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ΘΕΜΑ : ∆ηµόσια διαβούλευση περί του σχεδίου νόµου σχετικά µε τον ορισµό «Τεχνικών
Υπηρεσιών» και τον προσδιορισµό των «εναλλακτικών απαιτήσεων» σύµφωνα µε την
οδηγία 2007/46ΕΕ.

Με το παρόν τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση το προσχέδιο για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για
τον ορισµό «Τεχνικών Υπηρεσιών» και τον προσδιορισµό των «εναλλακτικών απαιτήσεων» σύµφωνα µε την
οδηγία 2007/46ΕΕ.
Συνηµµένα θα βρείτε τα υπό διαβούλευση έγγραφα. Παρακαλώ γνωστοποιήστε µας τα σχόλια και
τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.bakoulas@yme.gov.gr. Η διάρκεια της διαβούλευσης
ορίζεται σε δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης-ανάρτησης του παρόντος.

Ο Γενικός Γραµµατέας
Χ. Τσιόκας

Ακριβές Αντίγραφο

Π. Μπακρατσάς

Συνηµµένα: σελίδες 32.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων (Ι.Υ.)
2. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισµό Τεχνικών Υπηρεσιών
σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46ΕΕ

Στα πλαίσια της εφαρµογής της οδηγίας 2007/46ΕΕ για την έκδοση εθνικών εγκρίσεων
τύπου µικρών σειρών όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 23, προβλέπεται η εξαίρεση οχηµάτων από
τη συµµόρφωση µε µία ή περισσότερες διατάξεις µίας ή περισσοτέρων κανονιστικών πράξεων,
µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται κάποιες σχετικές «εναλλακτικές απαιτήσεις». Ως
εναλλακτικές απαιτήσεις νοούνται διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν
στην εξασφάλιση επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας όσο το δυνατόν
ισοδύναµου µε αυτό των διατάξεων των παραρτηµάτων IV και XI της 2007/46.
Ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τις εναλλακτικές απαιτήσεις θα επιτυγχάνεται µε τη
διεξαγωγή και εποπτεία των απαραίτητων δοκιµών και την εξασφάλιση της συµµόρφωσης της
παραγωγής, έργο για το οποίο θα οριστούν Τεχνικές Υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 41, 42 και 43 της 2007/46 όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό 371/2010.
Με το παρόν καλούµε τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να οριστούν ως Τεχνικές
Υπηρεσίες να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Σε πρώτη φάση οι εθνικές εγκρίσεις τύπου µικρών σειρών θα αφορούν σε οχήµατα ηµιτελή και
πλήρη, κατηγοριών Ν και Ο, περιλαµβανοµένων και των εγκρίσεων σε πολλαπλά ή διαδοχικά
στάδια, µε προοπτική επέκτασης και στις άλλες κατηγορίες. Η κάθε Τεχνική Υπηρεσία θα έχει τη
δυνατότητα διεξαγωγής του συνόλου των απαραιτήτων δοκιµών για κάποια δεδοµένη κατηγορία
οχηµάτων καθώς και τον έλεγχο της συµµόρφωσης της παραγωγής.
Προϋποθέσεις για την ανάθεση της εποπτείας δοκιµών στην Τεχνική Υπηρεσία είναι α) η
διαπίστευσή της µε ISO/IEC 17020 στο πεδίο χορήγησης εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς
παραγωγής για οχήµατα κατηγορίας Ν ή/και Ο σύµφωνα µε τις εθνικές «εναλλακτικές
απαιτήσεις» και κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 2007/46 της ΕΕ όπως ισχύει και β) η προσκόµιση
δήλωσης συνεργασίας από εργαστήρια διαπιστευµένα κατά ISO/IEC 17025, στα οποία θα
διεξάγεται το σύνολο των απαραίτητων δοκιµών.
Θα αξιολογηθεί θετικά η προηγούµενη εµπειρία του φορέα σε παρεµφερείς τοµείς, ήτοι η
ύπαρξη ήδη εγκατεστηµένων συστηµάτων ποιότητας, διαπιστευµένων από το Ε.Σ.Υ.∆. σύµφωνα
µε ISO/IEC 17020 ή/και 17025 ή/και 17021 σχετικά µε εγκρίσεις τύπου κατασκευών, ελέγχους
συµµόρφωσης παραγωγής και δοκιµές σε συναφή αντικείµενα, καθώς και η ύπαρξη
καταρτισµένου και έµπειρου προσωπικού.
Σηµαντική είναι και η δυνατότητα διαξαγωγής του συνόλου των δοκιµών στην Ελλάδα
λόγω του µεγάλου κόστους µεταφοράς των υπό έλεγχο οχηµάτων εκτός Ελλάδας.
Η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις __________.
Οι τεχνικές διατάξεις και οι διαδικασίες επιθεώρησης οι οποίες θα απαιτούνται για τον
έλεγχο συµµόρφωσης των εναλλακτικών απαιτήσεων για τις κατηγορίες οχηµάτων Ν και Ο
φαίνονται στους συνηµµένους πίνακες 1 και 2. Σε περίπτωση αδυναµίας ελέγχου συµµόρφωσης
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µε κάποια από τις εναλλακτικές απαιτήσεις, παρακαλούµε γνωρίστε µας ισοδύναµες διατάξεις και
διαδικασίες.
Η φόρµα υποβολής αίτησης επισυνάπτεται.
Η οδηγία 2007/46ΕΕ και ο Κανονισµός 371/2010 βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007L0046:20100429:EL:PDF

και

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:110:0001:0021:EL:PDF

αντίστοιχα. Λοιπά έγγραφα ευρωπαϊκής νοµοθεσίας µπορούν να αναζητηθούν από την
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do?ihmlang=el
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Πίνακας 1
Τεχνικές προδιαγραφές και ∆ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικής Έγκρισης
Τύπου Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας Ν
(Όρια µικρής παραγωγής: 500 οχήµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγορίας Ν1 και 250 οχήµατα
ανά τύπο και ανά έτος κατηγορίας Ν2 ή Ν3)
Για την πραγµατοποίηση αντιπροσωπευτικού ελέγχου, το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε άψογη
κατάσταση και ικανό να δεχθεί µέχρι το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος.
Θα πρέπει να παραβρίσκεται ένας εκπρόσωπος του κατασκευαστή για να καταστεί δυνατή η
πρόσβαση σε όλα τα µέρη του οχήµατος, να βοηθήσει στην επεξήγηση των χαρακτηριστικών του
εν λόγω οχήµατος καθώς και να συνεργαστεί σε οποιαδήποτε δοκιµή πραγµατοποιηθεί.

Θέµα /Απαιτήσεις
1. Στάθµη Θορύβου
Οι τεχνικές διατάξεις:
Της παραγράφου 5 του
παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 70/157/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία
1999/101/ΕΕ ή την οδηγία
2007/34/ΕΕ
Ή
Της Παραγράφου 6 του
Κανονισµού ΟΕΕ 51.02.

Εξαιρέσεις
/Τροποποιήσεις
Η οδηγία 70/157/ΕΕ,
Παράρτηµα Ι,
παράγραφοι 5.3.1.1,
5.3.2.1 και 5.3.1.3 δεν
εφαρµόζεται.
Οχήµατα για τα οποία
έχει ήδη εκδοθεί έγκριση
τύπου πριν την
τροποποίηση του
συστήµατος εξαγωγής
καυσαερίων του
καταλύτη, η δοκιµή
θορύβου εν στάση όπου
δοκιµή θορύβου εν
στάση σηµαίνει:
Α) Στην περίπτωση ενός
τροποποιηµένου
συστήµατος εξαγωγής
καυσαερίων, µια στατική
δοκιµή όπως ορίζεται στις
παραγράφους 5.2.3.4.2
και 5.2.3.4.3 του
Παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 70/157 και δεν
υπερβαίνει την αντίστοιχη
τιµή που αναγράφεται
στο Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης,
Πιστοποιητικό Έγκρισης
ή έκθεση δοκιµής για το
όχηµα αυτό περισσότερο
από 2dB (A) σε 0,5m.
Β) Στην περίπτωση των
οχηµάτων που έχουν
µέγιστο επιτρεπόµενο
βάρος που υπερβαίνει τα
2800kg εφοδιασµένο µε
ένα τροποποιηµένο
σύστηµα αερόφρενου,

Συνθήκες δοκιµής
/Προκύπτουσα
Τεκµηρίωση
Όχηµα µε ή χωρίς φορτίο.
Έγκριση ή έκθεση δοκιµής
Και
Για τα τροποποιηµένα
συστήµατα ∆οκιµή
θορύβου εν στάση
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2. Εκποµπές Ρύπων
(Ελαφρά Οχήµατα)
Οι τεχνικές διατάξεις της
παραγράφου 5 του
Παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 70/220/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/76/ΕΕ
Ή
Των Κανονισµών ΟΕΕ
83.05
Ή
Του Κανονισµού (ΕΚ)
715/2007.

απαιτείται µια έκθεση
δοκιµής µε βάση την
παράγραφο 5.4 του
Παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 70/157/ΕΕ αλλά
αυτό δεν εφαρµόζεται αν
έχουν τοποθετηθεί
σιγαστήρες αερόφρενου.
Τροποποίηση του µήκους
του συστήµατος
εξαγωγής καυσαερίων
µετά τον τελευταίο
σιγαστήρα που δεν
υπερβαίνει τα 2m,
επιτρέπεται χωρίς καµία
περαιτέρω δοκιµή.
Εφαρµόζει σε οχήµατα
κατηγοριών Ν1 και Ν2
Η οδηγία 70/220/ΕΚ
όπως τροποποιήθηκε
παύει να ισχύει από τις 2
Ιανουαρίου 2013.
Από την 1η Σεπτεµβρίου
2010 στην περίπτωση
των νέων τύπων για τα
οχήµατα κατηγορίας Ν2
τα οποία χρειάζονται
έγκριση τύπου µικρής
σειράς παραγωγής
πρέπει να πληρούν τον
Κανονισµό ΟΕΕ
715/2007.
Από την 1η Ιανουαρίου
2012 στην περίπτωση
των οχηµάτων
κατηγορίας Ν2 που έχουν
κατασκευαστεί µετά από
αυτήν την ηµεροµηνία τα
οποία χρειάζονται
µεµονωµένη έγκριση
τύπου οχήµατος πρέπει
να πληρούν τον
Κανονισµό ΟΕΕ
715/2007.
Τα οχήµατα εξαιρούνται
από τις απαιτήσεις των
συστηµάτων διάγνωσης
On-Board.
Αυτό το σηµείο δεν ισχύει
για τα οχήµατα που
έχουν έγκριση για το
σηµείο 41.
Τροποποίηση του µήκους
του συστήµατος
εξαγωγής καυσαερίων
µετά τον τελευταίο
σιγαστήρα επιτρέπεται
χωρίς καµία περαιτέρω
δοκιµή.

Όχηµα µε ή χωρίς φορτίο.
Έγκριση Τύπου ή Έκθεση
∆οκιµής
Και
Επιθεώρηση
Τροποποιήσεων (αν
ισχύει)
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3. ∆εξαµενές
Καυσίµων /Πίσω
Προστατευτικές
∆ιατάξεις
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
2006/20/ΕΚ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
34.01 για τις δεξαµενές
υγρών καυσίµων
Και
για οχήµατα που
χρησιµοποιούν αέρια
καύσιµα: Κανονισµοί 67.01
και 115 για το υγραέριο,
Κανονισµός 110.00 και 115
για το CNG
Και
για την πίσω προστατευτική
διάταξη έναντι
ενσφηνώσεως – Οι τεχνικές
διατάξεις της παραγράφου
5 του Παραρτήµατος ΙΙ της
οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2006/20/ΕΚ
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ
58.01.

Μια έγκριση τύπου ΕΕ
που έχει εκδοθεί µε το
τελευταίο
αντιπροσωπευτικό
βασικό όχηµα παραµένει
σε ισχύ ασχέτως της
αλλαγής στη µάζα
αναφοράς.
Μόνο οι τροποποιήσεις
που αναφέρονται
παραπάνω θα γίνονται
αποδεκτές χωρίς
περαιτέρω δοκιµή.
Οποιεσδήποτε άλλες
τροποποιήσεις είναι στη
διακριτική ευχέρεια της
αρµόδιας για τις εγκρίσεις
τύπου αρχή για να
αξιολογηθούν.
Οι δεξαµενές καυσίµων
για τα υγρά καύσιµα σε
θερµοκρασία
περιβάλλοντος πρέπει:
(α) Να συµµορφώνονται
µε τις απαιτήσεις της
στήλης 1 εκτός αν η
έγκριση ή η έκθεση
δοκιµής δεν αφορά τον
ίδιο τύπο οχήµατος: και
(β) µεταγενέστερες
τροποποιήσεις στις
σωληνώσεις ή στη
µετεγκατάσταση µιας
δεξαµενής εκτός της ίδιας
της δεξαµενής, του
καπακιού /συσκευής
πλήρωσης ή της
συσκευής εξαερισµού,
µπορεί να γίνουν
αποδεκτές από την
αρµόδια για τις εγκρίσεις
τύπου αρχή.
Σηµείωση: Οι απαιτήσεις
για τις δεξαµενές υγρών
καυσίµων εφαρµόζονται
µόνο στις δεξαµενές
καυσίµου που
χρησιµοποιούνται κυρίως
για την πρόωση του
οχήµατος.
Πίσω Προστατευτική
∆ιάταξη
Πρέπει να γίνει έλεγχος
της εγκατάστασης για να
επιβεβαιωθεί ότι η πίσω
προστατευτική διάταξη
ως χωριστή τεχνική
µονάδα είναι τύπου για
τον οποίο:

Έλεγχος εγκατάστασης ότι
η δεξαµενή καυσίµου ή η
πίσω προστατευτική
διάταξη έχουν τοποθετηθεί
σωστά σύµφωνα µε τις
τεχνικές απαιτήσεις.
∆εξαµενές καυσίµων για
τα αέρια καύσιµα
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
∆εξαµενές καυσίµων
υγρών καυσίµων σε
θερµοκρασία
περιβάλλοντος
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Πίσω Προστατευτική
∆ιάταξη
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
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4. Θέση Οπίσθιας
Πινακίδας
Κυκλοφορίας
Οι τεχνικές διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 της
οδηγίας 70/222/ΕΕ.

(α) έχει εκδοθεί έγκριση
τύπου ή έκθεση δοκιµής
ή
(β) έχει δοκιµαστεί και
έχει εξεταστεί από την
αρµόδια αρχή ή
(γ) έχουν υποβληθεί
υπολογισµοί στην
αρµόδια αρχή και ο
οπτικός έλεγχος ότι η
συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά
σύµφωνα µε τις τεχνικές
απαιτήσεις.
Αν το όχηµα είναι
εφοδιασµένο µε µια
δεξαµενή καυσίµου
βενζίνης, η δεξαµενή
καυσίµου πρέπει να
κατασκευαστεί έτσι ώστε
να µην µπορεί εύκολα να
πληρωθεί από στόµιο
αντλίας βενζίνης µε
εξωτερική διάµετρο όχι
µικρότερη από 23,6mm
χωρίς τη βοήθεια µιας
συσκευής (όπως ένα
χωνί) που δεν έχει
τοποθετηθεί στο όχηµα.
Το σύστηµα καυσίµου,
συµπεριλαµβανοµένου
της δεξαµενής καυσίµου,
πρέπει να είναι µε τέτοιο
τρόπο σχεδιασµένο,
κατασκευασµένο και
τοποθετηµένο ώστε να
αντέχει στις δυνάµεις,
τους κραδασµούς και το
διαβρωτικό περιβάλλον
στα οποία είναι πιθανό να
υπόκειται. Πρέπει επίσης
να είναι µε τέτοιο τρόπο
τοποθετηµένα ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος
βλάβης, όπως η τριβή
λόγω της απόθεσης
ακαθαρσιών από άλλα
µέρη και να
ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος πυρκαγιάς σε
περίπτωση οιασδήποτε
διαρροής καυσίµου.
Έλεγχος ότι πληρούνται
οι απαιτήσεις της θέσης,
των διαστάσεων και της
ορατότητας.

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Ή
∆ιαστασιολογικός έλεγχος
και έλεγχος ορατότητας
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5. Καταβαλλόµενη
προσπάθεια επί
του τιµονιού
Οι τεχνικές διατάξεις της
οδηγίας 70/311/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
79.01.
6. Μάνδαλα και
γιγγλυµοί θυρών
Οι τεχνικές διατάξεις της
Παραγράφου 3 του
Παραρτήµατος 1 της
Οδηγίας 70/387/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
2001/31/ΕΕ
Ή
της Παραγράφου 5 του
Κανονισµού ΟΕΕ 11.03.
7. Ηχητική
Προειδοποίηση
Οι τεχνικές διατάξεις της
Παραγράφου 2 του
Παραρτήµατος Ι της
Οδηγίας 70/388/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την 87/354/ΕΕ
Ή
της Παραγράφου 14 του
Κανονισµού ΟΕΕ 28.00.
8. Συσκευές έµµεσης
όρασης
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 2003/97/ΕΕ ή του
Κανονισµού ΟΕΕ 46.02.

9. Πέδηση
Οι τεχνικές διατάξεις: της
Παραγράφου 2 του
Παραρτήµατος Ι της

Για µια τροποποιηµένη
δοκιµή ελιγµών του
συστήµατος σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 της
οδηγίας 1992/62/ΕΕ.

Φορτωµένο όχηµα.
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής

Ισχύει για τα οχήµατα
κατηγορίας Ν.
Το τεκµήριο ότι
χρησιµοποιούνται
κατάλληλα εξαρτήµατα
από οχήµατα µε έγκριση
τύπου µπορεί, κατά τη
διακριτική ευχέρεια της
αρµόδιας για τις εγκρίσεις
τύπου αρχή, να εξαιρέσει
την ανάγκη για δοκιµή.

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Ή
Αποδεικτικά στοιχεία ότι
χρησιµοποιούνται
κατάλληλα µέρη από
εγκεκριµένα οχήµατα.

Επιθεώρηση για να
επιβεβαιωθεί η παρουσία
σηµάτων έγκρισης και η
λειτουργία της συσκευής
περιλαµβανοµένου και
ενός ελέγχου
ηχοστάθµης που είναι η
δοκιµή οχήµατος που
περιγράφεται στις
τεχνικές διατάξεις της
στήλης 1 εκτός αν δεν
απαιτείται δοκιµή της
τάσης.

Εξάρτηµα:
Η έγκριση ή η διάταξη
πρέπει να φέρει την
ένδειξη “e” / “E”.
Όχηµα:
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Ή
Επιθεώρηση για να
επιβεβαιωθεί η παρουσία
και η λειτουργία της
διάταξης
περιλαµβανοµένου του
Ελέγχου Ηχοστάθµης.
Έγκριση εξαρτήµατος
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Έγκριση Οχήµατος
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Καθορίστε τους αριθµούς
και την κλάση (-εις) του
κατόπτρου που απαιτείται
για κάθε κατηγορία
οχήµατος.

Οι απαιτήσεις του
οπτικού πεδίου δεν
ισχύουν στα προαιρετικά
κάτοπτρα.
Τα προαιρετικά κάτοπτρα
είναι κάτοπτρα που δεν
προορίζονται για να
δώσουν µια σαφή
ορατότητα προς τα πίσω,
πλάγια ή το εµπρόσθιο
τµήµα του οχήµατος,
στους τοµείς του οπτικού
πεδίου που καθορίζονται
στην οδηγία 2003/97/ΕΕ.
Ως εκ τούτου, σε καµία
περίπτωση δεν
υποκαθιστούν τα πίσω
κάτοπτρα.
Για τα οχήµατα µε
µέγιστη µάζα ίση ή
µεγαλύτερη µε 2500kg
µπορεί να ισχύσουν οι
απαιτήσεις ανάλογα µε

Όχηµα µε ή χωρίς φορτίο
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
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Οδηγίας 71/320/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
1998/12/ΕΕ και τις δοκιµές
που ορίζονται στα σχετικά
Παραρτήµατα που µπορεί
να εφαρµόζονται
Ή
Της Παραγράφου 5 του
κανονισµού ΟΕΕ 13.09 και
δοκιµές που ορίζονται στα
σχετικά Παραρτήµατα που
µπορεί να εφαρµόζονται.
10. Εξουδετέρωση
παρασίτων
(Ράδιο)
/Ηλεκτροµαγνητικ
ή συµβατότητα
Οι βασικές τεχνικές
διατάξεις: της οδηγίας
72/245/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
2006/28/ΕΕ, τµήµα 6 του
Παραρτήµατος Ι
λαµβάνοντας υπόψη τις
εξαιρέσεις στο τµήµα 8 και
δοκιµές που ορίζονται στα
Παραρτήµατα IV ως X
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ
10.03.
11. Καπνός
πετρελαιοκίνητων
Η Οδηγία 72/306/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία από την
Οδηγία 2005/21/ΕΕ τµήµα
5 του Παραρτήµατος Ι και
δοκιµές όπως ορίζονται στα
Παραρτήµατα IV και V
Ή
ο Κανονισµός ΕΕ 715/2007
Ή
ο Κανονισµός ΟΕΕ 24.03.

την κατηγορία του
βασικού οχήµατος ή
ηµιτελούς οχήµατος µε
βάση τη µέγιστη µάζα.

Στοιχεία για τα οποία έχει
χορηγηθεί έγκριση τύπου
ως µέρος του βασικού
οχήµατος της έγκρισης
ηµιτελούς οχήµατος δεν
χρειάζονται έγκριση εκ
νέου.
Αν θέλετε να προσθέσετε
ηλεκτρικά /ηλεκτρονικά
εξαρτήµατα στο όχηµα
τότε αυτά τα πρόσθετα
εξαρτήµατα πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”. Αν δεν τη φέρουν,
τότε για τα εξαρτήµατα
αυτά θα απαιτείται δοκιµή
EMC σύµφωνα µε την
Οδηγία 2004/104/ΕΕ και
µια έκθεση δοκιµής που
θα αποδεικνύει αυτό.

Εξαρτήµατα
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Εγκατάσταση
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Ή
∆οκιµή Α / Επιθεώρηση
περιορίζεται σε έναν
έλεγχο για την ένδειξη “e” /
“E” στα εξαρτήµατα και
έγκριση για τα κρίσιµα
σηµεία ασφαλείας.

Μια ελεύθερη δοκιµή
επιτάχυνσης έτσι ώστε ο
συντελεστής
απορρόφησης των
καυσαερίων από τον
κινητήρα αµέσως µετά
την έξοδο των
καυσαερίων δεν πρέπει
να υπερβαίνει –
(α) αν ο κινητήρας του
οχήµατος είναι
υπερτροφοδοτούµενος,
3,0 ανά µέτρο, ή
(β) σε κάθε άλλη
περίπτωση, 2,5 ανά
µέτρο επιτρέπεται ως
εναλλακτική λύση.
Μια έκθεση δοκιµής για
την τροποποίηση του
συστήµατος πρέπει να
αναφέρεται µόνο στον
κινητήρα εφόσον δεν
παραβιάζονται οι
συνθήκες εγκατάστασης.
Οχήµατα εφοδιασµένα µε
κινητήρες που έχουν ήδη

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
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12. Εσωτερικός
εξοπλισµός
13. Αντικλεπτικά και
διατάξεις
ακινητοποίησης
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 74/61/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 95/56/ΕΕ
Ή
Των Κανονισµών ΟΕΕ
18.03, 97.01 και 116 κατά
περίπτωση.

δοκιµαστεί επιτυχώς για
εκποµπές ρύπων
σύµφωνα µε την Οδηγία
72/306 µπορούν να
αποκοµίσουν έγκριση για
το όχηµα µε βάση τα
αποτελέσµατα του
κινητήρα υπό τον όρο ότι
χρησιµοποιούνται
παρόµοιες συνθήκες
εγκατάστασης µε αυτές
της έκθεσης δοκιµής.
Όπου “παρόµοια”
εννοούνται οι ανοχές
εγκατάστασης στην
οδηγία. Τα δεδοµένα που
θα εξαχθούν πρέπει να
αποδεικνύουν ότι οι
προδιαγραφές της
εισαγωγής και εξαγωγής
είναι εντός του εύρους
των τιµών που
καθορίζονται στις
πληροφορίες του
εγγράφου της έγκρισης
τύπου 72/306/ΕΕ.
∆εν εφαρµόζεται

Τα συστήµατα
ακινητοποίησης
“Immobilisers” πρέπει να
εγκριθούν ως µέρος του
βασικού οχήµατος ή ως
ξεχωριστή τεχνική
µονάδα.
Οι συναγερµοί πρέπει να
εγκριθούν ως µέρος του
βασικού οχήµατος ή ως
ξεχωριστή τεχνική
µονάδα.
Τα ακόλουθα δεν
εφαρµόζονται:
Οδηγία 74/61/ΕΕ
Παράρτηµα IV,
παράγραφοι 3.9, 4.1.3,
4.1.4, 4.2.4, 4.2.6 και
4.3.5 και Κανονισµός
ΟΕΕ 18, παράγραφοι
5.8, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.4,
6.2.6, 6.3.5.
Στην περίπτωση των
διατάξεων για την
πρόληψη µη
εξουσιοδοτηµένης
χρήσης, ο
κατασκευαστής µπορεί
εναλλακτικά της έγκρισης
ή της έκθεσης δοκιµής να

∆ιάταξη για την πρόληψη
µη εξουσιοδοτηµένης
χρήσης
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Συστήµατα
ακινητοποίησης και
Συναγερµοί
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Και
Έλεγχος Εγκατάστασης
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14. Προστατευτική
διάταξη
συστήµατος
διεύθυνσης
Οι βασικές τεχνικές
διατάξεις της Οδηγίας
74/297/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 91/662/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
12.03.
15. Αντοχή
καθισµάτων
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 74/408/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2005/39/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
17.06.

εκδώσει µια δήλωση για
την εγκατάσταση της
διάταξης και ότι αυτή
πληροί τις απαιτήσεις της
στήλης 1 και σε αυτήν την
περίπτωση θα διεξάγεται
ένας Έλεγχος
Εγκατάστασης
περιλαµβανοµένου
οποιουδήποτε ελέγχου
κρίνει ως αναγκαίο η
αρµόδια αρχή και στην
περίπτωση ενός
συστήµατος
ακινητοποίησης ή ενός
συστήµατος συναγερµού
ένα πιστοποιητικό
ολοκληρωµένης
εγκατάστασης.
Στην περίπτωση ενός
συστήµατος
ακινητοποίησης ή
συστήµατος συναγερµού
έναν Έλεγχο
Εγκατάστασης.
Για τα οχήµατα µε
µέγιστη µάζα ίση ή
µεγαλύτερη µε 2500kg
µπορεί να ισχύσουν οι
απαιτήσεις ανάλογα µε
την κατηγορία του
βασικού οχήµατος ή
ηµιτελούς οχήµατος ή του
αντίστοιχου οχήµατος
κατηγορίας Ν µε βάση τη
µέγιστη µάζα.
Ισχύει για τα οχήµατα
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
κατηγορίας Ν1.
Μπορεί να ισχύσουν οι
απαιτήσεις σύµφωνα µε
την κατηγορία του
βασικού οχήµατος ή
ηµιτελούς οχήµατος µε
βάση τη µέγιστη µάζα.

Εκτός της κατηγορίας Ν1,
τα πλευρικά καθίσµατα
µπορούν να
τοποθετούνται σύµφωνα
µε την οδηγία 74/408/ΕΕ
όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία
2005/39/ΕΕ, άρθρο 3a,
παράγραφος 3, έως τις
20 Οκτωβρίου 2010.

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
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16. Εξωτερικές
Προεξοχές

∆εν εφαρµόζεται

17. Ταχύµετρο και
οπισθοπορεία

Αυτή η απαίτηση δεν
εφαρµόζεται σε όχηµα
που εφοδιάζεται µε
ταχογράφο εφόσον ο
ταχογράφος προσφέρει
επιπλέον οπτική ένδειξη
της ταχύτητας στον
οδηγό.

Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 75/443/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 97/39/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
39.00.

18. Πινακίδες
(προβλεπόµενες
από το νόµο)
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 76/114/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 78/507/ΕΕ
και όπου το όχηµα
προέρχεται από κατασκευή
πολλαπλών σταδίων
απαιτείται αναλόγως µια
πινακίδα για την
ολοκλήρωση κάθε σταδίου.

19. Αγκυρώσεις
ζωνών ασφαλείας
Οι τεχνικές διατάξεις της

Επιθεώρηση για να
επιβεβαιωθεί:
Η παρουσία µιας
πινακίδας φέρει τα
στοιχεία της µάρκας, του
µοντέλου, του αριθµού
πλαισίου (ή ισοδύναµου
µοναδικού
αναγνωριστικού του
οχήµατος) και Μάζες
(Μέγιστες τιµές
σχεδίασης για τους
άξονες, µέγιστο βάρος
οχήµατος, βασιλικός
πείρος (µόνο για τα ηµιρυµουλκούµενα).
Το πρωτότυπο VIN ή το
µοναδικό αναγνωριστικό
του οχήµατος
σηµειώνεται στο πλαίσιο
ή σε άλλη κατασκευή στη
δεξιά πλευρά του
οχήµατος. Και
τοποθετείται σε απόλυτα
εµφανές και προσβάσιµο
σηµείο µε τη µέθοδο της
σφυρηλάτησης ή της
εγχάραξης κατά τρόπο
ώστε να µην µπορεί να
σβηστεί ή να αλλοιωθεί.
Όταν το όχηµα
προέρχεται από
κατασκευή πολλαπλών
σταδίων απαιτείται
αναλόγως µια πινακίδα
για την ολοκλήρωση κάθε
σταδίου.

Ταχύµετρο
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Ή ταχογράφος
τοποθετηµένος που
προσφέρει επιπλέον
οπτική ένδειξη της
ταχύτητας στον οδηγό.
Οπισθοπορεία
Μια δοκιµή για να
επιβεβαιωθεί η παρουσία
και λειτουργία της
οπισθοπορείας και της
λειτουργίας από τη θέση
οδήγησης.
Επιθεώρηση

Έγκριση ή ∆οκιµή
Ελέγχου
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Οδηγίας 76/115/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
2005/41/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ14.06.
20. Εγκαταστάσεις
φωτισµού και
διατάξεις φωτεινής
σηµατοδότησης
Οι τεχνικές διατάξεις του
Παραρτήµατος ΙΙ της
Οδηγίας 76/756/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την 2007/35/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 48.03
και κατά περίπτωση ο
Κανονισµός ΟΕΕ 104
Και
οι πίσω πινακίδες
σήµανσης σύµφωνα µε το
έγγραφο 157 του 1985 του
Κανονισµού.
21. Αντανακλαστήρες,
Πίσω Πινακίδες
Σήµανσης και
Σήµανση
Ευδιακριτότητας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
οι απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 76/757/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 97/29/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 3.02
και κατά περίπτωση πίσω
πινακίδες σήµανσης
σύµφωνα µε το έγγραφο
157 του 1985 του
Κανονισµού 104 (σήµανση
ευδιακριτότητας).
22. Φανοί όγκου,
εµπρόσθιοι
(πλευρικοί),
οπίσθιοι
(πλευρικοί),
πεδήσεως,
ένδειξης πλευράς,
πορείας ηµέρας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
οι απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 76/758/ΕΕ όπως

Για τα οχήµατα µε
µέγιστη µάζα ίση ή
µεγαλύτερη µε 2500kg
µπορεί να ισχύσουν οι
απαιτήσεις ανάλογα µε
την κατηγορία του
βασικού οχήµατος ή
ηµιτελούς οχήµατος µε
βάση τη µέγιστη µάζα.

Η σήµανση
ευδιακριτότητας πρέπει
να είναι κόκκινη στο πίσω
µέρος και λευκή ή κίτρινη
στην πλευρά.

Έγκριση ή ∆οκιµή
Ελέγχου
Όλες οι διατάξεις
φωτισµού πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E” και από τις σωστές
κατηγορίες που πρόκειται
να τοποθετηθούν στις
κατάλληλες θέσεις.
Οι προβολείς πρέπει να
είναι κατάλληλοι µε βάση
την οδήγηση στη δεξιά
πλευρά του δρόµου.
Ο κατασκευαστής πρέπει
να παρέχει ένα κατάλογο
εξαρτηµάτων µε τις
ενδείξεις e/E και τις
εναλλακτικές να
καλύπτονται από εκθέσεις
δοκιµών.
Έγκριση ή οι διατάξεις
πρέπει να φέρουν την
ένδειξη “e” / “E”.

Έγκριση ή οι διατάξεις
πρέπει να φέρουν την
ένδειξη “e” / “E”.
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τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 97/30/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 7.02
για τους φανούς όγκου,
εµπρόσθιους (πλευρικούς),
οπίσθιους (πλευρικούς) και
πεδήσεως, του Κανονισµού
ΟΕΕ 87.00 για τους φανούς
πορείας ηµέρας και του
Κανονισµού ΟΕΕ 91.00 για
τους φανούς ένδειξης
πλευράς.

Έγκριση ή οι διατάξεις
πρέπει να φέρουν την
ένδειξη “e” / “E”.

23. ∆είκτες
κατεύθυνσης
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
οι απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 76/759/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 99/15/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 6.01.
24. Φανοί οπίσθιας
πινακίδας
κυκλοφορίας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 76/760/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 97/31/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 4.00.
25. Προβολείς
περιλαµβανοµένω
ν των λαµπτήρων
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 76/761/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 99/17/ΕΕ
Ή
των ισοδύναµων
Κανονισµών ΟΕΕ 1.02,
5.02, 8.05, 20.03, 31.02,
98.00 και 112 για τους
προβολείς και των
Κανονισµών ΟΕΕ 2, 37.03
και 99.00 για όλες τις
λάµπες (λαµπτήρες).
25Α. Φανοί στροφής
Στην περίπτωση που είναι
τοποθετηµένοι: οι τεχνικές
απαιτήσεις και οι

Έγκριση ή οι ∆ιατάξεις
πρέπει να φέρουν την
ένδειξη “e” / “E”

Θα διεξαχθεί έλεγχος
εγκατάστασης
περιλαµβανοµένου
οποιουδήποτε ελέγχου
κρίνει ως αναγκαίο η
αρµόδια αρχή.
Απαιτείται έλεγχος για
φανούς διασταύρωσης
LHD. Αν ο φανός είναι
αυτορυθµιζόµενος
απαιτείται πιστοποιητικό.

Προβολείς
Έγκριση
Ή
Έγκριση και
συµπληρωµατική έκθεση
δοκιµών για
τροποποιήσεις
Λάµπες (λαµπτήρες)
Έγκριση ή οι ∆ιατάξεις
πρέπει να φέρουν την
ένδειξη “e” / “E”
Τα εξαρτήµατα πρέπει να
φέρουν την ένδειξη e
Έλεγχος εγκατάστασης

Η Έγκριση ή οι ∆ιατάξεις
πρέπει να φέρουν την
ένδειξη “e” / “E”

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
απαιτήσεις σήµανσης του
Κανονισµού 119.
26. Φανοί οµίχλης
πρόσθιοι
Στην περίπτωση που είναι
τοποθετηµένοι: οι τεχνικές
απαιτήσεις και οι
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 76/762/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 99/18/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
19.02.
27. Άγκιστρα
ρυµουλκήσεως
Οι τεχνικές διατάξεις του
Παραρτήµατος ΙΙ της
Οδηγίας 77/389/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 96/64/ΕΕ.
28. Φανοί οµίχλης
οπίσθιοι
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
οι απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 77/538/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 99/14/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
38.00.
29. Φανοί
Οπισθοπορείας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
οι απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 77/539/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 97/32/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
23.00.
30. Φανοί
Σταθµεύσεως
Στην περίπτωση που είναι
τοποθετηµένοι: οι τεχνικές
απαιτήσεις και οι
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 77/540/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 99/16/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
77.00.

Έγκριση ή οι ∆ιατάξεις
πρέπει να φέρουν την
ένδειξη “e” / “E”

∆εν ισχύει για τα οχήµατα
κατηγορίας Ν1.

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής ή έκθεση δοκιµής
κατασκευαστή

Οι ∆ιατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”

Οι ∆ιατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”

Οι ∆ιατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
31. Ζώνες Ασφαλείας
και Συστήµατα
Συγκράτησης
Οι τεχνικές διατάξεις και οι
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 77/541/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
2005/40/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
16.05.

32. Πρόσθιο οπτικό
πεδίο
33. Αναγνώριση
Χειριστηρίων
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 78/316/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 94/53/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 121.

34. Αποπάγωση
/Αποθάµβωση

Απαιτείται πλήρης
προδιαγραφή της
Οδηγίας σε όλες τις
θέσεις καθηµένων.
Κάθε όχηµα που δεν
απαιτείται να εφοδιάζεται
µε αγκυρώσεις ζωνών
ασφαλείας απαλλάσσεται
από αυτές τις απαιτήσεις.
Ζώνη ασφαλείας που
φέρει την έγκριση µπορεί
να τοποθετηθεί, είτε
διαθέτει είτε όχι έγκριση
τύπου για τις αγκυρώσεις
που έχει εγκατασταθεί,
υπό την προϋπόθεση ότι
η ζώνη ασφαλείας πληροί
τις απαιτήσεις
εγκατάστασης.
∆εν εφαρµόζεται

Επιθεώρηση για να
ελέγξετε ότι οι
προβλεπόµενοι έλεγχοι
έχουν σηµανθεί σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της
οδηγίας.
Άλλοι προαιρετικοί
έλεγχοι πρέπει να είναι
άµεσα αναγνωρίσιµοι και
να µη συγχέονται µε άλλα
σύµβολα που
εµφανίζονται στην
Οδηγία και στον
Κανονισµό.
Οι ηλεκτρονικές οθόνες
πρέπει να ακολουθούν
οποιοδήποτε κατάλληλο
πρωτόκολλο
προτεραιότητας.
Το σύστηµα
αποπάγωσης πρέπει να
µπορεί να τήξει τον
παγετό ή τον πάγο στην
επιφάνεια του
αλεξήνεµου ώστε να
αποκατασταθεί η
ορατότητα πάνω στο
µεγαλύτερο µέρος της
περιοχής που
περιγράφεται στο τµήµα
εκτοξευτήρα και
υαλοκαθαριστήρα.
Το σύστηµα
αποθάµβωσης πρέπει να
µπορεί να αφαιρέσει το
στρώµα δρόσου από την

Κατάλογος ελάχιστων
αριθµών και κλάσεων
ζωνών ασφαλείας για κάθε
κατηγορία οχήµατος.
Εξαρτήµατα
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής.
Οι ∆ιατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”
Εγκατάσταση
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής ή έκθεση δοκιµής
κατασκευαστή

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Και
Επιθεώρηση

Έκθεση ∆οκιµής
Ή
Τεκµηριωµένες
λεπτοµέρειες του
συστήµατος συν ένας
λειτουργικός έλεγχος ή
εφόσον κρίνεται σκόπιµο,
έλεγχος επάρκειας
συστήµατος.

