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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
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Αριθ. Πρωτ.: 25880/184712

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆/νση : Αναστάσεως 2 και Ι. Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου
Πληρ. : Α. Φαρµακόπουλος
Τηλ. : 210-6508627

Προς: Π∆

∆ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ
Έχοντας υπόψη.:
1) Το άρθρο 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε µε το Ν. 2696/99 (Α 57)
2) Το άρθρο 1 του Νόµου 2052/92 (Α’ 57)
3) Τις 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 ισχύει.
4) Την Κ.Υ.Α. 5015968/2915/09 (Β’ 798).
5)Την ανακοίνωση που αφορά την έγκριση τύπου ενός τύπου οχήµατος σχετικά µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ, µε αριθµό έγκρισης
e3*2007/46*0002*18
6) Το µε αριθµ. πρωτ. 9289/662/12 δελτίο κοινοποίησης
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ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι µε την έγκριση τύπου e3*2007/46*0002*18 εγκρίθηκε ο τύπος του παρακάτω φορτηγού οχήµατος
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Τύπος: 263
Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήµανση στο όχηµα: ZFA263000????????
Θέση της εν λόγω σήµανσης: Στον αποσβεστήρα ταλαντώσεων µπροστά δεξιά, στο χώρο του
κινητήρα επί του πινακιδίου του κατασκευαστή και στο πάτωµα στο χώρο του συνοδηγού.
Όνοµα κατασκευαστή: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A /Τορίνο – Ιταλία
Όνοµα των εγκαταστάσεων συναρµολόγησης:
1/ Torino -Grugliasco - (Torino) - Ιταλία
2/ Val di Sangro (Atessa) – Ιταλία
3/ Cassino (Frosinone) – Ιταλία
4/ Melfi (Potenza) – Ιταλία
5/ Termini Imerese (Palermo) – Ιταλία
6/ Pomigliano (Napoli) – Ιταλία
7/ Bursa – Τουρκία
8/ Valenciennes – Γαλλία
9/ Betim – Βραζιλία
10/ Tychy – Πολωνία
11/ Kragujevac – Σερβία
Όλα τα οχήµατα του παραπάνω τύπου ανεξάρτητα παραλλαγής και έκδοσης πληρούν τους όρους της
ΚΥΑ 5015968/2915 (ΦΕΚ Β΄798/09).
Ανάλυση αριθµού πλαισίου: ZFA263000#???????
όπου
#  αλφαριθµητικός χαρακτήρας προσδιορισµού έτους µοντέλου
???????  επταψήφιος αριθµός παραγωγής

Παρατήρηση:
1/ Τα αυτοκίνητα του παραπάνω εγκρινόµενου τύπου πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του ΚΟΚ που κυρώθηκε µε τον Ν. 2696/99
(Α57) όπως σήµερα ισχύει και κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέντα διατάγµατα και αποφάσεις καθώς και τους όρους υο Ν. 2052/92 (Α’
94) και της µε αριθµό 31949/2725/98 (Α398) ΚΥΑ
Η ταξινόµηση των παραπάνω περιγραφοµένων επιβατηγών οχηµάτων γίνεται µε την χρήση του πρωτοτύπου πιστοποιητικού
συµµόρφωσης ( βλέπε εγκύκλιο 34119/2560/94 ) το οποίο θα υπογράφεται από τoυς κ.κ. STEFAN KETTER και MICHELE
MELCHIORRE των οποίων δείγµα υπογραφής δίνουµε στη συνέχεια. Τα τεχνικά στοιχεία πού θα αναγράφονται στην άδεια
κυκλοφορίας θα λαµβάνονται από το εκάστοτε κατετιθέµενο πιστοποιητικό συµµόρφωσης.
∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦHΣ: Stefan Ketter

είτε εναλλακτικά, Michele Melchiorre
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Τα οχήµατα των οποίων τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης αναφέρουν σαν αριθµό έγκρισης e3*2007/46*0002*18 και
πληρούν τις οδηγίες που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα πιστοποιητικών.
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Τα τεχνικά στοιχεία πού θα αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας θα λαµβάνονται από το εκάστοτε κατατιθέµενο πιστοποιητικό
συµµόρφωσης.

Στο παρόν δελτίο κοινοποίησης αναφέρονται οι παραλλαγές και εκδόσεις που προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν.
Τα οχήµατα που αναφέρονται σε προηγούµενα δελτία κοινοποίησης συνεχίζουν να ισχύουν εφόσον από τις
οδηγίες δεν υπάρχουν σχετικές απαγορεύσεις.
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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. ΥΜΕ
Υπηρεσία Στατιστικής
2. Fiat Group Automobiles Hellas SA
Λ. Βουλιαγµένης 580Α
164 52 – Αργυρούπολη
Εσωτερική ∆ιανοµή
∆ΤΟ

