ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γεν. Δ/νση Οδικής Ασφάλειας

Αρ. Πρωτ.: ΦΑ2/57892/3788/21-10-2014

ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών με υπεραστικά - ημιαστικά και τουριστικά
λεωφορεία.
ΣΧΕΤ.: 1- Αρ. 4124/7-10-14 επιστολή της ΠΟΑΥΣ.
2- Υ.Α. 17910/1225/14 (Β 2129).
Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασκούντων το έργο της μεταφοράς
μαθητών με
υπεραστικά ή τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 της β. σχετικής
απόφασης διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η αναφερόμενη στις παραγράφους 5.1 ή
5.2. του προαναφερθέντος
άρθρου πρόσθετη παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας για τα παρακάτω λεωφορεία,
εφόσον βέβαια τα αναφερόμενα στοιχεία προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας :
1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ – ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ : Στην παράγραφο 5.1 του άρθρου 7 της β.
σχετικής απόφασης
υπάγονται (δηλαδή έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με την υ.α. 37492/1795/03 (Β 922) ή
58487/2655/03/04 (Β 607/04)) μόνο τα λεωφορεία του πίνακα. Αυτό τεκμαίρεται από
αναγραφή
κάποιου από τους παρακάτω τύπους, στο πεδίο 28 (Είδος Αμάξης) του νέου τύπου
άδειας κυκλοφορίας είτε στη θέση «Τύπος Αμάξης» του παλαιού τύπου άδεια
κυκλοφορίας.
1 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η6Μ
2 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η7Μ
3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η8Μ
4 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η9Μ
5 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η10Μ
6 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η11Μ
7 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η12Μ
8 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η13Μ
9 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η16Μ
10 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ Η14Μ
11 ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
12 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
13 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ10Μ
14 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ11Μ
15 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ12Μ
16 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ13Μ
17 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ14Μ

18 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ15Μ
19 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ18Μ
20 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ19Δ
21 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ20Δ
22 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ15Δ
23 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ6Μ
24 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ7M
25 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ8Μ
26 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Υ9Μ
2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ: Στην παράγραφο 5.2. του άρθρου 7 της β. σχετικής απόφασης
υπάγονται (δηλαδή έχουν συστήματα συγκράτησης) όσα οχήματα ταξινομήθηκαν με
την κυα 61841/4522/05/06 (Β 851) ή μεταγενέστερη. Αυτό διασφαλίζεται στις νέου
τύπου άδειες κυκλοφορίες εφόσον αναγράφεται στο πεδίο (Κ) «ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ» κάποια Ευρωπαική Εγκριση Τύπου π.χ. e?*2007/46*????*??
(στο παράδειγμα μόνο οι έντονοι χαρακτήρες παραμένουν σταθεροί οι λοιποί (?) είναι
αριθμοί που αλλάζουν ανάλογα με την έγκριση τύπου).
Τα λοιπά τουριστικά λεωφορεία που «υπάγονται» στην παράγραφο 5.2. του άρθρου 7
αντί της αναφερόμενης σε αυτήν παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας, γίνεται δεκτή
και βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στη βεβαίωση
αυτή θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός πλαισίου του λεωφορείου
και ότι φέρει συστήματα συγκράτησης σύμφωνα με την … (θα αναγραφεί από την
υπηρεσία η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία ταξινομήθηκε το λεωφορείο).
Για να είναι σύμφωνο με την προαναφερθείσα απόφαση και για τη διευκόλυνση σας,
υπενθυμίζουμε ότι τα λεωφορεία αυτά θα πρέπει να έχουν ταξινομηθεί, (συνεπώς και
να αναγραφεί στη βεβαίωση), σύμφωνα με την υ.α. 61841/4522/05/06 (Β 851)
αναφορικά με τα συστήματα συγκράτησης (γίνονται δεκτές για τις ζώνες και τα
συστήματα συγκράτησης η οδηγία 2005/40 ή μεταγενέστερη) ενώ γίνονται δεκτά και
εκείνα που ταξινομήθηκαν με ευρωπαική έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία
2007/46/ΕΚ .
Για την έκδοση της βεβαίωσης ο ιδιοκτήτης καταθέτει αίτηση και φωτοαντίγραφο της
άδειας κυκλοφορίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ. Παπαδόπουλος

