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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 19 Οκτωβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αρ. πρωτ. : οικ. 63103/2572

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες : Εµ. Παπαδάκης
Τηλ.

: 2106508438

E-mail

: m.papadakis@yme.gov.gr

FAX

: 2106508425

ΠΡΟΣ: Πίνακα ∆ιανοµής

ΘΕΜΑ : «Περιορισµοί ταξινόµησης, οχήµατα τέλους σειράς – διευκρινίσεις»
ΣΧΕΤ. Το αρ. πρωτ. 28690/1045/12-5-2015 (Α∆Α: ΨΩΛ6465ΦΘΘ-5Ο3) έγγραφό µας, όπως
τροποποιήθηκε µε το αρ. πρωτ. 46184/1775/23-7-2015 (Α∆Α: Β8ΜΓ465ΦΘΘ-ΕΒΑ)

Σε συνέχεια της παραγράφου ζ’ του παραπάνω σχετικού, αναφορικά µε το θέµα και ύστερα
από τα αποτελέσµατα της συνάντησης της TCMV (τεχνικής επιτροπής για τα οχήµατα µε κινητήρα)
του Ιουλίου 2015, διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:
1) Οχήµατα κατηγορίας L3, L4, L5, L7, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 6
της οδηγίας 97/24, ή µεταγενέστερης αυτής, σχετικά µε τη «δεξαµενή καυσίµου»,
τεκµαίρεται ότι ικανοποιούν και τις απαιτήσεις της δοκιµής διαπερατότητας δεξαµενής,
που προβλέπονται από τον κανονισµό 168/2013.
2) Οχήµατα L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, για τα οποία:
α) η «τοποθέτηση διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης» ικανοποιεί τις
απαιτήσεις των κανονισµών R53.01, ή R74.00, ή R87.00, ή
β) η αρχική έγκριση τύπου (*00), έχει εκδοθεί από 1-7-2014 και µετά και στο πεδίο
«τοποθέτηση διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης» αναφέρεται η
οδηγία 2013/60,
τεκµαίρεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισµού 168/2013 σχετικά µε την
αυτόµατη ενεργοποίηση προβολέων. Για την περίπτωση (β), η ηµεροµηνία έκδοσης
της αρχικής έγκρισης τύπου θα διαπιστώνεται από τις υπηρεσίες µεταφορών, είτε από
σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας µας, ή από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης στη θέση
που αναφέρεται ο αριθµός της αρχικής έγκρισης τύπου (*00), ή από την ύπαρξη, στο
πεδίο των παρατηρήσεων του Τεχνικού Αρχείου Οχηµάτων, ρητής αναφοράς για
«Αυτόµατη ενεργοποίηση προβολέων».
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Αναφορικά µε τα οχήµατα της οδηγίας 2007/46 (Μ, Ν), που οι εκποµπές καυσαερίων τους
ικανοποιούν, είτε τον κανονισµό 715/2007 (ή τους µεταγενέστερους αυτού), για τα «ελαφριά
οχήµατα», είτε τον κανονισµό 595/2009 (ή τους µεταγενέστερους αυτού) για τα «βαριά οχήµατα»,
η µη συµπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Αρχείου Οχηµάτων, «80/1268 CO2 / κατανάλωση
καυσίµου», «80/1269 / ισχύς κινητήρα», «72/306 / καπνός πετρελαιοκινητήρων», δε συνιστά
ης

έλλειψη υποχρεωτικών οδηγιών και λόγο απόρριψης αιτηµάτων 1

ταξινόµησης οχηµάτων,

δεδοµένου ότι οι αντίστοιχες οδηγίες έχουν καταργηθεί από τους παραπάνω κανονισµούς.

Ο ∆/ΝΤΗΣ

Θωµάς Ευγενίδης
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1/ Όλες τις Περιφέρειες
Γεν. ∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
2/

Π.Ε. του Κράτους
1/ ∆/νσεις , Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών
2/ ∆/νσεις , Τµήµατα ΚΤΕΟ

Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως
∆/νση Τροχαίας
Κατεχάκη 1, 10177 Αθήνα
(µε την παράκληση να το κοινοποιήσει σε όλες
τις αστυνοµικές αρχές)
4/ ΣΕΑΑ
Λ. Κηφισίας 296
15232 Χαλάνδρι (fax 6859022)
5/ ΣΕΕΑ
Ελ. Βενιζέλου 248
17674 Καλλιθέα
6/ Σύνδεσµος Κατασκευαστών Πλαισίων
& Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων (ΣΚΠΑΑ)
Λ. Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα
3/

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
Γενικός ∆/ντής Οδικής Ασφάλειας
ΣΕΕΥΜΕ
∆/νση ΤΕΟ
ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων

