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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός θεμάτων σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων
οχημάτων κατηγορίας Ο1 για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία»
ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 30ής Μαΐου 2018 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών
στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά,
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και
για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Η υπ’ αριθ. 23780/1978 (642 Β΄) υα «περί συμπληρώσεως της υπ’ αριθμ. ΣΤ29900/1977 Κανονιστικής αποφάσεως», όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’
αριθ. οικ. 34075/3603/99 (2117 Β΄) υα.
γ) Η υπ’ αριθ. 2805/2021 (99 Β΄) υα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης
άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων
κατηγορίας Ο», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ενόψει νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση,
ορίζουμε τα εξής :
Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την έγκριση και την εποπτεία
της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων,
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα
οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ.
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595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, εφαρμόζονται για τα καινουργή
οχήματα κατηγορίας Ο1.
Για τα μεταχειρισμένα ρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο1, συμπεριλαμβανομένων και
των ιδιοκατασκευών, μέχρι τις 31-12-2022, δύναται να εφαρμόζεται η διαδικασία που
ορίζεται στην (β) σχετική υα, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί κατά την ημερομηνία ισχύος της,
δηλαδή, θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο
Μηχανολόγο Μηχανικό, όπου:
i) Θα δηλώνονται τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου, και
ii) Θα βεβαιώνει ότι έλεγξε το όχημα και το έκρινε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο για
κυκλοφορία, και ότι αυτό πληροί τους απαραίτητους όρους της ασφαλούς από κάθε
άποψη κυκλοφορίας όπως αυτοί καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, και χαράσσει Αριθμό Πλαισίου σύμφωνα με τη
διαδικασία της με αριθμ.2805/21 Απόφασης όπως ισχύει.
Επίσης προκειμένου να χορηγηθούν ανεξάρτητες άδειες και πινακίδες σύμφωνα με την (γ)
σχετική υα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής και ιδιοκτησίας του οχήματος πριν
από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.
Η ανωτέρω διαδικασία, εφαρμόζεται ανά κάτοχο μόνο μια φορά ανά είδος αμαξώματος της
κατηγορίας Ο1, όπως αυτά καθορίζονται στο Προσάρτημα 2 του Παραρτήματος Ι του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, όπως ισχύει.
Για τις λοιπές κατηγορίες ρυμουλκουμένων οχημάτων (Ο2, Ο3 και Ο4) οι διατάξεις του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 δεν θίγονται.
Ο Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Μιχαήλ Παπαδόπουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π.Ε. της Χώρας
- Δ/νσεις, Τμήματα και Γραφεία Μεταφορών
- Δ/νσεις, Τμήματα ΚΤΕΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
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- Γενικό Δ/ντή Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
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