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Υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις θα
χορηγούνται άδειες και πινακίδες έλξης οχημάτων
2019/06/14 10:13 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων
αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο ρυθμίζει η
Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, με Αριθμ. πρωτ. Γ9/46447/2397 (Β’
2303).
Όπως επισημαίνεται, με την Απόφαση αυτή ρυθμίζονται οριστικά θέματα που
αφορούν την έλξη όλων των ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων της κατηγορίας Ο.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2007/46ΕΚ και την Β’2112/2009 Υ.Α., που
την προσάρμοσε στην ελληνική νομοθεσία, οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρεται η
Απόφαση είναι όλες οι κατηγορίες Ο (Ο1: έως 0,75 τόνους, Ο2: από 0,75 έως 3,5
τόνους, Ο3 από 3,5 έως 10 τόνους, Ο4: μεγαλύτερο από 10 τόνους) και τα οχήματα
ειδικής χρήσης (οχήματα που προορίζονται για λειτουργία που απαιτεί ειδική
διαρρύθμιση του αμαξώματος ή/και ειδικό εξοπλισμό, π.χ. ασθενοφόρα,
αυτοκινούμενα τροχόσπιτα κ.λπ.).
Συγκεκριμένα, η Υπουργική Απόφαση ρυθμίζει τα εξής:
α)

τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και

πινακίδων σε όλα τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα της κατηγορίας αυτής
(από μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα, μέχρι και μεγάλα ρυμουλκούμενα μεταφοράς

εμπορευμάτων). Προβλέπεται η χορήγηση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για όλα
τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα.
β)

τις προϋποθέσεις έλξης των ρυμουλκούμενων ανάλογα με την κατηγορία τους

και το έλκον όχημα. Βασικό σημείο είναι ότι πρέπει το έλκον όχημα να μπορεί τεχνικά
να έλξει το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενο.
γ)

τις μεταβατικές διατάξεις για τα ήδη κυκλοφορούντα ρυμουλκούμενα ή

ημιρυμουλκούμενα. Προβλέπεται ότι όσα κυκλοφορούν με σημειώματα έλξης
(μπαγκαζιέρες, τρέιλερ, τροχόσπιτα, οχήματα για μεταφορά σκαφών – αγωνιστικών
αυτοκινήτων – μοτοσικλετών – αλόγων – αθλητικού εξοπλισμού) θα πρέπει να
εφοδιαστούν με άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες εντός 9 μηνών.
Πλέον, δίνεται η δυνατότητα να κατέχει κάποιος στο όνομά του ένα
ρυμουλκούμενο χωρίς να κατέχει έλκον όχημα (π.χ. ένα τροχόσπιτο, ένα όχημα
μεταφοράς σκαφών ή αλόγων) και να μπορεί να το συνδέσει σε ένα έλκον όχημα που
τεχνικά δικαιούται να το κάνει.
Με αυτή τη ρύθμιση επιλύονται και τα αιτήματα των ιδιοκτητών και των εμπόρων
τροχόσπιτων, αλλά και των ομοσπονδιών μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Τέλος, η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σε όλα τα ρυμουλκούμενα και
ημιρυμουλκούμενα της κατηγορίας Ο, θα οδηγήσει σε καταγραφή τους στο
μητρώο του υπουργείου Μεταφορών, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει το σύνολο
των οχημάτων που κυκλοφορούν.

