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Ε.. Εναρμονιςμζνο φςτθμα 

ΕΕ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ Εναρμονιςμζνου υςτιματοσ 

ΕΟ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ 

Ε.Φ.Κ. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωςθσ 

κ.β. Κατά βάροσ 

Π.Ο.Σ. Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Σελωνείων 

.Ο. υνδυαςμζνθ Ονοματολογία 

Φ.Π.Α. Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 

ΕΒΣΚ Ευρωπαϊκι Βάςθ Δεδομζνων Δεςμευτικϊν Δαςμολογικϊν Πλθροφοριϊν 

TARIC Ολοκλθρωμζνο Ενωςιακό Δαςμολόγιο 

 

 

Σημαντική Σημείωση: 

Ο παρόν οδηγόσ ζχει ςυνταχθεί αποκλειςτικά για ςκοποφσ πληροφόρηςησ και 

διευκόλυνςησ κατά τη δαςμολογική κατάταξη οριςμζνων κατηγοριών οχημάτων, και 

ςε καμία περίπτωςη δεν ςυνιςτά νομικό κείμενο. Κατά ςυνζπεια, δεν μπορεί να 

αποτελζςει αντικείμενο επίκληςησ για την αιτιολόγηςη τησ ςυμπλήρωςησ τησ θζςησ 

33 του ΕΔΕ. Η δαςμολογική κατάταξη οχημάτων, όπωσ και όλων άλλωςτε των 

εμπορευμάτων, πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κοινοφ 

Δαςμολογίου τησ Ε.Ε. και τα ςυναφή με αυτό κείμενα, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτην 

ερώτηςη 1 του παρόντοσ.  
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Ε Κ  Α Γ Ω Γ Η  -  Γ Ε Ν Κ Κ Α 

 

1. Ποιο είναι τα νομικό πλαίςιο για τθ δαςμολογικι κατάταξθ οχθμάτων ςτο 

Κοινό Δαςμολόγιο; 

Η δαςμολογικι κατάταξθ οχθμάτων ςτο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε., όπωσ 

άλλωςτε και όλων των εμπορευμάτων, γίνεται με βάςθ τισ ακόλουκεσ 

ενωςιακζσ διατάξεισ: 

- Σο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε. (υνδυαςμζνθ Ονοματολογία) – καν. 

2658/87 του υμβουλίου, όπωσ τροποποιείται και ιςχφει για κάκε 

θμερολογιακό ζτοσ. 

- Σο Ολοκλθρωμζνο Ενωςιακό Δαςμολόγιο (TARIC), το οποίο ζχει 

ενςωματωκεί ςτο εκνικό υποςφςτθμα διαχείριςθσ δαςμολογίου του 

Icisnet. 

- Σισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ τθσ υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ τθσ 

Ε.Επιτροπισ που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ςειρά 

C, και κοινοποιοφνται από τθν Τπθρεςία μασ. Η τελευταία ολοκλθρωμζνθ 

ζκδοςθ ζχει δθμοςιευτεί ςτο τεφχοσ C 76/4-3-2015. 

- Σισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σελωνείων 

– Π.Ο.Σ. (δεν είναι διακζςιμεσ για δθμόςια χριςθ λόγω επιβολισ 

πνευματικϊν δικαιωμάτων εκ μζρουσ του Οργανιςμοφ – οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να τισ προμθκευτοφν μζςω αγοράσ από τθν 

ιςτοςελίδα του Π.Ο.Σ.) 

- Σουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Επιτροπισ για τθ δαςμολογικι κατάταξθ 

εμπορευμάτων, οι οποίοι δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ε.Ε., ςειρά L, και κοινοποιοφνται από τθν Τπθρεςία μασ. 

- Σισ Γνωμοδοτιςεισ κατάταξθσ του Π.Ο.Σ., που δθμοςιεφονται με τον 

αρικμό αναφοράσ τουσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ςειρά C, και 

αποδίδονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και κοινοποιοφνται από τθν 

Τπθρεςία μασ. 
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- Σισ Αποφάςεισ του Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. (ΔΕΕ) για τθ δαςμολογικι 

κατάταξθ εμπορευμάτων, που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

τθσ Ε.Ε., ςειρά C, και κοινοποιοφνται από τθν Τπθρεςία μασ. 

 

2. Μποροφν να εφαρμοςτοφν για τθ δαςμολογικι κατάταξθ οχθμάτων 

διατάξεισ εκτόσ του Κοινοφ Δαςμολογίου;  

Όχι, για τθ δαςμολογικι κατάταξθ οχθμάτων κάκε τφπου λαμβάνονται υπόψθ μόνο 

τα κριτιρια που ςυνδζονται με το Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε.Ε., τα οποία 

αναφζρονται ςτθν ερϊτθςθ 1.  

Ζτςι, για παράδειγμα, οι εκνικζσ διατάξεισ ςχετικά με τθν επιβολι τζλουσ 

ταξινόμθςθσ, ι διατάξεισ για τθν ταξινόμθςθ οχθμάτων του Τπουργείου 

Μεταφορϊν, ι θ ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ ενόσ οχιματοσ ςε άλλο κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ε.Ε. κλπ., δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον προςδιοριςμό 

τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ οχθμάτων. 

 

3. Ο παρόν Οδθγόσ καλφπτει κζματα φορολογίασ και διαςκευών – 

μεταςκευών οχθμάτων; 

Όχι, ο παρόν Οδθγόσ ζχει ςυνταχκεί αποκλειςτικά για ςκοποφσ 

πλθροφόρθςθσ αναφορικά με τθ δαςμολογικι κατάταξθ οχθμάτων των 

δαςμολογικϊν κλάςεων 8703, 8704 και 8705 του Δαςμολογίου, και δεν 

καλφπτει κζματα κακοριςμοφ φορολογθτζασ αξίασ, διαςκευϊν – 

μεταςκευϊν, ι επιβολισ εκνικισ φορολογίασ όπωσ τζλοσ ταξινόμθςθσ και 

Φ.Π.Α., τα οποία δεν εμπίπτουν ςτο ενωςιακό πλαίςιο εφαρμογισ του 

Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. 

 

4. Ο παρόν Οδθγόσ αναφζρεται ςτθ διάκριςθ οχθμάτων μεταξφ 

«επαγγελματικών» και μθ; 

Όχι, ο χαρακτθριςμόσ οριςμζνων κατθγοριϊν οχθμάτων ωσ επαγγελματικϊν 

δεν ςυνιςτά ορολογία του Κοινοφ Δαςμολογίου και δεν υφίςταται κανενόσ 

είδουσ διάκριςθ μεταξφ επαγγελματικϊν και μθ οχθμάτων για ςκοποφσ 

δαςμολογικισ κατάταξθσ. Η διάκριςθ αυτι αναφζρεται ςε διατάξεισ άλλων 

ενωςιακϊν ι εκνικϊν αρχϊν, οι οποίεσ δεν αφοροφν τθ δαςμολογικι 
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κατάταξθ οχθμάτων ςτο Δαςμολόγιο. Κατά ςυνζπεια, ο χαρακτθριςμόσ ι μθ 

ενόσ οχιματοσ ωσ «επαγγελματικοφ» βάςει των διατάξεων (Οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. 

ι νομοκεςία του Τπουργείου Μεταφορϊν κλπ.), δεν ζχει επίδραςθ ςτθ 

δαςμολογικι κατάταξθ του οχιματοσ, θ οποία πραγματοποιείται 

αποκλειςτικά με βάςθ τισ διατάξεισ του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. (βλ. 

ερϊτθςθ 1). 

 

5. Ποιεσ κατθγορίεσ οχθμάτων καλφπτονται ςτον παρόντα Οδθγό; 

Ο Οδθγόσ αυτόσ καλφπτει τισ εξισ κατθγορίεσ οχθμάτων του Κεφαλαίου 87 

του Δαςμολογίου: 

- Οχιματα μεταφοράσ προςϊπων των Δ.Κ. 8702 και 8703 (Μζροσ Αϋ) 

- Οχιματα μεταφοράσ εμπορευμάτων τθσ Δ.Κ. 8704 (Μζροσ Βϋ) 

- Οχιματα μικτισ χριςθσ των Δ.Κ. 8703 και 8704 (Μζροσ Γϋ) 

- Οχιματα ειδικϊν χριςεων τθσ Δ.Κ. 8705 (Μζροσ Δϋ) 

 

6. Ποιεσ κατθγορίεσ οχθμάτων κατατάςςονται ςτο Κεφάλαιο 87 του Κοινοφ 

Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε.; 

το Κεφάλαιο 87 του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. τα οχιματα μεταφοράσ 

προςϊπων και εμπορευμάτων, οι ελκυςτιρεσ, τα ποδιλατα, οι 

μοτοςικλζτεσ, τα αναπθρικά αμαξίδια και άλλα οχιματα για αναπιρουσ, τα 

λοιπά οχιματα για χερςαίεσ μεταφορζσ, ζςτω και αμφίβια, κακϊσ και τα 

μζρθ και εξαρτιματά τουσ. 

 

7. Ποιεσ κατθγορίεσ οχθμάτων εξαιροφνται από το Κεφάλαιο 87 του 

Δαςμολογίου; 

Από το Κεφάλαιο 87 εξαιροφνται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ οχθμάτων: 

- Σα τροχοφόρα μθχανιματα ζργου του Κεφαλαίου 84 (κλάςεισ 8426 ζωσ 

8430 και 8432-8433), 

- Σα οχιματα που είναι καταςκευαςμζνα  να κυκλοφοροφν αποκλειςτικά 

πάνω ςε ςιδθροτροχιζσ (Κεφ. 86), 

- Σα αεροπλάνα, ελικόπτερα και άλλα οχιματα αζροσ (Κεφ. 88), 

- Σα πλοία κάκε τφπου (Κεφ. 89), 
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- Σα κατατετμθμζνα οχιματα και μζρθ οχθμάτων που είναι 

καταςκευαςμζνα για επίδειξθ και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε 

άλλεσ χριςεισ (κλάςθ 90.23), 

- Σα τροχοφόρα παιχνίδια για παιδιά κακϊσ και τα παιδικά ποδιλατα 

(άλλα από τα δίτροχα ποδιλατα με δφο τροχοφσ ίςθσ διαμζτρου για 

παιδιά) (κλάςθ 95.03), 

- Σο υλικό για χειμερινά ακλιματα (χιονιοφ ι πάγου) όπωσ ζλκθκρα 

χιονοδρομιϊν ι παγοδρομιϊν και παρόμοια (κλάςθ 95.06), 

- Σα οχιματα που είναι ειδικά καταςκευαςμζνα για να χρθςιμοποιοφνται 

ςε εγκαταςτάςεισ περιςτρεφόμενων οχθμάτων και ςε άλλεσ πλανόδιεσ 

επιχειριςεισ που προςελκφουν το ενδιαφζρον του κοινοφ (κλάςθ 95.08). 

 

8. Πωσ μποροφμε να αντλιςουμε πλθροφορίεσ αναφορικά με τθ 

δαςμολογικι και τθ φορολογικι επιβάρυνςθ οχθμάτων; 

Οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ μποροφν να αντλθκοφν εφκολα μζςω του 

υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ δαςμολογίου (TARIC), ςτο οποίο ζχουν 

πρόςβαςθ όλοι οι φορολογοφμενοι που διακζτουν κωδικό TAXISNET, μζςω 

τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΑΑΔΕ https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet, 

επιλογι e-Τπθρεςίεσ - Ηλεκτρονικζσ υναλλαγζσ – TARIC (Διαχείριςθ 

Δαςμολογίου).  