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ

35. Εκτοξευτήρας
/Υαλοκαθαριστήρα
ς

36. Συστήµατα
Θέρµανσης
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 2006/19/ΕΕ,
τµήµα 3 του Παραρτήµατος
ΙΙ και Παραρτήµατα ΙΙΙ, VII
και VIII
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 122.

37. Προστατευτικά
Τροχών

εσωτερική επιφάνεια του
αλεξήνεµου
αποκαθιστώντας έτσι την
ορατότητα στο
µεγαλύτερο µέρος της
περιοχής που
περιγράφεται στο τµήµα
εκτοξευτήρα και
υαλοκαθαριστήρα.
Τα οχήµατα πρέπει να
διαθέτουν επαρκείς
διατάξεις εκτοξευτήρα και
υαλοκαθαριστήρα.
Για τα οχήµατα µε
µέγιστη µάζα ίση ή
µεγαλύτερη µε 2500kg
µπορεί να ισχύσουν οι
απαιτήσεις ανάλογα µε
την κατηγορία του
βασικού οχήµατος ή
ηµιτελούς οχήµατος µε
βάση τη µέγιστη µάζα
εφόσον προβλέπεται στο
πρόσθιο τµήµα ένα
επαρκές σύστηµα.
Τα συστήµατα που
χρησιµοποιούν τη
θερµότητα του
συστήµατος ψύξης του
κινητήρα πρέπει να
ελέγχονται µόνο ως προς
την παρουσία και
λειτουργία τους.
Ο κατασκευαστής του
οχήµατος πρέπει να
αποδείξει ότι πληρούνται
οι βασικές απαιτήσεις. Αν
ο αέρας είναι το µέσο για
τη µεταφορά θερµότητας,
διεξάγετε µια δοκιµή για
να εξασφαλίσετε ότι τα
επίπεδα CO που
προέρχονται από τους
αεραγωγούς δεν
υπερβαίνουν τα 20ppm
πάνω από τον αέρα του
περιβάλλοντος.
Ο απλός εξοπλισµός
µέτρησης ρύπων µπορεί
να εξαιρετικά ευαίσθητος.
∆εν εφαρµόζεται.

38. Υποστηρίγµατα
κεφαλής

∆εν εφαρµόζεται.

39. Εκποµπές CO2
/Κατανάλωση

Ισχύει για τα οχήµατα
κατηγορίας Ν1
∆εν ισχύει για τα οχήµατα

Έκθεση ∆οκιµής
Ή
Οπτικός έλεγχος
Η δοκιµή σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές περιέχονται
στην παράγραφο 5 της
Οδηγίας 78/318/ΕΕ.

Θερµαντήρες καύσης (αν
έχουν τοποθετηθεί)
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Συστήµατα αποβολής
θερµότητας
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Ή
Έλεγχος Εγκατάστασης

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
Καυσίµου
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 80/1268/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2004/3/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 101.

40. Ισχύς κινητήρα
Οι τεχνικές απαιτήσεις της
Οδηγίας 80/1269/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 1999/99/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 85
όπου εφαρµόζεται.
41. Εκποµπές
Πετρελαιοκινητήρ
ων
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 2005/55/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε από τον
Κανονισµό (ΕΕ) 715/2007
και την Οδηγία 2006/51/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
49.05.

που είναι εξοπλισµένα µε
κινητήρα που έχει
εγκριθεί για το σηµείο 41.
Μπορεί να δοκιµαστεί
ταυτόχρονα µε το σηµείο
2.
Μπορεί να δεχθεί
επικυρωµένη έκθεση
δοκιµής από τον
προµηθευτή του κινητήρα
ή από άλλο όχηµα µε
αποδεδειγµένα
ισοδύναµα
χαρακτηριστικά.
Αν έχει τοποθετηθεί
τυποποιηµένη µονάδα
ισχύος τότε επιτρέπεται η
χρήση των δεδοµένων
του κατασκευαστή ή ο
έλεγχος σε δυναµόµετρο.

Από την 1η Οκτωβρίου
2010 οι νέοι τύποι
οχηµάτων κατηγορίας Ν2
που χρειάζονται εθνική
έγκριση τύπου µικρής
σειράς παραγωγής
πρέπει να πληρούν τον
Κανονισµό ΕΕ 715/2007.
∆εν ισχύει για οχήµατα
που δεν είναι
εφοδιασµένα µε κινητήρα
CI εκτός από τα οχήµατα
που τροφοδοτούνται µε
φυσικό αέριο ή υγραέριο.
∆εν ισχύει για τα οχήµατα
που εγκρίνονται µε το
σηµείο 2.
Τροποποίηση του µήκους
του συστήµατος
εξαγωγής µετά τον
τελευταίο σιγαστήρα είναι
επιτρεπτή χωρίς
περαιτέρω δοκιµή.
Για τα οχήµατα µε
µέγιστη µάζα ίση ή
µεγαλύτερη µε 2500kg
µπορεί να ισχύσουν οι
απαιτήσεις ανάλογα µε
την κατηγορία του
βασικού οχήµατος ή
ηµιτελούς οχήµατος µε
βάση τη µέγιστη µάζα.
Άλλες τροποποιήσεις
µπορούν να
αξιολογηθούν από την
αρµόδια για τις εγκρίσεις

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Και
Οπτικός Έλεγχος

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ

42. Πλευρική
Προστασία

τύπου αρχή.
Θα πραγµατοποιηθεί
έλεγχος ότι ο κινητήρας
που έχει τοποθετηθεί στο
όχηµα είναι εγκεκριµένος
/δοκιµασµένος και φέρει
σήµα σύµφωνα µε την
έγκριση ή την έκθεση
δοκιµής και τα συστήµατα
εισαγωγής και εξαγωγής
είναι κατάλληλα έτσι ώστε
να ανταποκρίνονται στις
συνθήκες εγκατάστασης.
Η ετικέτα έγκρισης στον
κινητήρα ή στη µονάδα
ελέγχου πρέπει να
ελέγχεται.
Εφαρµόζεται στα
οχήµατα κατηγοριών Ν2
και Ν3.

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής

Οι τεχνικές διατάξεις των
παραγράφων 1 και 4 της
Οδηγίας 89/297/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 73.
43. Συστήµατα κατά
της εκτόξευσης
σταγονιδίων
Εξάρτηµα:
Οδηγία 91/226/ΕΕ
Όχηµα:
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 91/226/ΕΕ.

44. Μάζες και
∆ιαστάσεις
(αυτοκίνητα)
45. Υαλοπίνακες

Εφαρµόζεται στα
οχήµατα κατηγορίας Ν2
µε µέγιστη µάζα που
υπερβαίνει του 7,5
τόνους και στα οχήµατα
κατηγορίας Ν3.
Ο έλεγχος
τοποθέτησης
επιβεβαιώνει ότι οι
εγκεκριµένες διατάξεις,
έχουν τοποθετηθεί
σύµφωνα µε την οδηγία.
Με την εξαίρεση όπου
πληρούνται οι
απαιτήσεις, δεν
εφαρµόζεται σε οχήµατα
εκτός δρόµου όπως
καθορίζονται στην οδηγία
70/156/ΕΕ, ή οχήµατα
στα οποία η παρουσία
συσκευών κατά της
εκτόξευσης σταγονιδίων
δεν είναι συµβατή µε τη
χρήση τους.
∆εν εφαρµόζεται

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Και

Εξαιρέσεις που ορίζονται
στην παράγραφο 1 του
Παραρτήµατος ΙΙ της

Εξάρτηµα
Έγκριση
Και

Έλεγχος Τοποθέτησης

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
ασφαλείας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 92/22/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/92/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 43.

46. Επίσωτρα
Οι τεχνικές διατάξεις και
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 92/23/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
2005/11/ΕΕ
Ή
των Κανονισµών ΟΕΕ
30.02 ή 30.03, 54 για τη
διάρκεια και 117για το
θόρυβο.
Σε περίπτωση προσωρινής
χρήσης εφεδρικού τροχού,
Κανονισµός ΟΕΕ 64.01

47. Περιοριστές
Ταχύτητας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 92/24/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία

Οδηγίας 92/22/ΕΕ, όπως
τροποποιήθηκε.
Για τα οχήµατα µε
µέγιστη µάζα ίση ή
µεγαλύτερη µε 2500kg
µπορεί να ισχύσουν οι
απαιτήσεις ανάλογα µε
την κατηγορία του
βασικού οχήµατος ή
ηµιτελούς οχήµατος ή του
αντίστοιχου οχήµατος
κατηγορίας Ν µε βάση τη
µέγιστη µάζα.
Η οδηγία 92/22/ΕΕ,
Παράρτηµα ΙΙΙ,
παράγραφος 2.1.1 και
2.1.2 δεν έχουν
εφαρµογή υπό την
προϋπόθεση ότι δεν
αλλοιώνεται το πρόσθιο
οπτικό πεδίο του οδηγού
και διατηρείται
τουλάχιστον το 70% της
µετάδοσης του φωτός.
Ο Έλεγχος
Εγκατάστασης
απαιτείται για να
εξασφαλιστεί ότι όλα τα
ελαστικά (εκτός από
εκείνα που δεν είναι
προσπελάσιµα) φέρουν
σήµανση σύµφωνα µε
την οδηγία
περιλαµβανοµένης της
κατάλληλης ταχύτητας και
της ικανότητας φορτίου
για τις θέσεις του
συγκεκριµένου άξονα και
τη σκόπιµη χρήση του
οχήµατος. Ελέγξτε ότι τα
ελαστικά δεν εφάπτονται
µε το αµάξωµα.
Για τα οχήµατα µε
µέγιστη µάζα ίση ή
µεγαλύτερη µε 2500kg
µπορεί να ισχύσουν οι
απαιτήσεις ανάλογα µε
την κατηγορία του
βασικού οχήµατος ή
ηµιτελούς οχήµατος µε
βάση τη µέγιστη µάζα.
Εφαρµόζεται στα
οχήµατα κατηγοριών Ν2
και Ν3
Έλεγχος εγκατάστασης
για την παρουσία
σήµανσης της έγκρισης
του εξαρτήµατος και τη
ρύθµιση ταχύτητας που

Όλα τα τζάµια πρέπει να
φέρουν την ένδειξη e/E
Εγκατάσταση
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής ή έκθεση δοκιµής
του κατασκευαστή και
έλεγχος εγκατάστασης.

Εξάρτηµα
Έγκριση ή οι ∆ιατάξεις
πρέπει να φέρουν την
ένδειξη “e” / “E”
Εγκατάσταση
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής ή Έλεγχος
Εγκατάστασης

Εξάρτηµα
Έγκριση ή οι ∆ιατάξεις
πρέπει να φέρουν την
ένδειξη “e” / “E”
Εγκατάσταση
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής ή Έλεγχος
Εγκατάστασης

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
2004/11/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 89.

πρέπει να αναγράφεται
σε πινακίδα που
βρίσκεται σε εµφανή
θέση στο θάλαµο του
οδηγού.
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής

48. Μάζες και
∆ιαστάσεις
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 97/27/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε, τµήµα 7
του Παραρτήµατος Ι.
49. Εξωτερικές
Προεξοχές
Θαλάµων

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής

Οι τεχνικές διατάξεις των
τµηµάτων 3 & 4 του
Παραρτήµατος Ι της
Οδηγίας 92/114/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 61.
Εξάρτηµα
Έγκριση

50. Ζεύξεις
Στην περίπτωση που είναι
τοποθετηµένες, οι τεχνικές
απαιτήσεις του
Παραρτήµατος VII της
Οδηγίας 94/20/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 55.01
ή 102 για τις συσκευές
κλειστής ζεύξης.
51. Αναφλεξιµότητα
52. Λεωφορεία και
Πούλµαν
53. Μετωπική
Σύγκρουση
54. Πλευρική
Πρόσκρουση

Εγκατάσταση
Έγκριση /Έκθεση ∆οκιµής

∆εν εφαρµόζεται
∆εν εφαρµόζεται
∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

55. Κενό
56. Οχήµατα
προοριζόµενα για
τη µεταφορά
επικίνδυνων
αγαθών
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 98/91/ΕΕ, τµήµα 4
του Παραρτήµατος Ι

Εφαρµόζεται µόνο σε
οχήµατα που
προορίζονται για τη
µεταφορά επικίνδυνων
αγαθών.

Έγκριση /Έκθεση ∆οκιµής
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Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 105.
57. Πρόσθια
προστασία έναντι
ενσφηνώσεως
Οι τεχνικές διατάξεις του
τµήµατος 3 του
Παραρτήµατος ΙΙ της
οδηγίας 2000/40/ΕΕ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ
93.00.
58. Προστασία των
πεζών

Εφαρµόζεται σε οχήµατα
των κατηγοριών Ν2 και
Ν3.
∆εν εφαρµόζεται σε
οχήµατα εκτός δρόµου
και οχήµατα όπου η
διάταξη για την πρόσθια
προστασία έναντι
ενσφηνώσεως δεν είναι
συµβατή µε τη χρήση
της.
∆εν εφαρµόζεται

Έγκριση /Έκθεση ∆οκιµής
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Πίνακας 2
Τεχνικές Προδιαγραφές και ∆ιαδικασία Ελέγχου για την έκδοση Εθνικής Έγκρισης Τύπου
Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας Ο
(Όρια µικρής παραγωγής: 500 οχήµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγοριών Ο1 και Ο2 και 250
οχήµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγοριών Ο3 ή Ο4)
Για την πραγµατοποίηση αντιπροσωπευτικού ελέγχου, το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε άψογη
κατάσταση και ικανό να δεχθεί µέχρι το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος.
Χρειάζεται επίσης ένα συµβατό όχηµα ρυµούλκησης ικανό να δεχθεί µέχρι το µέγιστο
επιτρεπόµενο βάρος.
Θα πρέπει να παραβρίσκεται ένας εκπρόσωπος του κατασκευαστή για να καταστεί δυνατή η
πρόσβαση σε όλα τα µέρη του οχήµατος, να βοηθήσει στην επεξήγηση των χαρακτηριστικών του
εν λόγω οχήµατος καθώς και να συνεργαστεί σε οποιαδήποτε δοκιµή πραγµατοποιηθεί.

Θέµα /Απαιτήσεις

Εξαιρέσεις /Τροποποιήσεις

1. Στάθµη Θορύβου

∆εν εφαρµόζεται

2. Εκποµπές Ρύπων

∆εν εφαρµόζεται

3. ∆εξαµενές
καυσίµου /Πίσω
Προστατευτικές
∆ιατάξεις

Οι δεξαµενές καυσίµων για τα υγρά
καύσιµα σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος πρέπει:
(α) Να συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις της στήλης 1 εκτός αν η
έγκριση ή η έκθεση δοκιµής δεν αφορά
τον ίδιο τύπο οχήµατος: και
(β) µεταγενέστερες τροποποιήσεις στις
σωληνώσεις ή στη µετεγκατάσταση
µιας δεξαµενής εκτός της ίδιας της
δεξαµενής, του καπακιού /συσκευής
πλήρωσης ή της συσκευής εξαερισµού,
µπορεί να γίνουν αποδεκτές από την
αρµόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή.
Οι απαιτήσεις για τις δεξαµενές υγρών
καυσίµων εφαρµόζονται σε όλες τις
δεξαµενές καυσίµου και όχι µόνο σε
αυτές που χρησιµοποιούνται κυρίως
για την πρόωση του οχήµατος.
Πίσω Προστατευτική ∆ιάταξη

Οι τεχνικές διατάξεις: της
Οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
2006/20/ΕΚ
Ή
του κανονισµού ΟΕΕ 34.01
για τις δεξαµενές υγρών
καυσίµων
Και
για οχήµατα που
χρησιµοποιούν αέρια
καύσιµα: των Κανονισµών
67.01 και 115 για το
υγραέριο των Κανονισµών
110.00 και 115 για το CNG
Και
για την πίσω
προστατευτική διάταξη
έναντι ενσφηνώσεως – Οι
τεχνικές διατάξεις της
παραγράφου 5 του
Παραρτήµατος ΙΙ της
οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία
2006/20/ΕΚ ή του
Κανονισµού ΟΕΕ 58.01.

Εφαρµόζεται στα οχήµατα Ο3 και Ο4.
Πρέπει να γίνει έλεγχος της
εγκατάστασης για να επιβεβαιωθεί ότι η
πίσω προστατευτική διάταξη ως
χωριστή τεχνική µονάδα είναι τύπου για
τον οποίο:
(α) έχει εκδοθεί έγκριση τύπου ή
έκθεση δοκιµής ή
(β) έχει δοκιµαστεί και έχει εξεταστεί
από την αρµόδια αρχή ή
(γ) έχουν υποβληθεί υπολογισµοί στην
αρµόδια αρχή και ο οπτικός έλεγχος ότι
η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά

Συνθήκες δοκιµής
/Προκύπτουσα
Τεκµηρίωση

Έλεγχος εγκατάστασης
ότι η δεξαµενή καυσίµου
ή η πίσω προστατευτική
διάταξη έχουν
τοποθετηθεί σωστά
σύµφωνα µε τις τεχνικές
απαιτήσεις.
∆εξαµενές καυσίµων για
τα αέρια καύσιµα
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
∆εξαµενές καυσίµων
υγρών καυσίµων σε
θερµοκρασία
περιβάλλοντος
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Πίσω Προστατευτική
∆ιάταξη
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
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4. Θέση Οπίσθιας
Πινακίδας
Κυκλοφορίας
Οι τεχνικές διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 της
οδηγίας 70/222/ΕΕ.
5. Καταβαλλόµενη
προσπάθεια επί
του τιµονιού
Οι τεχνικές διατάξεις
Της οδηγίας 70/311/ΕΕ
όπως τροποποιήθηκε
τελευταία
Ή
Του κανονισµού ΟΕΕ
79.01.
6. Μάνδαλα και
γιγγλυµοί θυρών

σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις.
Αν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε µια
δεξαµενή καυσίµου βενζίνης, η
δεξαµενή καυσίµου πρέπει να
κατασκευαστεί έτσι ώστε να µην µπορεί
εύκολα να πληρωθεί από στόµιο
αντλίας βενζίνης µε εξωτερική διάµετρο
όχι µικρότερη από 23,6mm χωρίς τη
βοήθεια µιας συσκευής (όπως ένα
χωνί) που δεν έχει τοποθετηθεί στο
όχηµα.
Το σύστηµα καυσίµου,
συµπεριλαµβανοµένου της δεξαµενής
καυσίµου, πρέπει να είναι µε τέτοιο
τρόπο σχεδιασµένο, κατασκευασµένο
και τοποθετηµένο ώστε να αντέχει στις
δυνάµεις, τους κραδασµούς και το
διαβρωτικό περιβάλλον στα οποία είναι
πιθανό να υπόκειται. Πρέπει επίσης να
είναι µε τέτοιο τρόπο τοποθετηµένα
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
βλάβης, όπως η τριβή λόγω της
απόθεσης ακαθαρσιών από άλλα µέρη
και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς σε περίπτωση οιασδήποτε
διαρροής καυσίµου.
Έλεγχος ότι πληρούνται οι απαιτήσεις
Έγκριση ή Έκθεση
της θέσης, των διαστάσεων και της
∆οκιµής
ορατότητας.
Ή
∆ιαστασιολογικός
έλεγχος και έλεγχος
ορατότητας
Για µια τροποποιηµένη δοκιµή ελιγµών
του συστήµατος σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 της οδηγίας 1992/62/ΕΕ.

