Επιτρέπεται πλέον και στα επαγγελματικά να ρσμοσλκούν τρέϊλερς!
Επιτζλουσ μετά τθν αδειοδότθςθ για ρυμοφλκθςθ ςε αγροτικά αυτοκίνθτα, πρυτάνευςε θ λογικι και δόκθκε λφςθ
και ςτα επαγγελματικά οχιματα για να ρυμουλκοφν ςκάφθ και τρζιλερ. Μζχρι ςιμερα οι καταςκευαςτζσ και
εμπόροι ςκαφών, αλλά και οι ιδιοκτιτεσ parking ςκαφών, δεν είχαν το δικαίωμα να ρυμουλκοφν τα τρζϊλερ των
πελατών τουσ, με τα επαγγελματικά τουσ αυτοκίνθτα.
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Αρικμ. Πρωτ. Α1/56548/5018

ΑΠΟΦΑΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ

Θζμα: «Σροποποίθςθ των παραγράφων 8 και 9 του Κεφαλαίου Ε τθσ αρικμ. Α2/29542/5347/1991 υα (ΦΕΚ Βϋ 707)»

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1, 2 παρ. 13 και 3 του «Κϊδικα Αδειϊν Φορτθγϊν Αυτοκινιτων Ι.Χ.» β.δ. 281/1973 (ΦΕΚ Αϋ
84), όπωσ ιςχφει.
2. Σθν αρικμ. Α2/29542/5347/1991 υα (ΦΕΚ Βϋ 707) «Χοριγθςθ αδειϊν κυκλοφορίασ Φ.Ι.Χ. αυτοκινιτων ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του ν. 1959/91», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3.Σθ διάταξθ του άρκρου 90 του Κϊδικα τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα που
κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του πδ 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά
όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98).
4.Σισ διατάξεισ του πδ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α) «Σροποποίθςθ του πδ 85/2012 (ΦΕΚ Αϋ 141) – Κδρυςθ Τπουργείου
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και μετονομαςία των Τπουργείων
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ ςε Τπουργείο Ανταγωνιςτικότθτασ και ςε Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων αντιςτοίχωσ».

