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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.
: 15669 Παπάγου
Πληροφορίες : Αρ. Βερόγκος
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ΠΡΟΣ: ΠΔ

ΘΕΜΑ: Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ: α/ Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών
οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής.
β/ Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/166 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2015 για τη
συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη ειδικών διαδικασιών, μεθόδων αξιολόγησης και
τεχνικών απαιτήσεων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1003/2010, (ΕΕ) αριθ. 109/2011 και
(ΕΕ) αριθ. 458/2011, όπως ισχύει.
γ/ Ο κανονισμός (ΕΚ) 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία
των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας
2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ, όπως ισχύει.
δ/ Ο κανονισμός (ΕΚ) 2017/1151 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2017 για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την
έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά
οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης
οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής,
όπως ισχύει.
ε/ Ο κανονισμός αριθ. 118 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων
Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τη συμπεριφορά κατά την καύση και/ή
την ιδιότητα απώθησης καυσίμων ή λιπαντικών των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων
στ/ Ο κανονισμός αριθ. 661/2009 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας
των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών
στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω :
1/ Λόγω του α/ σχετικού από 1/1/2019 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των
νέων :
i/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 4Χ2 και
Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μεγαλύτερη των 16000 kg
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ii/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 4Χ2 και Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου
οχήματος μεγαλύτερη των 16000 kg
iii/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 6Χ2 (για
όλα τα βάρη)
iv/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 6Χ2 (για όλα τα βάρη)
με ημερομηνία παραγωγής την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά. Η ημερομηνία παραγωγής είναι η
ημερομηνία υπογραφής του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή η ημερομηνία έκδοσης του
μεμονωμένου πιστοποιητικού έγκρισης.
Εξαιρούνται τα οχήματα
α/παντός εδάφους ,
β/οχήματα ειδικής χρήσης και
γ/οχήματα ειδικής χρήσης παντός εδάφους, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στα σημεία 2.1., 2.2.
και 2.3. του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400.
Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση
αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο χώρο των παρατηρήσεων ή στο πεδίο 41Β των
κανονιστικών πράξεων) και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) του οχήματος, το πεδίο
«49. Κρυπτογραφικό κλειδί του αρχείου καταγραφών του κατασκευαστή.....» είναι
συμπληρωμένο.
2/ Λόγω του β/ σχετικού από 10/6/2019 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των
νέων οχημάτων κατηγορίας Μ2 και Μ3 που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού
(ΟΕΕ/ΟΗΕ) 107R06 (ή σύμφωνα με την παλαιά γραφή R107.06).
Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΟΕΕ/ΟΗΕ) 107R06 (ή σύμφωνα με την παλαιά γραφή
R107.06) , εφόσον στο δελτίο κοινοποίησης αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο πεδίο
«R36/R52» των κανονιστικών πράξεων)
3/ Λόγω του α/ σχετικού από 1/7/2019 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των
νέων :
i/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 4Χ2 και
Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος μεγαλύτερη των 16000 kg
ii/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 4Χ2 και Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου
οχήματος μεγαλύτερη των 16000 kg
iii/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 6Χ2 (για
όλα τα βάρη)
iv/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 6Χ2 (για όλα τα βάρη) .
Εξαιρούνται τα οχήματα
α/παντός εδάφους ,
β/οχήματα ειδικής χρήσης και
γ/οχήματα ειδικής χρήσης παντός εδάφους, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στα σημεία 2.1., 2.2.
και 2.3. του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400.
Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση
αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο χώρο των παρατηρήσεων ή στο πεδίο 41Β των
κανονιστικών πράξεων) και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) του οχήματος, το πεδίο
«49. Κρυπτογραφικό κλειδί του αρχείου καταγραφών του κατασκευαστή.....» είναι
συμπληρωμένο.
4/ Λόγω του γ/ σχετικού από 24/8/2019 οι εθνικές αρχές θεωρούν, τα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και
απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων:
α/ κατηγορίας M1, μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τα 2500 kg και
β/ κατηγορίας Ν1
Εξαιρούνται τα οχήματα
ι/ της κατηγορίας N1, και
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ιι/ της κατηγορίας M1, με μέγιστη μάζα άνω των 2 500 kg και τα οποία προέρχονται από
οχήματα της κατηγορίας N1
στα οποία το «σημείο R» της θέσης οδηγού είναι είτε έμπροσθεν του εμπρόσθιου άξονα είτε
κατά το διαμήκη άξονα σε απόσταση 1100 mm κατ’ ανώτατο όριο όπισθεν της εγκάρσιας
κεντρικής γραμμής του εμπρόσθιου άξονα.
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις τμήματος 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 78/2009.
Ένα όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού
(ΕΚ) 78/2009 εφόσον στο δελτίο κοινοποίησης αναφέρεται ένας εκ των κανονισμών 78/2009Β
ή 631/2009Β ή 459/2011Β ή 127R00 (παλαιά αναγραφή R127.00) ή 127R01 (παλαιά αναγραφή
R127.01) ή μεταγενέστεροι αυτών (στο πεδίο «… Προστασία πεζών» ή «58 … 78/2009» των
κανονιστικών πράξεων)
5/ Λόγω του δ/ σχετικού από 1/9/2019 οι εθνικές αρχές θεωρούν, τα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και
απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων:
α/Μ και N1 κλάση I
β/N1 κλάση II
γ/N1 κλάση III και N2
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς μη
υπερβαίνουσα τα 2610 kg (ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, μπορεί να επεκταθεί και σε
οχήματα, με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2840 kg)
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2017/1151, α/ «Πρότυπο εκπομπών» Euro
6d-TEMP- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2 ή β,γ/«Πρότυπο εκπομπών» Euro 6c- EVAP και
«Πρότυπο OBD» Euro 6-2 αντίστοιχα.
Ένα όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2017/1151,
α/ «Πρότυπο
εκπομπών» Euro 6d-TEMP- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2 ή β,γ/«Πρότυπο εκπομπών»
Euro 6c- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2 αντίστοιχα, εφόσον στο δελτίο κοινοποίησης
αναφέρεται ο κανονισμός
2017/1151 ή 2017/1154 ή 2017/1347 ή μεταγενέστερος
ακολουθούμενος από τους χαρακτήρες (δύο)
α/BG
ή AJ ή AX ή AY ή ΑΖ για οχήματα Μ και N1 κλάση I
β/ΑΕ ή BH ή AK ή AX ή AY ή ΑΖ για οχήματα N1 και κλάση II
γ/AF ή BI ή AL ή AX ή AY ή ΑΖ για οχήματα N1 και κλάση III, N2
αντίστοιχα με την κατηγορία του οχήματος (στο πεδίο «70/220 Εκπομπές καυσαερίων» ή « …
2Α … 715/2007» )
6/ Λόγω του δ/ σχετικού από 1/9/2019 οι εθνικές αρχές θεωρούν, τα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και
απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων με κινητήρα
Ι/των κατηγοριών M1, M2, N1 και N2 (όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας
2007/46/ΕΚ), με μάζα αναφοράς άνω των 2610 kg και
ΙΙ/των κατηγοριών M3 και N3, όπως ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα
(τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
715/2007, επίσης κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, η έγκριση τύπου ολοκληρωμένου οχήματος
δυνάμει του κανονισμού 595/2009 και των μέτρων εφαρμογής του επεκτείνεται στο αντίστοιχο
ημιτελές όχημα με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2610 kg, οι εγκρίσεις τύπου επεκτείνονται
εάν ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει ότι όλοι οι συνδυασμοί του αμαξώματος που αναμένεται να
ενσωματωθούν στο ημιτελές όχημα αυξάνουν τη μάζα αναφοράς του οχήματος σε άνω των 2610 kg)
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της γραμμής 4 του πίνακα 1 του προσαρτήματος 9 του
παραρτήματος Ι του κανονισμού 582/2011 για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 595/2009 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2017/1347.
Ένα όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της γραμμής 4 του πίνακα 1 του προσαρτήματος 9 του
παραρτήματος Ι του κανονισμού 582/2011 για την εφαρμογή και την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2017/1347 εφόσον
στο δελτίο κοινοποίηση αναφέρεται ο κανονισμός 2017/1347 ή 2017/2400 ή μεταγενέστερος
ακολουθούμενος από τον
χαρακτήρα (ένας) D (στο πεδίο «88/77 Εκπομπές
πετρελαιοκινητήρων» ή «41A 595/2009»)
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7/ Λόγω του α/ σχετικού από 1/1/2020 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των
νέων :
φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου ή ελκυστήρων και διαμόρφωση αξόνων
4Χ2 και Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος από (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται)
7500 kg μέχρι και 16000 kg
Εξαιρούνται τα οχήματα
α/παντός εδάφους ,
β/οχήματα ειδικής χρήσης και
γ/οχήματα ειδικής χρήσης παντός εδάφους, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στα σημεία 2.1., 2.2.
και 2.3. του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400.
Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση
αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο χώρο των παρατηρήσεων ή στο πεδίο 41Β των
κανονιστικών πράξεων) και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) του οχήματος, το πεδίο
«49. Κρυπτογραφικό κλειδί του αρχείου καταγραφών του κατασκευαστή.....» είναι
συμπληρωμένο.
8/ Λόγω του α/ σχετικού από 1/7/2020 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την ταξινόμηση των
νέων :
i/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 6Χ4 (για όλα
τα βάρη)
iι/ ελκυστήρων με διαμόρφωση αξόνων 6Χ4 (για όλα τα βάρη) .
iii/ φορτηγών οχημάτων με ενιαία διαμόρφωση πλαισίου και διαμόρφωση αξόνων 8Χ4 (για
όλα τα βάρη)
Εξαιρούνται τα οχήματα
α/παντός εδάφους ,
β/οχήματα ειδικής χρήσης και
γ/οχήματα ειδικής χρήσης παντός εδάφους, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στα σημεία 2.1., 2.2.
και 2.3. του μέρους A του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400.
Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400, εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση
αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο χώρο των παρατηρήσεων ή στο πεδίο 41Β των
κανονιστικών πράξεων) και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) του οχήματος, το πεδίο
«49. Κρυπτογραφικό κλειδί του αρχείου καταγραφών του κατασκευαστή.....» είναι
συμπληρωμένο.
9/ Λόγω των ε/ και στ/ σχετικών από 26/7/2020 οι εθνικές αρχές, απαγορεύουν την
ταξινόμηση των νέων οχημάτων κατηγορίας Μ3 κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις
του κανονισμού (ΟΕΕ/ΟΗΕ) 118R02 (ή σύμφωνα με την παλαιά γραφή R118.02).
Ένα όχημα ικανοποιεί τον κανονισμό (ΟΕΕ/ΟΗΕ) 118R02 (ή σύμφωνα με την παλαιά
γραφή R118.02) , εφόσον στο δελτίο κοινοποίηση αναφέρεται ο ανωτέρω κανονισμός (στο
πεδίο «Παρατηρήσεις»)
10/ Λόγω του δ/ σχετικού από 1/9/2020 οι εθνικές αρχές θεωρούν, τα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και
απαγορεύουν την ταξινόμηση των νέων οχημάτων:
α/N1 κλάση II
β/N1 κλάση III και N2
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς μη
υπερβαίνουσα τα 2 610 kg. Ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, μπορεί να επεκταθεί και σε
οχήματα Ν1 και Ν2 , όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, με μάζα αναφοράς
μη υπερβαίνουσα τα 2 840 kg
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που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2017/1151, «Πρότυπο εκπομπών»
Euro 6d- TEMP- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2.