∆εν εφαρµόζεται

7. Ηχητική
Προειδοποίηση

∆εν εφαρµόζεται

8. Συσκευές έµµεσης
όρασης

∆εν εφαρµόζεται

9. Πέδηση

Ο2, Ο3, Ο4 και Ο1 εφόσον εφοδιάζονται.

Οι τεχνικές διατάξεις:
Της Παραγράφου 2 του
Παραρτήµατος Ι της

Φορτωµένο όχηµα.
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής

Τα ρυµουλκούµενα κατηγοριών Ο2 και
Ο1 που εφοδιάζονται µε σύστηµα
πέδησης τύπου αδρανείας µπορούν

Όχηµα µε ή χωρίς
φορτίο
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Μια δοκιµή
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Οδηγίας 71/320/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
1998/12/ΕΕ και τις δοκιµές
που ορίζονται στα σχετικά
Παραρτήµατα που µπορεί
να εφαρµόζονται
Ή
Της παραγράφου 5 του
κανονισµού ΟΕΕ 13.09 και
δοκιµές που ορίζονται στα
σχετικά Παραρτήµατα που
µπορεί να εφαρµόζονται.

εναλλακτικά να πληρούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
(α) τεχνικές εκθέσεις στην Οδηγία
71/320/ΕΕ, Παράρτηµα VIII,
Προσάρτηµα 2 και 3,
(β) έλεγχο συµβατότητας στο
Παράρτηµα VIII, Προσάρτηµα 4 και
(γ) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
Παραρτήµατος Ι, παράγραφοι 2.2.2.9
και 2.2.2.10,

χειρόφρενου σηµαίνει:
Μια δοκιµή για τα
ρυµουλκούµενα
κατηγορίας Ο2 και Ο1,
εφόσον εφοδιάζονται, ότι
το χειρόφρενο πληροί τις
απαιτήσεις απόδοσης
της Οδηγίας 71/320/ΕΕ,
Παράρτηµα ΙΙ,
παράγραφος 2.2.2 ή
Κανονισµός ΟΕΕ 13.09.

(δ) τεχνικές απαιτήσεις του
Παραρτήµατος VIII, παράγραφοι 3.1,
3.2, 3.4 εξαιρουµένου του ελέγχου της
οπισθέλκουσας δύναµης,
(ε) οπτική αξιολόγηση στο Παράρτηµα
VIII, παράγραφοι 4.1 και της πρώτης
πρότασης της παραγράφου 4.2,
(ζ) αντί των διατάξεων στα σηµεία (α)
ως (ε) οι ισοδύναµες διατάξεις του
Κανονισµού ΟΕΕ 13.09 µπορεί να
εφαρµοστεί και µια ∆οκιµή
Χειρόφρενου.
10. Εξουδετέρωση
παρασίτων
(Ράδιο)
/Ηλεκτροµαγνητικ
ή συµβατότητα
Οι βασικές τεχνικές
διατάξεις:
Της οδηγίας 72/245/ΕΕ
όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την Οδηγία
2006/28/ΕΕ, τµήµα 6 του
Παραρτήµατος Ι
λαµβάνοντας υπόψη τις
εξαιρέσεις στο τµήµα 8 και
τις δοκιµές που ορίζονται
στα Παραρτήµατα IV ως X
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ
10.03.
11. Καπνός
πετρελαιοκίνητων
12. Εσωτερικός
εξοπλισµός

Στοιχεία για τα οποία έχει χορηγηθεί
έγκριση τύπου ως µέρος του βασικού
οχήµατος της έγκρισης ηµιτελούς
οχήµατος δεν χρειάζονται έγκριση εκ
νέου.
Αν θέλετε να προσθέσετε ηλεκτρικά
/ηλεκτρονικά εξαρτήµατα στο όχηµα
τότε αυτά τα πρόσθετα εξαρτήµατα
πρέπει να φέρουν την ένδειξη “e” / “E”.
Αν δεν τη φέρουν, τότε για τα
εξαρτήµατα αυτά θα απαιτείται δοκιµή
EMC σύµφωνα µε την Οδηγία
2004/104/ΕΕ και µια έκθεση δοκιµής
που θα αποδεικνύει αυτό.

∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

Εξαρτήµατα
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Εγκατάσταση
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Ή
∆οκιµή Α /Επιθεώρηση
που περιορίζεται σε έναν
έλεγχο για την ένδειξη
“e” / “E” στα εξαρτήµατα
και έγκριση για τα
κρίσιµα σηµεία
ασφαλείας.
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13. Αντικλεπτικά και
διατάξεις
ακινητοποίησης

∆εν εφαρµόζεται

14. Προστατευτική
διάταξη
συστήµατος
διεύθυνσης

∆εν εφαρµόζεται

15. Αντοχή
καθισµάτων

∆εν εφαρµόζεται

16. Εξωτερικές
Προεξοχές

∆εν εφαρµόζεται

17. Ταχύµετρο και
οπισθοπορεία

∆εν εφαρµόζεται

18. Πινακίδες
(προβλεπόµενες
από το νόµο)

Επιθεώρηση για να επιβεβαιωθεί:
Η παρουσία µιας πινακίδας φέρει τα
στοιχεία της µάρκας, του µοντέλου, του
αριθµού πλαισίου (ή ισοδύναµου
µοναδικού αναγνωριστικού του
οχήµατος) και Μάζες (Μέγιστες τιµές
σχεδίασης για τους άξονες, µέγιστο
βάρος οχήµατος, βασιλικός πείρος
(µόνο για τα ηµι-ρυµουλκούµενα).
Το πρωτότυπο VIN ή το µοναδικό
αναγνωριστικό του οχήµατος
σηµειώνεται στο πλαίσιο ή σε άλλη
κατασκευή στη δεξιά πλευρά του
οχήµατος. Και τοποθετείται σε απόλυτα
εµφανές και προσβάσιµο σηµείο µε τη
µέθοδο της σφυρηλάτησης ή της
εγχάραξης κατά τρόπο ώστε να µην
µπορεί να σβηστεί ή να αλλοιωθεί.
Όταν το όχηµα προέρχεται από
κατασκευή πολλαπλών σταδίων
απαιτείται αναλόγως µια πινακίδα για
την ολοκλήρωση κάθε σταδίου.
∆εν εφαρµόζεται

Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 76/114/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 78/507/ΕΕ
και όπου το όχηµα
προέρχεται από κατασκευή
πολλαπλών σταδίων
απαιτείται αναλόγως µια
πινακίδα για την
ολοκλήρωση κάθε σταδίου.

19. Αγκυρώσεις
ζωνών ασφαλείας
20. Εγκαταστάσεις
φωτισµού και
διατάξεις
φωτεινής
σηµατοδότησης
Οι τεχνικές διατάξεις:
Του Παραρτήµατος ΙΙ της
Οδηγίας 76/756/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την 2007/35/ΕΕ
Ή
Του Κανονισµιύ ΟΕΕ
48.03 και κατά περίπτωση

Επιθεώρηση

Έγκριση ή ∆οκιµή
Ελέγχου
Όλες οι διατάξεις
φωτισµού πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E” και από τις σωστές
κατηγορίες που
πρόκειται να
τοποθετηθούν στις
κατάλληλες θέσεις.
Ο κατασκευαστής
πρέπει να παρέχει ένα
κατάλογο εξαρτηµάτων
µε τις ενδείξεις e/E και τις
εναλλακτικές να
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πίσω πινακίδες σήµανσης
σύµφωνα µε το έγγραφο
157 του 1985 του
Κανονισµού.
21. Αντανακλαστήρες, Η σήµανση ευδιακριτότητας πρέπει να
είναι κόκκινη στο πίσω µέρος και λευκή
Πίσω Πινακίδες
ή κίτρινη στην πλευρά.
Σήµανσης και
Σήµανση
Ευδιακριτότητας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
οι απαιτήσεις σήµανσης
της Οδηγίας 76/757/ΕΕ
όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την Οδηγία
97/29/ΕΕ
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ 3.02
και κατά περίπτωση πίσω
πινακίδες σήµανσης
σύµφωνα µε το έγγραφο
157 του 1985 του
Κανονισµού και
Κανονισµός ΟΕΕ
(σήµανση
ευδιακριτότητας).
22. Φανοί όγκου,
εµπρόσθιοι
(πλευρικοί),
οπίσθιοι
(πλευρικοί),
πεδήσεως,
ένδειξης πλευράς,
πορείας ηµέρας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
οι απαιτήσεις σήµανσης:
Της Οδηγίας 76/758/ΕΕ
όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την Οδηγία
97/30/ΕΕ
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ 7.02
για τους φανούς όγκου,
εµπρόσθιους (πλευρικούς),
οπίσθιους (πλευρικούς) και
πεδήσεως και τον
Κανονισµό ΟΕΕ 91.00 για
τους φανούς ένδειξης
πλευράς.
23. ∆είκτες
κατεύθυνσης
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
οι απαιτήσεις σήµανσης
της Οδηγίας 76/759/ΕΕ
όπως τροποποιήθηκε

καλύπτονται από
εκθέσεις δοκιµών.

Έγκριση
Ή
Οι διατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”.

Έγκριση
Ή
Οι διατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”.

Έγκριση
Ή
Οι διατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”.

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
τελευταία από την Οδηγία
99/15/ΕΕ
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ
6.01.
24. Φανοί οπίσθιας
πινακίδας
κυκλοφορίας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 76/760/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία 97/31/ΕΕ
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ
4.00.
25. Προβολείς
περιλαµβανοµένω
ν των λαµπτήρων
Α

25 . Φανοί στροφής

Έγκριση
Ή
Οι διατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”.

∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

26. Φανοί οµίχλης
πρόσθιοι

∆εν εφαρµόζεται

27. Άγκιστρα
ρυµουλκήσεως

∆εν εφαρµόζεται

Έγκριση
Ή
Οι διατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”.

28. Φανοί οµίχλης
οπίσθιοι
Οι τεχνικές απαιτήσεις
και οι απαιτήσεις
σήµανσης της Οδηγίας
77/538/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε
τελευταία από την
Οδηγία 99/14/ΕΕ
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ
38.00.
29. Φανοί
Οπισθοπορείας
Οι τεχνικές απαιτήσεις
και οι απαιτήσεις
σήµανσης της Οδηγίας
77/539/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε
τελευταία από την
Οδηγία 97/32/ΕΕ
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ
23.00.
30. Φανοί
Σταθµεύσεως

Ο2, Ο3, Ο4 και Ο1, εφόσον
εφοδιάζονται.

∆εν εφαρµόζεται

Έγκριση
Ή
Οι διατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”.

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
31. Ζώνες Ασφαλείας
και Συστήµατα
Συγκράτησης

∆εν εφαρµόζεται

32. Πρόσθιο οπτικό
πεδίο

∆εν εφαρµόζεται

33. Αναγνώριση
Χειριστηρίων

∆εν εφαρµόζεται

34. Αποπάγωση
/Αποθάµβωση

∆εν εφαρµόζεται

35. Εκτοξευτήρας
/Υαλοκαθαριστήρ
ας

∆εν εφαρµόζεται

Τα συστήµατα που χρησιµοποιούν τη
θερµότητα του συστήµατος ψύξης του
κινητήρα πρέπει να ελέγχονται µόνο ως
προς την παρουσία και λειτουργία
Οι τεχνικές διατάξεις της
τους.
Οδηγίας 2006/19/ΕΕ,
τµήµα 3 του Παραρτήµατος Ο κατασκευαστής του οχήµατος πρέπει
να αποδείξει ότι πληρούνται οι βασικές
ΙΙ και Παραρτήµατα ΙΙΙ, VII
απαιτήσεις. Αν ο αέρας είναι το µέσο
και VIII
για τη µεταφορά θερµότητας, διεξάγετε
Ή
µια
δοκιµή για να εξασφαλίσετε ότι τα
Του Κανονισµού ΟΕΕ 122.
επίπεδα CO που προέρχονται από
τους αεραγωγούς δεν υπερβαίνουν τα
20ppm πάνω από τον αέρα του
περιβάλλοντος. Ο απλός εξοπλισµός
µέτρησης ρύπων µπορεί να εξαιρετικά
ευαίσθητος.
∆εν εφαρµόζεται
37. Προστατευτικά
Τροχών
36. Συστήµατα
Θέρµανσης

38. Υποστηρίγµατα
κεφαλής

∆εν εφαρµόζεται

39. Εκποµπές CO2
/Κατανάλωση
Καυσίµου

∆εν εφαρµόζεται

40. Ισχύς κινητήρα

∆εν εφαρµόζεται

41. Εκποµπές
Πετρελαιοκινητήρ
ων

∆εν εφαρµόζεται

42. Πλευρική
Προστασία

Εφαρµόζεται στα οχήµατα κατηγορίας
Ο3 και Ο4

Οι τεχνικές διατάξεις των
παραγράφων 1 έως 4 της
Οδηγίας 89/297/ΕΕ

Θερµαντήρες καύσης (αν
έχουν τοποθετηθεί)
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Συστήµατα αποβολής
θερµότητας
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Ή
Έλεγχος Εγκατάστασης

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
Ή
του Κανονισµού ΟΕΕ 73.
43. Συστήµατα κατά
της εκτόξευσης
σταγονιδίων
Εξάρτηµα:
Οδηγία 91/226/ΕΕ
Όχηµα:
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 91/226/ΕΕ.
44. Μάζες και
∆ιαστάσεις
(αυτοκίνητα)
45. Υαλοπίνακες
ασφαλείας
Οι τεχνικές απαιτήσεις και
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 92/22/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/92/ΕΕ
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ 43.
46. Επίσωτρα
Οι τεχνικές διατάξεις και
απαιτήσεις σήµανσης της
Οδηγίας 92/23/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία
2005/11/ΕΕ
Ή
των Κανονισµών ΟΕΕ
30.02 ή 30.03, 54 για τη
διάρκεια και 117 για το
θόρυβο.
47. Περιοριστές
Ταχύτητας
48. Μάζες και
∆ιαστάσεις
Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 97/27/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε, τµήµα 7
του Παραρτήµατος Ι
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ

Εφαρµόζεται στα οχήµατα κατηγορίας
Ο3 και Ο4.
Ο έλεγχος τοποθέτησης επιβεβαιώνει
ότι οι εγκεκριµένες διατάξεις, έχουν
τοποθετηθεί σύµφωνα µε την οδηγία.
Με την εξαίρεση όπου πληρούνται οι
απαιτήσεις, δεν εφαρµόζεται σε
οχήµατα εκτός δρόµου όπως
καθορίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΕ, ή
οχήµατα στα οποία η παρουσία
συσκευών κατά της εκτόξευσης
σταγονιδίων δεν είναι συµβατή µε τη
χρήση τους.
∆εν εφαρµόζεται

Εξαιρέσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του Παραρτήµατος ΙΙ της
Οδηγίας 92/22/ΕΕ, όπως
τροποποιήθηκε.
Η οδηγία 92/22/ΕΕ, Παράρτηµα ΙΙΙ,
παράγραφος 2.1.1 και 2.1.2 δεν έχουν
εφαρµογή.

Ο Έλεγχος Εγκατάστασης απαιτείται
για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ελαστικά
(εκτός από εκείνα που δεν είναι
προσπελάσιµα) φέρουν σήµανση
σύµφωνα µε την οδηγία
περιλαµβανοµένης της κατάλληλης
ταχύτητας και της ικανότητας φορτίου
για τις θέσεις του συγκεκριµένου άξονα
και τη σκόπιµη χρήση του οχήµατος.
Ελέγξτε ότι τα ελαστικά δεν εφάπτονται
µε το αµάξωµα.

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Kαι
Έλεγχος Εγκατάστασης

Εξάρτηµα
Έγκριση
Και
Όλα τα τζάµια πρέπει να
φέρουν την ένδειξη e/E
Εγκατάσταση
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής ή έκθεση
δοκιµής του
κατασκευαστή και
έλεγχος εγκατάστασης.
Εξάρτηµα
Έγκριση
Ή
Οι διατάξεις πρέπει να
φέρουν την ένδειξη “e” /
“E”.
Εγκατάσταση
Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής
Ή
Έλεγχος Εγκατάστασης

∆εν εφαρµόζεται

Έγκριση ή Έκθεση
∆οκιµής

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
107.02, Παράρτηµα 11.
49. Εξωτερικές
Προεξοχές
Θαλάµων

∆εν εφαρµόζεται

Εξάρτηµα
Έγκριση
Εγκατάσταση
Έγκριση /Έκθεση
∆οκιµής

50. Ζεύξεις
Στην περίπτωση που είναι
τοποθετηµένες, οι τεχνικές
απαιτήσεις του
Παραρτήµατος VII της
Οδηγίας 94/20/ΕΕ
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ
55.01 ή 102 για τις
συσκευές κλειστής ζεύξης.
51. Αναφλεξιµότητα
52. Λεωφορεία και
Πούλµαν
53. Μετωπική
Σύγκρουση
54. Πλευρική
Πρόσκρουση

∆εν εφαρµόζεται
∆εν εφαρµόζεται
∆εν εφαρµόζεται

∆εν εφαρµόζεται

55. Κενό
56. Οχήµατα
προοριζόµενα για
τη µεταφορά
επικίνδυνων
αγαθών

Εφαρµόζεται µόνο σε οχήµατα που
προορίζονται για τη µεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.

Οι τεχνικές διατάξεις της
Οδηγίας 98/91/ΕΕ, τµήµα
4 του Παραρτήµατος Ι
Ή
Του Κανονισµού ΟΕΕ 105.
57. Πρόσθια
προστασία έναντι
ενσφηνώσεως

∆εν εφαρµόζεται

58. Προστασία των
πεζών

∆εν εφαρµόζεται

Έγκριση /Έκθεση
∆οκιµής

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
Αίτηση
Προς Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
Γενική ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων

Όνοµα φορέα
Όνοµα αντιπροσώπου
Θέση
∆ιεύθυνση επικοινωνίας

Τηλέφωνο
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου
∆ιεύθυνση εγκαταστάσεων

Όνοµα ιδιοκτήτριας εταιρείας
Περιγραφή και ιστορικό
εργαστηρίου

Στελέχωση

Οδηγίες και Κανονισµοί που θα
πιστοποιούνται

Αριθµός πιστοποιητικού ISO
17020/17025 (1)
Παρακαλούµε προσκοµίστε
αντίγραφο του πιστοποιητικού
Περιγραφή εγκαταστάσεων
δοκιµών και ιδιόκτητου
εξοπλισµού

ΑΔΑ: 4ΑΛ31-1Υ
Περιγραφή τρέχουσας
δραστηριότητας και εµπειρίας
στον τοµέα της
αυτοκινητοβιοµηχανίας.

Αποδεικτικά καλού ιστορικού και
πιστοληπτικής ικανότητας

Αποδεικτικά καλής φήµης

Αποδεικτικά αναγκών της αγοράς

Εκτιµώµενος αριθµός ελέγχων
που θα διεξάγονται ανά έτος για
κάθε Οδηγία/Κανονισµό
Ηµεροµηνία αίτησης

(1)

Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό να αναφερθεί η φάση στην οποία
βρίσκεται η διαδικασία και ο χρόνος ολοκλήρωσής της.