Η είςοδοσ ςτο υποςφςτθμα TARIC γίνεται με το όνομα χριςτθ και τον κωδικό 

πρόςβαςθσ του TAXISNET, και θ ζρευνα των εκνικϊν μζτρων φορολογίασ 

κακϊσ και των δαςμϊν και λοιπϊν μζτρων τθσ Ε.Ε. για τα οχιματα που 

εμπίπτουν ςε ςυγκεκριμζνο κωδικό εμπορεφματοσ του Κεφαλαίου 87, 

γίνεται μζςω τθσ επιλογισ «Μζτρα βάςει κωδικοφ εμπορεφματοσ».  

Οι εκνικοί τφποι μζτρων που είναι ςυνδεδεμζνοι με το Κεφάλαιο 87 για 

ςκοποφσ εκνικισ φορολογίασ, είναι το τζλοσ ταξινόμθςθσ - «REG» και ο 

Φ.Π.Α. - «VAT». 

 

 

 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
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9. Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για να χαρακτθριςτεί ζνα όχθμα ωσ 

«καινοφργιο» ι «μεταχειριςμζνο» ςφμφωνα με το Δαςμολόγιο; 

φμφωνα με τισ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ τθσ υνδυαςμζνθσ 

Ονοματολογίασ για το Κεφάλαιο 87: 

- Ωσ «καινοφρια οχιματα» νοοφνται, κατά τθν ζννοια τθσ ςυνδυαςμζνθσ 

ονοματολογίασ, τα οχιματα ςτα οποία δεν ζχει δοκεί ποτζ άδεια 

κυκλοφορίασ. 

- Ωσ «μεταχειριςμζνα οχιματα» νοοφνται, κατά τθν ζννοια τθσ 

ςυνδυαςμζνθσ ονοματολογίασ, τα οχιματα ςτα οποία ζχει δοκεί 

τουλάχιςτον μια φορά άδεια κυκλοφορίασ. 

Προςοχι: Η διάνυςθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ χιλιομζτρων δεν αποτελεί 

κριτιριο για το χαρακτθριςμό ενόσ οχιματοσ ωσ «καινοφργιου» ι 

«μεταχειριςμζνου» για ςκοποφσ δαςμολογικισ κατάταξθσ ςτο Κοινό 

Δαςμολόγιο, ζςτω και αν αποτελεί κριτιριο για ςκοποφσ εφαρμογισ άλλων 

εκνικϊν διατάξεων (π.χ. επιβολι Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ., κλπ.). 

 

10. Πωσ κατατάςςονται τα αςυναρμολόγθτα, αποςυναρμολογθμζνα, μθ 

πλιρθ ι μθ τελειωμζνα οχιματα ςτο Κοινό Δαςμολόγιο; 

Η κατάταξθ ενόσ αυτοκίνθτου οχιματοσ δεν επθρεάηεται από τισ εργαςίεσ 

που πραγματοποιοφνται μετά από τθ ςυναρμολόγθςθ όλων των μερϊν ςε 

ζνα πλιρεσ όχθμα, όπωσ: ςυναρμολόγθςθ των πινακίδων κυκλοφορίασ, 

φόρτιςθ του ςυςτιματοσ πζδθςθσ και εξαζρωςθ φρζνων, φόρτιςθ του 

ςυςτιματοσ ενίςχυςθσ τθσ διεφκυνςθσ (υδραυλικό τιμόνι) και των 

ςυςτθμάτων ψφξθσ και κλιματιςμοφ, ρφκμιςθ των προβολζων πορείασ, 

ρφκμιςθ τθσ γεωμετρίασ των τροχϊν (ευκυγράμμιςθ) και ρφκμιςθ των 

φρζνων.   

Σα μθ πλιρθ ι τελειωμζνα οχιματα, ζςτω και μθ ςυναρμολογθμζνα, 

κατατάςςονται όπωσ τα πλιρθ ι τελειωμζνα οχιματα με τθν προχπόκεςθ 

ότι αυτά παρουςιάηουν τον ουςιϊδθ χαρακτιρα των τελευταίων (γενικόσ 

κανόνασ 2α), όπωσ για παράδειγμα: 

- Αυτοκίνθτο όχθμα που δεν φζρει ακόμθ τουσ τροχοφσ του ι τα επίςωτρα 

ι το ςυςςωρευτι του (μπαταρία), 
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- Αυτοκίνθτο όχθμα που δεν είναι εφοδιαςμζνο με τον κινθτιρα του ι του 

οποίου το εςωτερικό δεν ζχει αποπερατωκεί, 

- Ποδιλατο χωρίσ ςζλα και επίςωτρα. 
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Μ Ε Ρ Ο   Α΄ 

 

ΟΧΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΟΡΚΖΟΝΣΑΚ ΓΚΑ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΩΝ  – Δ.Κ. 8702, 8703 

 

11. Πωσ ορίηονται τα  οχιματα για τθ μεταφορά προςώπων ςτο Κοινό 

Δαςμολόγιο; 

Ωσ  οχιματα για τθ μεταφορά προςϊπων ορίηονται τα οχιματα εκείνα τα 

οποία ζχουν ςχεδιαςτεί κυρίωσ ι αποκλειςτικά για τθ μεταφορά προςϊπων,  

ζςτω και αν παράλλθλα ζχουν τθ (δευτερεφουςα) δυνατότθτα μεταφοράσ 

αποςκευϊν, άλλων αντικειμζνων, ι εμπορευμάτων. Ειδικότερα, ανικουν 

ςτθν κατθγορία αυτι τα αυτοκίνθτα οχιματα όλων των τφπων για τθ 

μεταφορά προςϊπων, ςτα οποία περιλαμβάνονται τα επιβατικά αυτοκίνθτα 

και τα αμφίβια αυτοκίνθτα οχιματα, με οποιονδιποτε τφπο κινθτιρα 

(εμβολοφόροσ κινθτιρασ ανάφλεξθσ με θλεκτρικοφσ ςπινκιρεσ ι με 

ςυμπίεςθ, θλεκτρικόσ, αεριοςτρόβιλοσ κλπ.). 

 

12. τθν περίπτωςθ οχθμάτων που μποροφν ταυτόχρονα να μεταφζρουν 

πρόςωπα και εμπορεφματα, πωσ προβαίνουμε ςτθ δαςμολογικι τουσ 

κατάταξθ; ;  

Πρόκειται για τα λεγόμενα «οχιματα μικτισ χριςθσ», για τα οποία 

υφίςτανται ςυγκεκριμζνα κριτιρια δαςμολογικισ κατάταξθσ, ωσ  οχιματα 

για τθ μεταφορά προςϊπων (επιβατικά αυτοκίνθτα) ι ωσ οχιματα 

μεταφοράσ εμπορευμάτων, ανάλογα με τα αντικειμενικά χαρακτθριςτικά 

τουσ. Σζτοια οχιματα είναι, μεταξφ άλλων, τα οχιματα τφπου βαν, pick-up 

και hatchback. 

ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να κακοριςτεί ο κφριοσ χαρακτιρασ των 

οχθμάτων αυτϊν, δθλαδι αν πρόκειται για οχιματα που, βάςει τθσ 

καταςκευισ τουσ, προορίηονται κυρίωσ να μεταφζρουν πρόςωπα ι 

εμπορεφματα. Η δαςμολογικι κατάταξθ των οχθμάτων μικτισ χριςθσ 

αναλφεται ςτο Μζροσ Γϋ. 
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13. Πόςεσ κζςεισ μπορεί να διακζτουν τα οχιματα για τθ μεταφορά 

προςώπων; 

Δεν υφίςταται περιοριςμόσ ςτο Δαςμολόγιο ωσ προσ τισ κζςεισ που μπορεί 

να διακζτει ζνα όχθμα μεταφοράσ προςϊπων. Μπορεί να διακζτουν από 

μία μόνο κζςθ, δθλαδι εκείνθ του οδθγοφ ο οποίοσ λογίηεται ωσ ο 

μοναδικόσ επιβάτθσ, ζωσ και πάνω από 10 κζςεισ. 

 

14. Πόςουσ τροχοφσ μπορεί να διακζτουν τα οχιματα για τθ μεταφορά 

προςώπων; 

Σα οχιματα για τθ μεταφορά προςϊπων ςυνικωσ διακζτουν 4 τροχοφσ, 

ωςτόςο υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ (βλ. ερϊτθςθ 6) μπορεί να διακζτουν 

και τρεισ τροχοφσ (τρίτροχα). Επιπλζον, αντί για τροχοφσ, τα οχιματα αυτά 

μπορεί να διακζτουν ερπφςτριεσ. 

Επί του παρόντοσ, οχιματα με δφο τροχοφσ δεν λογίηονται ωσ επιβατικά 

οχιματα. 

 

15. ε ποιεσ δαςμολογικζσ κλάςεισ κατατάςςονται τα  οχιματα για τθ 

μεταφορά προςώπων; 

Σα οχιματα για τθ μεταφορά προςϊπων κατατάςςονται ςτο Κοινό 

Δαςμολόγιο ωσ εξισ: 

- τθ δαςμολογικι κλάςθ 8702, όταν προορίηονται για τθ μεταφορά δζκα 

(10) προςϊπων ι περιςςότερων, ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ. 

- τθ δαςμολογικι κλάςθ 8703, όταν προορίηονται για τθ μεταφορά ζωσ 

και εννζα (9) προςϊπων, ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ. 

 

16. Πότε τρίτροχα οχιματα λογίηονται ωσ οχιματα μεταφοράσ προςώπων τθσ 

Δ.Κ. 8703; 

Η δαςμολογικι κλάςθ 8703 περιλαμβάνει οριςμζνα ελαφρά τρίτροχα 

οχιματα απλισ καταςκευισ, όπωσ:  

- αυτά που είναι εξοπλιςμζνα με κινθτιρα και τροχοφσ  τφπου 

μοτοςικλζτασ, τα οποία, από τθν καταςκευι τουσ, διακζτουν τα 
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χαρακτθριςτικά γνωρίςματα επιβατικοφ αυτοκινιτου, δθλαδι ςφςτθμα 

οδιγθςθσ τφπου αυτοκινιτου ι όπιςκεν με διαφορικό, 

- αυτά τα οποία διακζτουν ςαςί ςχιματοσ «Σ» των οποίων οι δφο πίςω 

τροχοί κακοδθγοφνται αυτόνομα μζςω ξεχωριςτϊν θλεκτρικϊν 

κινθτιρων που λειτουργοφν με μπαταρία, 

- αυτά τα οποία διακζτουν δφο μπροςτινοφσ τροχοφσ, και κατά ςυνζπεια 

διακζτουν ςφςτθμα οδιγθςθσ τφπου αυτοκινιτου. 

Οι προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ δεν είναι εξαντλθτικζσ. 

