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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της εγκυκλίου Ε. 33/2006 (Α.Π. Δ13ε/ο/21814/4.12.2006

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

Μετά την ψήφιση του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α) «Τροποποιήσεις στην

νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων

και μελετών και άλλες διατάξεις», με τον οποίον ρυθμίστηκαν μεταξύ άλλων και

ζητήματα μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.), εκδόθηκε η Εγκύκλιος Ε33/2006 για την

παροχή σχετικών οδηγιών.

Ειδικότερα με το άρθρο 6 του ν. 3481/2006, αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν.

2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές

ρυθμίσεις» και με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αυτού, απαλλάσσονται της
επιβολής του ετήσιου τέλους χρήσης μηχανημάτων έργων «τα ερπυστριοφόρα
πάσης φύσεως, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και τα περονοφόρα, ανεξαρτήτως αν
κινούνται με κινητήρες ηλεκτρικούς ή εσωτερικής καύσεως. Στις περιπτώσεις
αυτές τίθεται ειδική επισημείωση επί της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
περί απαγόρευσης κυκλοφορίας του στις οδούς της χώρας ».

Ακολούθως με την παράγραφο Β2 της Εγκυκλίου Ε33/2006, προστέθηκαν

στα μηχανήματα έργων που απαλλάσσονται του τέλους χρήσης και οι εξέδρες
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εργασίας, καθ’ υπέρβαση του ν. 3481/2006, θεωρούμενες ότι αυτές υπάγονται στα

περονοφόρα (ανυψωτικά μηχανήματα).

Όμως οι εξέδρες εργασίας δεν μπορούν, από τεχνική, επιστημονική και

ορθολογική άποψη, να υπαχθούν στα περονοφόρα και να απαλλαγούν από την

υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους χρήσης μηχανημάτων έργων, καθόσον:

1. Οι εξέδρες εργασίας, όπως και τα ερπυστριοφόρα, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και

τα περονοφόρα, αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες στον πίνακα κατάταξης

μηχανημάτων έργων που έχει συντάξει η Δ/νση Δ13 και συμπληρώνεται

σταδιακά με βάση τα νέα είδη μηχανημάτων έργων που τίθενται σε κυκλοφορία.

2. Οι εξέδρες εργασίας δεν φέρουν περόνες φέρουν όπως τα περονοφόρα και ως

εκ τούτου ουδεμία συνάφεια υφίσταται μεταξύ περονοφόρων και εξεδρών

εργασίας.

Για τους ανωτέρω λόγους τροποποιούμε την Εγκύκλιο Ε. 33/2006, με

διαγραφή του εδαφίου « Στα περονοφόρα (ανυψωτικά μηχανήματα) υπάγονται
και οι εξέδρες εργασίας »,  τελευταία φράση της πρώτης σελίδας της εν λόγω
Εγκυκλίου.

Συνεπώς στο εξής θα καταβάλλονται για τις εξέδρες εργασίας τα ετήσια
τέλη χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3481/2006.

Η Δ/νση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού

(Δ13) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου μας παρακαλείται

όπως προβεί στην βεβαίωση των τελών χρήσης όλων ανεξαιρέτως των εξεδρών

εργασίας, για το τρέχον έτος.

Οι Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που

έχουν την αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας των Μ.Ε., οφείλουν να

καλέσουν τους κατόχους των εξεδρών εργασίας και να απολείψουν από τις άδειες

κυκλοφορίας των οχημάτων τους την ειδική επισημείωση, περί απαγόρευσης

κυκλοφορίας τους στις οδούς της χώρας

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι όλων των φορέων του

δημόσιου φορέα που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τα ΜΕ, για την πιστή

εφαρμογή της.
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