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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αθήνα,  4  Νοεµβρίου 2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                      Αρ. Πρωτ. ∆13/ο/11170                                                    
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ                                    
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠ/ΞΗΣ & Λ. ΕΡΓΩΝ                                    ΠΡΟΣ : Περιφερειακές Ενότητες 
∆/νση ∆13                                                                     ∆/νσεις Τεχνικών Έργων  
Ταχ. ∆/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 ∆ιεύθυνση 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών και Μηχανικού Εξοπλισµού (∆13) της Γ.Γ.∆.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.   

 
∆ιευκρινίζεται  ότι τα Μ.Ε., τα οποία εµπίπτουν στην ανωτέρω ρύθµιση θα πρέπει για 

να τύχουν έκδοσης έγκρισης τύπου,  να προσκοµισθούν στην ανωτέρω  ∆/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.∆. 
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 ∆ηµοσίων Έργων 
(www.ggde.gr)  και  στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράµµατος  «∆ιαύγεια». 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε. 
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆/ντών της Γ.Γ.∆.Ε. 
4. ∆/νση Πληροφορικής (µε e-mail για ενηµέρωση  

της ιστοσελίδας  της Γ.Γ.∆.Ε. ) 
5. ∆17 
6. ∆16/δ 

Εσωτερική ∆ιανοµή :                                                      
∆/νση  ∆13 
Χ.Α.                                                                                       Ο  Γ.Γ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
                                                                                                                          
 

ΣΤΡΑΤΟΣ  ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ     
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ       


