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∆ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
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 Κ.Υ.Α. 29949/1841/09 (Β 2112) «περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5/9/2007 για την θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και
των ρυµουλκουµένων τους.
5) Την αριθµό ΚΥΑ 5015968/2915/09 (Β΄798).
6) Την ανακοίνωση που αφορά την επέκταση της έγκρισης τύπου ενός τύπου οχήµατος σχετικά µε την οδηγία 2007/46/ΕΕ µε αριθµό
έγκρισης e1*2007/46*0254*02
7) Το µε αρ. πρωτ. 52123/4711/11 δελτίο κοινοποίησης

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
ότι µε την έγκριση τύπου e1*2007/46*0254*02 εγκρίθηκε ο τύπος του παρακάτω φορτηγού κατηγορίας Ν2:
0.2
Τύπος:
FFD6
0.3
Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήµανση στο όχηµα: Στο πινακίδιο του κατασκευαστή
0.3.1
Θέση της εν λόγω σήµανσης: Στην δεξιά ή αριστερή µεσαία -Β- κολώνα του αµαξώµατος
0.5
Όνοµα κατασκευαστή: Ford Werke GmbH - Γερµανία
0.8
Όνοµα των εγκαταστάσεων συναρµολόγησης: Ford Motor Co. Ltd - Αγγλία
Ford Otomotiv Sanayi A.S. - Τουρκία
I.
Όλα τα οχήµατα του παραπάνω τύπου πληρούν τους όρους της ΚΥΑ 5015968/2915/09 (Β΄798)
Ανάλυση αριθµού πλαισίου.: WF0FXX##FF$&?????
ΙΙ.
όπου: ## - ψηφία που δηλώνουν την προέλευση και το εργοστάσιο συναρµολόγησης (το 2ο ψηφίο είναι: D=Αγγλία
& T=Τουρκία)
$ - ψηφίο που δηλώνει το έτος κατασκευής (B=2011 κ.λπ,)
& - ψηφίο που δηλώνει τον µήνα κατασκευής
????? – πενταψήφιος αριθµός σειράς
Η ταξινόµηση των παραπάνω περιγραφοµένων οχηµάτων γίνεται µε την χρήση του πρωτοτύπου πιστοποιητικού συµµόρφωσης (βλέπε
εγκύκλιο 34119/2560/94) το οποίο θα υπογράφεται από τον κ. B. MATTES ή W.G. SCHNEIDER ή H.H. HOLLMAN των οποίων δείγµατα
υπογραφών δίνουµε στη συνέχεια.

Τα Τεχνικά στοιχεία πού θα αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας θα λαµβάνονται από το εκάστοτε κατατιθέµενο πιστοποιητικό
συµµόρφωσης
Παρατήρηση: Απόβαρο: Οι τιµές του απόβαρου µε τον οδηγό στον συνηµµένο πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι οι µέγιστες
επιτρεπόµενες µε πλήρη εξοπλισµό

2
Τα οχήµατα όλων των παραλλαγών και εκδόσεων που στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης αναφέρουν τον αριθµό έγκρισης
e1*2007/46*0254*02 πληρούν τις οδηγίες που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα.
Τα εν λόγω οχήµατα πρέπει να φέρουν απαραίτητα ζώνες ασφαλείας σύµφωνα µε το άρθρο 81 παραγρ. 17 του ΚΟΚ που κυρώθηκε µε το
Ν. 2696/99 (Α΄ 57).
Τα αυτοκίνητα του παραπάνω εγκρινόµενου τύπου πρέπει να φέρουν τα στοιχεία αναγνώρισης που προβλέπονται από την αριθµ.
29852/77 (Β΄ 1288) όπως ισχύει σήµερα και να πληρούν όλους τους όρους του ΚΟΚ που κυρώθηκε µε τον Ν. 2696/99 όπως σήµερα ισχύει
και κατ΄ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέντα διατάγµατα και αποφάσεις καθώς και τους όρους του Ν. 2052/92 (Α΄ 94) και της µε αριθµό ΚΥΑ
5015968/2915/09 (Β΄798).
Ακολουθεί πίνακας µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους κωδικούς έγκρισης όλων των παραλλαγών και εκδόσεων του
προαναφεροµένου τύπου οχήµατος. Η ανάγνωση του πίνακα γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΥΜΕ στη διεύθυνση:
http://webtao.yme.gov.gr:16004/
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Περιφερειακές ενότητες της Χώρας
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ford Motor Ελλάς ΑΕΒΕ
Κωνσταντινουπόλεως 4 & Γονατά - 12133 Περιστέρι
ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (2)
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