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Κατευθυντήρια Οδηγία για την αξιολόγηση Φορέων/Εργαστηρίων για την 

έγκριση τύπου, σύµφωνα µε την οδηγία  2007/46/ΕΚ. 

1. Εισαγωγή 

Η οδηγία 2007/46 µαζί µε τις οδηγίες 2002/24 και 2003/37 αποτελούν τις 

τρείς οδηγίες  στις οποίες περιγράφονται οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις για την 

χορήγηση εγκρίσεων τύπου στα οδικά οχήµατα , στα δίκυκλα , τρίκυκλα ελαφρά 

τετράκυκλα και στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες καθώς και των 

συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που 

σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τα οχήµατα αυτά.  

 

2. Κύρια σηµεία οδηγίας 

2.1 Πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2007/46 

 Η οδηγία 2007/46  εφαρµόζεται (πεδίο εφαρµογής) στην έγκριση τύπου των 

οχηµάτων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε ένα ή περισσότερα στάδια και 

προορίζονται για οδική χρήση, καθώς και των συστηµάτων, κατασκευαστικών 

στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 

για τα οχήµατα αυτά. Η παραπάνω οδηγία εφαρµόζεται επίσης στην επιµέρους 

έγκριση των οχηµάτων αυτών. Η οδηγία 2007/46 εφαρµόζεται επίσης στα 

εξαρτήµατα και τον εξοπλισµό που προορίζονται για οχήµατα που καλύπτονται από 

την οδηγία αυτή.  

 Η οδηγία 2007/46 δεν εφαρµόζεται στην έγκριση τύπου ή στην επιµέρους 

έγκριση των ακόλουθων οχηµάτων:  

α) στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες, κατά την έννοια της οδηγίας 

2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε την 

έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυµουλκουµένων και των 

εναλλάξιµων ρυµουλκούµενων µηχανηµάτων τους, καθώς και των συστηµάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχηµάτων αυτών, 

και στα ρυµουλκούµενα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά ώστε να 

ρυµουλκούνται από αυτούς 

β) στα τετράκυκλα κατά την έννοια της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων 

οχηµάτων µε κινητήρα   

γ) στα ερπυστριοφόρα οχήµατα.  

 Η έγκριση τύπου ή η επιµέρους έγκριση δυνάµει της οδηγίας 2007/46 είναι 

προαιρετική για τα ακόλουθα οχήµατα:  

α) οχήµατα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση κυρίως σε 

εργοτάξια, λατοµεία, εγκαταστάσεις λιµένων ή αερολιµένων  

β) οχήµατα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες 

δυνάµεις, την πολιτική άµυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάµεις που είναι 

υπεύθυνες για την τήρηση της δηµόσιας τάξης και  

γ) τα κινητά µηχανήµατα, 

εφόσον τα οχήµατα αυτά µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

οδηγίας. Οι προαιρετικές αυτές εγκρίσεις δεν θίγουν την εφαρµογή της οδηγίας 
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2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 

2006, σχετικά µε τα µηχανήµατα.  

  Η επιµέρους έγκριση δυνάµει της ανωτέρω οδηγίας είναι προαιρετική 

για τα ακόλουθα οχήµατα:  

α) οχήµατα προοριζόµενα αποκλειστικά για αγώνες δρόµου 

 β) πρωτότυπα οχηµάτων για οδική χρήση υπό την ευθύνη ενός κατασκευαστή 

για την εκτέλεση ενός ειδικού προγράµµατος δοκιµών, εφόσον έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτόν. 

 

2.2 Ορισµοί σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46 

Για την κατανόηση των παραπάνω δίνουµε ορισµένους βασικούς ορισµούς  

που αφορούν την εφαρµογή της οδηγίας 2007/46. 

«µηχανοκίνητο όχηµα»: όχηµα µε κινητήρα το οποίο κινείται αυτόνοµα, 

διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, είναι πλήρες, ολοκληρωµένο ή ηµιτελές, και 

είναι σχεδιασµένο για µέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h 

«ρυµουλκούµενο»: µη αυτοπροωθούµενο όχηµα που είναι σχεδιασµένο και 

κατασκευασµένο για να έλκεται από µηχανοκίνητο όχηµα 

«όχηµα»: µηχανοκίνητο όχηµα ή το ρυµουλκούµενό του 

 «κινητό µηχάνηµα»: αυτοπροωθούµενο όχηµα το οποίο έχει σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των 

χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη µεταφορά επιβατών ή 

εµπορευµάτων. Τα µηχανήµατα που τοποθετούνται σε µηχανοκίνητο όχηµα δεν 

θεωρούνται κινητά µηχανήµατα  

«σύστηµα»: σύνολο διατάξεων που συνδυάζονται για να επιτελέσουν µία ή 

περισσότερες ειδικές λειτουργίες σε ένα όχηµα και το οποίο υπόκειται στις διατάξεις 

οποιασδήποτε από τις κανονιστικές πράξεις,  

«κατασκευαστικό στοιχείο»: διάταξη η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις 

κανονιστικής πράξης, και προορίζεται να αποτελέσει µέρος ενός οχήµατος και η 

οποία µπορεί να λάβει έγκριση τύπου ανεξάρτητα από το όχηµα όταν η κανονιστική 

πράξη το προβλέπει ρητά,  

«χωριστή τεχνική µονάδα»: διάταξη η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις 

κανονιστικής πράξης, και προορίζεται να αποτελέσει µέρος οχήµατος και η οποία 

µπορεί να λάβει χωριστή έγκριση τύπου αλλά µόνο σε σχέση προς έναν ή 

περισσότερους συγκεκριµένους τύπους οχηµάτων, όταν η κανονιστική πράξη το 

προβλέπει ρητά, 

«κανονιστική πράξη»: επιµέρους οδηγία, κανονισµός ή κανονισµός ΟΕΕ/ΟΗΕ 

που προσαρτάται στην αναθεωρηµένη συµφωνία του 1958, 

«χωριστή οδηγία ή κανονισµός» είναι οδηγία ή κανονισµός που απαριθµείται 

στο παράρτηµα IV µέρος Ι της οδηγίας 2007/46. Ο όρος περιλαµβάνει και τις 

εκτελεστικές τους πράξεις 

 

 Ένα όχηµα ανάλογα µε το βαθµό ολοκλήρωσής του διακρίνεται σε: 

«ηµιτελές όχηµα»: όχηµα το οποίο πρέπει να υποβληθεί σε ένα τουλάχιστον 

περαιτέρω στάδιο ολοκλήρωσης προκειµένου να πληροί τις σχετικές τεχνικές 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας  
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«ολοκληρωµένο όχηµα»: όχηµα το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία 

έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων και το οποίο πληροί τις σχετικές τεχνικές 

απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46,  

«πλήρες όχηµα»: όχηµα το οποίο δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί ώστε να 

πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της  οδηγία 2007/46, 

 

Ως «τύπος οχήµατος» ορίζονται τα  οχήµατα συγκεκριµένης κατηγορίας τα 

οποία δεν διαφέρουν κατά τουλάχιστον τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που 

σηµειώνονται στο παράρτηµα ΙΙ τµήµα Β της οδηγίας 2007/46. Ένας τύπος οχήµατος 

µπορεί να περιλαµβάνει διάφορες παραλλαγές και εκδόσεις, όπως ορίζονται στο 

παραπάνω  παράρτηµα. 

             

 Εγκρίσεις Τύπου 

 

 Ι. «έγκριση ΕΚ τύπου»: η διαδικασία µε την οποία κράτος µέλος πιστοποιεί 

ότι τύπος οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής 

µονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις της  οδηγίας 

2007/46  και των κανονιστικών πράξεων του παραρτήµατος IV ή ΧΙ της παραπάνω 

οδηγίας, υποδιαίρεση της «έγκριση ΕΚ τύπου» είναι η «έγκριση ΕΚ τύπου µικρών 

σειρών» 

«εθνική έγκριση τύπου»: διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται από την εθνική 

νοµοθεσία ενός κράτους µέλους, και η οποία ισχύει µόνο στο έδαφος του 

συγκεκριµένου κράτους µέλους. Ιδιαίτερη κατηγορία είναι η  «εθνική έγκριση τύπου 

µικρών σειρών» που έχει εκδοθεί µε την διαδικασία του άρθρου 23 της οδηγίας 

2007/46. 

«επιµέρους έγκριση (µεµονωµένη)»: η διαδικασία µε την οποία ένα κράτος µέλος 

πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριµένο όχηµα, είτε είναι µοναδικό είτε όχι, πληροί τις 

σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Ιδιαίτερες απαιτήσεις ισχύουν 

για την επιµέρους  έγκριση πλήρων οχηµάτων κατηγορίας M1 και N1, που 

παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες. Η διαδικασία της 

επιµέρους έγκρισης µπορεί να εφαρµόζεται σε συγκεκριµένο όχηµα κατά τα 

διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσής του, σύµφωνα µε τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε 

πολλαπλά στάδια. Η διαδικασία της επιµέρους έγκρισης δεν επιτρέπεται να 

αντικαθιστά ένα ενδιάµεσο στάδιο στο πλαίσιο της συνήθους ακολουθίας για 

διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπου σε πολλαπλά στάδια και δεν επιτρέπεται να 

εφαρµόζεται για την εξασφάλιση έγκρισης στο πρώτο στάδιο. 