5.Σισ διατάξεισ του άρκρου 4 του πδ 117/2012 (ΦΕΚ Αϋ 202) «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ και μετονομαςία Γενικϊν
Γραμματζων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων».
6.Σισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 329/4-7-2013 (ΦΕΚ 1655/Β) κοινισ απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων Τφυπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
Μιχαιλ Παπαδόπουλου», όπωσ ιςχφει.
7.Σθν ανάγκθ επανακακοριςμοφ των όρων και προχποκζςεων ζλξθσ ρυμουλκοφμενων από φορτθγά αυτοκίνθτα
ιδιωτικισ χριςθσ.
8.Ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ,
αποφαςίηουμε:
Οι παράγραφοι 8 και 9 του Κεφαλαίου Ε τθσ Α2/29542/5347/1991 υα (ΦΕΚ Βϋ 707) τροποποιοφνται ωσ εξισ:
«8. α. Επιτρζπεται ςε Φορτθγά αυτοκίνθτα ιδιωτικισ Χριςθσ (ΦΙΧ) κατθγορίασ Ν1 (οχιματα τθσ κατθγορίασ Ν που
ζχουν μζγιςτθ αποδεκτι μάηα φορτωμζνου οχιματοσ (ΜΑΜΦΟ) θ οποία δεν υπερβαίνει τουσ 3,5 τόνουσ) θ
ρυμοφλκθςθ ενόσ οχιματοσ κατθγορίασ Ο1 (οχιματα κατθγορίασ Ο που ζχουν ΜΑΜΦΟ θ οποία δεν υπερβαίνει τα 750
kg) και τροχόςπιτου ανεξαρτιτου ΜΑΜΦΟ, ανεξάρτθτα εάν το επάγγελμα ι θ επιχείρθςθ του προςϊπου, τθν οποία το
ΦΙΧ αυτοκίνθτο εξυπθρετεί, απαιτεί τθ χριςθ των προαναφερόμενων ρυμουλκοφμενων.
Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ εκδίδεται ειδικό ςθμείωμα ζλξθσ κατά τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο Γ τθσ αρικμ. 16823/78 υα
(ΦΕΚ Βϋ 524), το οποίο επζχει κζςθ άδειασ κυκλοφορίασ.
Για τθν ζλξθ ρυμουλκοφμενου κατθγορίασ Ο2 από Φορτθγά αυτοκίνθτα ιδιωτικισ Χριςθσ (ΦΙΧ) κατθγορίασ Ν1
εκδίδεται ενιαία άδεια κυκλοφορίασ.
β. Ειδικά για τθν περίπτωςθ ΦΙΧ αυτοκινιτου κατθγορίασ Ν1, το οποίο εξυπθρετεί επιχείρθςθ θ οποία αςχολείται με
τθν εμπορία ι παραγωγι τροχόςπιτων ι/και ρυμουλκοφμενων προοριηόμενων για τθ μεταφορά ςκαφϊν
αναψυχισ/λζμβων, και ανεξαρτιτωσ ΜΑΜΦΟ του δθμιουργοφμενου ςυρμοφ, είναι δυνατι θ ζλξθ διαφορετικοφ κάκε
φορά καινοφριου ιμεταχειριςμζνου τροχόςπιτου ι/και ρυμουλκοφμενου προοριηόμενου για τθ μεταφορά ςκαφϊν
αναψυχισ/λζμβων, που δεν ανικουν ςτθν επιχείρθςθ, για τθν εξυπθρζτθςθ των μεταφορικϊν αναγκϊν τθσ τελευταίασ,
εφόςον πλθροφνται και οι τεχνικοί όροι και προχποκζςεισ του Κεφαλαίου Γ τθσ αρικμ. 16823/78 υα (ΦΕΚ Βϋ 524) για
τθν ζλξθ αυτϊν.
γ. Για τισ περιπτϊςεισ ζλξθσ από ΦΙΧ αυτοκίνθτο κατθγορίασ Ν2 (οχιματα κατθγορίασ Ν που ζχουν ΜΑΜΦΟ θ οποία
υπερβαίνει τουσ 3,5 τόνουσ αλλά δεν υπερβαίνει του 12 τόνουσ), και Ν3 (οχιματα κατθγορίασ Ν που ζχουν ΜΑΜΦΟ θ
οποία υπερβαίνει τουσ 12 τόνουσ) εκδίδεται ενιαία άδεια κυκλοφορίασ.
Σα αυτοκίνθτα τθσ κατθγορίασ αυτισ (Ν2 και Ν3) επιτρζπεται να ζλκουν ρυμουλκοφμενο (διαςκευαςμζνο ι μθ) για τθ
μεταφορά εμπορευμάτων, υλικϊν ι οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ (μόνιμου ι αποςπϊμενου), για τθν εξυπθρζτθςθ των
μεταφορικϊν/λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον ο ιδιοκτιτθσ του ρυμουλκοφμενου ζχει ιδθ κζςει ςε
κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκίνθτο.
Σα μεταφερόμενα είδθ αναγράφονται επί τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του ΦΙΧ αυτοκινιτου ςτθν ςτιλθ των
παρατθριςεων, ενϊ επιτρζπεται θ μεταφορά διαφορετικϊν εμπορευμάτων/ειδϊν με το ΦΙΧ αυτοκίνθτο και το
ρυμουλκοφμενο, εφόςον πλθροφνται οι όροι και προχποκζςεισ του κεφαλαίου Β τθσ παροφςθσ απόφαςθσ.

9. α. Για τθ ςφνδεςθ των οχθμάτων τθσ παραγράφου 8 του παρόντοσ Κεφαλαίου (Ν1, Ν2 και Ν3) τθροφνται οι τεχνικοί
όροι και οι προχποκζςεισ τθσ 16823/78 υα (ΦΕΚ Βϋ 524) και για τθν οδιγθςι τουσ απαιτείται θ φπαρξθ τθσ αντίςτοιχθσ,
για τον εκάςτοτε δθμιουργοφμενο ςυνδυαςμό οχθμάτων, προβλεπόμενθσ άδειασ ικανότθτασ οδιγθςθσ.
ε περίπτωςθ που το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ του ΦΙΧ αυτοκινιτου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ρυμουλκοφμενου,
υπερβαίνει τουσ 3,5 τόνουσ, ζχουν εφαρμογι οι όροι και προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 του ν.
1959/1991 (ΦΕΚ Αϋ 123).
β. τθν περίπτωςθ, που μια επιχείρθςθ ζχει παραπάνω από μία δραςτθριότθτεσ, και εφόςον ιςχφουν οι όροι και οι
προχποκζςεισ του νόμου 1959/1991 και τθσ παροφςθσ απόφαςθσ, το ΦΙΧ αυτοκίνθτο μετά του ρυμουλκοφμενου του
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ, εφόςον γίνουν και οι απαραίτθτεσ προςκικεσ ςτθν
άδεια κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου αναφορικά με τα μεταφερόμενα είδθ.
γ. Κατά τα λοιπά, εξακολουκοφν να ιςχφουν τυχόν ειδικότερεσ διατάξεισ (υγειονομικζσ διατάξεισ, διατάξεισ περί
μεταφοράσ ηϊντων ηϊων κλπ) για τθ μεταφορά εμπορευμάτων, πζραν από το ΦΙΧ ρυμουλκό, και από το
ρυμουλκοφμενο όχθμα.
Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».

Ο Τφυπουργόσ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
Μιχαιλ Παπαδόπουλοσ

Ακριβζσ αντίγραφο
Γ. Σςαμαδιάσ

