
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αθήνα,  4  Νοεμβρίου 2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                      Αρ. Πρωτ. Δ13/ο/11170 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠ/ΞΗΣ & Λ. ΕΡΓΩΝ                                                  ΠΡΟΣ : Περιφερειακές Ενότητες 
Δ/νση Δ13                                                                               Δ/νσεις Τεχνικών Έργων 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 205                                                        (στις έδρες τους)  
Ταχ. Κώδικας: 115 23 
Πληροφορίες: Ε. Καραμπέτσου  
Τηλ. : 210 64 17 597  
 
ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν. 
4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11.10.2013), που αφορά τα Μηχανήματα Έργων»  

 
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του θέματος, τα 

Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) που έχουν εισαχθεί ή κατασκευαστεί στην Ελληνική 
επικράτεια μέχρι την 25.6.2010 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης 
τύπου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δύνανται να λάβουν απόφαση  έγκρισης 
τύπου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία 
εισαγωγής ή κατασκευής τους. 
 

Προκειμένου να ενταχθεί ένα Μ.Ε. στην ανωτέρω ρύθμιση, θα πρέπει : 
 
Α) Εάν έχει εισαχθεί στην Ελλάδα, να προσκομισθεί στην Διεύθυνση 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13) της Γ.Γ.Δ.Ε.  
βεβαίωση τελωνείου ή άλλο παραστατικό στοιχείο (π.χ. τιμολόγιο αγοράς) που να 
αποδεικνύει την εισαγωγή του εν λόγω Μ.Ε. στην Ελλάδα, πριν την 25.6.2010. 
Σε περίπτωση εισαγωγών από τρίτες χώρες, η ημερομηνία διάθεσης στην αγορά 
είναι η ημερομηνία εκτελωνισμού από το Τελωνείο εισαγωγής στην Ελλάδα. 
 
Β) Εάν έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής δεν έχει μεριμνήσει για 
την έκδοση έγκρισης τύπου, θα πρέπει να προσκομιστεί τιμολόγιο αγοράς από τον 
αγοραστή που να αποδεικνύει  ότι το Μ.Ε. έχει διατεθεί στην Ελληνική αγορά πριν 
την 25η /6/2010. 

 
Διευκρινίζεται  ότι τα Μ.Ε., τα οποία εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση θα πρέπει 

για να τύχουν έκδοσης έγκρισης τύπου, να προσκομισθούν στην ανωτέρω Δ/νση τα 
απαιτούμενα από την ΚΥΑ 4800/30.5.2003 (ΦΕΚ 708Α/4.6.2003) δικαιολογητικά. 

 
Όσον αφορά τη δήλωση συμμόρφωσης (ή πιστότητας) ΕΚ, γίνεται αποδεκτή και 

εκείνη που έχει συνταχθεί από το άτομο εκείνο  που θα διαθέσει  στην αγορά το 
Μηχάνημα Έργου (δηλαδή τον εισαγωγέα) ή τον ιδιοκτήτη του Μηχανήματος Έργου, 
εφόσον α) το έχει εισάγει μόνος του β) το έχει αγοράσει από άλλον ιδιοκτήτη και γ) 
όταν έχει διακόψει τη λειτουργία της η Επιχείρηση που εισήγαγε το Μηχάνημα 
Έργου.  

Επισημαίνουμε δε, ότι τις ίδιες υποχρεώσεις κατάρτισης δήλωσης πιστότητας ΕΚ 
υπέχουν και τα άτομα που συναρμολογούν μηχανές ή μέρη μηχανών ή εξαρτήματα 
ασφαλείας διαφορετικής προέλευσης ή που κατασκευάζουν το μηχάνημα ή το 
εξάρτημα ασφαλείας για δική τους χρήση, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του 
άρθρου 9 του Π.Δ. 18/1996. 



Υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 764/2008 «Ένας 
εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται επίσης κατασκευαστής και συνεπώς υπόκειται στις 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το 
εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο 
που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.» 

Όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, η υποχρέωση δήλωσης πιστότητας 
ΕΚ ως και σήμανσης CE δεν απαιτείται για εκείνα τα Μ.Ε. τα οποία έχουν 
κατασκευαστεί πριν από τον Σεπτέμβριο 1993. 

Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα 
εντολοδόχου του  

β) Περιγραφή του μηχανήματος, δηλαδή όνομα κατασκευαστή, τύπος, αριθμός 
σειράς κ.λπ. 

γ) Όλες τις σχετικές διατάξεις (δηλαδή κοινοτικές Οδηγίες ή Ευρωπαϊκά 
εναρμονισμένα Πρότυπα) στις οποίες ανταποκρίνεται το μηχάνημα. 

δ) Στοιχεία του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για 
λογαριασμό του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου 
του. 

Όσον αφορά δε τις εκπομπές ρύπων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων 
από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που έχουν τοποθετηθεί στα εν λόγω Μ.Ε., 
σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 4199 «εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που 
ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατασκευής τους». 

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για 
ενημέρωση τους και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος 
«Διαύγεια». 
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