 

 ΙΙ. «έγκριση τύπου σε ένα στάδιο»: διαδικασία η οποία συνίσταται στην 

έγκριση ενός οχήµατος ως συνόλου µε µια µόνο πράξη, 

«έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια»: διαδικασία έγκρισης ενός οχήµατος η οποία 

συνίσταται στη συλλογή βήµα προς βήµα ολόκληρης της σειράς πιστοποιητικών 

έγκρισης ΕΚ τύπου για τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές 

τεχνικές µονάδες του οχήµατος, και η οποία, σε τελικό στάδιο, οδηγεί στην έγκριση 

του συνολικού οχήµατος, 

«µεικτή έγκριση τύπου»: διαδικασία έγκρισης τύπου σε διαδοχικά στάδια, για την 

οποία πραγµατοποιούνται µια ή περισσότερες εγκρίσεις συστηµάτων κατά το τελικό 

στάδιο έγκρισης του συνολικού οχήµατος, χωρίς να απαιτείται να εκδοθούν 

πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου για τα συστήµατα αυτά 
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 ΙΙΙ. «έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια»: η διαδικασία µε την οποία ένα ή 

περισσότερα κράτη µέλη πιστοποιούν ότι, ανάλογα µε τη φάση ολοκλήρωσης, ένας 

ηµιτελής ή ολοκληρωµένος τύπος οχήµατος πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις 

και τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 

          

   Φορείς  

 «εγκριτική αρχή»: η αρχή κράτους µέλους η οποία είναι αρµόδια για όλα τα 

θέµατα που αφορούν την έγκριση ενός τύπου οχήµατος, συστήµατος, 

κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας, ή για την επιµέρους 

έγκριση ενός οχήµατος· για τη διαδικασία αδειοδότησης, για την έκδοση και, κατά 

περίπτωση, την ανάκληση πιστοποιητικών έγκρισης· για να λειτουργεί ως σηµείο 

επαφής για τις εγκριτικές αρχές άλλων κρατών µελών, για τον ορισµό των τεχνικών 

υπηρεσιών και για να εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά τη συµµόρφωση της παραγωγής, 

«τεχνική υπηρεσία»: οργανισµός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκριτική αρχή 

κράτους µέλους ως εργαστήριο δοκιµών για τη διεξαγωγή δοκιµών, ή ως φορέας 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης για τη διεξαγωγή των αρχικών αξιολογήσεων και 

λοιπών δοκιµών ή επιθεωρήσεων εξ ονόµατος της εγκριτικής αρχής· η εγκριτική αρχή 

µπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά, 

«κατασκευαστής»: το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής 

αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου ή αδειοδότησης και για την 

εξασφάλιση της συµµόρφωσης της παραγωγής. ∆εν έχει ουσιαστική σηµασία να 

εµπλέκεται το πρόσωπο ή ο φορέας αυτός άµεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής 

του οχήµατος, συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας 

που αποτελεί αντικείµενο της διαδικασίας έγκρισης, 

«αντιπρόσωπος του κατασκευαστή»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην 

Κοινότητα, δεόντως εξουσιοδοτηµένο από τον κατασκευαστή για να τον 

αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκριτικής αρχής και να ενεργεί για λογαριασµό του για 

θέµατα που καλύπτονται από την οδηγία 2007/46· κάθε αναφορά στον όρο 

«κατασκευαστής» δηλώνει είτε τον κατασκευαστή είτε τον αντιπρόσωπό του. 

 

2.3 Κατηγορίες Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΥ) 

 Οι ΤΥ διενεργούν οι ίδιες ή εποπτεύουν τις δοκιµές που απαιτούνται για την 

έγκριση ή τις επιθεωρήσεις που προβλέπει η οδηγία 2007/46 ή µια κανονιστική πράξη 

του παραρτήµατος IV αυτής, εκτός εάν προβλέπονται ρητά εναλλακτικές διαδικασίες. 

Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να διενεργούν δοκιµές ή επιθεωρήσεις για τις 

οποίες δεν έχουν οριστεί δεόντως,  εκτός των περιπτώσεων που οι δοκιµές, 

επιθεωρήσεις διενεργούνται για την επέκταση του πεδίου διαπίστευσης – 

αναγνώρισης των. 

Ανάλογα µε το πεδίο τους, οι ΤΥ κατατάσσονται σε µία ή περισσότερες από τις 

ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων:  

α) κατηγορία Α: ΤΥ που πραγµατοποιούν στις εγκαταστάσεις τους τις δοκιµές που 

µνηµονεύονται στην  οδηγία 2007/46  και στις κανονιστικές πράξεις του 

παραρτήµατος IV αυτής. Μια τεχνική υπηρεσία που έχει ορισθεί για δραστηριότητες 

της κατηγορίας Α µπορεί να πραγµατοποιεί ή να εποπτεύει τις δοκιµές που ορίζονται 

στις κανονιστικές πράξεις για τις οποίες έχει ορισθεί, στις εγκαταστάσεις 

κατασκευαστή ή τρίτου µέρους. 
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β) κατηγορία Β: ΤΥ που εποπτεύουν τις δοκιµές οι οποίες µνηµονεύονται στην  

οδηγία 2007/46 και στις κανονιστικές πράξεις του παραρτήµατος IV αυτής και οι 

οποίες διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις 

τρίτου ή της ίδιας της τεχνικής υπηρεσίας ( κυρίως γιά µεµονωµένες εγκρίσεις). 

γ) κατηγορία Γ: ΤΥ που αξιολογούν και παρακολουθούν τακτικά τις διαδικασίες του 

κατασκευαστή για τον έλεγχο της συµµόρφωσης της παραγωγής·  

δ) κατηγορία ∆: ΤΥ που εποπτεύουν ή διενεργούν δοκιµές ή επιθεωρήσεις στο 

πλαίσιο της επιτήρησης της συµµόρφωσης της παραγωγής. 

 

Ένας κατασκευαστής, ή ο υπεργολάβος που ενεργεί για λογαριασµό του, µπορεί να 

διορίζεται ως ΤΥ για δραστηριότητες κατηγορίας Α όσον αφορά τις κανονιστικές 

πράξεις του παραρτήµατος. 

 

 2.3.1 ΤΥ Κατηγορίας Α 

 Οι ΤΥ Κατηγορίας Α (δοκιµές που πραγµατοποιούνται σε ίδιες εγκαταστάσεις) 

πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο  EN ISO/IEC 17025:2005 και όπως κάθε 

φορά ισχύει σχετικά µε τις γενικές απαιτήσεις για την αρµοδιότητα των εργαστηρίων 

δοκιµών και ρύθµισης. Οι ΤΥ είναι αρµόδιες για την πραγµατοποίηση των δοκιµών 

που απαιτούνται για  την έκδοση της αντίστοιχης έγκρισης.  

  

 2.3.1.1. Κοινοτική Έγκριση Τύπου  

Οι  δοκιµές που απαιτούνται  για την χορήγηση εγκρίσεων τύπου ΕΚ οχηµάτων που 

παράγονται σε απεριόριστες σειρές αναφέρονται στο µέρος 1 του παραρτήµατος  IV 

της οδηγίας 2007/46 όπως ισχύει. Στην περίπτωση που η έγκριση τύπου αφορά όχηµα 

«ειδικού σκοπού/χρήσης» τότε εφαρµογή έχουν οι απαιτήσεις του παραρτήµατος  ΧΙ  

της παραπάνω οδηγίας.  

 2.3.1.2.  Μικρή Σειρά Παραγωγής (Κοινοτική) 

Οι  δοκιµές που απαιτούνται  για την χορήγηση εγκρίσεων τύπου ΕΚ οχηµάτων της 

κατηγορίας M1 και Ν1, που παράγονται σε µικρές σειρές (σύµφωνα µε το άρθρο 22 

της οδηγία 2007/46 όπως ισχύει) αναφέρονται στο προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος  

IV της παραπάνω οδηγίας (Πίνακας 1: Οχήµατα που ανήκουν στην κατηγορία M1,  

Πίνακας 2: Οχήµατα που ανήκουν στην κατηγορία N1). 

 

2.3.1.3.  Μικρή Σειρά Παραγωγής (Εθνική) 

Οι  δοκιµές που απαιτούνται  για την χορήγηση Εθνικών εγκρίσεων τύπου οχηµάτων, 

που παράγονται σε µικρές σειρές ( σύµφωνα µε το άρθρο 23 της οδηγία 2007/46)  

ορίστηκαν και αναφέρονται στο  παράρτηµα V της υ.α 5299/406/12 (Β 2840) όπως 

κάθε φορά τροποποιείται  και ισχύει. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν προκύψει σύµφωνα 

µε την διαδικασία των «εναλλακτικών απαιτήσεων» που προβλέπει η παραπάνω 

οδηγία  και µπορούν να τροποποιούνται από την εγκριτική αρχή. 
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 2.3.1.4.  Μεµονωµένα Οχήµατα 

Ι/ Οι  δοκιµές που απαιτούνται  για την χορήγηση επιµέρους (µεµονωµένη) έγκρισης 

(σύµφωνα µε το άρθρο 24) πλήρων οχηµάτων κατηγορίας M1 και N1, που 

παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες αναφέρονται στο 

προσάρτηµα 2  του παραρτήµατος  IV της οδηγίας 2007/46 όπως ισχύει. 

ΙΙ/ Οι  δοκιµές που απαιτούνται  για την χορήγηση επιµέρους (µεµονωµένη) έγκρισης 

(σύµφωνα µε το άρθρο 24)  οχηµάτων αναφέρονται στο  παράρτηµα VI της υ.α 

5299/406/12 (Β 2840) όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Οι απαιτήσεις αυτές 

έχουν προκύψει σύµφωνα µε την διαδικασία των «εναλλακτικών απαιτήσεων» που 

προβλέπει η παραπάνω οδηγία  και µπορούν να τροποποιούνται από την εγκριτική 

αρχή. 

