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Πξνο: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΟΓΙΚΩΝ ΔΜΠ/ΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
Τπ’ όςηλ θπξίνπ Παπαηξηαληαθύιινπ
ΘΕΜΑ: Μεηαθορά ρσμοσλκοσμένων, ημιρσμοσλκοσμένων, άνεσ ή μεηά κινηηήρος,
με πινακίδα «Ρ» ζε θορηηγά Δ.Χ. επικαθήμενα κοινού θόρηοσ
Κύξηε Γηεπζπληά,
Με ην ππ’ αξηζκ. 41/32766/2597/30/05/2005 έγγξαθό ζαο απαγνξεύεηαη ε θόξησζε
πνιπάξηζκσλ ξπκνπιθνπκέλσλ, εκηξπκνπιθνπκέλσλ ην έλα πάλσ ζην άιιν, όηαλ απηά
είλαη θελά θαη δελ ππάξρεη έξγν κεηαθνξάο.
Σν έγγξαθν ηνπ Π..Υ.Δ.Μ. κε αξηζκ. πξση. 7906/18-1-10 δεηνύζε ηε κε εθαξκνγή
ηεο εγθπθιίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξεη ζ’ απηό.
Η απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο κε ην έγγξαθν ππ’ αξηζκ. πξση. Β1/38852/3703
από 5/8/2010 πξνο ηνλ Π..Υ.Δ.Μ. αλαθέξεη ηα εμήο: «Γηα ηε κεηαθνξά θνξηεγώλ
κεγαιύηεξνπ κηθηνύ βάξνπο θαη θπξίσο βαξέσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, ηα νπνία δελ
κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ κε απηνθηλεηνθόξεο, δελ ππάξρεη εηδηθά δηαζθεπαζκέλν όρεκα
αιιά ε κεηαθνξά γίλεηαη κε θνξηεγά απηνθίλεηα πιαηθόξκεο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα
γηα αζθαιή θόξησζε θαη κεηαθνξά βαξέσλ νρεκάησλ».
Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη:
1) αλ ην Φ.Γ.Υ. ξπκνπιθό κεηά ξπκνπιθνπκέλνπ κε άδεηα θπθινθνξίαο θνηλνύ
θόξηνπ δύλαηαη λα κεηαθέξεη επηθαζήκελν άλεπ θηλεηήξνο (θαξόηζα) επί ηνπ
ξπκνπιθνπκέλνπ,
2) αλ Φ.Γ.Υ. ξπκνπιθό κεηά ξπκνπιθνπκέλνπ κε άδεηα θνηλνύ θόξηνπ δύλαηαη λα
κεηαθέξεη επί ηνπ ξπκνπιθνπκέλνπ άιινπ Φ.Γ.Υ. ή Ι.Υ. ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην κέγηζην
βάξνο-ύςνο-πιάηνο πνπ νξίδεη ην Π.Γ. 1161/77,
3) αλ ζηελ άδεηα Φ.Γ.Υ. ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ηύπνο πιαηθόξκαο, θνηλνύ
θόξηνπ θ.ιπ.,
4) αλ Φ.Γ.Υ. ςπγεία εζληθώλ κεηαθνξώλ δύλαληαη λα κεηαθέξνπλ άιια πξντόληα
από απηά πνπ νξίδεη ε άδεηά ηνπο (λσπά θαηεςπγκέλα) όπσο π.ρ. απνμεξακέλα
ινπινύδηα, απνξξππαληηθά, ραξηηθά, θαθέ θ.ιπ., κε πξόζρεκα όηη ππάξρεη ρώξηζκα
ζαιάκνπ θαη αλ ην ρώξηζκα ζαιάκνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο
ηνπ ςπγείνπ.
αο ζέηνπκε ηα εξσηήκαηα απηά δηόηη ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα, από ειέγρνπο
πνπ έρεη θάλεη ην πλδηθάην, παξαηεξείηαη λα κεηαθέξνληαη επηθαζήκελα άλεπ θηλεηήξνο
κε «Ρ» πηλαθίδεο (θαξόηζεο 12 κέηξσλ ή 6 κέηξσλ ην έλα πάλσ ζην άιιν) ζε Φ.Γ.Υ.

επηθαζήκελα θνηλνύ θόξηνπ. Δπίζεο παξαηεξείηαη ζε Φ.Γ.Υ. επηθαζήκελα λα κεηαθέξνληαη
άιια Φ.Γ.Υ. κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, αιιά όρη γηα εκπνξία Φ.Γ.Υ. (ησλ νπνίσλ ην ηνλάδ
είλαη από 2 κέρξη 10 ηόλνπο κηθηό). αο επηζεκαίλνπκε όηη νη πιαηθόξκεο θνηλνύ θόξηνπ
δελ είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ώζηε λα ππάξρεη αζθαιή θόξησζε γηα κεηαθνξά
βαξέσλ νρεκάησλ θαη ξπκνπιθνπκέλσλ άλεπ θηλεηήξνο.
Παξαθαινύκε λα καο απαληήζεηε ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, δηόηη ππάξρεη
πξόβιεκα ζηε θόξησζε ησλ πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο.
ΣΟ Γ..
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ι. ΠΑΠΑΓΑΚΗ

Μ. ΓΔΡΜΑΣΗ