 

17. Σι εννοοφμε με τον όρο «ςφςτθμα οδιγθςθσ τφπου αυτοκινιτου»; 

Αυτό που ςυνικωσ εννοοφμε με τον όρο αυτό, είναι ότι το ςφςτθμα 

διεφκυνςθσ πρζπει να βαςίηεται ςτθν «αρχι του Άκερμαν». Ειδικότερα, οι 

ευκείεσ που ενϊνουν το κζντρο ςτροφισ με τουσ τροχοφσ και που λζγονται 

ακτίνεσ, πρζπει να είναι κάκετεσ ς' αυτοφσ. Για τουσ πίςω τροχοφσ, που είναι 

ςτακεροί, δεν υπάρχει πρόβλθμα. Οι εμπρόσ όμωσ τροχοί, για να είναι 

κάκετοι ςτισ ακτίνεσ, κα πρζπει να ςτρίβουν κατά διαφορετικζσ γωνίεσ ο 

κακζνασ και μάλιςτα ο εςωτερικόσ να ςτρίβει περιςςότερο από τον 

εξωτερικό. Αυτι είναι θ αρχι του Άκερμαν. Για να πετφχουν τθ 

διαφοροποίθςθ ςτθ γωνία ςτροφισ των τροχϊν οι μθχανικοί 

χρθςιμοποίθςαν αρκετοφσ τρόπουσ. Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ κζλει τισ μπάρεσ, 

όταν οι τροχοί είναι ευκεία, να ςυγκλίνουν και να περνοφν ςτθ νοθτι 

προζκταςι τουσ από ζνα ςθμείο κοντά ςτο διαφορικό, ςχθματίηοντασ μια 

γωνία γνωςτι ωσ «γωνία Άκερμαν» (βλ. http://iceal.wikidot.com/sistima-

diefthinsis ). 

http://iceal.wikidot.com/sistima-diefthinsis
http://iceal.wikidot.com/sistima-diefthinsis
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Απλή απεικόνιςη τησ προςζγγιςησ  Άκερμαν 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Ackermann_steering_geometry ) 

 

18. Εκτόσ από τα ςυνικθ επιβατικά αυτοκίνθτα  τφπου Κ.Χ., ποια άλλα 

οχιματα κεωροφνται οχιματα για τθν μεταφορά προςώπων και 

υπάγονται ςτθ Δ.Κ. 8703; 

το Κοινό Δαςμολόγιο, οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ οχθμάτων κατατάςςονται 

ςτθ Δ.Κ. 8703 ωσ «οχιματα μεταφοράσ προςϊπων»: 

- Σα αυτοκίνθτα οχιματα (π.χ., λιμουηίνεσ, ταξί, αυτοκίνθτα για ςπορ και 

αγωνιςτικά αυτοκίνθτα) 

- Σα οχιματα τφπου «break» (station wagon) και τα πολυμορφικά 

οχιματα 

- Σα αςκενοφόρα αυτοκίνθτα  

- Σα αυτοκίνθτα – κλοφβεσ μεταφοράσ κρατουμζνων (ζωσ και 9 κζςεων) 

- Οι νεκροφόρεσ 

- Σα οχιματα καταςκθνϊςεων (π.χ. αυτοκίνθτα τροχόςπιτα), τα οποία 

είναι ειδικά εξοπλιςμζνα για τθν εξαςφάλιςθ διαμονισ ςε αυτά (με 

κρεβάτια, κουηίνα, είδθ υγιεινισ κλπ.) 

- Σα οχιματα που είναι ειδικά καταςκευαςμζνα για να μετακινοφνται 

πάνω ςτο χιόνι 

- Σα ειδικά οχιματα για τθ μεταφορά προςϊπων πάνω ςτα γιπεδα του 

γκολφ και παρόμοια οχιματα 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ackermann_steering_geometry
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- Οριςμζνα ελαφρά τρίτροχα οχιματα που διακζτουν ςφςτθμα οδιγθςθσ 

τφπου αυτοκινιτου (βλ. ερϊτθςθ 16) 

- Σα τετράτροχα οχιματα με ςωλθνωτό ςαςί, που διακζτουν ςφςτθμα 

οδιγθςθσ τφπου αυτοκινιτου (π.χ., ςφςτθμα οδιγθςθσ που βαςίηεται 

ςτθν αρχι του Ackerman – βλ. ερϊτθςθ 17) 

- Αυτοκίνθτα παντόσ εδάφουσ (ATV), π.χ. τφπου «γουροφνασ», ζςτω και με 

μία μόνο κζςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν διακζτουν διάταξθ ζλξθσ 

φορτίου ι, αν διακζτουν, δεν ζχουν καταςκευαςτεί κυρίωσ για να 

χρθςιμοποιοφνται ωσ ελκυςτιρεσ (βλ. ερϊτθςθ 20) 

- Αυτοκίνθτα οχιματα τφπου jeep 

- Αυτοκίνθτα οχιματα τφπου SUV 

- Αυτοκίνθτα οχιματα τφπου pick-up που είναι καταςκευαςμζνα κυρίωσ 

για τθ μεταφορά προςϊπων (βλ. Μζροσ Γ.1) 

- Αυτοκίνθτα οχιματα τφπου βαν που είναι καταςκευαςμζνα κυρίωσ για 

τθ μεταφορά προςϊπων (βλ. Μζροσ Γ.2) 

- Αυτοκίνθτα οχιματα τφπου hatchback που είναι καταςκευαςμζνα 

κυρίωσ για τθ μεταφορά προςϊπων (βλ. Μζροσ Γ.3) 

- Οι βάςεισ αυτοκινιτων οχθμάτων μεταφοράσ προςϊπων που φζρουν 

κάλαμο για τον οδθγό 

 

19. Που κατατάςςονται τα ελαφρά τετράτροχα οχιματα παντόσ εδάφουσ 

(ATV) που διακζτουν ικανότθτα ζλξθσ φορτίου;  

Γενικά, τα αυτοκίνθτα παντόσ εδάφουσ (ATV), π.χ. τφπου «γουροφνασ», ζςτω 

και με μία μόνο κζςθ (αυτι του οδθγοφ), κεωροφνται επιβατικά οχιματα 

τθσ Δ.Κ. 8703, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν ςχεδιαςτεί για να 

χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ωσ ελκυςτιρεσ. 

Σα ATV που μποροφν να χρθςιμοποιοφνται και ωσ ελκυςτιρεσ, δθλαδι για 

να ζλκουν φορτίο, διακζτουν ςυςκευι ηεφξθσ παντόσ είδουσ, για 

παράδειγμα άγκιςτρο ρυμοφλκθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, εξαιροφνται από 

τθ Δ.Κ. 8703 και υπάγονται ςτθ Δ.Κ. 8701 ωσ ελκυςτιρεσ, εφόςον διακζτουν 

ικανότθτα ζλξθσ μθ πεδοφμενου ρυμουλκοφμενου βάρουσ διπλάςιου και 

πλζον του βάρουσ του οχιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με οριςμζνεσ άλλεσ 
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προχποκζςεισ καταςκευισ που απαρικμοφνται ςτισ Επεξθγθματικζσ 

θμειϊςεισ τθσ  υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ για τθ Δ.Κ. 8701.  

Εάν οι εν λόγω προχποκζςεισ δεν πλθροφνται ςτο ςφνολό τουσ, τα οχιματα 

αυτά παραμζνουν ςτθ Δ.Κ. 8703, ζςτω και αν διακζτουν τθ δυνατότθτα να 

ζλκουν φορτίο. 

 

20. Που κατατάςςονται τα θλεκτροκίνθτα οχιματα μεταφοράσ προςώπων; 

Σα οχιματα που είναι εξοπλιςμζνα μόνο με θλεκτρικό κινθτιρα, για τθ 

μεταφορά προςϊπων, εξακολουκοφν να κατατάςςονται ςτθ Δ.Κ. 8703, και 

ειδικότερα ςτθ δαςμολογικι διάκριςθ 8703.80. 

 

21. Που κατατάςςονται τα μεταχειριςμζνα επιβατικά οχιματα; 

Σα μεταχειριςμζνα επιβατικά οχιματα εξακολουκοφν να κατατάςςονται ςτθ 

Δ.Κ. 8703, ςε ςυγκεκριμζνουσ 8ψιφιουσ κωδικοφσ τθσ κλάςθσ αυτισ με τθν 

περιγραφι «Μεταχειριςμζνα». 
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Μ Ε ΡΟ   Β΄ 

 

ΟΧΗΜΑΣΑ ΓΚΑ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ (ΦΟΡΣΗΓΑ) – Δ.Κ. 8704 

 

22. Πωσ ορίηονται τα οχιματα μεταφοράσ εμπορευμάτων ςτο Κοινό 

Δαςμολόγιο; 

Ωσ οχιματα μεταφοράσ εμπορευμάτων ι αλλιϊσ φορτθγά οχιματα, 

ορίηονται τα οχιματα εκείνα τα οποία ζχουν ςχεδιαςτεί κυρίωσ ι 

αποκλειςτικά για τθ μεταφορά εμπορευμάτων, ζςτω και αν παράλλθλα 

ζχουν τθ (δευτερεφουςα) δυνατότθτα μεταφοράσ προςϊπων.  

 

23. τθν περίπτωςθ οχθμάτων που μποροφν ταυτόχρονα να μεταφζρουν 

πρόςωπα και εμπορεφματα, πωσ διακρίνουμε αν πρόκειται ι όχι για 

φορτθγά οχιματα;  

Πρόκειται για τα λεγόμενα «οχιματα μικτισ χριςθσ», για τα οποία 

υφίςτανται ςυγκεκριμζνα κριτιρια δαςμολογικισ κατάταξθσ, ωσ επιβατικά 

αυτοκίνθτα ι ωσ οχιματα μεταφοράσ εμπορευμάτων, ανάλογα με τα 

αντικειμενικά χαρακτθριςτικά τουσ. Σζτοια οχιματα είναι, μεταξφ άλλων, τα 

οχιματα τφπου βαν, pick-up και hatchback. 

ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να κακοριςτεί ο κφριοσ χαρακτιρασ των 

οχθμάτων αυτϊν, δθλαδι αν πρόκειται για οχιματα που, βάςει τθσ 

καταςκευισ τουσ, προορίηονται κυρίωσ να μεταφζρουν πρόςωπα ι 

εμπορεφματα. Η δαςμολογικι κατάταξθ των οχθμάτων μικτισ χριςθσ 

αναλφεται ςτο Μζροσ Γϋ. 

 

24. Πόςεσ κζςεισ μπορεί να διακζτουν τα φορτθγά οχιματα; 

Δεν υφίςταται ςυγκεκριμζνοσ  περιοριςμόσ ςτο Δαςμολόγιο ωσ προσ τισ 

κζςεισ που μπορεί να διακζτει ζνα όχθμα μεταφοράσ εμπορευμάτων 

Μπορεί να διακζτουν και μία μόνο κζςθ, δθλαδι εκείνθ του οδθγοφ ο 

οποίοσ λογίηεται ωσ ο μοναδικόσ επιβάτθσ. Όμωσ, από τθ ςτιγμι που ζνα 

όχθμα με δυνατότθτα μεταφοράσ εμπορευμάτων διακζτει πάνω από μία 
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ςειρά κακιςμάτων, δθλαδι διακζτει και δεφτερθ ςειρά πίςω από τθ κζςθ 

του οδθγοφ, μπορεί ανάλογα με τον τφπο του να κεωρθκεί ωσ όχθμα 

«μικτισ χριςθσ», για το οποίο εφαρμόηονται ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

δαςμολογικισ κατάταξθσ .  

Αν διακζτει πζραν των δφο ςειρϊν κακιςμάτων, τότε ωσ κφριοσ χαρακτιρασ 

του οχιματοσ κεωρείται γενικά αυτόσ τθσ μεταφοράσ προςϊπων, τθσ Δ.Κ. 

8703, ζςτω κι αν ζχει τθ δυνατότθτα μεταφοράσ εμπορευμάτων. 

 

25. Πόςουσ τροχοφσ μπορεί να διακζτουν τα φορτθγά οχιματα; 

Σα οχιματα για τθ μεταφορά εμπορευμάτων ςυνικωσ διακζτουν 4 τροχοφσ, 

ωςτόςο μπορεί να διακζτουν και περιςςότερουσ, ιδίωσ όταν πρόκειται για 

βαριά οχιματα μεταφοράσ φορτίου μεγάλου όγκου και βάρουσ. Μπορεί 

επίςθσ να διακζτουν τρεισ τροχοφσ (τρίτροχα), ι να διακζτουν ερπφςτριεσ. 

Επί του παρόντοσ, οχιματα με δφο τροχοφσ δεν λογίηονται ωσ οχιματα 

μεταφοράσ εμπορευμάτων. 

 

26. ε ποιεσ δαςμολογικζσ κλάςεισ κατατάςςονται τα φορτθγά οχιματα; 

Σα οχιματα για τθ μεταφορά εμπορευμάτων κατατάςςονται ςτο Κοινό 

Δαςμολόγιο ςτθ δαςμολογικι κλάςθ 8704. Εξαιροφνται τα φορτθγά-γερανοί 

και τα φορτθγά-αναμεικτιρεσ ςκυροδζματοσ τθσ κλάςθσ 8705, κακϊσ θ 

δυνατότθτα μεταφοράσ εμπορευμάτων κεωρείται δευτερεφουςασ 

ςθμαςίασ. 

 

27. Πότε τρίτροχα οχιματα κεωροφνται οχιματα μεταφοράσ εμπορευμάτων 

τθσ Δ.Κ. 8704; 

Όπωσ ιςχφει και για τα οχιματα μεταφοράσ προςϊπων τθσ Δ.Κ. 8703, θ 

δαςμολογικι κλάςθ 8704 περιλαμβάνει οριςμζνα ελαφρά τρίτροχα οχιματα 

απλισ καταςκευισ, όπωσ είναι αυτά που απαρικμοφνται ςτθν ερϊτθςθ 15, 

εφόςον διακζτουν κατάλλθλο ανοικτό ι κλειςτό χϊρο φόρτωςθσ (π.χ. 

καρότςα) που να υποδεικνφει ότι το τρίτροχο όχθμα προορίηεται να 

μεταφζρει εμπορεφματα. 
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28. Σι εννοοφμε με τον όρο «ανώτατο βάροσ με φορτίο» ενόσ οχιματοσ; 

Σο ανϊτατο βάροσ με φορτίο (μικτό βάροσ οχιματοσ – g.v.w.) είναι το 

ανϊτατο ςυνολικό βάροσ που μετακινείται και κακορίηεται από τον 

καταςκευαςτι ωσ θ ανϊτατθ εκ καταςκευισ δυνατότθτα φόρτωςθσ του 

οχιματοσ. Σο βάροσ αυτό περιλαμβάνει: το βάροσ του οχιματοσ, το ανϊτατο 

προβλεπόμενο βάροσ του φορτίου, το βάροσ του οδθγοφ και το βάροσ των 

καυςίμων που μπορεί να χωρζςει θ δεξαμενι καυςίμων. 

 

29. Ποια οχιματα κεωροφνται φορτθγά οχιματα και υπάγονται ςτθ Δ.Κ. 8704; 

Η κλάςθ αυτι περιλαμβάνει ιδίωσ: 

- Σα ςυνθκιςμζνα μεγάλα και μικρά φορτθγά αυτοκίνθτα (καμιόνια και 

καμιονζτεσ), με επίπεδθ ανοικτι καρότςα, ςκεπαςμζνα με κάλυμμα, 

κλειςτά κλπ.,  

- Σα οχιματα παντόσ εδάφουσ με τζςςερισ κινθτιριουσ τροχοφσ και με 

αρκρωτι βάςθ, το μπροςτινό μζροσ των οποίων φζρει κινθτιρα ντίηελ 

και κάλαμο οδιγθςθσ με όργανα χειριςμοφ, 

- Σα αυτοκίνθτα διανομισ εμπορευμάτων κάκε είδουσ, τα αυτοκίνθτα 

μετακόμιςθσ,  

- Σα οχιματα που είναι ειδικά καταςκευαςμζνα για τθ μεταφορά 

προϊόντων που εκπζμπουν ιςχυρι ραδιενζργεια, 

- Σα φορτθγά αυτοκίνθτα αυτόματθσ εκφόρτωςθσ (με ανατρεπόμενο 

κάδο, κλπ.), 

- Σα φορτθγά αυτοκίνθτα – δεξαμενζσ (ζςτω και εξοπλιςμζνα με αντλίεσ),  

- Σα φορτθγά αυτοκίνθτα ψυγεία και τα ιςόκερμα φορτθγά αυτοκίνθτα,  

- Σα φορτθγά αυτοκίνθτα με δάπεδα το ζνα πάνω από το άλλο για τθ 

μεταφορά δοχείων με οξζα, φιαλϊν βουτανίου κλπ.,  

- Σα φορτθγά αυτοκίνθτα με πλατφόρμα χαμθλωμζνθ ςτθν άκρθ και με 

άλλεσ ειδικζσ αναβακμίδεσ φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ για τθ μεταφορά 

δεξαμενϊν, μθχανθμάτων ανφψωςθσ ι χωματιςμοφ, θλεκτρικϊν 

μεταςχθματιςτϊν κλπ.,  
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- Σα φορτθγά αυτοκίνθτα που είναι ειδικά καταςκευαςμζνα για τθ 

μεταφορά του νωποφ ςκυροδζματοσ, άλλα από τα φορτθγά αυτοκίνθτα 

– αναμεικτιρεσ ςκυροδζματοσ (μπετονιζρεσ) τθσ κλάςθσ 87.05,  

- Σα φορτθγά αυτοκίνθτα αποκομιδισ απορριμμάτων, ζςτω και αν φζρουν 

διατάξεισ φόρτωςθσ, ςυμπίεςθσ, φγρανςθσ κλπ., 

- Σα ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα οχιματα (dumpers) που είναι οχιματα 

ιςχυρισ καταςκευισ, με ανατρεπόμενο κάδο ι με πυκμζνα που ανοίγει, 

καταςκευαςμζνα για τθ μεταφορά υλικϊν εκχωματϊςεων ι διάφορων 

υλικϊν,  

- Σα φορτθγά οχιματα οριςμζνου δρομολογίου (αυτοκίνθτα - ςαΐτεσ) που 

χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτισ ςτοζσ των ορυχείων, 

- Σα οχιματα που εξαςφαλίηουν τα ίδια τθ φόρτωςι τουσ (αυτοφόρτωςθ) 

με τθ βοικεια βαροφλκων, διατάξεων ςτοιβαςίασ κλπ. και τα οποία είναι 

βαςικά καταςκευαςμζνα για τθ μεταφορά, 

- Σα φορτθγά ςιδθροτροχιάσ – δρόμου που είναι ειδικά καταςκευαςμζνα 

για να μποροφν να κυκλοφοροφν ςυγχρόνωσ πάνω ςτο δρόμο και πάνω 

ςτισ ςιδθροτροχιζσ, 

- Σα αυτοκίνθτα οχιματα τφπου pick-up που είναι καταςκευαςμζνα 

κυρίωσ για τθ μεταφορά εμπορευμάτων (βλ. Μζροσ Γ.1), 

- Σα αυτοκίνθτα οχιματα τφπου βαν που είναι καταςκευαςμζνα κυρίωσ 

για τθ μεταφορά εμπορευμάτων (βλ. Μζροσ Γ.2), 

- Σα αυτοκίνθτα οχιματα τφπου hatchback που είναι καταςκευαςμζνα 

κυρίωσ για τθ μεταφορά εμπορευμάτων (βλ. Μζροσ Γ.3), 

- Οι βάςεισ (πλαίςια) των φορτθγϊν αυτοκινιτων, με κινθτιρα, που 

φζρουν κάλαμο οδθγοφ. 

 

30. Ποια είδθ οχθμάτων χαρακτθρίηονται ωσ «ανατρεπόμενα οχιματα» 

(dumpers), ςφμφωνα με τθ δαςμολογικι διάκριςθ 8704.10; 

τθ διάκριςθ 8704.10 υπάγονται κυρίωσ τα οχιματα που είναι 

καταςκευαςμζνα για να χρθςιμοποιοφνται ζξω από το οδικό δίκτυο, 

εξοπλιςμζνα με εμπρόςκια ι οπίςκια ανατρεπόμενθ καρότςα ι με καρότςα 
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που ανοίγει θ βάςθ τθσ, και τα οποία είναι ειδικά καταςκευαςμζνα για να 

μεταφζρουν άμμο, ςκφρα, χϊμα, πζτρεσ κ.λπ.· τα οχιματα αυτά 

προορίηονται για ορυχεία, εργοτάξια οικοδομϊν, κακϊσ επίςθσ και για 

οδικά, αεροπορικά και λιμενικά ζργα.  

Τπάγονται επίςθσ ςτθ διάκριςθ 8704.10 τα οχιματα μικρότερων διαςτάςεων 

τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτα εργοτάξια για τθ μεταφορά χϊματοσ, 

μπάηων, τςιμζντου και νωποφ ςκυροδζρματοσ, κ.λπ. Σα οχιματα αυτά ζχουν 

ςτακερό ι αρκρωτό πλαίςιο (ςαςί) και κίνθςθ ςε δφο ι τζςςερισ τροχοφσ· θ 

ανατρεπόμενθ καρότςα βρίςκεται πάνω από τον ζνα άξονα, ενϊ το κάκιςμα 

του οδθγοφ, το οποίο ςυνικωσ δεν καλφπτεται με καμπίνα, βρίςκεται πάνω 

από τον άλλο. 

31. Που κατατάςςονται τα μεταχειριςμζνα φορτθγά οχιματα; 

Σα μεταχειριςμζνα οχιματα για τθ μεταφορά εμπορευμάτων εξακολουκοφν 

να κατατάςςονται ςτθ Δ.Κ. 8704, ςε ςυγκεκριμζνουσ 8ψιφιουσ κωδικοφσ τθσ 

κλάςθσ αυτισ με τθν περιγραφι «Μεταχειριςμζνα». 
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Μ Ε Ρ Ο   Γ΄ 

ΟΧΗΜΑΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ – Δ.Κ. 8703, 8704 

 

32. Πωσ ορίηονται τα οχιματα πολλαπλών χριςεων ςτα πλαίςια του Κοινοφ 

Δαςμολογίου; 

φμφωνα με τισ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ τθσ .Ο. για τθ Δ.Κ. 8703, τα 

οχιματα «πολλαπλϊν χριςεων» είναι τα οχιματα εκείνα που μποροφν να 

μεταφζρουν τόςο πρόςωπα όςο και εμπορεφματα. Κατά ςυνζπεια, εκ 

πρϊτθσ όψεωσ, μποροφν να υπαχκοφν τόςο ςτθ Δ.Κ. 8703 ωσ επιβατικά όςο 

και ςτθ Δ.Κ. 8704 ωσ φορτθγά, και κα πρζπει να εφαρμοςτοφν ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια για να διαπιςτωκεί θ ορκι δαςμολογικι τουσ κατάταξθ, ανάλογα 

με τον τφπο του οχιματοσ. 

