
 

 
 

 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  Αθήνα, 22/5 /2009 
ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  &&  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ   

------------------------------------------------   Αριθµ. Πρωτ.  ΠΡΟΤ/ΤΑ 
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∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ 

14542/910 

------------------------  
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ: Ν.Α της χώρας 
Τ.Κ. : 10191 – Παπάγου  Υπηρεσίες Μ.Ε. 
Πληροφορίες : Κ. Τζουµάκα   
Τηλέφωνο : 210 650 8624 ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Μεταφορών & Επικ/νιών 
FAX : 210 650 8425  α) Γενική ∆ιευθύντρια Μεταφορών 
e-mail : k.tzoumaka@yme.gov.gr  β) ∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής 
  γ) ∆/νση Ο.Α.Π. 

δ) ∆/νση Α.Χ.Μ. 
ε) ΣΕΕΥΜΕ 
2. ΚΤΕΟ των Ν.Α. της χώρας  

ΘΕΜΑ: Έλξη µεταχειρισµένου ρυµουλκούµενου µεταφοράς αλόγου µε ΜΑΜΦΟ άνω των 750 kg 
από Ε.Ι.Χ. 

ΣΧΕΤ.: α) Το µε αρ. πρωτ. 2863/06-03-2009 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Ν.Α. Ιωαννίνων µε θέµα «Χορήγηση υπηρεσιακού σηµειώµατος έλξης ρυµουλκούµενου 
µεταφοράς αλόγου από Ε.Ι.Χ.» 
β) Η ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις διαδικασίες ταξινόµησης 
µηχανοκίνητων οχηµάτων που προέρχονται από άλλο κράτος-µέλος (COM SEC(2007) 
169τελικό) 
γ) Η υπ’ αριθµ. ΣΤ – 29900/77 (Β 1318) απόφαση του Υπουργού Μ.Ε. 
δ) Η υπ’ αριθµ. 13700/1978 (Β 401) απόφαση του Υπουργού Μ.Ε. 
ε) Η υπ’ αριθµ. 16823/78 (Β 524) απόφαση του Υπουργού Μ.Ε. 

 

Μετά από ερωτήµατα που αφορούν στη δυνατότητα έλξης από Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενου 
µεταφοράς αλόγου µε ΜΑΜΦΟ άνω των 750 kg, σας ενηµερώνουµε ότι: 

Α. ∆ικαίωµα έλξης 

Με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 23780/1978 (Β 642) επιτρέπεται η προσάρτηση ελαφρών 
ρυµουλκουµένων που προορίζονται για τη µεταφορά λέµβων, αποσκευών, τροχοσκηνών ή 
µοτοσικλετών, καρτ σε επιβατικά Ι.Χ. οχήµατα, ενώ είναι προφανές ότι η εν λόγω απόφαση δεν 
παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς αλόγων µε ελαφρά ρυµουλκούµενα από Ε.Ι.Χ. οχήµατα. Επίσης, επί 
του παρόντος δεν υφίσταται κάποια άλλη διάταξη που να παρέχει τη δυνατότητα – δικαίωµα έλξης 
ρυµουλκουµένων µεταφοράς αλόγων, είτε ελαφρών, είτε µε ΜΑΜΦΟ άνω των 750 kg από Ε.Ι.Χ. 
οχήµατα. 

Προκειµένου να αντιµετωπισθούν άµεσα σχετικά αιτήµατα περί µεταφοράς αλόγων και µέχρι την 
τροποποίηση – συµπλήρωση των σχετικών διατάξεων, επιτρέπεται η µεταφορά αλόγων µε 
µεταχειρισµένα ρυµουλκούµενα µε ΜΑΜΦΟ άνω των 750 kg προσαρτηµένα σε επιβατικά Ι.Χ. οχήµατα, 
υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων (Β) και (Γ) του παρόντος εγγράφου. 



Β. Έγκριση τύπου και την ταξινόµηση ρυµουλκουµένων  

1. Με βάση ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε τις διαδικασίες ταξινόµησης 
µηχανοκίνητων οχηµάτων που προέρχονται άλλο κράτος-µέλος (β σχετικό): 

Είναι δυνατή η ταξινόµηση ρυµουλκούµενου οχήµατος µεταφοράς αλόγων το οποίο 
κυκλοφορούσε σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. όπως ακριβώς προσκοµίστηκε στην αρµόδια 
Υπηρεσία (δηλαδή χωρίς να έχει υποβληθεί σε µετατροπή ή διασκευή), µόνο εφόσον στην άδεια 
κυκλοφορίας ή σε άλλο επίσηµο έγγραφο κρατικής αρχής κράτους–µέλους της Ε.Ε., ορίζεται ότι 
το όχηµα αυτό έχει ταξινοµηθεί για τη συγκεκριµένη χρήση σε κράτος-µέλος της Ε.Ε.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να πληρούνται τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν από άλλες 
διατάξεις. 

2. Για την έγκριση τύπου και την ταξινόµηση ρυµουλκουµένων µε ΜΑΜΦΟ άνω των 750 kg, µε βάση το 
ισχύον θεσµικό πλαίσιο, εφαρµόζονται: 

α) οι διατάξεις της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Β της (γ) σχετικής όπως ισχύει, ή 

β) οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ της (γ) σχετικής, εφόσον πρόκειται για µεµονωµένες 
περιπτώσεις ρυµουλκουµένων οχηµάτων, στα οποία και η ταξινόµηση γίνεται βάσει των 
τεχνικών στοιχείων που αναγράφονται στην «έγκριση κυκλοφορίας του οχήµατος» 

γ) οι διατάξεις της (δ) σχετικής, όπως ισχύει, για τις περιπτώσεις µεταχειρισµένων οχηµάτων. 

Γ. Τεχνική δυνατότητα έλξης – τεχνικοί όροι και προϋποθέσεις  

Τέλος, αναφορικά µε την τεχνική δυνατότητα έλξης επιβατικών Ι.Χ. που έλκουν ρυµουλκούµενα µε 
ΜΑΜΦΟ άνω των 750 kg, εφαρµόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων Γ και Ε της (ε) σχετικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε την 29820/1983 (Β 512) απόφαση. 

Επισηµαίνεται ότι στο ειδικό σηµείωµα που χορηγείται από την Υπηρεσία θα πρέπει να αναγράφεται η 
συγκεκριµένη χρήση του ρυµουλκούµενου. 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ 
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Ε. ΤΣΑΓΚΑ 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή:  

1) Τεχνολογία Οχηµάτων 

2) ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών 
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