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ΘΕΜΑ: Εξαίρεση κατηγορίας κυκλοφορούντων ΦΔΧ αυτοκινήτων από την υποχρέωση 
εφοδιασμού με ηλεκτρονικό σήμα
ΣΧΕΤ.: (1) Η αριθμ. Γ5/39124/3125/05.02.2008 Υ.Α. σχετικά με το ηλεκτρονικό αναγνώσιμο 
σήμα των ΦΔΧ αυτοκινήτων

(2) Το αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ36809/3041/27-6-2008 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, και κατόπιν ερωτημάτων από τις αρμόδιες 
ελεγκτικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή από 01.10.2008 της αριθμ. 
Γ5/39124/3125/05.02.2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 213 Β ') περί υποχρέωσης εφοδιασμού των Βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου Δημόσιας Χρήσης με 
ηλεκτρονικό σήμα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ϊ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω Υ.Α. για τη χορήγηση του ηλεκτρονικά 
αναγνώσιμου σήματος απαιτείται η ύπαρξη Ειδικού Αριθμού Δικαιώματος δηλ. η προηγούμενη 
απογραφή του ΦΔΧ αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την Γ6/39455/3272/4-7-2003 εγκύκλιο, ΦΔΧ 
αυτοκίνητα που δέν έχουν απογραφεί, μπορούν να κυκλοφορούν, μόνο εφόσον έχουν 
εφοδιαστεί με προσωρινή βεβαίωση κυκλοφορίας λόγω δικαστικής εκκρεμότητας. Σύμφωνα με 
τα ανωτέρω, ΦΔΧ αυτοκίνητα που δεν έχουν απογραφεί και ως εκ τούτου δε φέρουν το 
ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα και να επιδεικνύουν σε κάθε 
σχετικό έλεγχο την προσωρινή βεβαίωση κυκλοφορίας (τρέχοντος έτους) της αριθμ. 
Γ6/39455/3272/4-7-2003 εγκυκλίου ΥΠΜΕ της οικείας νομαρχιακής Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Για την έκδοση της προαναφερόμενης βεβαίωσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
προσκομίζουν στην υπηρεσία πρόσφατο (μέχρι τριών μηνών πριν από την υποβολή αίτησης 
στην υπηρεσία) πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του οικείου Δικαστηρίου, με το οποία θα 
βεβαιώνεται, ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα και δεν έχει 
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Το Πιστοποιητικό του Δικαστηρίου, θα επισυνάπτεται στη σχετική 
βεβαίωση της υπηρεσίας και θα αποτελούν ενιαίο σώμα προς τυχόν έλεγχο.

ϋ. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου, σε περίπτωση που διαπιστώνουν, ότι τα παραπάνω 
αυτοκίνητα (μετά την 01.10.2008 για τα Βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων ΔΧ 
και μετά την 01.01.2009 για φορτηγά αυτοκίνητα κοινού φόρτου ΔΧ) κυκλοφορούν χωρίς να 
είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικό σήμα και χωρίς να υπάγονται στην εξαίρεση της περίπτωσης 
ί, θα εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 4 της ως άνω ΥΑ και του 
άρθρου 4 του Ν. 3446/2006.



ϊϋ. Τ έλος, επισημαίνεται, ότι η αριθμ. Γ5/39124/3125/05.02.2008 Υ.Α. εφαρμόζεται 
αποκλειστικά στα Δημοσίας Χρήσης Φορτηγά αυτοκίνητα και όχι στα Ιδιωτικής Χρήσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Σ. Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: (1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Μ.Ε. (1)
(2) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Μεταφορών (1)
(3) Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής ΥΠΜΕ (1)
(4) Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών - Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών (3)

ΓΟροΙ