Προςοχι: Με τον όρο «εμπορεφματα» δεν νοοφνται οι ςυνικεισ κατθγορίεσ 

αποςκευϊν, εργαλείων ι εξοπλιςμοφ (όπωσ προςωπικζσ αποςκευζσ, είδθ 

για το ψάρεμα, για το κυνιγι, για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, για ορειβαςία 

ι πεηοπορία κλπ.), για τισ οποίεσ ςυνικωσ υπάρχει μικρότεροσ ι 

μεγαλφτεροσ χϊροσ φόρτωςθσ ςτα τυπικά επιβατικά οχιματα.  

  

33. Ποιεσ είναι οι κφριεσ κατθγορίεσ οχθμάτων που κεωροφνται ωσ «οχιματα 

πολλαπλών χριςεων»; 

Οι κφριεσ κατθγορίεσ αυτοφ του τφπου οχθμάτων είναι οι ακόλουκεσ: 

- Οχιματα τφπου pick-up, με τουλάχιςτον μία ςειρά κακιςμάτων πίςω από 

τθ κζςθ του οδθγοφ (διπλοκάμπινα) και ανοικτι εξζδρα φόρτωςθσ 

(καρότςα) 

- Οχιματα τφπου βαν (κλειςτά οχιματα) 

Ωςτόςο, τα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί και θ χριςθ επιβατικϊν 

αυτοκινιτων τφπου hatchback για ςκοποφσ μεταφοράσ εμπορευμάτων. τθν 

περίπτωςθ αυτι πρζπει να επιδίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτον προςδιοριςμό 

τθσ κφριασ χριςθσ του οχιματοσ, κακϊσ τα χαρακτθριςτικά που κακορίηουν 

το αν προορίηονται κυρίωσ για τθ μεταφορά προςϊπων ι εμπορευμάτων 

μπορεί να είναι δυςδιάκριτα. 
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Γ.1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ PICK-UP 

 

34. Ποια είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά των οχθμάτων τφπου Pick-up; 

Οριςμζνα βαςικά χαρακτθριςτικά των οχθμάτων τφπου Pick-up είναι τα 

ακόλουκα: 

- Πρόκειται για οχιματα με κλειςτό κάλαμο επιβατϊν, ο οποίοσ διακζτει 

μία ι περιςςότερεσ ςειρζσ κακιςμάτων, και χωριςτι εξζδρα για τθ 

φόρτωςθ και μεταφορά εμπορευμάτων (καρότςα – πλατφόρμα).  

- Ο χϊροσ φόρτωςθσ (καρότςα) μπορεί να είναι ανοικτόσ ι καλυμμζνοσ 

(π.χ. με εφκαμπτο ι άκαμπτο πλαςτικό). 

- Μπορεί να διακζτουν πόρτα ςτο πίςω μζροσ (καρότςα) για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ φόρτωςθσ/εκφόρτωςθσ των εμπορευμάτων. 

- Ο χϊροσ φόρτωςθσ μπορεί να επιμθκφνεται (π.χ. μζςω αναδιπλοφμενθσ 

πόρτασ). 

 

35. Πότε ζνα όχθμα τφπου pick-up κεωρείται ωσ «όχθμα πολλαπλών 

χριςεων»; 

Όταν τα οχιματα αυτά, εκ πρϊτθσ όψεωσ, βάςει τθσ γενικισ τουσ εμφάνιςθσ 

και των αντικειμενικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν κατ’ αρχιν τόςο για τθ μεταφορά προςϊπων όςο και 

εμπορευμάτων, τότε κεωροφνται ωσ οχιματα «πολλαπλϊν χριςεων» και, 

για τθ δαςμολογικι τουσ κατάταξθ ςτισ κλάςεισ 8703 ι 8704, κα πρζπει να 

κακοριςτεί εάν ο κφριοσ ςκοπόσ τουσ εντοπίηεται ςτθ μεταφορά προςϊπων 

ι εμπορευμάτων, αντίςτοιχα.  

υνικωσ αυτό ςυμβαίνει όταν τα οχιματα αυτά διακζτουν τόςο πάνω από 

μία ςειρζσ κακιςμάτων (διπλοκάμπινα), όςο και επαρκι χϊρο φόρτωςθσ 

(εξζδρα – καρότςα). 

 

 

 



23 
 

36. Ποια είναι τα κριτιρια για τθ δαςμολογικι κατάταξθ των οχθμάτων 

πολλαπλών χριςεων τφπου pick-up; 

Εφαρμόηονται τα κριτιρια των επεξθγθματικϊν ςθμειϊςεων τθσ .Ο. για τισ 

κλάςεισ 8703 και 8704, και ειδικότερα θ ςφγκριςθ του μζγιςτου εςωτερικοφ 

μικουσ τθσ εξζδρασ φόρτωςθσ με το μικοσ του μεταξονίου. Ειδικότερα: 

- Όταν το μικοσ τθσ εξζδρασ φόρτωςθσ είναι μικρότερο από το 50% του 

μικουσ του μεταξονίου, τότε το όχθμα κατατάςςεται ςτθν κλάςθ 8703 

κακϊσ κεωρείται ότι προορίηεται για τθ μεταφορά προςϊπων. 

- Αντίκετα, όταν το μικοσ τθσ εξζδρασ φόρτωςθσ είναι μεγαλφτερο από το 

50% του μικουσ του μεταξονίου, τότε το όχθμα κατατάςςεται ςτθν 

κλάςθ 8704 κακϊσ κεωρείται ότι προορίηεται για τθ μεταφορά 

εμπορευμάτων. 

 

37. Πωσ κατατάςςονται τα οχιματα τφπου pick-up που δεν χαρακτθρίηονται 

ωσ οχιματα «πολλαπλών χριςεων»; 

Οριςμζνα οχιματα τφπου pick-up, λόγω τθσ γενικότερθσ εμφάνιςθσ και των 

αντικειμενικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των 

«οχθμάτων πολλαπλϊν χριςεων», κακϊσ είναι εμφανζσ ότι ο κφριοσ ςκοπόσ 

τουσ, εκ καταςκευισ, είναι θ μεταφορά προςϊπων ι εμπορευμάτων.  

τθν περίπτωςθ αυτι, τα οχιματα κατατάςςονται απευκείασ ςτθν κλάςθ 

8703 ι 8704, με βάςθ τουσ γενικοφσ κανόνεσ 1 & 6 του Δαςμολογίου, χωρίσ 

να υφίςταται λόγοσ εφαρμογισ των κριτθρίων ςφγκριςθσ μεταξονίου και 

χϊρου φόρτωςθσ.  

Για παράδειγμα: 

- Όχθμα τφπου pick-up με μία ι δφο ςειρζσ κακιςμάτων ςτο κάλαμο 

επιβατϊν και πολφ μικρό χϊρο φόρτωςθσ, του τφπου που 

χρθςιμοποιείται για τθ μεταφορά αποςκευϊν, εξοπλιςμοφ, εργαλείων 

κλπ., ςυχνά με χαρακτθριςτικά οχιματοσ «παντόσ εδάφουσ» (ATV), 

υπάγεται ςτθν κλάςθ 8703 ςφμφωνα με τουσ Γ.Κ. 1 & 6, κακϊσ κεωρείται 

ότι εκ καταςκευισ προορίηεται για τθ μεταφορά προςϊπων. 

- Όχθμα τφπου pick-up με μία ςειρά κανονικϊν κακιςμάτων, που μπορεί 

να διακζτει και δεφτερθ ςτενι ςειρά με κακίςματα τφπου πάγκου και 
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ςτενι («μιςι») πλαϊνι πόρτα για τθ ςειρά αυτι, με μεγάλθ καρότςα για 

τθ μεταφορά εμπορευμάτων, κυρίωσ του τφπου των παραδοςιακϊν 

«αγροτικϊν φορτθγϊν», κατατάςςεται ςτθν κλάςθ 8704 ςφμφωνα με 

τουσ Γ.Κ. 1 & 6, κακϊσ κεωρείται ότι εκ καταςκευισ προορίηεται για τθ 

μεταφορά εμπορευμάτων. 

 

Γ.2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ 

 

38. Ποια είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά των οχθμάτων τφπου βαν; 

Ο όροσ «οχιματα τφπου βαν» αναφζρεται ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ 

του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. κακϊσ και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Σελωνείων, χωρίσ όμωσ να ορίηεται ειδικότερα.  

Οριςμζνα βαςικά χαρακτθριςτικά των οχθμάτων τφπου βαν, ζχουν ωσ 

ακολοφκωσ: 

- Κλειςτά οχιματα με ενιαίο ςκελετό (ςαςί). 

- χιμα τφπου «ορκογϊνιου κιβωτίου» (boxlike), με λεία (sleek) 

επιφάνεια.  

- Διακζτουν μία ι περιςςότερεσ ςειρζσ κακιςμάτων. 

- υχνά διακζτουν ενιαίο χϊρο φόρτωςθσ πίςω από το χϊρο επιβατϊν ο 

οποίοσ διαχωρίηεται με ειδικό χϊριςμα, μόνιμο ι προςωρινό, για τθν 

προςταςία των επιβατϊν και του φορτίου.  

- Μπορεί να διακζτουν πλαϊνά παράκυρα και πλαϊνζσ ι/και πίςω πόρτεσ. 

 

39. Πότε ζνα όχθμα τφπου βαν κεωρείται «όχθμα πολλαπλών χριςεων»; 

Σα οχιματα τφπου βαν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε για τθ μεταφορά 

προςϊπων (Δ.Κ. 8703) είτε εμπορευμάτων (Δ.Κ. 8704). Ωςτόςο, εάν μποροφν 

κατϋ αρχιν να χρθςιμοποιθκοφν τόςο για τθ μεταφορά προςϊπων όςο και 

εμπορευμάτων, κεωροφνται ωσ «οχιματα πολλαπλϊν χριςεων» και, για τθ 

δαςμολογικι τουσ κατάταξθ ςτισ κλάςεισ 8703 ι 8704, κα πρζπει να 

κακοριςτεί εάν ο κφριοσ ςκοπόσ τουσ εντοπίηεται ςτθ μεταφορά προςϊπων 

ι εμπορευμάτων, αντίςτοιχα.  
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υνικωσ αυτό ςυμβαίνει όταν τα οχιματα τφπου βαν διακζτουν: 

- πάνω από μία ςειρζσ κακιςμάτων (διπλοκάμπινα βαν), κακϊσ και 

επαρκι χϊρο φόρτωςθσ πίςω από τα κακίςματα των επιβατϊν, 

- μία ςειρά κακιςμάτων, με διατάξεισ για τθν τοποκζτθςθ επιπλζον 

κζςεων επιβατϊν πίςω από αυτι. 

