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Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,  
 
 
 
Επιθυμούμε να φέρουμε στην προσοχή σας την ισχύουσα νομοθεσία για τα 
μηχανήματα έργου, που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, για το σύνολο σχεδόν 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων και η μη εισέτι αντιμετώπισή του δημιουργεί 
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους. 
 
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θέλουμε να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 «Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας», για τα μηχανήματα έργου, δηλαδή τα ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα 
ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα παντός τύπου, όπως τύπου ΚΛΑΡΚ, τα οποία 
εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 και αφορούν στις εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς 
φορτίων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1032/166/5.3.2013 Υπουργική Απόφαση, δεν 
υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, και κυκλοφορίας με πινακίδα 
αριθμού κυκλοφορίας εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά αποκλειστικά 
για χρήση εντός εγκατάστασης. 
 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΜ/οικ/4642/18.2.2015 εκδοθείσα διευκρινιστική 
εγκύκλιο του Τμήματος Μηχανημάτων Έργων και Έγκρισης Τύπου του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η ανωτέρω αναφερόμενη ρύθμιση 
αφορά μόνο στα Μηχανήματα Έργου που κινούνται μόνο εντός χώρου της 
Εφοδιαστικής (Logistics). 
 
Ωστόσο, όπως είναι  γνωστό, Μηχανήματα Έργου διαθέτουν και οι μεταποιητικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες για την κάλυψη των αναγκών τους χρησιμοποιούν αυτά σε 
εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων είτε εντός των χώρων παραγωγής είτε 
στους αύλιους χώρους τους. Δηλαδή, η χρήση των Μηχανημάτων σ΄ αυτές είναι 
αντίστοιχη με εκείνη στις επιχειρήσεις Logistics.   
 
Παρά ταύτα, για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, παραμένει σε ισχύ η νομοθεσία που 
τις υποχρεώνει, ως κατόχους μηχανημάτων έργου, (τα οποία ωστόσο λειτουργούν 



ακριβώς υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως και τα μηχανήματα έργου της 
Εφοδιαστικής), να προβαίνουν στις διαδικασίες έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και 
πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η υποχρέωση αυτή 
δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε βάρος των μεταποιητικών επιχειρήσεων, συμβάλει 
στην επιβάρυνση του κόστους παραγωγής και επιδρά αρνητικά στην εύρυθμη 
λειτουργία και την ανταγωνιστικότητά τους. 
 
 
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
 
Επειδή πιστεύουμε ότι και εσείς κατανοείτε το πρόβλημα που έχει προκύψει για τις 
ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις παρακαλούμε πολύ για την άμεση επανεξέταση 
του, με σκοπό την οριστική νομοθετική διευθέτησή του έτσι ώστε να αναθεωρηθούν 
οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην υποχρέωση των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων – κατόχων μηχανημάτων έργου να προβαίνουν στις διαδικασίες 
έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας για τα 
μηχανήματα έργου, όταν αυτά τα μηχανήματα έργου προορίζονται για χρήση εντός 
των χώρων παραγωγής ή και εντός του αύλιου χώρου των επιχειρήσεων. Οι δε άδειες 
κυκλοφορίας αλλά και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας να αφορούν μόνο στα 
μηχανήματα έργου που κινούνται σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για 
δημόσια κυκλοφορία. 
 
 
Βέβαιοι για την άμεση ανταπόκρισή σας. 
 

 
 

Με τιμή 

 
         ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΟΝΤΑΣ                                           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

( http://www.sbtke.gr ) 


