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Π∆ 

 
 

ΘΕΜΑ  : Εφαρµογή νέου µηχανογραφικού συστήµατος στις εγκρίσεις τύπου. 
ΣΧΕΤΙΚΟ : Η µε αρ. πρ. οικ. 24351/1285/04 εγκύκλιος µας. 
 
 
Mετά την επιτυχή λειτουργία  του νέου µηχανογραφικού συστήµατος των εγκρίσεων τύπου που εφαρµόστηκε στα 

επιβατηγά και φορτηγά και λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/37/ΕΚ, σχετικά µε τα έγγραφα 
κυκλοφορίας οχηµάτων, επεκτείνουµε την ανωτέρω εφαρµογή και στα µοτοποδήλατα και µοτοσικλέτες.  

 Σας στέλνουµε το ηλεκτρονικό αρχείο (EXCEL) που θα συµπληρώνεται   από τους ενδιαφεροµένους και θα 
υποβάλλεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έκδοση του δελτίου κοινοποίησης. Το αρχείο αυτό θα αναρτηθεί 
σύντοµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου µας. Σας στέλνουµε επίσης  οδηγίες για την συµπλήρωση του 
ανωτέρω αρχείων. 
  Τέλος σας γνωρίζουµε ότι αιτήσεις για την χορήγηση δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου µοτοποδηλάτου ή 
µοτοσικλέτας που θα υποβληθούν στην υπηρεσίας µας µετά την 1/1/2005 θα πρέπει να συνοδεύονται µε το ανωτέρω  
ηλεκτρονικό αρχείο . 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
    ΣΕΑΑ  
    Λ. Κηφισίας 294 
    15232  Χαλάνδρι (fax 6859022) 
(µε 2 ηλεκτρονικά αρχεία που στέλνονται µε  
 ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µε την παράκληση  
  της κοινοποίησής τους στα µέλη του) 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.  Ν.Α.  του  Κράτους 

  Ε.Υ. 
Ο ∆/ντής 

 
Π. Λυµπερόπουλος 

    1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών 
    2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ 
2. Υπουργείο Οικονοµικών � Γεν. ∆/νση Τελωνείων & ΕΦΚ 
    ∆/νση ΕΦΚ -  Τµήµα Αυτ/των 
    Λεωφ. Αµαλίας 40 
    105 58 Αθήνα  
    (µε την παράκληση για την κοινοποίηση στα αρµόδια  
     Τελωνεία)  
2. ΥΜΕ 
     α.Γραφείο Γεν. ∆/ντή Μεταφορών 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

Α. Τριανταφύλλου 

     β. ∆/νση Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος  
     γ. ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής 
     δ. ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων 
     ε. Τµήµα Στατιστικής 
     στ. Σ.Ε.Ε.-ΥΜΕ 
4.ΣΕΕΑ 
   Ελ. Βενιζέλου 248 
   17674 Καλλιθέα 
ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (15 να κοινοποιηθεί στους τεχνικούς υπαλλήλους) 
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