Ένα όχημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 2017/1151, «Πρότυπο
εκπομπών» Euro 6d- TEMP- EVAP και «Πρότυπο OBD» Euro 6-2 εφόσον στο δελτίο
κοινοποίησης αναφέρεται ο κανονισμός 2017/1151 ή 2017/1154 ή 2017/1347 ή μεταγενέστερος
ακολουθούμενος από τους χαρακτήρες (δύο)
α/BH ή AK ή AX ή AY ή ΑΖ
για οχήματα N1 και κλάση II
β/BI ή AL ή AX ή AY ή ΑΖ για οχήματα N1 και κλάση III, N2
αντίστοιχα με την κατηγορία του οχήματος (στο πεδίο «70/220 Εκπομπές καυσαερίων»
ή « … 2Α … 715/2007» )
11/ Λόγω του στ/ σχετικού από 1/11/2020 οι εθνικές αρχές, θεωρούν τα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και
απαγορεύουν την ταξινόμηση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ,Ν,Ο για λόγους σχετικούς με την
αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών που τοποθετούνται
εφόσον τα ελαστικά δεν φέρουν την παρακάτω σήμανση ανά κατηγορία ελαστικού
ελαστικά της κατηγορίας C3
S2R2
όπου
C3 — ελαστικά που έχουν σχεδιασθεί κυρίως για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N, O3 και
O4 με έναν από τους ακόλουθους δείκτες φορτίου:
i) δείκτης φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά, ≤ 121 και σύμβολο της κατηγορίας ταχύτητας
≤ «M»·
ii) δείκτης φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά ≥ 122.
Ένας τύπος ελαστικών μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες της μιας κλάσεις, αν πληροί
όλες τις σχετικές απαιτήσεις κάθε κλάσης για την οποία εγκρίνεται.
Εξαιρούνται:
α) τα ελαστικά με μέγιστη ταχύτητα χαμηλότερη των 80 km/h ( σύμβολο ταχύτητας F)
β) τα ελαστικά των οποίων η ονομαστική διάμετρος της ζάντας δεν υπερβαίνει τα 254 mm
(κωδικό ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≤ 10) είτε είναι ίση ή μεγαλύτερη των 635 mm(κωδικό
ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≥ 25 ),
γ) τα εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ,
δ) τα ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετες διατάξεις για τη βελτίωση των ιδιοτήτων
πρόσφυσης (π.χ. ελαστικά με καρφιά) εφόσον επιτρέπονται από άλλες διατάξεις του ΚΟΚ.
Οι απαιτήσεις σχετικά με την αντίσταση τριβής κύλισης (σήμανση R) δεν εφαρμόζονται για τα
επαγγελματικά ελαστικά εκτός δρόμου (ελαστικά με ένδειξη «POR» )
Δηλαδή:
Επιτρέπεται η ταξινόμηση των ανωτέρω οχημάτων μόνο εφόσον στο πεδίο με τίτλο
«92/23 Ελαστικά» ή στον χώρο των «Παρατηρήσεων» υπάρχει αναφορά στην κανονιστική
πράξη R117.02 ή 458/2011 ή 2015/166 και ακολουθεί η ανωτέρω σχετική σήμανση των
ελαστικών (πχ S2R2 ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1/ Π.Ε. του Κράτους

α/ Δ/νσεις , Τμήματα και Γραφεία Μεταφορών
β/ Γ.Δ.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2/

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Δ/νση Τροχαίας
Κατεχάκη 1, 10177 Αθήνα
(με την παράκληση να το κοινοποιήσει
σε όλες τις αστυνομικές αρχές)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1/Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2/Γενικός Δ/ντής Οδικής Ασφάλειας
3/ΣΕΕΥΜΕ
4/ ΣΕΑΑΔ
Λ. Κηφισίας 296
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15232 Χαλάνδρι (fax 6859022)
5/ ΣΕΕΑΔ
Ελ. Βενιζέλου 248
17674 Καλλιθέα
6/ Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πλαισίων
& Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων (ΣΚΠΑΑ)
Λ. Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα
Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ΙΙΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
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