 2.3.1.5.  Κανονιστικές πράξεις 

Οι  δοκιµές που απαιτούνται  για την χορήγηση εγκρίσεων οχηµάτων σύµφωνα µε 

κανονιστικές πράξεις, κατασκευαστικών στοιχείων ή  χωριστών τεχνικών µονάδων 

αναφέρονται στα παραρτήµατα των αντιστοίχων κανονιστικών πράξεων. Το σύνολο 

των οδηγιών ή κανονισµών, για τις οδηγίες που µπορούν να διενεργηθούν δοκιµές, 

απαριθµούνται στο  παράρτηµα IV µέρος Ι. Ο όρος περιλαµβάνει και τις εκτελεστικές 

τους πράξεις. 

Οι κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται παραπάνω µπορούν να περιλαµβάνουν  

ι/περισσότερα από ένα θέµατα π.χ. η οδηγία 70/221/ΕΟΚ αφορά α/την έγκριση τύπου 

οχήµατος όσον αφορά τις δεξαµενές καυσίµων και β/ την οπίσθια προφύλαξη έναντι 

ενσφηνώσεως των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 

ιι/προδιαγραφές για την έγκριση τύπου οχήµατος  και για την έγκριση τύπου 

«κατασκευαστικού στοιχείου» ή «χωριστής τεχνικής µονάδας» π.χ. στην οδηγία 

70/221/ΕΟΚ το παράρτηµα ΙΙ αφορά α/την έγκριση τύπου οχήµατος όσον αφορά την 

προστασία έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήµατος εκ των όπισθεν και β/ την έγκριση 

τύπου ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας όσον αφορά προστατευτική διάταξη έναντι 

ενσφηνώσεως άλλου οχήµατος εκ των όπισθεν. 

 

 2.3.2 ΤΥ Κατηγορίας Β και ∆ 

 Οι ΤΥ Κατηγορίας Β και ∆ (εποπτεία δοκιµών που πραγµατοποιούνται στις 

εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή τρίτου µέρους και εποπτεία ή δοκιµή δειγµάτων 

παραγωγής ή επίβλεψή τους αντίστοιχα)  πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο 

EN ISO/IEC 17020:2004 και όπως κάθε φορά ισχύει σχετικά µε τα γενικά κριτήρια 

λειτουργίας των διαφόρων τύπων των φορέων που διενεργούν επιθεωρήσεις. Πριν 

από την πραγµατοποίηση ή την εποπτεία οιασδήποτε δοκιµής στις εγκαταστάσεις 

κατασκευαστή ή τρίτου µέρους, η τεχνική υπηρεσία ελέγχει ότι οι εγκαταστάσεις των 

δοκιµών και οι συσκευές µέτρησης συµµορφώνονται προς τις σχετικές απαιτήσεις 

του ανωτέρω προτύπου. Οι ΤΥ Κατηγορίας Β είναι αρµόδιες για την εποπτεία των 

δοκιµών που απαιτούνται για  την έκδοση της αντίστοιχης έγκρισης. Οι δοκιµές αυτές 

αναφέρονται στις παραγράφους  2.3.1.1 έως και 2.3.1.5. 
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 2.3.3 ΤΥ Κατηγορίας Γ 

 Οι ΤΥ Κατηγορίας Γ (διαδικασία για την αρχική αξιολόγηση και έλεγχοι 

επιτήρησης του συστήµατος ποιοτικής διαχείρισης του κατασκευαστή) πρέπει να 

συµµορφώνονται µε το πρότυπο ΕN ISO/IEC 17021:2011 και όπως κάθε φορά ισχύει  

(ISO 9001, Κωδ. ΕΑ 22) σχετικά µε τις απαιτήσεις για τους φορείς που προβαίνουν 

στον έλεγχο και την πιστοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης. Οι ΤΥ Κατηγορίας Γ 

είναι αρµόδιες για την αξιολόγηση των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας, η 

οποία αναφέρεται στην οδηγία 2007/46 ως «αρχική αξιολόγηση» και η επαλήθευση 

των ελέγχων που αφορούν το αντικείµενο της έγκρισης και το προϊόν, η οποία 

αναφέρεται ως «διακανονισµοί συµµόρφωσης του προϊόντος» καθώς και την 

«συνεχιζόµενη επαλήθευση» της αρχικής αξιολόγησης και των διακανονισµών 

συµµόρφωσης του προϊόντος. Λεπτοµέρειες για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους 

που πρέπει να γίνονται αναφέρονται στο παράρτηµα Χ της οδηγίας 2007/46 όπως 

ισχύει κάθε φορά.  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθούν στις απαιτήσεις της ΥΑ 5299/406/12 (Β 

2840) όπως ισχύει και αφορούν τις ΤΥ Κατηγορίας Γ (πχ άρθρο 8 κ.λπ.). 

 Οι ΤΥ κατηγορίας Γ κατά την αξιολόγηση του κατασκευαστή θα ελέγχουν τα 

σχέδια ελέγχου που έχει αναπτύξει. 

  Σχέδιο ελέγχου είναι η τεκµηριωµένη περιγραφή των διαδικασιών, ελέγχων ή 

δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες ώστε να επαληθευθεί ότι οι παραγόµενες 

µονάδες συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της έγκρισης τύπου όσον αφορά τις 

προδιαγραφές, την σήµανση και την απόδοση. 

Ο στόχος των πληροφοριών του σχεδίου ελέγχου είναι να δείξει ότι υφίσταται 

το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου του προϊόντος, που είναι κρίσιµο για την ισχύ της 

έγκρισης και είναι  ένα µέσο για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης παραγωγής. 

Για να είναι αποτελεσµατικό και ταυτόχρονα να τεκµηριώνεται η  

συµµόρφωση, στο σχέδιο ελέγχου πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες και 

απαιτήσεις για συγκεκριµένους τύπους οχηµάτων ή εξαρτηµάτων καθώς και 

επιµέρους ειδικά θέµατα που ισχύουν για αυτούς τους τύπους. ∆εν είναι αποδεκτό για 

παράδειγµα να αναφέρονται µόνο γενικές δηλώσεις όπως "έλεγχοι διασφαλίζουν ότι 

πληρούνται όλες οι νοµοθετικές απαιτήσεις". Τα παρακάτω πρέπει να 

περιλαµβάνονται στο σχέδιο ελέγχου κατ’ ελάχιστον για τα συγκεκριµένα συστήµατα 

και εξαρτήµατα: 

 
Περιγραφή έλεγχου                 περιγράφει τι υποβάλλεται σε έλεγχο  
Μέθοδος δοκιµής                    οπτικός έλεγχος, ηλεκτρικός, µηχανικός 

                                    Ένας οπτικός έλεγχος µπορεί να γίνει σε αντιπαραβολή µε 
                                    ένα πρωτότυπο 

                                                Οι διαστάσεις µπορούν να ελέγχονται σε µια ειδική 
                                                κατασκευή,  
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                                                ένα βολτόµετρο µπορεί να απαιτηθεί για ηλεκτρικές  
           δοκιµές κ.λπ.  

Pass/Fail,              κριτήρια βάσει των οποίων ένα δείγµα θεωρείται  
                                                Κατάλληλο ή Ακατάλληλο  
Συχνότητα                               κάθε πότε ένα προϊόν δοκιµάζεται (π.χ. 1:250)   
Τµήµα                                     οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο ή δοκιµή  
Έκθεση                                   η µέθοδος για την καταγραφή των αποτελεσµάτων 
 
 

Για την έγκριση οχήµατος, το σχέδιο ελέγχου µπορεί να περιορίζεται στη 

διαπίστωση της σωστής κατασκευής βάσει των προδιαγραφών των συστηµάτων και 

εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται, παραθέτοντας τα στοιχεία από τις εγκρίσεις 

αυτών.  

Η προετοιµασία των σχεδίων, η δοµή και η ποσότητα των λεπτοµερειών που 

περιλαµβάνονται σε αυτά, είναι ευθύνη που ανήκει εξ ολοκλήρου στους 

κατασκευαστές και µπορεί να είναι προσαρµοσµένα στις δικές τους ιδιαίτερες 

συνθήκες. Για παράδειγµα: 

α. Η µορφή του σχεδίου ελέγχου είναι επιλογή του κατασκευαστή.  

β. Το περιεχόµενο του σχεδίου ελέγχου δεν είναι τυποποιηµένο εκτός εάν έτσι 

ορίζεται από την οδηγία. 

γ. Οι έλεγχοι ή οι δοκιµές που µπορεί να διεξάγονται από τον κατασκευαστή ή 

για λογαριασµό του και µπορούν να αποτελούν στοιχεία ελέγχου των προµηθευτών. 

Μερικές οδηγίες µπορεί να έχουν απαιτήσεις για πρόσβαση του κατασκευαστή σε 

εξοπλισµό ελέγχου. 

δ. Ένα κοινό σύστηµα ελέγχου που χρησιµοποιείται σε µια σειρά παρόµοιων 

προϊόντων, χώρων ή θεµάτων (π.χ. το σώµα, σύστηµα κίνησης, κ.λπ.) θα είναι 

αποδεκτό. 

Υπό τύπον παραδείγµατος, δίδεται παράδειγµα σχεδίου ελέγχου.  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑ 
Ο∆ΗΓΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΤΥΠΟΣ ΣΥΧΝΟΤ ΣΧΕ∆ΙΟ 

1 1/ετος Θόρυβος 70/157 51 
2 1/µηνα 

ΧΧ1 

1 1/µηνα 

2 1/µηνα 
Καυσαέρια 70/220 83 

4 100% 

ΧΧ2 

2 1/µηνα 

3 100% 

4 100% 
Καθίσµατα 74/408 17 

5 100% 

ΧΧ3 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

2 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ 
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4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

5 ΣΥΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Φυλλο ελέγχου ΧΧ3-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΧΕΙΟ 

2 ΣΗΜΑΝΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  Α.1.2 ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜ. Α.2.3.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧ. ΚΑΤΑΣΚ. 

3 ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΙΣΜ. Α.2.3.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧ. ΚΑΤΑΣΚ. 

5 TEST ΚΑΘΙΣΜ. Α.3.4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TEST REPORT 

 

 2.3.4 Κοινές απαιτήσεις για τις ΤΥ Κατηγορίας Α και Β (∆) 

 

Ι/ ∆εδοµένου ότι οι κανονιστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραπάνω 

παραγράφους τροποποιούνται τακτικά τόσο στο ουσιαστικό µέρος τους όσο και στις 

ηµεροµηνίες εφαρµογής (σχετικά µε την έγκριση τύπου ή/και την κυκλοφορία 

ταξινόµηση) η ΤΥ πρέπει να έχει αναπτύξει διαδικασία ώστε να είναι σε θέση να 

γνωρίζει τις  κανονιστικές πράξεις που εφαρµόζονται σχετικά µε την έγκριση τύπου 

για την κατηγορία/υποκατηγορία  του οχήµατος που ελέγχεται.  

 

ΙΙ/ Η συµµόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές της οδηγίας 2007/46 

(συµπεριλαµβανοµένων και των ισοδυνάµων απαιτήσεων) και των κανονιστικών 

πράξεων του παραρτήµατος IV αυτής, αποδεικνύεται µε κατάλληλες δοκιµές που 

διενεργούν ή εποπτεύουν οι οριζόµενες τεχνικές υπηρεσίες.  

ΙΙΙ/ Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις απαιτήσεις της ΥΑ 5299/406/12 (Β 2840) 

όπως ισχύει και αφορούν τις ΤΥ Κατηγορίας Α και Β (π.χ. άρθρο 5, παραρτήµατα ΙΙ, 

ΙΙΙ κ.λπ.). 

 

 Επιλογή δείγµατος 

 ι/ Οι απαιτούµενες δοκιµές διενεργούνται σε οχήµατα, κατασκευαστικά 

στοιχεία και χωριστές τεχνικές µονάδες που είναι αντιπροσωπευτικά του προς 

έγκριση τύπου. Ωστόσο, µε τη συµφωνία της ΤΥ, ο κατασκευαστής µπορεί να 

επιλέγει ένα όχηµα, σύστηµα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα 

που, µολονότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου, συνδυάζει 

ορισµένα από τα πλέον δυσµενή χαρακτηριστικά σε σχέση µε το απαιτούµενο 

επίπεδο επιδόσεων. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την 

επιλογή, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µέθοδοι εικονικής δοκιµής. 
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 ιι/ Ο αριθµός των ελεγχόµενων οχηµάτων πρέπει να είναι επαρκής ώστε να 

επιτρέπει το σωστό έλεγχο των διαφόρων συνδυασµών που πρόκειται να λάβουν 

έγκριση τύπου, σύµφωνα µε κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 

παραρτήµατος V της οδηγίας 2007/46 ή στην παράγραφο 2.3 του παραρτήµατος  

XVII στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια.  

 ∆ιάγραµµα ροής ελέγχων/δοκιµών που απαιτούνται  για την χορήγηση 

έκθεσης ελέγχου στην περίπτωση αίτησης για έγκριση τύπου οχήµατος 

 α) επαληθεύει ότι όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου, που εκδίδονται 

βάσει των κανονιστικών πράξεων και ισχύουν για την έγκριση τύπου οχήµατος, 

καλύπτουν τον τύπο οχήµατος και αντιστοιχούν στις προβλεπόµενες προδιαγραφές 

 β) µε βάση την τεκµηρίωση, βεβαιώνεται ότι οι προδιαγραφές και τα στοιχεία 

που περιλαµβάνονται στο µέρος Ι του δελτίου πληροφοριών του οχήµατος 

περιλαµβάνονται επίσης στα πακέτα πληροφοριών και στα πιστοποιητικά έγκρισης 

ΕΚ τύπου που έχουν χορηγηθεί µε βάση τις σχετικές κανονιστικές πράξεις 

  γ) όταν ο αριθµός ενός στοιχείου του µέρους Ι του δελτίου πληροφοριών δεν 

περιλαµβάνεται στο πακέτο πληροφοριών οποιασδήποτε κανονιστικής πράξης, 

επιβεβαιώνει ότι το αντίστοιχο µέρος ή χαρακτηριστικό είναι σύµφωνο προς τα 

στοιχεία του φακέλου πληροφοριών  

 δ) σε επιλεγµένο δείγµα οχηµάτων από τον προς έγκριση τύπο διεξάγει 

επιθεωρήσεις εξαρτηµάτων και συστηµάτων του οχήµατος ώστε να επαληθεύσει ότι 

το (τα) όχηµα(-τα) είναι κατασκευασµένο(-α) σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στο επικυρωµένο πακέτο πληροφοριών όσον αφορά τα σχετικά 

πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου 

 ε) διεξάγει τους  σχετικούς  ελέγχους εγκατάστασης που αφορούν χωριστές 

τεχνικές µονάδες, κατά περίπτωση 

 στ) διεξάγει τους απαιτούµενους ελέγχους όσον αφορά την παρουσία των 

συσκευών που προβλέπονται στις υποσηµειώσεις 1 και 2 του µέρους Ι του 

παραρτήµατος IV της οδηγίας 2007/46, κατά περίπτωση 

ζ) διεξάγει τους απαιτούµενους ελέγχους ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των 

απαιτήσεων που προβλέπονται στην υποσηµείωση 5 του µέρους I του παραρτήµατος 

IV της οδηγίας 2007/46. 

 

 Η ΤΥ στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πιστοποιητικά έγκρισης για καµία (ή 

για όποιες λείπουν) από τις σχετικές κανονιστικές πράξεις, 

 α) διεξάγει  τις απαραίτητες δοκιµές και ελέγχους όπως απαιτεί καθεµία από 

τις σχετικές κανονιστικές πράξεις 

  β) επαληθεύει ότι το όχηµα συµµορφώνεται µε τα στοιχεία του φακέλου 

πληροφοριών του οχήµατος και τηρεί τις τεχνικές απαιτήσεις καθεµίας από τις 

σχετικές κανονιστικές πράξεις  

 γ) διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους εγκατάστασης που αφορούν χωριστές 

τεχνικές µονάδες, κατά περίπτωση  
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δ) διεξάγει τους απαιτούµενους ελέγχους όσον αφορά την παρουσία των 

συσκευών που προβλέπονται στις υποσηµειώσεις 1 και 2 του µέρους Ι του 

παραρτήµατος IV της οδηγίας 2007/46, κατά περίπτωση  

ε) διεξάγει τους  απαιτούµενους  ελέγχους  ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση 

των απαιτήσεων που προβλέπονται στην υποσηµείωση 5 του µέρους I του 

παραρτήµατος IV της οδηγίας 2007/46. 

 

 Η ΤΥ διεξάγει τις ανωτέρω δοκιµές, ελέγχους  ή εποπτεύει δοκιµές µόνο και 

εφόσον ανήκουν στο πεδίο διαπίστευσης, όπως αυτό ορίζεται βάσει του ΕΠΕ∆ στην § 

6 της παρούσας. 

  Οι διαδικασίες δοκιµής, ο ειδικός εξοπλισµός και τα ειδικά εργαλεία που 

απαιτούνται για τη διενέργεια των δοκιµών αυτών καθορίζονται σε καθεµία από τις 

κανονιστικές πράξεις.  

Για την κατανόηση των ανωτέρω δίνονται οι παρακάτω ορισµοί: 

 «φάκελος πληροφοριών»: ο πλήρης φάκελος, ο οποίος περιλαµβάνει το 

δελτίο πληροφοριών, τα αρχεία, τα δεδοµένα, τα σχέδια, τις φωτογραφίες κ.λπ. που 

υποβάλλει ο αιτών και ο οποίος επιτρέπεται να παρέχεται ως ηλεκτρονικό αρχείο 

«δελτίο πληροφοριών»: το έγγραφο που εµφαίνεται στο παράρτηµα I ή το 

παράρτηµα IΙI της οδηγίας 2007/46, ή στο αντίστοιχο παράρτηµα επιµέρους οδηγίας 

ή κανονισµού, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο αιτών και 

το οποίο επιτρέπεται να παρέχεται σε ηλεκτρονικό αρχείο,  

«πακέτο πληροφοριών»: ο φάκελος πληροφοριών συνοδευόµενος από τις 

εκθέσεις δοκιµών και όλα τα άλλα έγγραφα τα οποία προσθέτουν η τεχνική υπηρεσία 

ή η εγκριτική αρχή στο φάκελο πληροφοριών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους· το πακέτο πληροφοριών επιτρέπεται να υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο. 

 

 

3. Υποχρεώσεις Κατασκευαστή 

Ο κατασκευαστής, εφόσον είναι εγκατεστηµένος εκτός Κοινότητας, διορίζει 

αντιπρόσωπο εγκατεστηµένο εντός της Κοινότητας για να τον αντιπροσωπεύει. 

 Ο κατασκευαστής επιλέγει µια από τις ακόλουθες διαδικασίες: α) έγκριση 

τύπου σε διαδοχικά στάδια· β) έγκριση τύπου σε ένα στάδιο· γ) µεικτή έγκριση τύπου. 

   

 Για ένα συγκεκριµένο τύπο οχήµατος, επιτρέπεται να υποβάλλεται µία µόνον 

αίτηση και σε ένα µόνον κράτος µέλος.  

 Για κάθε τύπο προς έγκριση, υποβάλλεται χωριστή αίτηση.  

 Κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, η ΤΥ µπορεί να ζητεί από τον 

κατασκευαστή να υποβάλει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για να 

ληφθεί απόφαση όσον αφορά τις απαιτούµενες δοκιµές ή για να διευκολυνθεί η 

διενέργεια των δοκιµών αυτών.  
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 Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκριτικής αρχής τον αριθµό 

οχηµάτων που απαιτείται για την ικανοποιητική διεξαγωγή της διαδικασίας έγκρισης 

τύπου. 

 Αντίστοιχες είναι οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή για την  έγκριση ΕΚ 

τύπου συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών µονάδων. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις απαιτήσεις της ΥΑ 5299/406/12 (Β 

2840) όπως ισχύει και αφορούν τους κατασκευαστές. 

 

 3.1 Γενικές απαιτήσεις  Συµµόρφωσης Παραγωγής 

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για όλες τις πτυχές της διαδικασίας 

έγκρισης και για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης της παραγωγής, είτε ο 

κατασκευαστής εµπλέκεται άµεσα σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός οχήµατος, 

συστήµατος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας είτε όχι.  

 Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, κάθε κατασκευαστής 

είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τη συµµόρφωση της παραγωγής των 

συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών µονάδων που 

προστίθενται στο στάδιο ολοκλήρωσης του οχήµατος το οποίο διεκπεραιώνει ο ίδιος. 

 Ο κατασκευαστής που τροποποιεί κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήµατα τα 

οποία έχουν ήδη εγκριθεί σε προηγούµενα στάδια είναι υπεύθυνος για την έγκριση 

και τη συµµόρφωση της παραγωγής των εν λόγω κατασκευαστικών στοιχείων και 

συστηµάτων. 

   

3.2 Τεκµηρίωση ικανοποίησης Τεχνικών  Απαιτήσεων και Απαιτήσεων 

Ασφαλείας 

 Η ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας από 

τον κατασκευαστή τεκµηριώνεται 

  α/µε την ύπαρξη άδειας λειτουργίας από την αρµόδια Αδειοδοτούσα αρχή της 

µονάδας κατασκευής και των µονάδων συναρµολόγησης (εφόσον υπάρχουν µονάδες 

συναρµολόγησης) στην οποία να φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητας περιλαµβάνει 

τις κατασκευαζόµενες κατηγορίες οχηµάτων και τα κατασκευαστικά στοιχεία και 

χωριστές τεχνικές µονάδες (εφόσον γίνονται τέτοιες  κατασκευές) µε πρόσφατη (έως 

ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή έκδοσης της άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν έχει 

µεταβληθεί ή ανακληθεί. Η παρούσα βεβαίωση δεν απαιτείται εφόσον η άδεια 

λειτουργίας έχει εκδοθεί εντός των προηγούµενων 12 µηνών από την αίτηση και 

 β/ µε τα καταστατικά /νοµιµοποιητικά έγγραφα του. 

Στην περίπτωση που η κατασκευή γίνεται στο εξωτερικό αντί των ανωτέρω 

δικαιολογητικών προσκοµίζονται βεβαιώσεις των οικείων επιµελητηρίων των χωρών 

κατασκευής. 
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3.3 Απαιτήσεις Προσωπικού 

 

Να διαθέτει ένα τουλάχιστον Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ) µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας µε κατάλληλη εµπειρία ή σπουδές στον χώρο των οχηµάτων. 

 

3.4 Απαιτήσεις Εγκαταστάσεων - Εξοπλισµού  

 

Οι παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν εγκαταστάσεις ΤΥ ή 

κατασκευαστή ή τρίτων εφόσον οι δοκιµές/έλεγχος  γίνονται σ’ αυτές.  

Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή δεν είναι 

υποχρεωτικό να εξυπηρετούν όλους τους τύπους και τα µεγέθη των οχηµάτων αλλά 

αυτά που ο συγκεκριµένος κατασκευάζει.  

 

3.4.1 Εγκαταστάσεις δοκιµών  

Ο χώρος (διάδροµος) ελέγχου/δοκιµών, πρέπει να είναι µόνιµα στεγασµένος 

και πρέπει κατά τη στιγµή του ελέγχου/δοκιµών να χρησιµοποιείται µόνο για το 

σκοπό αυτό. Οι εγκαταστάσεις στο χώρο θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τα είδη 

των οχηµάτων που έχουν εγκριθεί για τον έλεγχο/δοκιµή σε αυτήν την τοποθεσία.  

 

3.4.1.1 ∆ιάδροµος δοκιµής/ελέγχου 

Πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 4 m µεταξύ του 

εξοπλισµού του διαδρόµου και του εξοπλισµού του διπλανού χώρου δοκιµής/ελέγχου 

εάν υφίσταται τέτοιος. Όλες οι περιοχές δοκιµής/ ελέγχου πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον 2 m πλάτος µεγαλύτερο από τα οχήµατα που πρέπει να 

δοκιµάζονται/ελέγχονται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει τουλάχιστον 1 m 

ελεύθερος χώρος σε κάθε πλευρά του οχήµατος όταν το όχηµα είναι υπό 

δοκιµή/έλεγχο. Ήσσονος σηµασίας εισβολές επιτρέπονται (ήσσονος σηµασίας 

εισβολή ορίζεται έως 0.2 m βάθος και έως 0.2 m πλάτος (βλέπε σχήµα παρακάτω)). 

Όπου είναι δυνατόν και άλλες δραστηριότητες ή άτοµα να εισέλθουν στο χώρο 

δοκιµής/ελέγχου, τότε απαιτείται προστατευτικό ύψους 1 m  που θα παρεµποδίζει την 

πρόσβαση στον χώρο δοκιµής/ελέγχου καθώς και καταλληλη σήµανση που θα 

απαγορεύει την είσοδο στον χώρο. 

 

Σηµείωση: Οι δραστηριότητες που προκαλούν διάσπαση προσοχής µπορεί να 

περιλαµβάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, όπως υπερβολικός θόρυβος ή φως καθώς και 

ενέργεια που επηρεάζει την ποιότητα του αέρα.  
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3.4.1.2 Εσωτερική/εξωτερική περιοχή επιθεώρησης και εκτίµησης  

 

Μία προκαθορισµένη περιοχή πρέπει να περιγράφεται για τον εξωτερικό 

έλεγχο του οχήµατος. Για την διενέργεια των δοκιµών/ελέγχων ο επιθεωρητής θα 

πρέπει να µπορεί να κινείται ανεµπόδιστος γύρω από το σύνολο του οχήµατος. Η 

περιοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m ευρύτερη και µεγαλύτερη, από όλες τις 

πλευρές στο υπό δοκιµή όχηµα. Η ρύθµιση της περιοχής πρέπει να είναι τέτοια ετσι 

ώστε το όχηµα να µην χρειάζεται να αντιστραφεί κατά την κανονική διεξαγωγή της 

δοκιµής/ελέγχου. Όπου υπάρχουν περιορισµοί στον χώρο δοκιµής/ελέγχου θα 

σηµαίνονται κατάλληλα. 

 

3.4.2  Κτίριο 

Ένα µόνιµο στεγασµένο κτίριο απαιτείται για τη διαδικασία της 

δοκιµής/ελέγχου. Ο χώρος δοκιµών/ελέγχων πρέπει να έχει επίπεδο δάπεδο µε κλίση 

που δεν υπερβαίνει το 5% και είναι ικανό να υφίσταται το βάρος των οχηµάτων υπό 

δοκιµή/έλεγχο. Το δάπεδο πρέπει να έχει επαρκή επιφάνεια αποχέτευσης για να 

εξασφαλιστεί ότι το νερό δεν εισέρχεται στην περιοχή δοκιµών/ ελέγχων και πρέπει 

να είναι αντιολισθητικό ακόµη και όταν είναι βρεγµένο. 

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στο εσωτερικό του κτιρίου για να 

επιτρέψει την ανύψωση µε πλατφόρµες όλων των τύπων των οχηµάτων που πιθανόν 

να δοκιµάζονται/ελέγχονται, εκτός από χώρους του κατασκευαστή όπου βρίσκονται 

µόνο τα δικά του οχήµατα, οπότε το ελεύθερο ύψος στο χώρο δοκιµής/ελέγχου πρέπει 

να είναι ικανό για να υποδέχεται το κάθε όχηµα για την δοκιµή/έλεγχο. 

 

 

<0.2m 

>1m >1m 
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3.4.2.1 Πόρτες  

Οι πόρτες πρέπει να είναι επαρκούς µεγέθους και θα πρέπει να υπάρχει 

ελεύθερος χώρος για να επιτρέπεται η ασφαλής είσοδος και έξοδος από το κτίριο για 

τον τύπο και το µέγεθος των οχηµάτων που πρέπει να ελέγχονται. Το ύψος του στα 

ανοίγµατα των θυρών πρέπει να επισηµαίνεται σαφώς. 

Πρέπει να υπάρχει µία ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 1,5 m µεταξύ κάθε πόρτας 

εισόδου και εξόδου του οχήµατος και του λάκκου ελέγχου ή οποιουδήποτε σταθερού 

εξοπλισµού.  

 

3.4.2.2  Εξαερισµός  

Ο εξαερισµός του χώρου δοκιµής/ελέγχου εντός του κτιρίου θα πρέπει να 

είναι επαρκής για να αποφεύγεται η συσσώρευση των καυσαερίων και µπορεί 

συνήθως να επιτευχθεί µόνο µέσω εξοπλισµού  απαγωγής καυσαερίων. 

 

3.4.2.3 Φωτισµός  

Ο φωτισµός πρέπει να είναι επαρκής για την επιθεώρηση σε όλα τα στάδια 

της δοκιµής. Όλος ο φωτισµός, συµπεριλαµβανοµένων των διαδρόµων, του 

κλιµακοστασίου και των λάκκων ελέγχου πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις κείµενες 

διατάξεις του πολεοδοµικού κώδικα. Ο φανός επιθεώρησης για τα στάδια της 

επιθεώρησης κάτω από το όχηµα πρέπει να είναι χαµηλής τάσης ή ένας φανός µε 

επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. 

 

3.4.3 Πρόσβαση στο κτίριο και κινήσεις  

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν µία καθορισµένη δίοδο που παρέχει εύκολη 

και ανεµπόδιστη πρόσβαση από την είσοδο της τοποθεσίας και την έξοδο από το 

κτίριο που περιέχει τον χώρο της δοκιµής/ελέγχου. 

Αν η είσοδος του κτιρίου είναι και η έξοδος απ’ αυτό,  µε  απευθείας σύνδεση σε ένα 

δρόµο, πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος εντός του κτιρίου για να επιτρέπει στα υπό  

δοκιµή/έλεγχο όχηµατα να στρέφουν για να εξέλθουν. 

 

3.4.4 Λάκκος δοκιµής/ελέγχου ή πλατφόρµα ανύψωσης 

Στις εγκαταστάσεις  απαιτείται η ύπαρξη λάκκου επιθεώρησης, ο οποίος  θα 

βρίσκεται  µέσα σε µόνιµα στεγασµένους και στεγανούς χώρους µε επαρκή φωτισµό. 

Η κύρια πρόσβαση του λάκκου πρέπει να είναι µια σκάλα, στο ένα άκρο του ή θα 

παρέχεται σύνδεση από µια σήραγγα. Οι σήραγγες πρέπει να είναι µεγαλύτερες από 

1.4 m σε ύψος και πλάτος 0.75 m.  

Κατά τη διάρκεια της δοκιµής/ελέγχου του οχήµατος µια είσοδος/έξοδος πρέπει να 

είναι στη διάθεση του επιθεωρητή στα δύο άκρα του λάκκου ανά πάσα στιγµή. Κάθε 

ράγα που τοποθετείται στο λάκκο δεν πρέπει να εξέχει πάνω από 25 mm πάνω από το 

επίπεδο του δαπέδου. 
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Κατά τον έλεγχο από τον λάκκο επιθεώρησης η τοποθέτηση των οχηµάτων πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε η έξοδος από τον λάκκο να 

παραµένει ελεύθερη, εκτός εάν υπάρχουν πλαϊνές έξοδοι κινδύνου. 

Αντί λάκκου επιθεώρησης µπορεί να χρησιµοποιείται πλατφόρµα ανύψωσης. 

Η πλατφόρµα ανύψωσης πρέπει να έχει την δυνατότητα ανύψωσης για τους τύπους 

και τα µεγέθη οχήµατων τα οποία προορίζονται γιά δοκιµή/έλεγχο. Το ύψος εργασίας 

της πλατφόρµας ανύψωσης ή ανελκυστήρα πρέπει να είναι µεταξύ 1.4 m και 1.8 m. 

Για τη δοκιµή/έλεγχο οχηµάτων µε χαµηλό δάπεδο το ύψος των παραπάνω πρέπει να 

είναι τέτοιο, ώστε τα οχήµατα να είναι σε θέση να εγείρονται για τουλάχιστον 1.6 m 

από το έδαφος. Το πλάτος της πλατφόρµας πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 0.8 m και 

δεν πρέπει να επιτρέπει οποιοδήποτε τµήµα του οχήµατος να εισέρχεται κατά το 

ωφέλιµο πλάτος.  

Σε κάθε περίπτωση ο λάκκος επιθεώρησης ή η πλατφόρµα ανύψωσης µε τον 

περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να παρέχουν επαρκή και ασφαλή πρόσβαση για το 

έλκον όχηµα και το ρυµουλκούµενο. 

Ειδικότερα για οχήµατα Ο1 και Ο2 δεν απαιτείται λάκκος επιθεώρησης ή πλατφόρµα 

ανύψωσης. 

 

3.4.4.1 Πλάτος λάκκου ελέγχου  

Το πλάτος του λάκκου πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 0.8 m. 

 

3.4.4.2 Ύψος λάκκου ελέγχου 

Το ύψος του λάκκου πρέπει να είναι µεταξύ 1.4 m και 1.8 m σε όλο το 

ωφέλιµο µήκος εργασίας του λάκκου. Επίπεδες σχάρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να πληρείται η απαίτηση αυτή. Για τη δοκιµή οχηµάτων µε χαµηλό δάπεδο το 

ύψος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.6 m. Ένα κεντρικό κανάλι όχι µικρότερο από 0.6 

m πλάτος στο δαπέδο του λάκκου είναι αποδεκτό έτσι ώστε να ικανοποιηθεί αυτή η 

απαίτηση.  

Ανάλογα µε το ύψος και τον τύπο του οχήµατος προς δοκιµή/έλεγχο µπορεί 

να απαιτείται και µια επιπλέον κινητή πλατφόρµα ή τα κατάλληλα µέτρα για να 

επιτρέψει στον επιθεωρητή να εξετάσει περιοχές ψηλά στο πλαίσιο του οχήµατος.  

 

3.4.5 Λοιπές απαιτήσεις εγκαταστάσεων/κτιρίου 

Οι εγκαταστάσεις/κτίριο στις οποίες βρίσκεται ο χώρος δοκιµής /ελέγχου  

πρέπει να παρέχουν εύκολη και ανεµπόδιστη πρόσβαση στα οχήµατα της κατηγορίας 

και του µεγέθους που θα ελέγχονται/δοκιµάζονται µε απευθείας σύνδεση σε µία οδό. 

Οι εγκαταστάσεις/κτίριο πρέπει να διαθέτουν επαρκές περιθώριο εντός του κτιρίου 

για να επιτρέπουν στο όχηµα να στρέφει για να εξέλθει. 

Πρέπει να διαθέτουν επαρκή ελεύθερο χώρο στο εσωτερικό του κτιρίου για να 

επιτρέψουν την ανύψωση όλων των τύπων των οχηµάτων που πιθανόν να 

δοκιµάζονται/ελέγχονται στην περίπτωση που χρησιµοποιείται πλατφόρµα 

ανύψωσης, εκτός από χώρους του κατασκευαστή όπου δοκιµάζονται/ελέγχονται µόνο 
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τα δικά του οχήµατα, οπότε το ελεύθερο ύψος στο χώρο δοκιµής/ελέγχου µπορεί να 

περιοριστεί για τα οχήµατα που κατασκευάζονται. 

 

3.4.5.1 Σύστηµα επικοινωνίας  

Ένα σύστηµα µικρόφωνου και επικοινωνίας πρέπει να παρέχεται όταν το υπό 

δοκιµή όχηµα ελέγχεται στο λάκκο έτσι ώστε να  επιτρέπει στον ελεγκτή να δίνει 

οδηγίες στον οδηγό του οχήµατος υπό δοκιµή/έλεγχο.  

 

3.4.5.2 Γραφεία  

Κατά την διάρκεια της δοκιµής/ελέγχου πρέπει να είναι διαθέσιµος ένας 

«χώρο γραφείου» αποκλειστικά για την χρήση του επιθεωρητή. Ο «χώρος γραφείου» 

πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο αποθήκευσης και θέρµανσης. Πρέπει να παρέχονται 

τουλάχιστον ο ακόλουθος εξοπλισµός γραφείου: καρέκλα, γραφείο, τηλέφωνο, 

πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

  Η συνιστώµενη ελάχιστη επιφάνεια εργασίας ανά ελεγκτή είναι 3.7 m
2
. Η 

απαίτηση αυτή είναι δυνατόν να µην ισχύει όταν ο χώρος διατίθεται περιστασιακά για 

δοκιµές/ελέγχους.  

 

3.4.5.3 Σήµανση (εξωτερικών) χώρων ελέγχου/δοκιµών  

Κατά την εκτέλεση των δοκιµών/ελέγχων που αφορούν «την προσπάθεια επί 

του οργάνου χειρισµού», τις  «συσκευές έµµεσης όρασης», την «δυνατότητα 

ελιγµών», του «θορύβου», ο χώρος δοκιµής πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 

σχετικών οδηγιών, να µην υπάρχουν εµπόδια καθώς και ο χώρος να φέρει την σχετική 

σήµανση. 

 

3.5  Ζύγιση  

3.5.1 Ο επιθεωρητής θα πρέπει να ζυγίζει µε ακρίβεια τα οχήµατα. Η 

απαίτηση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορα µέσα, όπως µε ένα ζεύγος 

διακριβωµένων ζυγαριών, εξοπλισµένο µε κατάλληλο µέσο αποτροπής της διαµήκους 

µετακίνησης του οχήµατος και ρυθµιζόµενες για διάφορα πλάτη τροχών ή µε ένα 

διακριβωµένο φρενόµετρο ή αµορτισερίµετρο µε δυνατότητα ζύγισης.  

3.5.2 Στις περιπτώσεις που ένα όχηµα ελέγχεται/δοκιµάζεται χωρίς πλήρη 

δεξαµενή καυσίµων, απαιτείται µια προσοµοίωση βάρους που θα προσαρµόζεται 

πάνω από την περιοχή του ρεζερβουάρ. Για την προσοµοίωση αυτή απαιτούνται 

αδιάβροχοι σάκοι που γεµίζουν µε στεγνή άµµο και δεν θα υπερβαίνουν τα 15 kg ή 

άλλο βάρος που προσαρµόζεται κατάλληλα και µε ασφάλεια στην δεξαµενή. Τα βάρη 

σε κάθε περίπτωση πρέπει να επαληθεύονται. 

