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Αντιμετώπιση συνεπειών ναυτικού δυστυχήματος της 18ης Φεβρουαρίου 2022 στο
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο EUROFERRY OLYMPIA - Αντικατάσταση κατεστραμμένων
οχημάτων - Κάρτες ταχογράφου - Άδειες οδήγησης

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη αντιμετώπισης των
συνεπειών του ναυτικού δυστυχήματος στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο EUROFERRY OLYMPIA σημαίας
Ιταλίας στις 18 Φεβρουαρίου 2022 όσον αφορά τα οχήματα που επέβαιναν σε αυτό, ορίζουμε τα
εξής:
Α. Αντικατάσταση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης
1. Φορτηγά δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) που υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση κατά
το ναυτικό δυστύχημα στο Ε/Γ-Ο/Γ EUROFERRY OLYMPIA στις 18 Φεβρουαρίου 2022
μπορούν οποτεδήποτε να αποχαρακτηριστούν και να αντικατασταθούν χωρίς το δικαιολογητικό
της υπεύθυνης δήλωσης με αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου, αντί του οποίου ο ενδιαφερόμενος
προσκομίζει τα εξής:
(α) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) στην οποία δηλώνεται το γεγονός της
ολοσχερούς καταστροφής ή αχρήστευσης του οχήματος κατά το ανωτέρω ναυτικό δυστύχημα
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και εάν μαζί με το όχημα καταστράφηκαν ολοσχερώς η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες και
το βιβλιάριο μεταβολών
(β) Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας του Ε/Γ-Ο/Γ EUROFERRY
OLYMPIA ή της ασφαλιστικής εταιρείας ότι το όχημα επέβαινε στο πλοίο την ημέρα του
δυστυχήματος.
Σε περίπτωση συνδυασμού οχημάτων με ανεξάρτητες άδειες κυκλοφορίας, υποβάλλονται τα
ανωτέρω δικαιολογητικά και για το ρυμουλκούμενο/ημιρυμουλκούμενο.
2. Κατά την ταξινόμηση, στο ΦΔΧ χορηγείται ο ίδιος αριθμός κυκλοφορίας, δηλαδή εκδίδονται
ανταλλακτικές πινακίδες, χωρίς καταβολή του σχετικού e-παραβόλου 2992. Το όχημα
διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων από την ημερομηνία του
ανωτέρω ναυτικού δυστυχήματος και ενημερώνεται ο φάκελος του ΦΔΧ.
3. Εάν το ΦΔΧ είχε τεθεί σε κυκλοφορία με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010
(Α’ 174) (αρχική χορήγηση ΦΔΧ), τότε με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί σε αντικατάσταση νέο αριθμό κυκλοφορίας
(νέα αρχική χορήγηση) χωρίς καταβολή της εισφοράς των πεντακοσίων ευρώ (άρθρο 5 ν.
3887/2010, υ.α. Β1/οικ.17662/1345/2014, Β’ 721).
4. Για την χορήγηση άδειών κυκλοφορίας στις ανωτέρω (αρ. 2, 3) περιπτώσεις δεν καταβάλλεται
το τέλος αδείας του άρθρου 26 ν. 2873/2000 (Α’ 285). Επίσης, εάν το φορτηγό ήταν ιδιωτικής
χρήσης (ΦΙΧ), με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
ταξινομήσει νέο ΦΙΧ σε αντικατάσταση του κατεστραμμένου χωρίς καταβολή του τέλους αδείας.
Β. Οριστική διαγραφή ΕΙΧ και ΦΙΧ Ν1 οχημάτων.
5. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) ανεξαρτήτως κυβισμού και φορτηγά οχήματα
ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) κατηγορίας Ν1, που υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή/αχρήστευση κατά
το ανωτέρω ναυτικό δυστύχημα, μπορούν οποτεδήποτε να διαγραφούν οριστικά από το Μητρώο
Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χωρίς προσκόμιση
του Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος από σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του π.δ.
116/2004 (Α’ 81).