 

40. Πωσ κατατάςςονται τα βαν πολλαπλών χριςεων; 

Σα βαςικά κριτιρια για τθ δαςμολογικι κατάταξθ οχθμάτων τφπου βαν 

πολλαπλϊν χριςεων παρατίκενται ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του 

Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σελωνείων για τισ κλάςεισ 8703 και 8704, ςτισ 

οποίεσ εξάλλου παραπζμπουν και οι επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ τθσ .Ο.  

Ειδικότερα, τα κριτιρια αυτά ζχουν ωσ εξισ: 

 

Α) Κλάςη 8703 (κφρια χρήςη θεωρείται η μεταφορά προςώπων): 

- Παρουςία μόνιμων κακιςμάτων με διατάξεισ αςφαλείασ (όπωσ π.χ. 

ηϊνεσ αςφαλείασ ι ςθμεία ςτιριξθσ και εξαρτιματα για τθν 

εγκατάςταςθ ηωνϊν αςφαλείασ) για κάκε επιβάτθ ι φπαρξθ μόνιμων 

ςθμείων ςτιριξθσ και εξαρτθμάτων για τθν τοποκζτθςθ των κακιςμάτων 

και διατάξεων αςφαλείασ ςτον χϊρο πίςω από το χϊρο του οδθγοφ και 

των μπροςτινϊν επιβατϊν. Σζτοια κακίςματα μπορεί να είναι ςτακερά, 

αναδιπλοφμενα, αφαιροφμενα μζςω ςθμείων ςτιριξθσ ι πτυςςόμενα. 

- Παρουςία ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ παρακφρων τα οποία 

βρίςκονται κατά μικοσ των πλευρικϊν τοιχωμάτων. 

- Παρουςία αναςυρόμενθσ, παλινδρομικισ ι ανυψοφμενθσ πόρτασ ι 

πορτϊν, με παράκυρα, ςτα πλευρικά τοιχϊματα ι ςτο πίςω μζροσ. 

- Απουςία μόνιμου χωρίςματοσ μεταξφ του χϊρου που προορίηεται για 

τον οδθγό και τουσ μπροςτινοφσ επιβάτεσ και του χϊρου πίςω από αυτόν 

που δφναται να χρθςιμοποιθκεί για τθ μεταφορά τόςο προςϊπων όςο 

και εμπορευμάτων. 

- Παρουςία ςε όλο το εςωτερικό του οχιματοσ ανζςεων και εςωτερικοφ 

φινιρίςματοσ κακϊσ και ανάλογου εξοπλιςμοφ, παρόμοιων με εκείνων 
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των επιβατικϊν αυτοκινιτων (π.χ. καλφμματα δαπζδου, εξαεριςμόσ, 

εςωτερικόσ φωτιςμόσ, ςταχτοδοχεία). 

 

Β) Κλάςη 8704 (κφρια χρήςη θεωρείται η μεταφορά εμπορευμάτων): 

- Παρουςία κακιςμάτων τφπου πάγκου χωρίσ διατάξεισ αςφαλείασ (όπωσ 

π.χ. ηϊνεσ αςφαλείασ για τα κακίςματα ι ςθμεία επαφισ και εξαρτιματα 

για τθν εγκατάςταςθ ηωνϊν αςφαλείασ) ι ανζςεισ για τουσ επιβάτεσ ςτο 

χϊρο πίςω από αυτόν που προορίηεται για τον οδθγό και τουσ 

μπροςτινοφσ επιβάτεσ. Σα κακίςματα αυτοφ του είδουσ είναι ςυνικωσ 

αναδιπλοφμενα ι ανακλινόμενα προκειμζνου να επιτρζπουν τθν πλιρθ 

χριςθ του οπίςκιου χϊρου (για τα οχιματα τφπου βαν) ι τθσ χωριςτισ 

εξζδρασ φόρτωςθσ (για τα οχιματα τφπου pick-up) για τθ μεταφορά 

εμπορευμάτων. 

- Παρουςία χωριςτοφ καλάμου (καμπίνασ) για τον οδθγό και τουσ 

επιβάτεσ και χωριςτισ ανοικτισ εξζδρασ φόρτωςθσ με ςτακερά πλευρικά 

τοιχϊματα και πτυςςόμενθ οπίςκια πόρτα (ράμπα) (οχιματα τφπου pick-

up). 

- Απουςία παρακφρων ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ κατά μικοσ των δφο 

πλευρικϊν τοιχωμάτων. παρουςία αναςυρόμενθσ, παλινδρομικισ ι 

ανυψοφμενθσ πόρτασ ι πορτϊν, χωρίσ παράκυρα, ςτα πλευρικά 

τοιχϊματα ι ςτο πίςω μζροσ, για τθν φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των 

εμπορευμάτων (οχιματα τφπου βαν). 

- Παρουςία μόνιμου διαχωριςτικοφ (χωρίςματοσ) μεταξφ του καλάμου 

(καμπίνασ) που προορίηεται για τον οδθγό και τουσ μπροςτινοφσ 

επιβάτεσ και του πίςω χϊρου. 

- Απουςία ςτον χϊρο φόρτωςθσ ανζςεων και εςωτερικοφ φινιρίςματοσ 

κακϊσ και ανάλογου εξοπλιςμοφ, παρόμοιων με εκείνων των επιβατικϊν 

αυτοκινιτων (π.χ. καλφμματα δαπζδου, εξαεριςμόσ, εςωτερικόσ 

φωτιςμόσ, ςταχτοδοχεία). 
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41. Πωσ κατατάςςονται τα οχιματα τφπου βαν με μία μόνο ςειρά κακιςμάτων 

που δεν χαρακτθρίηονται ωσ οχιματα «πολλαπλών χριςεων»; 

Σα οχιματα αυτά κατατάςςονται ςτθν κλάςθ 8704, ωσ οχιματα για τθ 

μεταφορά εμπορευμάτων, εφόςον δεν διακζτουν μόνιμα ςθμεία ςτιριξθσ 

για τθν τοποκζτθςθ κακιςμάτων ι/και διατάξεισ αςφαλείασ ςτο χϊρο πίςω 

από τα κακίςματα (δθλ. ςτο χϊρο φόρτωςθσ). 

Κατά τον τελωνιςμό οχθμάτων τφπου βαν τα οποία εκ καταςκευισ διζκεταν 

περιςςότερεσ από μία ςειρζσ κακιςμάτων, και τα οποία ζχουν μετατραπεί ςε 

βαν με μία ςειρά κακιςμάτων, μζςω τθσ αφαίρεςθσ ι τθσ κάλυψθσ των 

επιπλζον ςειρϊν κακιςμάτων ι των ςθμείων ςτιριξθσ και διατάξεων 

αςφαλείασ πίςω από τθ κζςθ του οδθγοφ, εξετάηεται για ςκοποφσ 

δαςμολογικισ κατάταξθσ ο μόνιμοσ ι μθ χαρακτιρασ των εν λόγω 

μετατροπϊν. Ζτςι, για τθν υπαγωγι του οχιματοσ ςτθν κλάςθ 8704, οι εν 

λόγω εργαςίεσ δεν κα πρζπει να είναι εφκολα αναςτρζψιμεσ (π.χ. απλι 

κάλυψθ με μοκζτα ι πλαςτικό τάπθτα κλπ. των ςθμείων ςτιριξθσ, που 

εφκολα αφαιρείται μετά τον τελωνιςμό).   

 

42. Πωσ κατατάςςονται τα οχιματα τφπου βαν με μία μόνο ςειρά κακιςμάτων 

που χαρακτθρίηονται ωσ οχιματα «πολλαπλών χριςεων»; 

Σα οχιματα τφπου βαν με μία μόνο ςειρά κακιςμάτων κεωροφνται ωσ 

οχιματα πολλαπλϊν χριςεων, όταν διακζτουν μόνιμα ςθμεία ςτιριξθσ για 

τθν τοποκζτθςθ κακιςμάτων ι/και διατάξεισ αςφαλείασ ςτο χϊρο πίςω από 

τα κακίςματα (δθλ. ςτο χϊρο φόρτωςθσ). τθν περίπτωςθ αυτι, 

εφαρμόηονται τα ίδια ακριβϊσ κριτιρια όπωσ και για τα οχιματα τφπου βαν 

με πάνω από μία ςειρζσ κακιςμάτων, που αναλφκθκαν ςτθν ερϊτθςθ 40. 

 

43. Σα παραπάνω κριτιρια δαςμολογικισ κατάταξθσ ιςχφουν και για άλλα 

κλειςτά οχιματα, εκτόσ από τα οχιματα τφπου βαν; 

Σα προαναφερόμενα κριτιρια ςτθν ερϊτθςθ 42, ςχετικά με τθν φπαρξθ ι μθ 

ςθμείων ςτιριξθσ και διατάξεων αςφαλείασ ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ, 

εφαρμόηονται αποκλειςτικά για τα οχιματα τφπου βαν με μία ςειρά 



28 
 

κακιςμάτων, και όχι για λοιποφσ τφπουσ κλειςτϊν οχθμάτων. Για 

παράδειγμα: 

- υμβατικό επιβατικό ΙΧ αυτοκίνθτο τθσ κλάςθσ 8703, που μετατρζπεται 

μζςω αφαίρεςθσ τθσ πίςω ςειράσ κακιςμάτων, ζςτω και με μόνιμο 

τρόπο, ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι εμπίπτει ςτθν 

κλάςθ 8704 κατ’ εφαρμογι των ανωτζρω κριτθρίων, κακόςον δεν 

πρόκειται εκ καταςκευισ για όχθμα τφπου βαν. τθν περίπτωςθ αυτι, 

λόγω των αντικειμενικϊν του χαρακτθριςτικϊν, το όχθμα εξακολουκεί να 

κατατάςςεται ςτθν κλάςθ 8703.  

- Κλειςτά οχιματα πολλαπλϊν χριςεων τφπου hatchback δεν κεωροφνται 

ωσ οχιματα τφπου βαν με μία ςειρά κακιςμάτων, και επομζνωσ δεν 

εφαρμόηονται τα προαναφερόμενα κριτιρια (βλ ερϊτθςθ 45). 

 

Γ.3 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ HATCHBACK 

44. Ποια είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά των οχθμάτων τφπου hatchback; 

Σα οχιματα τφπου hatchback δεν κα πρζπει να ςυγχζονται με τα οχιματα 

τφπου βαν. Εξωτερικά ζχουν τθν μορφι επιβατικοφ αυτοκινιτου, αλλά 

περιλαμβάνουν εκ καταςκευισ μία μόνο ςειρά κακιςμάτων και χϊρο 

φόρτωςθσ εμπορευμάτων αποτελοφμενο από τον χϊρο που κανονικά κα 

καταλάμβανε θ δεφτερθ ςειρά κακιςμάτων κακϊσ και από τον χϊρο που ςε 

ζνα κοινό επιβατικό αυτοκίνθτο προορίηεται για τθν μεταφορά αποςκευϊν. 

Σα οχιματα αυτά κεωροφνται κατ’ αρχιν οχιματα πολλαπλϊν χριςεων, 

δθλαδι ωσ οχιματα που προορίηονται τόςο για τθν μεταφορά προςϊπων 

(ΔΚ 8703) όςο και για τθ μεταφορά εμπορευμάτων (ΔΚ 8704). 

