
Υ.Α. Οικ. 45588/2076 (Β 1100 / 02) 
(Κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) 

 

«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πιστοποίηση του έτους 

κατασκευής του πλαισίου λεωφορείων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν ως αστικά ή 

υπεραστικά». 

Ο υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών 

Έχοντας υπόψη: 

 

  1. Τις διατάξεις: 

 

    α. Της παρ. 8, του άρθρου 12, του Ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των 

δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια 

χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». 

   β. Των άρθρων 88 και 89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με 

το Ν. 2696/1999 (Α57). 

   γ. Του άρθρου 29 A του Ν. 1558/1985 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» 

όπως αυτό προστέθηκε με  το άρθρο 27 του ν 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 1, παρ 2α του Ν. 2469/1997 (Α38). 

  2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απατούνται για 

την πιστοποίηση του έτους κατασκευής του πλαισίου αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, 

καινούργιων και μεταχειρισμένων, που πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση ήδη 

κυκλοφορούντων. 

  3.Το γεγονός, ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

  1.  Η  πιστοποίηση του έτους κατασκευής του πλαισίου των αστικών και υπεραστικών 

λεωφορείων, γίνεται με βάση: 

   α. Την έγκριση τύπου του λεωφορειακού πλαισίου του λεωφορείου ή του πλήρους 

λεωφορείου υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει από αυτήν το ζητούμενο στοιχείο, από την 

ανάλυση του αριθμού πλαισίου [χαρακτηριστικού αριθμού αναγνώρισης (VIN)] του 

οχήματος, ή 

   β. Ειδικές καταστάσεις, που συντάσσονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους 

κατασκευαστές των λεωφορείων ή των λεωφορειακών πλαισίων και αποστέλλονται στις 

Υπηρεσίες  Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

 

  2. Σε περίπτωση που πιστοποίηση του έτους κατασκευής του πλαισίου των 

λεωφορείων δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1, αυ-

τή θα γίνεται με βάση: 

   α. πρωτότυπη βεβαίωση του επίσημου αντιπρόσωπου του εργοστασίου κατασκευής 

τους στη Χώρα μας, ή 

   β. πρωτότυπη βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου του λεωφορείου ή 

του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα αγοράς του λεωφορείου, επικυρωμένη από το 

εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο της έδρας τους. 

 

3. Αρμόδια Υπηρεσία για την πιστοποίηση του έτους κατασκευής του πλαισίου των 

λεωφορείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου η έδρα του λεωφορείου. 



  4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2002 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 

 

Για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες και Δήμους, μετά την κατάργηση των 

Νομαρχών, Νομαρχιακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων βλέπε σχετικά άρθρα 

Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
 

 