6. Η αίτηση οριστικής διαγραφής συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) στην οποία δηλώνεται το γεγονός της
ολοσχερούς καταστροφής ή αχρήστευσης του οχήματος κατά το ανωτέρω ναυτικό δυστύχημα
και εάν μαζί με το όχημα καταστράφηκαν ολοσχερώς η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες
(β) Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας του Ε/Γ-Ο/Γ EUROFERRY
OLYMPIA ή της ασφαλιστικής εταιρείας ότι το όχημα επέβαινε στο πλοίο την ημέρα του
δυστυχήματος.
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Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση οριστικής διαγραφής με ημερομηνία την ημερομηνία του
ανωτέρω ναυτικού δυστυχήματος.
Γ. Κάρτες ψηφιακού ταχογράφου
7. Για την αντικατάσταση καρτών ψηφιακού ταχογράφου οδηγών που βρίσκονταν σε οχήματα
που μεταφέρονταν με το Ε/Γ-Ο/Γ EUROFERRY OLYMPIA κατά το ναυτικό δυστύχημα της
18ης Φεβρουαρίου 2022, αντί του παραβόλου που απαιτείται σύμφωνα με την υ.α.
12527/1159/2014 (Β’ 577), ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει:
(α) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) στην οποία δηλώνεται το γεγονός της
ολοσχερούς καταστροφής ή απώλειας της κάρτας οδηγού ψηφιακού ταχογράφου κατά το
ανωτέρω ναυτικό δυστύχημα
(β) Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας του Ε/Γ-Ο/Γ EUROFERRY
OLYMPIA ή της ασφαλιστικής εταιρείας ότι ο οδηγός επέβαινε στο πλοίο την ημέρα του
δυστυχήματος
Δ. Άδειες οδήγησης
8. Για την έκδοση αντιγράφου των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης
κατόχων που επέβαιναν στο Ε/Γ-Ο/Γ EUROFERRY OLYMPIA θα υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 «Έκδοση αντιγράφου άδειας
οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) «Άδεια
οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και
αυτοκινήτων», εξαιρουμένων των παραβόλων:
- Για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ (εδάφιο ζ)
- Για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο η)
- Για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο θ).
9. Για την απαλλαγή από την καταβολή των ως άνω παραβόλων, απαιτείται, επιπροσθέτως:
(α) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) στην οποία δηλώνεται το γεγονός της
ολοσχερούς καταστροφής ή απώλειας της άδειας οδήγησης κατά το ανωτέρω ναυτικό
δυστύχημα
(β) Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας του Ε/Γ-Ο/Γ EUROFERRY
OLYMPIA ή της ασφαλιστικής εταιρείας ότι ο οδηγός επέβαινε στο πλοίο την ημέρα του
δυστυχήματος
Οι αιτήσεις για την έκδοση αντιγράφου των κατεστραμμένων/απολεσθέντων εντύπων αδειών
οδήγησης δύναται να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και
τα ΚΕΠ της Χώρας το αργότερο έως και την 30ή Ιουνίου 2022.
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Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας παρακαλούνται για τη
διεκπεραίωση των ανωτέρω αιτήσεων κατά προτεραιότητα. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας
και την εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα και
Γραφεία περιοχής αρμοδιότητάς τους
ΙΙ. Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών)
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 e-mail: grammateia@aead.gr
2. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10
Πειραιάς E-mail: minister.gram@yna.gov.gr
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Τμήμα Ανακύκλωσης & Εναλλακτικής Διαχείρισης
Πατησίων 147, ΤΚ 112 51, Αθήνα
4. ΑΑΔΕ Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας,
Τμήμα Β’ Τελών και Ειδικών Φορολογιών, Σίνα 2-4 Αθήνα 10672
5. Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Κεντρική Υπηρεσία, Σατωβριάνδου 18 Αθήνα
10432
6. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα
10431 e-mail: grammateia@psxem.gr
7. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών
Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα 11144 e-mail: info@ofae.gr
8. Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος Email: keeuhcci@uhc.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
ΙΙΙ. Εσωτερική διανομή
Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γενικό Διευθυντή
Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας,
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, Διεύθυνση
Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων

