ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 16000 Παπάγου

Αθήνα 17/3/2011
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθµός Πρωτ.: 12442/1361/11

ΠΡΟΣ :Π∆

Πληροφορίες : Α. Φαρµακόπουλος
Τηλ.
:210-6508627
Fax
:210-6508425

ΘΕΜΑ : Οχήµατα που δεν φέρουν συστήµατα Προστασίας Πεζών.
ΣΧΕΤ : Ο κανονισµός 78/2009/ΕΕ και η µε αριθµ.πρωτ. 6079/557/8.2.2011 όπως τροποποιήθηκε την
14.2.2011 εγκύκλιος του Υπ.Μ.Ε.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουµε ότι από 24/2/2011 απαγορεύεται η ταξινόµησης
οχηµάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του ανωτέρω κανονισµού ή µεταγενέστερο αυτού σχετικά µε τις
διατάξεις του τµήµατος 4 του παραρτήµατος I του παρόντος, που αφορά την διεξαγωγή των ακόλουθων
δοκιµών: α) δοκιµή αναφοράς για τον προσδιορισµό του σηµείου λειτουργίας του συστήµατος κατά το οποίο
ενεργοποιείται το σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS) (τµήµα 4.1 παράρτηµα I) και
β) δοκιµή για την επαλήθευση της σωστής ενεργοποίησης της λειτουργίας του συστήµατος ενίσχυσης
πέδησης, ώστε να εφαρµόζονται τα χαρακτηριστικά της µέγιστης δυνατής επιβράδυνσης του οχήµατος
(τµήµα 4.2 παράρτηµα I).
Ο παραπάνω περιορισµός αφορά οχήµατα κατηγορίας α) Μ1 και β) Ν1 προερχόµενα από την
κατηγορία Μ1 µέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τα 2500 kg.
Σύµφωνα µε δήλωση του εργοστασίου κατασκευής:
Εργοστάσιο κατασκευής

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A

Εργοστασιακός Τύπος

225, 263, 278

Παρατήρηση
Τα οχήµατα κατηγορίας N1 δεν
προέρχονται από M1 και εποµένως
∆ΕΝ εφαρµόζεται για αυτά οι
περιορισµοί του κανονισµού
78/2009/ΕΕ (σχετικά µε BAS, ABS)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ν.Α. του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Υπουργείο Οικονοµικών - ∆/νση ∆ασµολογική
Τµήµα Α΄ - Λ.Αµαλίας 40
10558 Αθήνα
2.ΣΕΑΑ
Λεωφόρος Κηφισσίας
152 32 Χαλάνδρι
3. Fiat Group Automobiles Hellas SA
Λ. Βουλιαγµένης 580Α
164 52 - Αργυρούπολη
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Τεχνολογία Οχηµάτων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 16000 Παπάγου

Αθήνα 28/4/2011
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθµός Πρωτ.: 17505/1783/11

ΠΡΟΣ :Π∆

Πληροφορίες : Α. Φαρµακόπουλος
Τηλ.
:210-6508627
Fax
:210-6508425

ΘΕΜΑ : Οχήµατα που δεν φέρουν συστήµατα Προστασίας Πεζών.
ΣΧΕΤ : Ο κανονισµός 78/2009/ΕΕ και η µε αριθµ.πρωτ. 6079/557/8.2.2011 όπως τροποποιήθηκε την
14.2.2011 εγκύκλιος του Υπ.Μ.Ε.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουµε ότι από 24/2/2011 απαγορεύεται η ταξινόµησης
οχηµάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του ανωτέρω κανονισµού ή µεταγενέστερο αυτού σχετικά µε τις
διατάξεις του τµήµατος 4 του παραρτήµατος I του παρόντος, που αφορά την διεξαγωγή των ακόλουθων
δοκιµών: α) δοκιµή αναφοράς για τον προσδιορισµό του σηµείου λειτουργίας του συστήµατος κατά το οποίο
ενεργοποιείται το σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS) (τµήµα 4.1 παράρτηµα I) και
β) δοκιµή για την επαλήθευση της σωστής ενεργοποίησης της λειτουργίας του συστήµατος ενίσχυσης
πέδησης, ώστε να εφαρµόζονται τα χαρακτηριστικά της µέγιστης δυνατής επιβράδυνσης του οχήµατος
(τµήµα 4.2 παράρτηµα I).
Ο παραπάνω περιορισµός αφορά οχήµατα κατηγορίας α) Μ1 και β) Ν1 προερχόµενα από την
κατηγορία Μ1 µέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τα 2500 kg.
Σύµφωνα µε δήλωση του εργοστασίου κατασκευής:
Εργοστάσιο κατασκευής

PIAGGIO & C. S.p.A.

Εργοστασιακός Τύπος

ΟΛΟΙ

Παρατήρηση
Τα οχήµατα κατηγορίας N1 δεν
προέρχονται από M1 και εποµένως
∆ΕΝ εφαρµόζεται για αυτά οι
περιορισµοί του κανονισµού
78/2009/ΕΕ (σχετικά µε BAS, ABS)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ν.Α. του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Υπουργείο Οικονοµικών - ∆/νση ∆ασµολογική
Τµήµα Α΄ - Λ.Αµαλίας 40
10558 Αθήνα
2.ΣΕΑΑ
Λεωφόρος Κηφισσίας
152 32 Χαλάνδρι
3. Piaggio Hellas ΑΕ
Λ. Υµηττού 259 - 11631 Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Τεχνολογία Οχηµάτων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 16000 Παπάγου

Αθήνα 27/5/2011
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθµός Πρωτ.: 24832/2409/11

ΠΡΟΣ :Π∆

Πληροφορίες : Α. Φαρµακόπουλος
Τηλ.
:210-6508627
Fax
:210-6508425

ΘΕΜΑ : Οχήµατα που δεν φέρουν συστήµατα Προστασίας Πεζών.
ΣΧΕΤ : Ο κανονισµός 78/2009/ΕΕ και η µε αριθµ.πρωτ. 6079/557/8.2.2011 όπως τροποποιήθηκε την
14.2.2011 εγκύκλιος του Υπ.Μ.Ε.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουµε ότι από 24/2/2011 απαγορεύεται η ταξινόµησης
οχηµάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του ανωτέρω κανονισµού ή µεταγενέστερο αυτού σχετικά µε τις
διατάξεις του τµήµατος 4 του παραρτήµατος I του παρόντος, που αφορά την διεξαγωγή των ακόλουθων
δοκιµών: α) δοκιµή αναφοράς για τον προσδιορισµό του σηµείου λειτουργίας του συστήµατος κατά το οποίο
ενεργοποιείται το σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS) (τµήµα 4.1 παράρτηµα I) και
β) δοκιµή για την επαλήθευση της σωστής ενεργοποίησης της λειτουργίας του συστήµατος ενίσχυσης
πέδησης, ώστε να εφαρµόζονται τα χαρακτηριστικά της µέγιστης δυνατής επιβράδυνσης του οχήµατος
(τµήµα 4.2 παράρτηµα I).
Ο παραπάνω περιορισµός αφορά οχήµατα κατηγορίας α) Μ1 και β) Ν1 προερχόµενα από την
κατηγορία Μ1 µέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τα 2500 kg.
Σύµφωνα µε δήλωση του εργοστασίου κατασκευής:
Εργοστάσιο κατασκευής

NISSAN INTERNATIONAL S.A.

Εργοστασιακός Τύπος
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Παρατήρηση
Τα οχήµατα κατηγορίας N1 δεν
προέρχονται από M1 και εποµένως
∆ΕΝ εφαρµόζεται για αυτά οι
περιορισµοί του κανονισµού
78/2009/ΕΕ (σχετικά µε BAS, ABS)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ν.Α. του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Υπουργείο Οικονοµικών - ∆/νση ∆ασµολογική
Τµήµα Α΄ - Λ.Αµαλίας 40
10558 Αθήνα
2.ΣΕΑΑ
Λεωφόρος Κηφισσίας
152 32 Χαλάνδρι
3. Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ
Λεωφ. Αθηνών 169
104 47 Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Τεχνολογία Οχηµάτων

3/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 16000 Παπάγου

Αθήνα 23/2/2011
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθµός Πρωτ.: 5561/535/11

ΠΡΟΣ :Π∆

Πληροφορίες : Α. Φαρµακόπουλος
Τηλ.
:210-6508627
Fax
:210-6508425

ΘΕΜΑ : Οχήµατα που δεν φέρουν συστήµατα Προστασίας Πεζών.
ΣΧΕΤ : Ο κανονισµός 78/2009/ΕΕ και η µε αριθµ.πρωτ. 6079/557/8.2.2011 όπως τροποποιήθηκε την
14.2.2011 εγκύκλιος του Υπ.Μ.Ε.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουµε ότι από 24/2/2011 απαγορεύεται η ταξινόµησης
οχηµάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του ανωτέρω κανονισµού ή µεταγενέστερο αυτού σχετικά µε τις
διατάξεις του τµήµατος 4 του παραρτήµατος I του παρόντος, που αφορά την διεξαγωγή των ακόλουθων
δοκιµών: α) δοκιµή αναφοράς για τον προσδιορισµό του σηµείου λειτουργίας του συστήµατος κατά το οποίο
ενεργοποιείται το σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS) (τµήµα 4.1 παράρτηµα I) και
β) δοκιµή για την επαλήθευση της σωστής ενεργοποίησης της λειτουργίας του συστήµατος ενίσχυσης
πέδησης, ώστε να εφαρµόζονται τα χαρακτηριστικά της µέγιστης δυνατής επιβράδυνσης του οχήµατος
(τµήµα 4.2 παράρτηµα I).
Ο παραπάνω περιορισµός αφορά οχήµατα κατηγορίας α) Μ1 και β) Ν1 προερχόµενα από την
κατηγορία Μ1 µέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τα 2500 kg.
Σύµφωνα µε δήλωση του εργοστασίου κατασκευής:
Εργοστάσιο κατασκευής

AUTOMOBILES CITROEN

FORD WERKE GmbH

Εργοστασιακός Τύπος

A*****, G*****, 7*****

PT2, PU2

Παρατήρηση
Τα οχήµατα κατηγορίας N1 δεν
προέρχονται από M1 και εποµένως
∆ΕΝ εφαρµόζεται για αυτά οι
περιορισµοί του κανονισµού
78/2009/ΕΕ (σχετικά µε BAS, ABS)
Τα οχήµατα κατηγορίας N1 δεν
προέρχονται από M1 και εποµένως
∆ΕΝ εφαρµόζεται για αυτά οι
περιορισµοί του κανονισµού
78/2009/ΕΕ (σχετικά µε BAS, ABS)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ν.Α. του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Υπουργείο Οικονοµικών - ∆/νση ∆ασµολογική
Τµήµα Α΄ - Λ.Αµαλίας 40
10558 Αθήνα
2.ΣΕΑΑ
Λεωφόρος Κηφισσίας
152 32 Χαλάνδρι
3. Citroen ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Κηφισίας 240-242
15231 Χαλάνδρι
4. Ford Motor Ελλάς ΑΕΒΕ
Κωνσταντινουπόλεως 4 & Γονατά –
12133 Περιστέρι
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Τεχνολογία Οχηµάτων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 16000 Παπάγου

Αθήνα 2/3/2011
Αριθµός Πρωτ.: 9357/967/11

ΠΡΟΣ :Π∆

Πληροφορίες : Α. Φαρµακόπουλος
Τηλ.
:210-6508627
Fax
:210-6508425

ΘΕΜΑ: Οχήµατα που δεν φέρουν συστήµατα Προστασίας Πεζών.
ΣΧΕΤ : Ο κανονισµός 78/2009/ΕΕ και η µε αριθµ.πρωτ. 6079/557/8.2.2011 όπως τροποποιήθηκε την
14.2.2011 εγκύκλιος του Υπ.Μ.Ε.
Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουµε ότι από 24/2/2011 απαγορεύεται η ταξινόµησης
οχηµάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του ανωτέρω κανονισµού ή µεταγενέστερο αυτού σχετικά µε τις
διατάξεις του τµήµατος 4 του παραρτήµατος I του παρόντος, που αφορά την διεξαγωγή των ακόλουθων
δοκιµών: α) δοκιµή αναφοράς για τον προσδιορισµό του σηµείου λειτουργίας του συστήµατος κατά το οποίο
ενεργοποιείται το σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS) (τµήµα 4.1 παράρτηµα I) και
β) δοκιµή για την επαλήθευση της σωστής ενεργοποίησης της λειτουργίας του συστήµατος ενίσχυσης
πέδησης, ώστε να εφαρµόζονται τα χαρακτηριστικά της µέγιστης δυνατής επιβράδυνσης του οχήµατος
(τµήµα 4.2 παράρτηµα I).
Ο παραπάνω περιορισµός αφορά οχήµατα κατηγορίας α) Μ1 και β) Ν1 προερχόµενα από την
κατηγορία Μ1 µέγιστης µάζας που δεν υπερβαίνει τα 2500 kg.
Σύµφωνα µε δήλωση του εργοστασίου κατασκευής:
Εργοστάσιο κατασκευής

AUTOMOBILES PEUGEOT

Εργοστασιακός Τύπος

Παρατήρηση

A*****, G*****, 7*****,
Y*****, X*****, W*****

Τα οχήµατα κατηγορίας N1 δεν
προέρχονται από M1 και εποµένως
∆ΕΝ εφαρµόζεται για αυτά οι
περιορισµοί του κανονισµού
78/2009/ΕΕ (σχετικά µε BAS, ABS)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ν.Α. του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Υπουργείο Οικονοµικών - ∆/νση ∆ασµολογική
Τµήµα Α΄ - Λ.Αµαλίας 40
10558 Αθήνα
2.ΣΕΑΑ
Λεωφόρος Κηφισσίας
152 32 Χαλάνδρι
3. LION ΕΛΛΑΣ Α.E.
Λεωφ. Κηφισού 138-140
121 31 Περιστέρι – Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Τεχνολογία Οχηµάτων
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