3.6  Μικροεξοπλισµός 

Κατ’ ελάχιστο στο χώρο δοκιµής/ελέγχου θα πρέπει να βρίσκεται ο παρακάτω 

µικροεξοπλισµός καταλληλα διακριβωµένος όπου απαιτείται.  
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Κατάλληλες σφήνες τροχών x 4 

Νήµα και κιµωλία  

Μετροταινία 5m  

Μετροταινία 30m 

Αλφάδια ικανού µήκους 

Γωνιόµετρο και γωνίες, ελεγκτήρες βασικών γωνιών 

∆είγµα πινακίδας (ευρωπαϊκή προδιαγραφή) 1 x 520 mm / 120 mm 1 x 

340/240 mm  

Φανός (χαµηλής τάσης)  

Μετρητής Ακτίνας (2.5 mm)  

Μετρητής καταστολής ψεκασµού συνοδευόµενος και µε την βάση του  

Συσκευή µετρήσεων µεταβλητής γωνίας για χρήση σε µετρήσεις καταστολής 

ψεκασµού  

 

3.7       Απαιτήσεις Εξοπλισµού 

Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται γιά µετρήσεις από ή στον κατασκευαστή 

θα πρέπει να είναι κατάλληλα διακριβωµένος. 

Όλος ο εξοπλισµός  πρέπει να χρησιµοποιείται µε ασφαλή τρόπο. 

 

 

3.8  Τεχνικός Φάκελος (Σύνταξη) 

Η αίτηση του κατασκευαστή, µετά από την επιλογή µιας από τις ακόλουθες 

διαδικασίες: α) έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια β) έγκριση τύπου σε ένα στάδιο γ) 

µεικτή έγκριση τύπου, εφόσον υποβάλλεται απευθείας στην ΤΥ για έγκριση τύπου, 

συνοδεύεται 

 ι/ στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε διαδοχικά στάδια,  από τον φάκελο 

πληροφοριών ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει του 

παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 2007/46 και συνοδεύεται από την πλήρη σειρά 

πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που απαιτούνται σύµφωνα µε κάθε µία από τις 

εφαρµοστέες κανονιστικές πράξεις των  παραρτηµάτων IV ή ΧΙ της ανωτέρω 

οδηγίας. Στην περίπτωση έγκρισης τύπου συστήµατος ή χωριστής τεχνικής µονάδας, 

συνοδεύεται από τον φάκελο πληροφοριών σύµφωνα µε την αντίστοιχη  κανονιστική 

πράξη. Η ΤΥ έχει πρόσβαση στο σχετικό πακέτο πληροφοριών µέχρι να εκδοθεί ή 

απορριφθεί η αίτηση.  

 ιι/ στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε ένα στάδιο, από τον φάκελο 

πληροφοριών, ο οποίος περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει του 

παραρτήµατος Ι, σε σχέση µε τις κανονιστικές πράξεις του παραρτήµατος IV ή ΧΙ 

και, κατά περίπτωση, του µέρους ΙΙ του παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 ιιι/ στην περίπτωση της µεικτής διαδικασίας έγκρισης τύπου, η ΤΥ µπορεί να 

απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την υποχρέωση να προσκοµίσει ένα ή 

περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΚ τύπου συστήµατος, εφόσον ο φάκελος 
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πληροφοριών συνοδεύεται από τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτηµα Ι και 

τα οποία απαιτούνται για την έγκριση των εν λόγω συστηµάτων κατά τη φάση 

έγκρισης του οχήµατος· στην περίπτωση αυτήν, κάθε πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ 

τύπου που δεν προσκοµίζεται για το λόγο αυτόν αντικαθίσταται από έκθεση δοκιµής.  

 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, για την έγκριση τύπου σε 

πολλαπλά στάδια υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες:  

α) στο πρώτο στάδιο, τα µέρη του φακέλου πληροφοριών και των πιστοποιητικών 

έγκρισης ΕΚ τύπου που απαιτούνται για πλήρες όχηµα, τα οποία αντιστοιχούν στο 

στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού οχήµατος·  

β) στο δεύτερο και στα επόµενα στάδια, τα µέρη του φακέλου πληροφοριών και των 

πιστοποιητικών έγκρισης ΕΚ τύπου τα οποία αφορούν το τρέχον στάδιο κατασκευής, 

µαζί µε αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΚ τύπου για το όχηµα το οποίο είχε 

εκδοθεί στο προηγούµενο στάδιο κατασκευής· επιπλέον, ο κατασκευαστής υποβάλλει 

πλήρεις λεπτοµέρειες των τυχόν αλλαγών ή προσθηκών που έχει επιφέρει στο όχηµα. 

Οι πληροφορίες κατά τα στοιχεία α) και β), µπορούν να υποβάλλονται σύµφωνα µε 

τη µεικτή διαδικασία έγκρισης τύπου. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις απαιτήσεις της ΥΑ 5299/406/12 (Β 

2840) όπως ισχύει και αφορούν τους κατασκευαστές. 

Η συµπλήρωση του µέρους ΙΙ του παραρτήµατος ΙΙΙ πρέπει να γίνεται µε 

ιδιαίτερη επιµέλεια και πρέπει λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια που ισχύουν για τους 

τύπους, τις παραλλαγές και τις εκδόσεις οχηµάτων που αναφέρονται στο Μέρος Β 

του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2007/46 όπως ισχύει. 

Στην συνέχεια παρατίθενται µερικοί ορισµοί για την καλύτερη κατανόηση των 

ανωτέρω  

«δελτίο πληροφοριών»: το έγγραφο που εµφαίνεται στο παράρτηµα I ή το 

παράρτηµα III, ή στο αντίστοιχο παράρτηµα επιµέρους οδηγίας ή κανονισµού, το 

οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο αιτών και το οποίο 

επιτρέπεται να παρέχεται σε ηλεκτρονικό αρχείο,  

«φάκελος πληροφοριών»: ο πλήρης φάκελος, ο οποίος περιλαµβάνει το δελτίο 

πληροφοριών, τα αρχεία, τα δεδοµένα, τα σχέδια, τις φωτογραφίες κ.λπ. που 

υποβάλλει ο αιτών και ο οποίος επιτρέπεται να παρέχεται ως ηλεκτρονικό αρχείο, 

«πακέτο πληροφοριών»: ο φάκελος πληροφοριών συνοδευόµενος από τις 

εκθέσεις δοκιµών και όλα τα άλλα έγγραφα τα οποία προσθέτουν η τεχνική υπηρεσία 

ή η εγκριτική αρχή στο φάκελο πληροφοριών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους· το πακέτο πληροφοριών επιτρέπεται να υποβάλλεται ως ηλεκτρονικό αρχείο, 

 

4 Υποχρεώσεις ΤΥ 

 

4.1 Απαιτήσεις Προσωπικού 

Η ΤΥ πρέπει υποχρεωτικά να έχει ορίσει τουλάχιστον έναν επικεφαλής 

επιθεωρητή δοκιµών/έλεγχων και έναν επιθεωρητή δοκιµών/έλεγχων. Οι ελάχιστες 

απαιτήσεις ορισµού αυτών αναλύονται παρακάτω.  
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4.1.1 Βασικές απαιτήσεις για το προσωπικό  

Οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται: 

 

Επικεφαλής επιθεωρητής δοκιµών/έλεγχων:  

 

Α. ∆ιπλωµατούχος από αναγνωρισµένη στη χώρα Πολυτεχνική Σχολή µε ειδικότητα 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή 

Χηµικού Μηχανικού ή Μεταλλουργού Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή συναφούς 

ειδικότητας µε την Τεχνολογία Οχηµάτων.  

Β. 2 έτη εµπειρία σε δοκιµές/ελεγχους. 

Γ. Γενικές γνώσεις σχετικές µε τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχηµάτων. 

 

Εναλλακτικά 

 

Α. Πτυχιούχος από αναγνωρισµένο στη χώρα Τεχνολογικό Ίδρυµα  µε ειδικότητα 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή 

συναφούς ειδικότητας µε την Τεχνολογία Οχηµάτων.  

Β. 10 έτη εµπειρία σε δοκιµές/ελεγχους. 

Γ. Γενικές γνώσεις σχετικές µε τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχηµάτων. 

 

Επιθεωρητές δοκιµών/έλεγχων:  

 

Α. ∆ιπλωµατούχος από αναγνωρισµένη στη χώρα Πολυτεχνική Σχολή µε ειδικότητα 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή 

Χηµικού Μηχανικού ή Μεταλλουργού Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή συναφούς 

ειδικότητας µε την Τεχνολογία Οχηµάτων.  

Β. 1 έτος εµπειρία σε δοκιµές/ελέγχους. 

Γ. Γενικές γνώσεις σχετικές µε τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχηµάτων. 

 

Εναλλακτικά 

 

Α. Πτυχιούχος από αναγνωρισµένο στη χώρα Τεχνολογικό Ίδρυµα  µε ειδικότητα 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή 

συναφούς ειδικότητας µε την Τεχνολογία Οχηµάτων.  

Β. 3 έτη εµπειρία σε δοκιµές/ελεγχους. 

Γ. Γενικές γνώσεις σχετικές µε τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχηµάτων. 
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Βοηθοί επιθεωρητές δοκιµών/έλεγχων 

 

Α. ∆ιπλωµατούχος από αναγνωρισµένη στη χώρα Πολυτεχνική Σχολή µε ειδικότητα 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή 

Χηµικού Μηχανικού ή Μεταλλουργού Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή συναφούς 

ειδικότητας µε την Τεχνολογία Οχηµάτων 

Β. Πτυχιούχος από αναγνωρισµένο στη χώρα Τεχνολογικό Ίδρυµα  µε ειδικότητα 

Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή 

συναφούς ειδικότητας µε την Τεχνολογία Οχηµάτων.  

Γ. Γενικές γνώσεις σχετικές µε τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχηµάτων. 