 

45. Πωσ κατατάςςονται τα οχιματα τφπου hatchback; 

H δαςμολογικι κατάταξθ των οχθμάτων αυτϊν δεν πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με τα κριτιρια κατάταξθσ των οχθμάτων τφπου βαν με μία ςειρά 

κακιςμάτων, αλλά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα αντικειμενικά τουσ 

χαρακτθριςτικά τα οποία καταδεικνφουν το κατά πόςο τα οχιματα αυτά 



29 
 

είναι κυρίωσ ςχεδιαςμζνα για τθν μεταφορά προςϊπων ι, αντικζτωσ, για 

τθν μεταφορά εμπορευμάτων.  

Σζτοια ςυνδυαςτικά κριτιρια μπορεί να είναι: θ απουςία παρακφρων ςτο 

χϊρο που προορίηεται για τα εμπορεφματα, το εφροσ του χϊρου φόρτωςθσ 

που καταδεικνφει ότι το όχθμα δεν προορίηεται μόνο για τθ μεταφορά 

αποςκευϊν, εργαλείων ι ελαφρφ εξοπλιςμοφ αλλά για τθ μεταφορά 

εμπορευμάτων, θ παρουςία μόνιμου διαχωριςτικοφ πλζγματοσ και ιμάντων 

αςφαλείασ ςτο χϊρο φόρτωςθσ, θ απουςία μόνιμων ςθμείων ςτιριξθσ και 

διατάξεων αςφαλείασ ςτο χϊρο φόρτωςθσ που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν τοποκζτθςθ κακιςμάτων, κλπ. 

 

46. Σα κριτιρια δαςμολογικισ κατάταξθσ οχθμάτων τφπου hatchback μποροφν 

να εφαρμοςτοφν και για κοινά επιβατικά οχιματα ςτα οποία αφαιρείται θ 

δεφτερθ ςειρά κακιςμάτων; 

Όχι, θ αφαίρεςθ τθσ δεφτερθσ ςειράσ κακιςμάτων, ζςτω και με μόνιμο 

τρόπο, ςε ζνα εκ καταςκευισ κοινό επιβατικό αυτοκίνθτο (π.χ.  hatchback, 

SUV ι τφπου Jeep) δεν το μετατρζπει αυτόματα ςε όχθμα  για τθ μεταφορά 

εμπορευμάτων, διότι το όχθμα διατθρεί τα γενικότερα χαρακτθριςτικά του 

επιβατικοφ αυτοκινιτου από τθν καταςκευι του.  

Αντικζτωσ, ζνα όχθμα τφπου hatchback που είναι εξ’ αρχισ καταςκευαςμζνο 

με μία ςειρά κακιςμάτων και με ικανό χϊρο φόρτωςθσ, εφόςον 

ςυγκεντρϊνει και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά που καταδεικνφουν ςαφϊσ 

ότι είναι ςχεδιαςμζνο κυρίωσ για τθν μεταφορά εμπορευμάτων, τότε αυτό 

κα πρζπει να καταταχκεί ωσ όχθμα για τθν μεταφορά εμπορευμάτων ςτθν 

ΔΚ 8704, ζςτω κι αν το εξωτερικό του παραπζμπει ςε επιβατικό αυτοκίνθτο. 
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Μ Ε Ρ Ο    Δ΄ 

ΟΧΗΜΑΣΑ ΕΚΔΚΚΩΝ ΧΡΗΕΩΝ – Δ.Κ. 8705 

 

47. Πωσ ορίηονται τα οχιματα ειδικών χριςεων ςτο Κοινό Δαςμολόγιο, και 

που κατατάςςονται; 

Ο όροσ «οχιματα ειδικϊν χριςεων» ςτο Κοινό Δαςμολόγιο, αναφζρεται ςτα 

οχιματα εκείνα που είναι εξοπλιςμζνα με ειδικζσ διατάξεισ, ςυςκευζσ και 

μθχανιςμοφσ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ ι ςυςκευζσ 

κλπ. με τα οποία αυτά είναι εξοπλιςμζνεσ, τα κακιςτοφν κατάλλθλα να 

εκτελοφν οριςμζνεσ εργαςίεσ, διαφορετικζσ από τθν κακαυτό μεταφορά 

προςϊπων ι εμπορευμάτων.  

Επομζνωσ, ο προαναφερόμενοσ εξοπλιςμόσ προςδίδει ςτα οχιματα αυτά 

τον ουςιϊδθ χαρακτιρα οχθμάτων των οποίων ο βαςικόσ ςκοπόσ δεν είναι θ 

μεταφορά προςϊπων ι εμπορευμάτων (Δ.Κ. 87.03 ι 87.04), αλλά θ 

εκτζλεςθ ειδικισ εργαςίασ ι ζργου λόγω τθσ ειδικισ καταςκευισ ι 

μεταποίθςισ τουσ. 

Σα οχιματα ειδικϊν χριςεων, εφόςον πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, 

κατατάςςονται ςτθ Δ.Κ. 8705 του Δαςμολογίου. 

 

48. Πωσ μποροφμε να διακρίνουμε αν ζνα ειδικά εξοπλιςμζνο όχθμα είναι 

πράγματι όχθμα ειδικών χριςεων; 

Γενικά, θ προχπόκεςθ τθσ εκτζλεςθσ «ειδικισ εργαςίασ ι ζργου» πζραν από 

τθν κακαυτό μεταφορά προςϊπων ι εμπορευμάτων, κεωρείται ότι 

ικανοποιείται, όταν οι ςυςκευζσ, διατάξεισ, εξοπλιςμόσ κλπ. που προςδίδουν 

ςτο όχθμα τθν ικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ ειδικισ εργαςίασ / ζργου, δεν είναι 

αποςπϊμενεσ, αλλά είναι μόνιμα ςυναρμολογθμζνεσ, προςαρμοςμζνεσ ι 

ενςωματωμζνεσ επάνω ι μζςα ςε αυτό, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν είναι 

εφικτι θ εφκολθ απομάκρυνςι τουσ, δθλαδι ςε ςφντομο χρόνο, χωρίσ τθ 

χριςθ ειδικϊν μθχανθμάτων ι εξοπλιςμοφ, χωρίσ τθν πρόκλθςθ βλάβθσ ι 

ηθμίασ ςτο όχθμα ι ςτον αφαιροφμενο εξοπλιςμό, κλπ.  
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Ο χαρακτθριςμόσ του κάκε οχιματοσ ωσ «ειδικϊν χριςεων» λόγω τθσ 

ειδικισ του καταςκευισ ι μεταποίθςθσ για ςκοποφσ εκτζλεςθσ ειδικοφ 

ζργου, ςφμφωνα με τα κριτιρια που προαναφζρκθκαν, είναι κζμα που κα 

πρζπει να εξετάηεται κατά περίπτωςθ από το αρμόδιο τελωνείο ςτο οποίο 

προςκομίηεται το όχθμα, ςφμφωνα με τα αντικειμενικά του χαρακτθριςτικά.  

 

49. Πωσ κατατάςςεται ζνα όχθμα για το οποίο δεν ικανοποιοφνται οι 

προχποκζςεισ χαρακτθριςμοφ του ωσ όχθμα ειδικών χριςεων; 

Εάν ο εξοπλιςμόσ του οχιματοσ δεν δφναται να κεωρθκεί «μόνιμοσ», 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ερϊτθςθ 48, τότε ο κφριοσ προοριςμόσ 

του οχιματοσ κεωρείται θ μεταφορά προςϊπων τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 

8703 ι εμπορευμάτων τθσ κλάςθσ 8704, κατά περίπτωςθ.   

 

50. Ποιεσ κατθγορίεσ οχθμάτων κεωροφνται ειδικών χριςεων; 

φμφωνα με τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Σελωνείων, οριςμζνεσ (μθ εξαντλθτικζσ) κατθγορίεσ οχθμάτων ειδικϊν 

χριςεων είναι οι ακόλουκεσ: 

- Σα αυτοκίνθτα αποκομιδισ οχθμάτων για επιςκευι που αποτελοφνται 

από βάςθ (πλαίςιο) φορτθγοφ αυτοκινιτου ι καμιονζτασ, με ι χωρίσ 

δάπεδο, φζρουν μθχανιματα ανφψωςθσ, όπωσ γερανοφσ μθ 

περιςτροφικοφσ, άρπαγεσ (νφχια), παλάγκα, βαροφλκα και είναι 

καταςκευαςμζνα για τθν ανφψωςθ και ρυμοφλκθςθ οχθμάτων που 

ζπακαν βλάβθ. 

- Σα αυτοκίνθτα – αντλίεσ, ςτα οποία θ αντλία τίκεται γενικά ςε κίνθςθ 

από τον κινθτιρα του αυτοκινιτου (π.χ., τα πυροςβεςτικά οχιματα). 

- Σα κλιμακοφόρα αυτοκίνθτα και τα αυτοκίνθτα με ανυψωμζνθ 

πλατφόρμα για τθ ςυντιρθςθ των θλεκτρικϊν γραμμϊν, του δθμοςίου 

φωτιςμοφ κλπ., κακϊσ και τα αυτοκίνθτα με πλατφόρμα και αρκρωτοφσ 

βραχίονεσ (travelling) για τισ κινθματογραφικζσ λιψεισ ι τθν τθλεόραςθ. 

- Σα οχιματα που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό των δρόμων, 

δθμόςιων πλατειϊν, ρείκρων, διαδρόμων προςγείωςθσ ςτα αεροδρόμια 

κλπ. (π.χ., αυτοκίνθτα – ςκοφπεσ, αυτοκίνθτα – καταβρεχτιρεσ, 
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αυτοκίνθτα – καταβρεχτιρεσ – ςκοφπεσ και αυτοκίνθτα για τθν 

αναρρόφθςθ βορβόρων). 

- Σα εκχιονιςτικά αυτοκίνθτα με μόνιμο μθ μετακινοφμενο εξοπλιςμό. 

Πρόκειται για αυτοκίνθτα οχιματα καταςκευαςμζνα αποκλειςτικά για 

τον κακαριςμό του χιονιοφ, εξοπλιςμζνα γενικά με ςτροβίλουσ, 

περιςτρεφόμενα φτυάρια κλπ., που τίκενται ςε κίνθςθ είτε από τον 

κινθτιρα του οχιματοσ, είτε από ιδιαίτερο κινθτιρα. 

- Σα αυτοκίνθτα για τθν εξάπλωςθ (διαςκορπιςμό πάνω ςτθν επιφάνεια 

του εδάφουσ) διαφόρων υλϊν, εξοπλιςμζνα ι μθ με διατάξεισ 

κζρμανςθσ, όλων των τφπων και για όλεσ τισ χριςεισ (ζςτω και 

γεωργικζσ), εφοδιαςμζνα με διατάξεισ για το άπλωμα πίςςασ, χαλικιϊν 

(αυτοκίνθτα διαςκορπιςμοφ χαλικιϊν κλπ.). 

- Σα φορτθγά – γερανοί, που δεν προορίηονται για τθ μεταφορά 

εμπορευμάτων και τα οποία αποτελοφνται από πλαίςιο (ςαςί) 

αυτοκινιτου οχιματοσ με κάλαμο οδθγοφ πάνω ςτο οποίο είναι μόνιμα 

προςαρμοςμζνοσ περιςτροφικόσ γερανόσ.  

