
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΕΗ3/0/1739/1984

Τροποποίηση της αριθ. ΕΗ3/0/15697/16.7.80 κοινής αποφάσεως των
Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών «περί κατατάξεως
μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα».
(ΦΕΚ 26/Β/17.1.1984)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 και την §3 του άρθρου 84 του Ν. 614/77 «περί κυρώσεως του κώδικα
οδικής κυκλοφορίας» ως και τις λοιπές σχετικές με τα μηχανήματα έργων διατάξεις
του ίδιου Νόμου.
2. Το γεγονός ότι έχουν παρουσιασθεί περιπτώσεις Μηχανοκίνητων οχημάτων
αμφισβητούμενου χαρακτήρα.
3. Την αριθ. ΕΗ3/0/15697/16.7.80 (ΦΕΚ 709/Β/80) κοινή απόφαση των Υπουργών
Δημ. Έργων και Συγκοινωνιών που αναφέρεται στο θέμα.
4. Την αριθ. 2617/1982/26.5.82 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα
Δ’), σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται η ανωτέρω ΕΗ3/0/15697/16.7.80 κοινή
υπουργική απόφαση κατά το μέρος αυτής που ορίζει ως προϋπόθεση για το
χαρακτηρισμό γερανοφόρου οχήματος ως μηχανήματος έργων, όπως αυτό ανήκει σε
οργανισμό ή επιχείρηση κατασκευής και συντηρήσεως οδικών ή άλλων τεχνικών
έργων και δέχεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα.
5. Το από 31.10.83 Πρακτικό των Γεν. Γραμματέων και αρμοδίων υπηρεσιακών
παραγόντων Δημ. Έργων και Συγκοινωνιών, κατά το οποίο παρίσταται ανάγκη
τροποποιήσεως της ανωτέρω κοινής αποφάσεως ως προς το Κεφ. Β αυτής που
αναφέρεται στη συγκρότηση επιτροπής εξετάσεως περιπτώσεων οχημάτων
αμφισβητούμενου χαρακτήρα, αποφασίζουμε:
1.Αποδεχόμενοι την αριθ. 2617/1982/26.5.82 απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, τροποποιούμε την παρ. 3α του Κεφ. Α της αριθ.ΕΗ3/0/15697/16.7.80
κοινής υπουργικής αποφάσεως (ΦΕΚ 709/Β/80) εις τρόπον ώστε:
«Τα γερανοφόρα οχήματα πάσης φύσεως κατατάσσονται στην κατηγορία των Μ.Ε.,
εφόσον  πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 614/77 (όπως οι διατάξεις αυτές
ερμηνεύθηκαν από την §1 της ίδιας αυτής απόφασης αριθ. ΕΗ3/0/15697/16.7.80) και
ανήκουν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που έχουν αντικείμενο
την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων».
Αυτό θα αποδεικνύεται με βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.
2. Τροποποιούμε το Κεφ. Β της υπόψη αποφάσεως και συγκροτούμε επιτροπή
κατατάξεως οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα αποτελούμενη από τους:
α) Δ/ντή της Δ/νσεως ΕΗ3 του ΥΠ.Δ.Ε.
β) Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδος Τεχνικής αυτοκινήτων του Υπ.
Συγκοινωνιών.
γ) Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδος Εθνικών Εμπορευματικών μεταφορών
του Υπ. Συγκοινωνιών.
δ) Προϊστάμενο του τμήματος Β της Δ/νσεως ΕΗ3 του ΥΠ.Δ.Ε.
Η αυτή Επιτροπή εκτός από τα ανωτέρω θέματα θα γνωμοδοτεί και για άλλα γενικώς
συναφή θέματα μηχανοκινήτων οχημάτων. Στην Επιτροπή αυτή θα προεδρεύει ο
κατά βαθμό αρχαιότερος. Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής θα τίθενται υπόψη των
Γεν. Γραμματέων των Υπουργείων Δημ. Έργων και Συγκοινωνιών για την έκδοση
σχετικής κατά περίπτωση αποφάσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1983
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