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Θέµα: «Μεταφορά υλικών µε τράκτορα µε προσάρτηση καρότσας – 
Τροποποίηση Νοµοθεσίας»     

    
Κύριοι, 

 
Mε στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ιδιόκτητου εξοπλισµού µας 

(φορτηγά, µηχανήµατα έργων, τράκτορες κλπ) και την αποφυγή της παρανοµίας, 
θεωρούµε πως είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη τροποποίησης της υπάρχουσας 
νοµοθεσίας βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται η προσάρτηση δεύτερης καρότσας σε 
τράκτορα σε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, προκειµένου να µεταφερθούν αδρανή υλικά.  

Παράλληλα, υπάρχουν ιδιοκτήτες Φ.Ι.Χ. που παρανόµως προσαρτούν 
καρότσα σε τράκτορα και µεταφέρουν και αδρανή υλικά και µηχανήµατα 
εκµεταλλευόµενοι την ανοχή της πολιτείας ή την απουσία ελέγχων.  

Η νοµοθεσία θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα 
Φ.Ι.Χ. των τεχνικών εταιριών να µεταφέρουν αδρανή υλικά µε προσάρτηση 
δεύτερης καρότσας, για ιδία χρήση.  

Ιδιαίτερα για τις µικρές – µικροµεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου µας, µε τις 
χρηµατοδοτήσεις των έργων να καθυστερούν και µε πολλά έργα σταµατηµένα, πρέπει 
να βρεθούν τρόποι πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων µας κι αυτό πρέπει να 
γίνεται νόµιµα.  

Είναι προφανές πως έχοντας στην κατοχή της µια εταιρία τράκτορα και 
επικαθήµενο (συρµό) µπορεί να χρειαστεί να µεταφέρει µερικές φορές µόνο το έτος 
µηχανήµατα έργου. Με τη δυνατότητα προσάρτησης καρότσας αδρανών, θα µπορεί 
να αξιοποιεί τον τράκτορα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου (σαν φορτηγό) και όταν 
τα φορτηγά είναι πλήρως απασχοληµένα ή για επισκευή κλπ.   

Η πρότασή µας δε ζηµιώνει καµία άλλη οµάδα επαγγελµατιών καθώς τα 
δηµοσίας χρήσης φορτηγά µεταφοράς µηχανηµάτων δεν ενδιαφέρονται για τη 
µεταφορά αδρανών υλικών. 

Φέρνουµε το ζήτηµα προς συζήτηση από τις εταιρίες - µέλη του ΣΑΤΕ 
προκειµένου να συµφωνήσουµε στις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα µπορεί µια 
εταιρία να παίρνει άδεια προκειµένου να κάνει χρήση του τράκτορα µε µια επιπλέον 
καρότσα µεταφοράς αδρανών υλικών κι ενδεχοµένως άλλα ζητήµατα που αφορούν 
στα µηχανήµατα και οχήµατά µας καταθέτοντας επίσηµη πρόταση στο Υπουργείο 
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων.  
                                                                                                          

                                                                                    Για την ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.  
                                          

                                                      
                                                                                               Μηλιώτης ∆ηµήτριος 

   


