Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες
Έρευνα χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων
από 01/01//1985 έως 30/06/2014
Η Έρευνα των οχημάτων είναι απογραφική. Τα στοιχεία εμφανίζουν τη μάρκα, το είδος και
το καινούριο ή μεταχειρισμένο του οχήματος σε επίπεδο Χώρας. Τα πρωτογενή στοιχεία
προέρχονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και προκύπτουν από
την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Από τα στοιχεία της Έρευνας εξαιρούνται
τα οχήματα που κινούνται επάνω σε τροχιές, τα ηλεκτροκίνητα με κεραίες λεωφορεία
(τρόλλεϋ), οι γεωργικοί ελκυστήρες και τα γεωργικά μηχανήματα. Δεν περιλαμβάνονται στους
πίνακες του Δελτίου Τύπου τα οχήματα Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας,
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κρατικών Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος, Ξένων
Αποστολών, Αναπήρων Πολέμου, καθώς επίσης και τα δίκυκλα τα οποία έχουν κυβισμό
κάτω από 50 cc.
Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την έρευνα είναι το Ν.Δ 3627/56 και οι Ν. 2392/96 και
3832/2010.
Η συλλογή των στοιχείων γίνεται σε μηνιαία βάση και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
αναφέρονται στον Ιούνιο του 2014.
Για την εξαγωγή των μηνιαίων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το Μητρώο του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το οποίο περιέχει όλες τις μηνιαίες μεταβολές στις
άδειες ταξινόμησης Οχημάτων στη Χώρα.
Αυτοκίνητο όχημα είναι κάθε όχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών, που κινείται με
μηχανή και προορίζεται να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα ή και τα δύο μαζί, ευρισκόμενα
είτε πάνω στο ίδιο όχημα, είτε σε ρυμουλκούμενο που κινείται από το πρώτο. Καινούριο
όχημα χαρακτηρίζεται αυτό που ταξινομείται για πρώτη φορά μέσα στο μήνα στην Ελλάδα
και δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη χώρα. Μεταχειρισμένο χαρακτηρίζεται αυτό που
ταξινομείται για πρώτη φορά στην χώρα και έχει εισαχθεί ως μεταχειρισμένο από το
εξωτερικό.
Aυτoκίνητo επιβατηγό:To πρooριζόμενo για τη μεταφoρά κυρίως πρoσώπων αυτoκίνητo
όχημα, 9 κατ’ ανώτατo όριo θέσεων μαζί με τη θέση τoυ oδηγoύ.
Aυτoκίνητo λεωφoρείo: To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη μεταφoρά
πρoσώπων 10 και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανoμένης και της θέσης τoυ oδηγoύ.(Στους
πίνακες του Δελτίου Τύπου στην κατηγορία αυτή επιπλέον προσμετρώνται τα αρθρωτά
Λεωφορεία).
Aυτoκίνητo φoρτηγό: To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη μεταφoρά
πραγμάτων (Στους πίνακες του Δελτίου Τύπου στην κατηγορία αυτή επιπλέον
προσμετρώνται οι τράκτορες, τα ρυμουλκά φορτηγά, οι τράκτορες με επικαθήμενο (αρθρωτό
όχημα) και τα ρυμουλκά με ρυμουλκούμενο (συρμός) ).
Moτoσυκλέτα: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι
εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος
των 50 κυβικών εκατοστών.(Στους πίνακες του Δελτίου Τύπου στην κατηγορία αυτή επιπλέον
προσμετρώνται τα τρίτροχα οχήματα).
Τρίτροχο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις συμμετρικούς τροχούς, του οποίου είτε η
μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε ο
κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι
εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης ως τρίτροχο όχημα λογίζεται και το
τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των
μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του
βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου - ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών
οχημάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχημα προορίζεται για επιβατικές
μεταφορές ή τα 550 χιλιόγραμμα, όταν προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του
οποίου η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW.
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Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήματα) σχετικά με την έρευνα χορήγησης αδειών
κυκλοφορίας οχημάτων μπορούν να αναζητηθούν στη ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής www.statistics.gr, στο σύνδεσμο << Στατιστικά Θέματα > Μεταφορές >Οχήματα
>Οχήματα(Άδειες Κυκλοφορίας Οχημάτων) -Στόλος Οχημάτων >>
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