ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΣ
Πληρ. : Α. Φαρµακόπουλος
Τηλ. : 210-6508627

Αθήνα, 25/4/2012
Αριθ. Πρωτ: 19300/1322/12

Προς: Π∆

ΘΕΜΑ: Α) Συµπλήρωση έγκρισης τύπου.
Β) Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο
2007/46/ΕΚ, για τα οχήµατα κατηγορίας M2, M3 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου DAIMLER AG,
εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος Daimler AG και εργοστάσιο διασκευής αµαξώµατος Α. ΝΙΚΑΣ
που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των
µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους).
Α) Συµπλήρωση της έγκρισης τύπου µε αρ. πρωτ 54941/3353/09 όπως συµπληρώθηκε και διορθώθηκε µε
την 13444/1453/12.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ ΜΙΚΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ο
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: WDB9066571S447279 (Το 1 από τα 250 για το έτος 2012)
Έχοντας υπόψη.:
1) Τα άρθρα 20 και 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε µε το Ν. 2696/99 (A57)
2) Το άρθρο 1 του Νόµου 2052/92 (Α΄ 94)
3)Το Π.∆ 1161/77 (ΦΕΚ380/Α/77) ’’ περί των µεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινούµενων οχηµάτων ’’ όπως αυτό ισχύει σήµερα.
4) Την Κ.Υ.Α. ΣΤ-29900/77 (Β 1318) κανονιστική Απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών “περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων ,για την
κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχηµάτων κλπ “ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Υ.Α. 22716/1543/94 (Β 699)
5) Την 21504/1771/4-6-92 (Β’ 408) απόφαση “Περί καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων, όπως αυτή ισχύει σήµερα.
6) Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 43281/2629/09 (Β1659) περί «Ενοποίηση των χορηγούµενων εγκρίσεων τύπου λεωφορείων».
7) Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 54941/3353/09 έγκριση τύπου, όπως συµπληρώθηκε και διορθώθηκε µε την 13444/1453/12.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
Τον τύπο του λεωφορείου που περιγράφεται παρακάτω µε τον αριθµό πλαισίου: WDB9066571S447279.
0.1
Τύπος:
906.701
0.2
Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήµανση στο όχηµα: 0.2.1
Θέση της εν λόγω σήµανσης: 0.3
Όνοµα κατασκευαστή: Daimler AG
0.4
Όνοµα των εγκαταστάσεων συναρµολόγησης: Daimler AG
0.5
Όνοµα των εγκαταστάσεων διασκευής αµαξώµατος: Α.Νίκας Α.Ε.
Ι.
Ανάλυση αριθµού πλαισίου.:

WDB90665?1#******
WDB = παγκόσµιος κωδικός κατασκευαστή
906 = χαρακτηριστικός κωδικός του οχήµατος
6 = τύπος οχήµατος van
5 = Ικανότητα φόρτισης 5000 kg
? = Μεταξόνιο: 5=4325 mm ή 7=4325 mm
1 = θέση τιµονιού αριστερά
# = χαρακτηριστικός κωδικός τοποθεσίας ολοκλήρωσης
του πλαισίου, τιµή 3 ή S ή A ή N ή 6
****** = Εξαψήφιος αριθµός που αποτελεί τον τρέχοντα αριθµό σειράς παραγωγής
1.

2.

Παρατηρήσεις:
Τα αυτοκίνητα του παραπάνω εγκρινόµενου τύπου πρέπει να φέρουν τα στοιχεία αναγνώρισης που
προβλέπονται από την αριθµ. 29852 / 77 (ΦΕΚ 1288/Β/77) απόφαση, όπως αυτή ισχύει σήµερα και να
πληρούν όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε µε το Ν. 2696/99 (Α΄57) και τα κατά εξουσιοδότηση
τούτου εκδοθέντα διατάγµατα και αποφάσεις, καθώς και του όρους του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/92) και της
ΚΥΑ 28432/92 (ΦΕΚ 376/Β/92)
Οι Υπηρεσίες Συγκοινωνιών παρακαλούνται σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι έτοιµο λεωφορείο
δεν πληρεί τους όρους της παρούσας ως και της 21504/1771/4-6-92 (Β’ 408) απόφασης, όπως αυτή
τροποποιηµένη και συµπληρωµένη ισχύει σήµερα, να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και να
αναφέρουν σε µας σχετικά για την ακύρωση της παρούσης και του σχεδιαγράµµατος
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3.