- Σα αυτοκίνθτα – πφργοι γεωτριςεων (derricks) (δθλαδι, φορτθγά που 

αποτελοφνται από ζνα καμιόνι πάνω ςτο οποίο είναι ςυναρμολογθμζνο 

κάκετο μεταλλικό ικρίωμα εξοπλιςμζνο με βαροφλκα και άλλουσ 

μθχανιςμοφσ αναγκαίουσ για τθ διερεφνθςθ ι τθ διάτρθςθ εδάφουσ). 

- Σα φορτθγά που είναι εξοπλιςμζνα με μθχανιςμοφσ ςτοιβαςίασ (δθλαδι 

με πλατφόρμα που κινείται επάνω ςε κάκετο υποςτιριγμα και 

τροφοδοτείται γενικά από τον κινθτιρα του οχιματοσ).  

- Σα φορτθγά – αναμεικτιρεσ ςκυροδζματοσ (μπετονιζρεσ) που 

αποτελοφνται από κάλαμο οδθγοφ και βάςθ αυτοκίνθτου οχιματοσ, 

επάνω ςτθν οποία είναι ςυναρμολογθμζνοσ μόνιμα ζνασ αναμεικτιρασ 

ςκυροδζματοσ (μπετονιζρα) και είναι ικανά να εξαςφαλίηουν ςυγχρόνωσ 

τθν παραςκευι και τθ μεταφορά του ςκυροδζματοσ. 

- Σα αυτοκίνθτα – ςυγκροτιματα παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, που 

αποτελοφνται από αυτοκίνθτο όχθμα πάνω ςτο οποίο είναι 

ςυναρμολογθμζνθ θλεκτρογεννιτρια που τίκεται ςε λειτουργία από τον 

κινθτιρα του οχιματοσ ι από ιδιαίτερο κινθτιρα. 
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- Σα αυτοκίνθτα – ακτινολογικά εργαςτιρια (π.χ., εξοπλιςμζνα με αίκουςα 

εξετάςεων των αςκενϊν, εργαςτιρια εμφάνιςθσ των πλακϊν και πλιρθ 

εξοπλιςμό ακτινολογικϊν ςυςκευϊν). 

- Σα αυτοκίνθτα – χειρουργεία (ιατρικισ και οδοντιατρικισ), που φζρουν 

αίκουςα εγχειρίςεων, εξοπλιςμό για τθν αναιςκθςία και άλλεσ 

χειρουργικζσ ςυςκευζσ και όργανα. 

- Σα αυτοκίνθτα – προβολείσ που περιλαμβάνουν φωτεινό προβολζα 

ςυναρμολογθμζνο πάνω ςε όχθμα και του οποίου θ λειτουργία 

εξαςφαλίηεται γενικά με γεννιτρια που τίκεται ςε λειτουργία από τον 

κινθτιρα του αυτοκινιτου. 

- Σα αυτοκίνθτα – ςυνεργεία ραδιοφωνίασ (ραδιορεπορτάη). 

- Σα αυτοκίνθτα τφπου βαν για εκπομπι και λιψθ τθλεγραφίασ, 

ραδιοτθλεγραφίασ και ραδιοτθλεφωνίασ. Σα αυτοκίνθτα – ραντάρ. 

- Σα αυτοκίνθτα εξοπλιςμζνα με αρικμομθχανζσ που υπολογίηουν 

αυτόματα ςτα ιπποδρόμια το ποςό των ειςπράξεων και το ποςό που 

αντιςτοιχεί ςε κάκε ςτοίχθμα. 

- Σα αυτοκίνθτα – εργαςτιρια (π.χ., για τον ζλεγχο τθσ εργαςίασ των 

γεωργικϊν μθχανϊν). 

- Σα αυτοκίνθτα ελζγχου που είναι εξοπλιςμζνα με ςυςκευζσ εγγραφισ 

που επιτρζπουν τον προςδιοριςμό τθσ ιςχφοσ ζλξθσ των αυτοκινιτων 

οχθμάτων τα οποία ρυμουλκοφν. 

- Σα αυτοκίνθτα – αρτοποιεία με τον πλιρθ εξοπλιςμό τουσ (ηυμωτιρια, 

φοφρνο κλπ.), τα αυτοκίνθτα – μαγειρεία. 

- Σα αυτοκίνθτα – εργαςτιρια (ςυνεργεία) που είναι εξοπλιςμζνα με 

διάφορεσ μθχανζσ και εργαλεία, διατάξεισ ςυγκόλλθςθσ κλπ. 

- Σα αυτοκίνθτα – τράπεηεσ (κινθτζσ τράπεηεσ), τα αυτοκίνθτα βιβλιοκικεσ 

και τα αυτοκίνθτα που είναι διευκετθμζνα για τθν ζκκεςθ ι παρουςίαςθ 

εμπορευμάτων ςτο κοινό. 
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51. Ποιεσ κατθγορίεσ οχθμάτων ι μθχανθμάτων αποκλείονται από τθ Δ.Κ. 

8705; 

φμφωνα με τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Σελωνείων, οριςμζνεσ (μθ εξαντλθτικζσ) κατθγορίεσ οχθμάτων που δεν 

εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των οχθμάτων ειδικϊν χριςεων, ζςτω κι αν εκ 

πρϊτθσ όψεωσ φζρουν οριςμζνα τζτοια χαρακτθριςτικά, είναι οι ακόλουκεσ: 

- Οι αποςπϊμενοι εκχιονιςτικοί μθχανιςμοί όλων των τφπων (κλάςθ 

8430), ζςτω και αν παρουςιάηονται ςυναρμολογθμζνοι επάνω ςε 

αυτοκίνθτο όχθμα. 

- Σα αυτοκίνθτα οχιματα που φζρουν διατάξεισ για τθν αυτοφόρτωςι 

τουσ (κλάςθ 8704). 

- Σα οχιματα αυτοφόρτωςθσ που είναι εξοπλιςμζνα με γάντηουσ, 

ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ κλπ., αλλά που είναι βαςικά 

καταςκευαςμζνα για τθ μεταφορά εμπορευμάτων (κλάςθ 8704). 

- Οι αυτοπροωκοφμενοι οδοςτρωτιρεσ (κλάςθ 8429). 

- Οι γεωργικοί κφλινδροι εμφράξεωσ (μολφβια) που λειτουργοφν με τθ 

βοικεια κινθτιρα (κλάςθ 8432). 

- Οι μικρζσ μετακινοφμενεσ ςυςκευζσ με βοθκθτικό κινθτιρα, που 

διευκφνονται από πεηό (π.χ., οι ςκοφπεσ για πάρκα, δθμόςιουσ κιπουσ 

κλπ., οι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ χάραξθ λωρίδων ςτουσ 

δρόμουσ) (κλάςθ 8479). 

- Σα μικρά λεωφορεία καταςκθνϊςεων (κλάςθ 8703). 

- Οι ςυςκευζσ ι μθχανιματα απλϊσ αυτοπροωκοφμενα (π.χ., γερανοί, 

εκςκαφείσ), ςτα οποία ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ μθχανιςμοφσ 

προϊκθςθσ ι διεφκυνςθσ βρίςκονται ςτο κάλαμο του μθχανιματοσ 

παραγωγισ ζργου που είναι ςυναρμολογθμζνο πάνω ςε βάςθ με 

τροχοφσ ι ερπφςτριεσ, ζςτω και αν το ςφνολο είναι κατάλλθλο να 

κυκλοφορεί ςτο δρόμο με τα δικά του μζςα (Δ.Κ. 8426, 8429, 8430). 

- Οι αυτοπροωκοφμενεσ μθχανζσ με τροχοφσ, ςτισ οποίεσ θ βάςθ και το 

μθχάνθμα παραγωγισ ζργου είναι ειδικά καταςκευαςμζνα το ζνα για το 

άλλο και αποτελοφν ζνα ομογενζσ μθχανικό ςφνολο (π.χ. οριςμζνα 

αυτοπροωκοφμενα μθχανιματα ιςοπζδωςθσ που λζγονται 
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μοτογκρζιντερσ). τθν περίπτωςθ αυτι, θ μθχανι δεν είναι απλϊσ 

ςυναρμολογθμζνθ πάνω ςε βάςθ αυτοκινιτου οχιματοσ, αλλά είναι εξϋ 

ολοκλιρου ενςωματωμζνθ ςε βάςθ που δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

για άλλουσ ςκοποφσ και θ οποία μπορεί να φζρει τουσ ουςιϊδεισ 

αυτοκίνθτουσ μθχανιςμοφσ που αναφζρονται παραπάνω (Δ.Κ. 8426, 

8429, 8430). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Κ 

ΕΝΔΕΚΚΣΚΚΗ ΑΠΕΚΚΟΝΚΗ ΟΡΚΜΕΝΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

 

Α) ΕΠΚΒΑΣΚΚΑ Κ.Χ. ΣΤΠΟΤ HATCHBACK (8703) 
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Β) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ HATCHBACK ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ (8703 Θ 8704)  
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Γ) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP (8703) 
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Δ1) PICK-UP ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ (8703 Θ 8704) 

 

 

 

 

 

 

Δ2) PICK-UP ΓΚΑ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 8704 (ΟΧΚ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΕΩΝ) 
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Ε) ΕΛΑΦΡΑ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ (8704) 

 

 

 

 

 

  



41 
 

Σ) ΕΛΑΦΡΑ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ ATV ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΩΝ (8703) 
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Ζ) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ ΒΑΝ (8703 Θ 8704) 
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Η) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ SUV (8703) 
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Ι) ΟΧΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ STATION WAGON (8703) 
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Κ) ΕΛΑΦΡΑ ΣΡΚΣΡΟΧΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΩΝ (8703) 
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Κ) ΕΛΑΦΡΑ ΣΡΚΣΡΟΧΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ (8704) 
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Λ) ΣΤΠΚΚΑ ΦΟΡΣΗΓΑ (8704) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΚ 

ΧΡΗΚΜΟΚ ΤΝΔΕΜΟΚ 

 

Οριςμζνεσ χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 

- http://eur-lex.europa.eu/  

Σο δίκαιο τθσ Ε.Ε.: Νομοκεςία, Νομολογία, Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. 

Εδϊ μπορεί να αναηθτθκεί το Κοινό Δαςμολόγιο του εκάςτοτε ζτουσ, οι  

κανονιςμοί κατάταξθσ τθσ Ε.Επιτροπισ, και οι Αποφάςεισ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. 

 

- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/  

Βάςθ δεδομζνων TARIC τθσ Ε.Ε. 

 

- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/  

Βάςθ Δεςμευτικϊν Δαςμολογικϊν Πλθροφοριϊν (Δ.Δ.Π.) τθσ Ε.Ε. 

 

- http://www.wcoomd.org/en.aspx  

Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Σελωνείων (Π.Ο.Σ.) 

 

- https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/  

Διαδικτυακι πφλθ ελλθνικϊν τελωνείων τθσ ΑΑΔΕ – Icisnet – 

υποςφςτθμα διαχείριςθσ  δαςμολογίου - πλθροφόρθςθ TARIC  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/
http://www.wcoomd.org/en.aspx
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/

