.2018, οχηµάτων Μ1 των οποίων η έγκριση τύπου
έληξε, λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2004/104/ΕΚ (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα), εφόσον η
εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την 30.09.2008.
ΣΤ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 20.06.2019, οχηµάτων Μ1, Ν1 κλάση I των οποίων η
έγκριση τύπου έληξε, λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ (εκποµπές των συστηµάτων
κλιµατισµού), ή µεταγενέστερες αυτής, εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την 20.03.2009.
Ζ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 10.03.2020, οχηµάτων Μ, Ν, Ο, των οποίων η έγκριση τύπου
έληξε λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2006/20/ΕΚ (οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις), ή µεταγενέστερες
αυτής, εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την 10.12.2009.
Η) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 14.07.2020, οχηµάτων Μ1, Ν1 των οποίων η έγκριση τύπου
έληξε λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2005/64/ΕΚ (επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και
ανάκτησης), εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την 14.4.2010.
Θ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση οχηµάτων Μ1, Ν1, κλάση Ι, των οποίων η έγκριση τύπου έληξε λόγω
εφαρµογής των Κανονισµών 715/2007/EK, 692/2008/ΕΚ (εκποµπές καυσαερίων), όπως ισχύουν
(χαρακτήρας J), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Οχήµατα οδηγίας καυσαερίων 98/69Β ή µεταγενέστερης, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2020, εφόσον
έχουν εισαχθεί µέχρι και την 30.09.10.
2) Οχήµατα που πληρούν έναν από τους παραπάνω κανονισµούς καυσαερίων, όπως ισχύουν,
ακολουθούµενο από το χαρακτήρα A, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2022, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι
και την 30.09.12.
3) Οχήµατα που πληρούν έναν από τους παραπάνω κανονισµούς καυσαερίων, όπως ισχύουν,
ακολουθούµενο από το χαρακτήρα F, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2023, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι
και την 30.09.13.
I) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση οχηµάτων Μ1 ειδικών κοινωνικών αναγκών (εκτός M1G) των οποίων η
έγκριση τύπου έληξε λόγω εφαρµογής των Κανονισµών 715/2007/EK, 692/2008/ΕΚ (εκποµπές
καυσαερίων), όπως ισχύουν (χαρακτήρας K), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Οχήµατα οδηγίας καυσαερίων 98/69Β ή µεταγενέστερης, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2021, εφόσον
έχουν εισαχθεί µέχρι και την 30.09.11.
2) Οχήµατα που πληρούν έναν από τους παραπάνω κανονισµούς καυσαερίων, όπως ισχύουν,
ακολουθούµενο από το χαρακτήρα B, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2022, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι
και την 30.09.12.
3) Οχήµατα που πληρούν έναν από τους παραπάνω κανονισµούς καυσαερίων, όπως ισχύουν,
ακολουθούµενο από το χαρακτήρα G, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2023, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι
και την 30.09.13.
IΑ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση οχηµάτων N1 κλάσης II των οποίων η έγκριση τύπου έληξε λόγω
εφαρµογής των Κανονισµών 715/2007/EK, 692/2008/ΕΚ (εκποµπές καυσαερίων), όπως ισχύουν
(χαρακτήρας L), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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1) Οχήµατα οδηγίας καυσαερίων 98/69Β ή µεταγενέστερης, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2021, εφόσον
έχουν εισαχθεί µέχρι και την 30.09.11.
2) Οχήµατα που πληρούν έναν από τους παραπάνω κανονισµούς καυσαερίων, όπως ισχύουν,
ακολουθούµενο από το χαρακτήρα D, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2022, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι
και την 30.09.12.
3) Οχήµατα που πληρούν έναν από τους παραπάνω κανονισµούς καυσαερίων, όπως ισχύουν,
ακολουθούµενο από το χαρακτήρα H, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2023, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι
και την 30.09.13.
ΙΒ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση οχηµάτων N1 κλάσης III, N2 των οποίων η έγκριση τύπου έληξε λόγω
εφαρµογής των Κανονισµών 715/2007/EK, 692/2008/ΕΚ (εκποµπές καυσαερίων), όπως ισχύουν
(χαρακτήρας M), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Οχήµατα οδηγίας καυσαερίων 98/69Β ή µεταγενέστερης, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2021, εφόσον
έχουν εισαχθεί µέχρι και την 30.09.11.
2) Οχήµατα που πληρούν έναν από τους παραπάνω κανονισµούς καυσαερίων, όπως ισχύουν,
ακολουθούµενο από το χαρακτήρα E, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2022, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι
και την 30.09.12.
3) Οχήµατα που πληρούν έναν από τους παραπάνω κανονισµούς καυσαερίων, όπως ισχύουν,
ακολουθούµενο από το χαρακτήρα I, ταξινοµούνται µέχρι 31.12.2023, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι
και την 30.09.13.
ΙΓ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση οχηµάτων Μ1 και Ν1 προερχοµένων από Μ1, µέγιστης µάζας (για όλα)
µέχρι και 2500 Kg, των οποίων η έγκριση τύπου έληξε λόγω εφαρµογής του Κανονισµού 78/2009/ΕΚ
(προστασία πεζών), ως εξής:
1) Οχήµατα, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τµήµατος 4 του παραρτήµατος I, ταξινοµούνται
µέχρι και την 23.02.2021, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι και την 23.11.2010.
2) Οχήµατα, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τµήµατος 2 ή 3 του παραρτήµατος I,
ταξινοµούνται µέχρι και την 30.12.2022, εφόσον έχουν εισαχθεί µέχρι και την 30.09.2012
Ι∆) Επιτρέπουµε ταξινόµηση µέχρι και την 09.07.2021, των οχηµάτων Μ, Ν, Ο, των οποίων η έγκριση
τύπου έληξε λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2007/35/ΕΚ ή του κανονισµού R48.03/ΕΚ (εγκατάσταση
φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης), εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την 09.04.2011.
ΙΕ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 28.10.2021, πλήρων οχηµάτων Ν1 των οποίων η έγκριση
τύπου έληξε λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την
28.07.2011.
ΙΣΤ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 28.10.2021, ολοκληρωµένων οχηµάτων M2 και M3, των
οποίων η εθνική έγκριση τύπου του οχήµατος, ή η έγκριση ΕΕ πλαισίου τους, έληξε λόγω εφαρµογής της
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την 28.07.2011.