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πρακτικού δοκιµών του ΕΜΠ, κάθε λεωφορείο που παράγεται πρέπει να
συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή σχετικά µε τις ζώνες ασφαλείας και τα
καθίσµατα του λεωφορείου, το οποίο και επισυνάπτεται, σύµφωνα µε τις µελέτες που υποβλήθηκαν από το
Κέντρο ∆οκιµών και Εγκρίσεων τύπου οχηµάτων του ΕΜΠ (οδηγίες 2005/39, 2005/40, 2005/41)

Β) Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο 2007/46/ΕΚ,
για τα οχήµατα κατηγορίας M2, M3 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου DAIMLER AG, εργοστάσιου
κατασκευής αµαξώµατος Daimler AG και εργοστάσιο διασκευής αµαξώµατος Α. ΝΙΚΑΣ που δεν πληρούν
τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων
και των ρυµουλκουµένων τους).
Σχετικά: α) Η από 4/4/2012 αίτηση της Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ.
β) Η από 4/4/2012 αίτηση της Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.
γ) Η από 18/4/2012 αίτηση του εργοστασίου κατασκευής DAIMLER AG.
Έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
 τις διατάξεις της KYA 29949/1841/09 (Β΄ 2112) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η οδηγία 2007/46/EK.
 τις σχετικές αιτήσεις των: Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ, Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε., DAIMLER AG.
 την σχετική αίτηση της Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ και Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε., µε την οποία ζητείται η ταξινόµηση 3
οχηµάτων τέλους σειράς κατηγορίας M2 που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
Εγκρίνουµε
Την ταξινόµηση 3 ολοκληρωµένων οχηµάτων κατηγορίας M2 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου
DAIMLER AG, εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος Daimler AG και εργοστάσιο διασκευής
αµαξώµατος Α. ΝΙΚΑΣ που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την
έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους), που είναι εντός του ορίου των 100
οχηµάτων και αναφέρονται στον πίνακα που συνοδεύει την παρούσα µέχρι και την 28/4/2013 (µετά την
ολοκλήρωση του ηµιτελούς), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η ηµεροµηνία εισαγωγής των οχηµάτων είναι προγενέστερη της 29/10/2011.
β) Πληρούνται όλες οι άλλες οδηγίες που είναι υποχρεωτικές και απαιτούνται για την ταξινόµηση των
οχηµάτων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
γ) Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και την 28/10/2011.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ
1
M2
906701
WDB9066571S538023 13444/1453/11
28/4/2013
2
M2
906701
WDB9066571S538024 13444/1453/11
28/4/2013
3
M2
906701
WDB9066571S447279 19300/1322/12
28/4/2013

A/A

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π.Ε του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΜΕ
Υπηρεσία Στατιστικής
2. Α. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 65
104 47 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων

2/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
∆/νση: Αναστάσεως – Ι. Τσιγάντε
Τ.Κ.: 16000 ΠΑΠΑΓΟΣ
Πληρ.: Α. Φαρµακόπουλος
Τηλ.: 210-6508627

Αθήνα 13/3/2012
Αριθ. Πρωτ:9015/643/12

Προς: Π∆

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 29900/77 (Β764).
Έχοντας υπόψη.:
1) Το άρθρο 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε µε το Ν. 2696/99 (A57)
2) Το άρθρο 1 του Νόµου 2052/92 (Α΄ 94)
3) Την Κ.Υ.Α. ΣΤ-29900/77 (Β 1318) κανονιστική Απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών “περί της διαδικασίας εκδόσεως των
εγκρίσεων ,για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχηµάτων κλπ “ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Υ.Α.
22716/1543/94 (Β 699)
4)Την 21504/1771/4-6-92 (Β’ 408) απόφαση “Περί καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων, όπως αυτή ισχύει σήµερα.
5) Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 43281/2629/09 (Β1659) περί «Ενοποίηση των χορηγούµενων εγκρίσεων τύπου λεωφορείων».
6) Την προς συµπλήρωση έγκριση 21046/1473/10.
7) Το µε αρ. πρωτ. 1094/23-6-2011 Πρακτικό Ελέγχου 016/23-6-11 του ΚΤΕΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ.
8) τη από 21/2/2012 αίτηση της Π. Γιαννόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. περί εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής)
της οδηγίας–πλαίσιο 2007/46/ΕΚ, για τα οχήµατα κατηγορίας M2, M3 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου Iveco SpA, εργοστάσιου
κατασκευής αµαξώµατος Π. Γιαννόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για
την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους).

Α)

Εγκρίνουµε

Τον τύπο του λεωφορείου που περιγράφεται παρακάτω,
µόνο για τα λεωφορεία µε αριθµούς πλαισίων: 1) ZCFC65C0005843979 και 2) ZCFC65C0005844199.
0.2
Τύπος: 65C/E4
0.3
Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήµανση στο όχηµα: ZCFC65???????????
0.3.1 Θέση της εν λόγω σήµανσης: Επί του πινακιδίου κατασκευαστή.
0.5
Όνοµα κατασκευαστή Ά Φάσης: IVECO SpA (Ιταλία)
0.8
Όνοµα κατασκευαστή ολοκληρωµένου οχήµατος Β Φάσης: Π. Γιαννόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., Ελλάδα
ΙΙ.
Ανάλυση αριθµού πλαισίου.:
ΖCFC65@$~#%&&&&&&
Όπου
@  Kωδικός που δηλώνει την ισχύς του κινητήρα:
C = Κινητήρας F1CE3481C
$  0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4, διακριτικό εργοστασίου
~  0 , υδρόψυκτος κινητήρας
#  0 ή οποιοσδήποτε αλφαβητικός κωδικός
%  5 ή D, ορίζει το εργοστάσιο κατασκευής (Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα)
&&&&&&  εξαψήφιος αριθµός παραγωγής.
1.

2.

Τα αυτοκίνητα του παραπάνω εγκρινόµενου τύπου πρέπει να φέρουν τα στοιχεία αναγνώρισης που
προβλέπονται από την αριθµ. 29852 / 77 (ΦΕΚ 1288/Β/77) απόφαση, όπως αυτή ισχύει σήµερα και να
πληρούν όλους τους όρους του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε µε το Ν. 2696/99 (Α΄57) και τα κατά εξουσιοδότηση
τούτου εκδοθέντα διατάγµατα και αποφάσεις, καθώς και του όρους του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/92) και της
ΚΥΑ 28432/92 (ΦΕΚ 376/Β/92)
Οι Υπηρεσίες Μεταφορών παρακαλούνται σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι έτοιµο λεωφορείο
δεν πληρεί τους όρους της παρούσας ως και της 21504/1771/4-6-92 (Β’ 408) απόφασης, όπως αυτή
τροποποιηµένη και συµπληρωµένη ισχύει σήµερα, να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και
να αναφέρουν σε µας σχετικά για την ακύρωση της παρούσης και του σχεδιαγράµµατος

Β)
Έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
 τις διατάξεις της KYA 29949/1841/09 (Β΄ 2112) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η οδηγία 2007/46/EK.
 την σχετική αίτηση της Π. Γιαννόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., µε την οποία ζητείται η ταξινόµηση 2 οχηµάτων τέλους
σειράς κατηγορίας M2, M3 που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
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Εγκρίνουµε
Την ταξινόµηση 2 ολοκληρωµένων οχηµάτων κατηγορίας M3 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου Iveco
SpA (Ά Φάση) και εργοστάσιου διασκευής αµαξώµατος (΄Β Φάση) Π. Γιαννόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. που δεν
πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους), (δεν έχουν ισχύουσα κοινοτική έγκριση τύπου) όσων αφορά την µη
ύπαρξη πιστοποιητικού συµµόρφωσης (COC) για την Β΄ Φάση κατασκευής τους, που είναι εντός του ορίου των
100 οχηµάτων και αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ 57240/4252/23.12.2010 εγκύκλιο του Υπ.Υπ.Με&∆ι, διότι
δεν πληρούν επιπλέον τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/EK, όσων αφορά την µη ύπαρξη πιστοποιητικού
συµµόρφωσης (COC) για την Α΄ Φάση κατασκευής τους, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις και σύµφωνα µε τους
περιορισµούς της ανωτέρω εγκυκλίου και εφόσον είχαν ολοκληρωθεί µέχρι και την 28/10/2011.
A/A
1
2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ
M3
65C/E4
M3
65C/E4

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΕΩΣ ΚΑΙ
ZCFC65C0005844199
30584/2947/11
28/10/2012
ZCFC65C0005843979
30584/2947/11
28/10/2012
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π.Ε το Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Π. Γιαννόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΠΕ ∆ραµας
ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων

2/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 16000 Παπάγου
Πληροφορίες : Αθανάσιος Φαρµακόπουλος
Τηλ.
: 210-6508627

Αθήνα

21/12/2011

Αριθµός Πρωτ.: 56834/5062/11
ΠΡΟΣ : Π∆

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο 2007/46/ΕΚ, για τα
οχήµατα κατηγορίας M2, M3 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου DAIMLER AG, εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος
Daimler AG και εργοστάσιο διασκευής αµαξώµατος ERDUMAN OTO/∆.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ (Τουρκία/Ελλάδα)
που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους).
Σχετικά: α) Η από 6/12/2011 αίτηση της Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ.
β) Η από 24/11/2011 αίτηση της ∆.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ.
γ) Η από 20/12/2011 αίτηση του εργοστασίου κατασκευής DAIMLER AG.
Έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
 τις διατάξεις της KYA 29949/1841/09 (Β΄ 2112) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η οδηγία 2007/46/EK.
 τις σχετικές αιτήσεις των: Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ, ∆.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, DAIMLER AG.
 την σχετική αίτηση της Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ και ∆.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, µε την οποία ζητείται
η ταξινόµηση 5 οχηµάτων τέλους σειράς κατηγορίας M2, M3 που δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
1. Εγκρίνουµε
Την ταξινόµηση 1 ολοκληρωµένου οχήµατος κατηγορίας M2 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου DAIMLER AG,
εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος Daimler AG και εργοστάσιο διασκευής αµαξώµατος ERDUMAN
OTO/∆.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ (Τουρκία/Ελλάδα) που δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση
πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους), που είναι εντός του ορίου των 100
οχηµάτων και αναφέρεται α) στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 56896/3508/9.11.2009 εγκύκλιο του Υπ.Μ.Ε, όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ΄άριθµ. 17824/1798/25.5.2011 παράγραφο(Α) απόφαση του Υπ.Υπ.Με&∆ι, διότι δεν πληροί επιπλέον τις διατάξεις της
οδηγίας 2006/51/EK (G,K) και β) υπ΄ αριθ. πρωτ. 14725/1051/7.5.2010 εγκύκλιο του Υπ.Υπ.Με&∆ι, όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ΄άριθµ. 17824/1798/25.5.2011 παράγραφο(Β) απόφαση του Υπ.Υπ.Με&∆ι, διότι δεν πληροί επιπλέον τις διατάξεις της
οδηγίας 2006/20/EK, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις και σύµφωνα µε τους περιορισµούς των ανωτέρω εγκυκλίων και
εφόσον έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και την 28/10/2011.
A/A
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
M2

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
906701

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
WDB9061551N409456

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
63625/4634/07

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΕΩΣ ΚΑΙ
31/12/2011

2. Εγκρίνουµε
Την ταξινόµηση 4 (1+4=5) ολοκληρωµένου οχήµατος κατηγορίας M2 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου DAIMLER AG,
εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος Daimler AG και εργοστάσιο διασκευής αµαξώµατος ERDUMAN
OTO/∆.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ (Τουρκία/Ελλάδα) που δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση
πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους), που είναι εντός του ορίου των 100
οχηµάτων και αναφέρεται στον πίνακα που συνοδεύει την παρούσα µέχρι και την 28/4/2013 (µετά την ολοκλήρωση του
ηµιτελούς), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η ηµεροµηνία εισαγωγής των οχηµάτων είναι προγενέστερη της 29/10/2011.
β) Πληρούνται όλες οι άλλες οδηγίες που είναι υποχρεωτικές και απαιτούνται για την ταξινόµηση των οχηµάτων της
οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
γ) Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και την 28/10/2011.

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
M2

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
906701

3

M2

906701

4

M2

5

M2

A/A

WDB9066571S554430

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
25324/2462/11

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΕΩΣ ΚΑΙ
28/4/2013

WDB9066571S600223

36805/3445/11

28/4/2013

906701

WDB9066571S600868

36805/3445/11

28/4/2013

906701

WDB9066571S601198

36805/3445/11

28/4/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π.Ε του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΜΕ
Υπηρεσία Στατιστικής
2. Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ
Θηβαίδος 20
145 64 Κηφισιά
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 16000 Παπάγου
Πληροφορίες : Αθανάσιος Φαρµακόπουλος
Τηλ.
: 210-6508627

Αθήνα

8/12/2011

Αριθµός Πρωτ.: 54938/4932/11
ΠΡΟΣ : Π∆

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο
2007/46/ΕΚ, για τα οχήµατα κατηγορίας M2, M3 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου DAIMLER AG και
εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος Mercedes-Benz Minibus GmbH ή EvoBus GmbH που δεν πληρούν τις
διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και
των ρυµουλκουµένων τους).
Σχετικά: α) Η από 24/11/2011 αίτηση της EVOBUS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.
β) Οι από 14/11/2011 και 15/11/2011 αιτήσεις της Mercedes-Benz Minibus GmbH
Έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
 τις διατάξεις της KYA 29949/1841/09 (Β΄ 2112) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η οδηγία 2007/46/EK.
 τις σχετικές αιτήσεις της Mercedes-Benz Minibus GmbH.
 την σχετική αίτηση της EVOBUS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ µε την οποία ζητείται η ταξινόµηση 3 οχηµάτων τέλους σειράς
κατηγορίας M2, M3 και που δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
1. Εγκρίνουµε
Την ταξινόµηση 1 ολοκληρωµένου οχήµατος κατηγορίας M2 εργοστασίου κατασκευής εργοστάσιου
κατασκευής πλαισίου Daimler AG και εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος Mercedes-Benz Minibus
GmbH που δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των
µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους), που είναι εντός του ορίου των 100 οχηµάτων και
αναφέρεται στον πίνακα που συνοδεύει την παρούσα µέχρι και την 28/4/2013 (µετά την ολοκλήρωση του
ηµιτελούς), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η ηµεροµηνία εισαγωγής των οχηµάτων είναι προγενέστερη της 29/10/2011.
β) Πληρούνται όλες οι άλλες οδηγίες που είναι υποχρεωτικές και απαιτούνται για την ταξινόµηση των
οχηµάτων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
A/A
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
M2
90665
WDB9066571S605754
55989/3437/09
28/4/2013

2. Εγκρίνουµε
Την ταξινόµηση 2 (1+2=3) ολοκληρωµένου οχήµατος κατηγορίας M3 εργοστασίου κατασκευής
εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου Daimler AG και εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος EvoBus GmbH
που δεν πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους), που είναι εντός του ορίου των 100 οχηµάτων και αναφέρεται στον
πίνακα που συνοδεύει την παρούσα µέχρι και την 28/4/2013 (µετά την ολοκλήρωση του ηµιτελούς), εφόσον
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η ηµεροµηνία εισαγωγής των οχηµάτων είναι προγενέστερη της 29/10/2011.
β) Πληρούνται όλες οι άλλες οδηγίες που είναι υποχρεωτικές και απαιτούνται για την ταξινόµηση των
οχηµάτων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
A/A
2
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
NCV3 / GA-R
M3
28/4/2013
WDB9061551Ν437241
29116/2072/10
NCV3 / GA-R
29116/2072/10
M3
28/4/2013
WDB9061551Ν437242

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π.Ε του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΜΕ
Υπηρεσία Στατιστικής
2. EVOBUS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
194 00 Κορωπί
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα

24/11/2011

Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 16000 Παπάγου
Πληροφορίες : Αθανάσιος Φαρµακόπουλος
Τηλ.
: 210-6508627

ΠΡΟΣ : Π∆

Αριθµός Πρωτ. : 49594/4530/11

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο
2007/46/ΕΚ, για τα οχήµατα κατηγορίας M2, M3 εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου IVECO Spa και
εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος IRISBUS ITALIA Spa που δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας
2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων
τους).

Σχετικά: α) Η από 25/10/2011 αίτηση της Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.
β) Η από 14/11/2011 αίτηση της IRISBUS ITALIA Spa.
Έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 27 (τέλος σειράς παραγωγής) της οδηγίας–πλαίσιο 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
 τις διατάξεις της KYA 29949/1841/09 (Β΄ 2112) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο η οδηγία 2007/46/EK.
 τη σχετική αίτηση της IRISBUS ITALIA Spa
 την σχετική αίτηση της Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. µε την οποία ζητείται η ταξινόµηση 1 οχήµατος τέλους
σειράς κατηγορίας M3 και που δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Εγκρίνουµε
Την ταξινόµηση 1 ολοκληρωµένου οχήµατος κατηγορίας M3 εργοστασίου κατασκευής
εργοστάσιου κατασκευής πλαισίου IVECO Spa και εργοστάσιου κατασκευής αµαξώµατος
IRISBUS ITALIA Spa που δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (Θέσπιση πλαισίου για την
έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους), που είναι εντός του ορίου των
100 οχηµάτων και αναφέρεται στον πίνακα που συνοδεύει την παρούσα µέχρι και την 28/4/2013 (µετά
την ολοκλήρωση του ηµιτελούς), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η ηµεροµηνία εισαγωγής των οχηµάτων είναι προγενέστερη της 29/10/2011.
β) Πληρούνται όλες οι άλλες οδηγίες που είναι υποχρεωτικές και απαιτούνται για την
ταξινόµηση των οχηµάτων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως ισχύει.
A/A
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
M3
LA1A
ZCFA1AG0302548533
7318/483/10
28/4/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Π.Ε του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΜΕ
Υπηρεσία Στατιστικής
Τελωνεία)
2. Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.
Ορφέως 113, Ρούφ
118 55 Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων

