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τη Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

  
Κοινοποίηση 
1. Βουλευτή κ. Βασίλη Βιλιάρδο  
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
Δια της Βουλής των Ελλήνων 
 

 

 
Θέμα: « Υπηρεσία Έγκρισης Τύπου εγχωρίων δικύκλων, τρικύκλων και τετράκυκλων» 

 
Σχετ: Η Ερώτηση 1014 /01.10.2019 του Βουλευτή κ. Βασίλη Βιλιάρδου 
 

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Με τον κανονισμό ΕΕ 168/2013 και την οδηγία ΕΚ 2007/46, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο 

Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 29949/1841/09 (Β’ 2112) και ισχύει, ορίστηκαν οι διαδικασίες, μεταξύ 

άλλων, για την έκδοση έγκρισης τύπου οχημάτων κατηγοριών L1-L7 (μοτοποδήλατα, 

μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα, ελαφρά τετράκυκλα) καθώς και για τα οχήματα των κατηγοριών Μ, 

Ν, Ο (επιβατικά, φορτηγά, ρυμουλκούμενα). 

1. Η υπηρεσία μας εφαρμόζει πλήρως τις ανωτέρω κανονιστικές πράξεις, τόσο του κανονισμού 

ΕΕ 168/2013, όσο και της οδηγίας ΕΚ 2007/46, όσον αφορά τις εγκρίσεις τύπου. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ΠΔ 123/2017 (Α’ 151) η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει οριστεί ως η εγκριτική αρχή και για τις δυο 

ανωτέρω κανονιστικές πράξεις. Πιστεύουμε ότι ο όρος «γραφείο έγκρισης τύπου» αντιστοιχεί 

στον ορισμό «εγκριτική αρχή», δεδομένου ότι στις ανωτέρω κανονιστικές πράξεις δεν 

προβλέπεται ο όρος αυτός. 
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Στο σημείο αυτό, και για την κατανόηση των υπολοίπων απαντήσεων, θα πρέπει να 

αναφέρουμε μερικά διαδικαστικά θέματα που αφορούν τις εγκρίσεις τύπου. 

Για την έκδοση έγκρισης τύπου, ο κατασκευαστής ενός οχήματος υποβάλει αίτηση μόνο σε μια 

εγκριτική αρχή χώρας μέλους της ΕΕ, η δε έγκριση τύπου του οχήματος που θα εκδοθεί ισχύει 

για όλα τα κράτη μέλη. Επίσης, στο πλαίσιο της έκδοσης της έγκρισης τύπου του οχήματος 

απαιτείται η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων των επιμέρους κανονιστικών πράξεων που 

προβλέπονται (μέτρηση θορύβου, καυσαερίων, φρένων, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 

κλπ). Οι ανωτέρω έλεγχοι και δοκιμές διενεργούνται από φορείς (κυρίως διαφορετικούς από 

τις εγκριτικές αρχές), που έχουν την προβλεπόμενη επάρκεια και εγκαταστάσεις, οι οποίοι 

ονομάζονται Τεχνικές Υπηρεσίες (Τ.Υ.) και ορίζονται από την εγκριτική αρχή, εφόσον 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προτύπων (πχ ΕΝ 17020, 17025, 17021) και των σχετικών 

κανονιστικών πράξεων. 

Στη χώρα μας έχουν οριστεί Τ.Υ., για ελέγχους που προβλέπονται για τα οχήματα των 

κατηγοριών Μ, Ν, Ο επειδή δραστηριοποιούνται κατασκευαστές οχημάτων (πλήρων ή 

ολοκληρωμένων) των κατηγοριών αυτών, και εκδίδονται σχετικές εγκρίσεις τύπου. Για τα 

οχήματα των κατηγοριών L1-L7 δεν έχουν οριστεί Τ.Υ. δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 

κατασκευαστές που να ενδιαφέρονται για έγκριση τύπου οχημάτων. Συγκεκριμένα, όσες φορές 

έγιναν σχετικές, προφορικές διερευνητικές ερωτήσεις ενδιαφερόμενων, και η Υπηρεσία μας 

ζήτησε να κατατεθεί γραπτό αίτημα, προκειμένου να προχωρήσει σε ενδεχόμενες περαιτέρω 

ενέργειες ενημερώνοντας την πολιτική ηγεσία, κανείς μέχρι σήμερα δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφέρουμε ότι η διατήρηση των συστημάτων ποιότητας και 

επάρκειας από τις Τ.Υ. είναι κοστοβόρος, και κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για το θέμα 

αυτό, ζητείται η ύπαρξη πιθανού πελατολογίου με σκοπό να κατατεθεί αίτημα για ορισμό. 

3. Σχετικά με το κόστος ίδρυσης «γραφείου εγκρίσεων τύπου», εφόσον και πάλι εννοείται η 

εγκριτική αρχή, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, το επιπλέον έργο, που θα προέκυπτε, για την 

υπηρεσία μας, που έχει οριστεί ως εγκριτική αρχή, από την τυχόν προσθήκη έργου για τον 

ορισμό και την παρακολούθηση των Τ.Υ. και εγκρίσεων τύπου, για τις κατηγορίες των ελαφρών 

οχημάτων, κατηγοριών L1 έως L7, θα απαιτήσει: 

 α) επιπλέον προσωπικό, τεχνικών και ειδικών προσόντων, αναλόγως και με τον αριθμό των 

κατασκευαστών και των εγκρίσεων τύπου, που επιπροσθέτως θα επιβαρύνουν την Υπηρεσία 

μας, 

 β) ικανό προηγούμενο χρόνο εκπαίδευσης για την απόκτηση επάρκειας χειρισμού τέτοιων 

θεμάτων. 

Επομένως, αν το ενδιαφέρον για την εκτέλεση τέτοιου έργου εντός των ορίων της χώρας μας 

είναι υπαρκτό και μπορεί να καταγραφεί επίσημα, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και 



 
 

Μεταφορών θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων 

να ενισχυθεί με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

4. Το κόστος της έγκρισης τύπου για τον κατασκευαστή χωρίζεται σε δυο τμήματα: 

α) σε αυτό προς την εγκριτική αρχή που είναι το τέλος των 120€ ανά έγκριση τύπου όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 3 της 8913/1089/19-02-2013 (ΦΕΚ Β’ 501/5-03-2013) απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών, και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων, και, 

β) στο κόστος των ελέγχων και δοκιμών που εισπράττεται από τις Τ.Υ. που δεν είναι γνωστό 

ακριβώς γιατί εξαρτάται από το πλήθος των ελέγχων και δοκιμών που απαιτούνται λόγω της 

εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων. 

      

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εσωτερική διανομή: 

1)  Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 

2)  Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών 

Ο Υφυπουργός 
Υποδομών & Μεταφορών 

 
 
 

    Ιωάννης Κεφαλογιάννης 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Αναστασία Θηραίου 
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