ΙΖ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 29.10.2022, ολοκληρωµένων οχηµάτων Ν2 και Ν3, των
οποίων η εθνική έγκριση πλαισίου έληξε λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, εφόσον η εισαγωγή
τους έγινε µέχρι και την 28.07.2012.
ΙΗ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση και την 28.10.2020, πλήρων οχηµάτων M2 και M3 των οποίων η έγκριση
τύπου έληξε λόγω εφαρµογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, εφόσον η εισαγωγή τους έγινε και την 28.07.2010.
ΙΘ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση ολοκληρωµένων οχηµάτων Ν1, των οποίων η έγκριση τύπου έληξε λόγω
εφαρµογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,
1) µέχρι και την 28.4.2023, εφόσον υποβάλλεται, για την ταξινόµησή τους, εθνική έγκριση τύπου του
ολοκληρωµένου οχήµατος ή έγκρισης ΕΕ πλαισίου και η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την
28.01.2013.
2) µέχρι και την 28.10.2021, εφόσον υποβάλλεται για την ταξινόµησή τους εθνική έγκριση πλαισίου και
η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την 28.07.2011.
Κ) Επιτρέπουµε την ταξινόµηση µέχρι και την 30.12.2023, οχηµάτων Μ1, Μ2, Ν1, Ν2 (µε µάζα αναφοράς,
άνω των 2610 Kg), M3, N3, των οποίων η έγκριση τύπου έληξε λόγω εφαρµογής του Κανονισµού
595/2009 και των µεταγενέστερων αυτού, όπως ισχύουν, εφόσον η εισαγωγή τους έγινε µέχρι και την
30.09.2013.

2.

Επισηµαίνονται, επιπλέον, τα εξής:

3/4

ΑΔΑ: Ω64Τ465ΦΘΘ-2ΞΙ
i) Η ηµεροµηνία εισαγωγής (που θα ελέγχουν οι υπηρεσίες µεταφορών) προκύπτει από τη ∆ήλωση Άφιξης
του Οχήµατος ενώ για τα εγχώρια παραγόµενα οχήµατα λαµβάνεται η ηµεροµηνία του αντίστοιχου εγγράφου
τελωνειακής υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 4313/2014 (Α’ 261/2014).
ii). Στις περιπτώσεις όπου, στην έγκριση τύπου ενός οχήµατος, υπάρχουν περισσότερες, της µιας, από τις
παραπάνω αναφερόµενες, οδηγίες/κανονισµοί, που έχουν λήξει, ως καταληκτικές ηµεροµηνίες ταξινόµησης και
εισαγωγής του οχήµατος λαµβάνονται οι παλαιότερες εξ αυτών.
iii). Για τα οχήµατα Ν1 της παραγράφου IΑ (εδάφ. 2, 3) και της παραγράφου ΙΒ (εδάφ. 2, 3) και της
παραγράφου Κ, και της παραγράφου ΙΓ (εδάφ. 2) εφόσον είναι ολοκληρωµένα, πρέπει να συνεκτιµώνται
ταυτόχρονα οι αναφερόµενες καταληκτικές ηµεροµηνίες ταξινόµησης και εισαγωγής του οχήµατος των
παραγράφων αυτών, µε αυτές της παραγράφου ΙΘ, υπό το πρίσµα της παραπάνω επισήµανσης (ii). Οµοίως, για
τα οχήµατα N2 της παραγράφου ΙΒ (εδάφ. 2, 3), και Ν2 και Ν3 της παραγράφου Κ, εφόσον είναι ολοκληρωµένα,
πρέπει να συνεκτιµάται και η παράγραφος ΙΖ. Οµοίως, για τα οχήµατα Μ2 και Μ3 της παραγράφου Κ, εφόσον
είναι ολοκληρωµένα, πρέπει να συνεκτιµάται και η παράγραφος ΙΣΤ.
iv). Το δικαίωµα ταξινόµησης των οχηµάτων που εµπίπτουν στην παρούσα (παράγραφοι Α, έως και Κ),
µέχρι τις αναφερόµενες ηµεροµηνίες, δεν αίρεται, λόγω απαγόρευσης ταξινόµησης κατ’ εφαρµογή κανονιστικής
πράξης της ΕΕ που ισχύει µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσης.

O ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Περιφερειακές Ενότητες του Κράτους
α) ∆/νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφ.& Επικοινωνιών
β) ∆/νσεις και Τµήµατα Κ.Τ.Ε.Ο
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού
α. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού
β. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
γ. Γενικού ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας
δ. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής
2. ΣΕΑΑ
Λ. Κηφισίας 296
Χαλάνδρι, 15232
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- ∆.Τ.Ο.
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