 

4.1.2 Σχετικές απαιτήσεις µετά το διορισµό ως επιθεωρητή για τον έλεγχο 

έγκρισης:  

 

Α. Συµµετοχή στην εσωτερική ανταλλαγή εµπειρίας των ελεγκτών 

 Β. Ετήσια εσωτερική εκπαίδευση που επικεντρώνεται σε  θέµατα της σχετικής 

έγκρισης τύπου οχήµατος άλλα και του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.  

Η εκπαίδευση µπορεί γίνεται υπό την επίβλεψη της  Αρµόδιας Αρχής (Υπ. Μετ.), η 

οποία θα ενηµερώνεται εγκαίρως (1 µήνα) πριν την εκπαίδευση.   

Η εκπαίδευση µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία ανταλλαγής εµπειριών. 

 

4.1.3 ∆ικαίωµα υπογραφής  

∆ικαίωµα υπογραφής των εκθέσεων (πρακτικά) δοκιµών/ελέγχων έχουν οι 

επικεφαλής επιθεωρητές και οι επιθεωρητές που πραγµατοποίησαν τις 

δοκιµές/ελέγχους. 

 

Οι εκθέσεις (πρακτικά) δοκιµών/ελέγχων θα συνυπογράφονται από δύο 

άτοµα: από τον επιθεωρητή, που πραγµατοποίησε τον έλεγχο, και από τον 

επικεφαλής επιθεωρητή. Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας, αν δηλαδή ο έλεγχος έχει 

πραγµατοποιηθεί από τον επικεφαλής επιθεωρητή, το ίδιο άτοµο (επικεφαλής 

επιθεωρητής) υπογράφει και στις δύο προβλεφθείσες θέσεις.   

 

Επιπλέον απαιτήσεις για την επάρκεια των επιθεωρητών:  

Γνώση σχετικά µε τους κανόνες της πιστοποίησης, διαπίστευσης και ορισµού των 

ΤΥ. 

Οι επιθεωρητές για να διατηρούν το πεδίο ανάθεσης τους πρέπει να  συµµετέχουν σε  

έναν τουλάχιστον έλεγχο εντός των τελευταίων 36 µηνών. Σε δικαιολογηµένες 

περιπτώσεις επιτρέπονται αποκλίσεις οι οποίες πρέπει να τεκµηριώνονται από την 

ΤΥ.  

Αποδεικτικά στοιχεία για την ικανότητα του προσωπικού πρέπει να τηρούνται από 

την ΤΥ. 
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Στην απόφαση ανάθεσης θα πρέπει να τεκµηριώνεται το εύρος του πεδίου ελέγχου, 

καθώς και οι έλεγχοι τους οποίους έχει παρακολουθήσει ο επιθεωρητής πριν την 

ανάθεση.   

Ο υπεύθυνος για την απόφαση σχετικά µε την ανάθεση πρέπει να έχει επαληθεύσιµη 

επαρκή γνώση των σχετικών απαιτήσεων έγκρισης.   

 

4.2 Απαιτήσεις Εξοπλισµού ΤΥ 

Ισχύουν όµοιες απαιτήσεις µε τις αναφερόµενες στις παραγράφους 3.5, 3.6 και 3.7.  

 

Οι απαιτήσεις για την διακρίβωση του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για δοκιµές 

και ελέγχους  σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις είναι οι εξής:  . 

 

Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης και η διαδικασία/ µέθοδος βαθµονόµησης 

πρέπει να τίθενται στη διάθεση του φορέα (ΤΥ) αµέσως και να τηρούνται από τον 

φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης δοκιµής για περίοδο τουλάχιστον 18 µηνών. Ο 

φορέας (ΤΥ) µπορεί να παρέχει συµβουλές σχετικά µε διαδικασίες επαλήθευσης για 

να εξασφαλιστεί η ακρίβεια του εξοπλισµού πριν από την ενδεχόµενη χρήση. 

Οποιοσδήποτε εξοπλισµός µετρήσεων απαιτείται από τις οδηγίες ή 

κανονισµούς για την ολοκλήρωση των δοκιµών/ελέγχων θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα διακριβωµένος. 

Επιτρέπεται ειδικός εξοπλισµός που απαιτείται για τον έλεγχο ικανοποίησης 

των απαιτήσεων οδηγιών, κατάλληλα διακριβωµένος ή εγκεκριµένος απο την 

αρµόδια κρατική υπηρεσία, όπως δοκιµές για την καταβαλλόµενη προσπάθεια επί του 

τιµονιού όπου απαιτούνται κινήσεις και ελιγµοί.  

 

4.3 Απαιτήσεις Εγκαταστάσεων ΤΥ 

Ισχύουν όµοιες απαιτήσεις µε τις αναφερόµενες στην παράγραφο 3.4, εάν ο 

έλεγχος/δοκιµή του οχήµατος λαµβάνει µέρος σε εγκαταστάσεις της ΤΥ. 

 

4.4  ∆ιαδικασίες   

Ο φορέας (ΤΥ) οφείλει να τηρεί σύστηµα ποιότητας µε διαδικασίες, που να 

καλύπτουν όλα τα στάδια της δραστηριότητας, από την επικοινωνία µε τον πελάτη 

έως και την πραγµατοποίηση του ελέγχου και την έκδοση της σχετικής έκθεσης.  

Υπόδειγµα κανονισµού – διαδικασίας φαίνεται στο παράρτηµα 1. 
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4.5 Έντυπα –Τεχνική Έκθεση 

 4.5.1 Γενικές απαιτήσεις για το µορφότυπο των εκθέσεων 
δοκιµών 

 

4.5.1.1.Για κάθε κανονιστική πράξη που περιλαµβάνεται στο µέρος I 

του παραρτήµατος IV της οδηγίας 2007/46, η έκθεση δοκιµής πρέπει να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του προτύπου EN ISO/IEC 17025:2005 και 

όπως κάθε φορά ισχύει. Συγκεκριµένα, να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο σηµείο 5.10.2, συµπεριλαµβανοµένης της υποσηµείωσης 1 

του εν λόγω προτύπου.  

Κάθε Έκθεση ∆οκιµής θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

a) Τίτλο (π.χ. Έκθεση ∆οκιµής). 

 

b) Το όνοµα και την διεύθυνση της τεχνικής υπηρεσίας και την 

τοποθεσία όπου η ∆οκιµή/Έλεγχος πραγµατοποιήθηκε εάν είναι διαφορετική 

από την διεύθυνση της τεχνικής υπηρεσίας. 
 

c) Μοναδική απόδοση ταυτότητας στην έκθεση δοκιµής (όπως ο 

αριθµς σειράς) και σε κάθε σελίδα ένα στοιχείο αναγνώρισης, προκειµένου να 

εξασφαλίζεται ότι η σελίδα αναγνωρίζεται ως µέρος της έκθεσης δοκιµής, 

καθώς και σαφή προσδιορισµό του τέλους της έκθεσης δοκιµής. 
 

d) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. 

 

e) τον προσδιορισµό της ταυτότητας της µεθόδου που 

χρησιµοποιήθηκε. 

 

f) την περιγραφή, την κατάσταση και σαφή προσδιορισµό του(-

ων) αντικειµένου(-ων) που υποβλήθηκε(-αν) σε δοκιµή. 

 

g) την ηµεροµηνία παραλαβής του(-ων) αντικειµένου(-ων) 

δοκιµής, όπου αυτό είναι κρίσιµο για την εγκυρότητα και την εφαρµογή των 

αποτελεσµάτων, καθώς και την(-ις) ηµεροµηνία(-ες) εκτέλεσης των δοκιµών. 

 

h) αναφορά στο σχέδιο και στις διαδικασίες δειγµατοληψίας που 

χρησιµοποιήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία, όπου αυτά είναι σχετικά µε την 

εγκυρότητα ή την εφαρµογή των αποτελεσµάτων. 

 

i) όπου είναι σχετικό, µια δήλωση ότι τα αποτελέσµατα 

σχετίζονται µόνον µε τα αντικείµενα που δοκιµάσθηκαν. 

 



Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης  
 

 

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 26/53 

 

Σημ 1.Τα έντυπα αντίγραφα εκθέσεων δοκιµών θα πρέπει επίσης να 

περιλαµβάνουν τον αριθµό σελίδας και το συνολικό αριθµό σελίδων. 

Σημ 2.Συνιστάται οι εκθέσεις δοκιµών να περιλαµβάνουν µια δήλωση που 

θα καθορίζει ότι η έκθεση δοκιµής δεν πρέπει να αναπαραχθεί παρά µόνον στο 

σύνολό της, χωρίς τη γραπτή έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας. 

4.5.1.2.Το υπόδειγµα των εκθέσεων δοκιµής καθορίζεται από την αρχή 

έγκρισης σύµφωνα µε τους οικείους κανόνες καλής πρακτικής. 

4.5.1.3.Η έκθεση δοκιµής καταρτίζεται στην επίσηµη κοινοτική 

γλώσσα που επιλέγει η αρχή έγκρισης.  

4.5.1.4.Επιπλέον, περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 

πληροφορίες:  

α) τα στοιχεία αναγνώρισης του οχήµατος, του κατασκευαστικού 

στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής µονάδας που υποβλήθηκε σε δοκιµή·  

β) λεπτοµερή περιγραφή των χαρακτηριστικών του οχήµατος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής µονάδας σε σχέση µε την 

κανονιστική πράξη·  

γ) τον εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε για την διεξαγωγή των 

δοκιµών/ελέγχων, όργανα µέτρησης µε αναφορά στο πιστοποιητικό 

διακρίβωσής τους και επιπλέον µικροεξοπλισµό (π.χ. νήµα, ελεγκτήρες κ.λπ.),  

δ) τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που προβλέπονται στις σχετικές 

κανονιστικές πράξεις και, κατά περίπτωση, τα ανώτατα ή τα κατώτατα όρια 

που πρέπει να τηρούνται·  

ε) σε ότι αφορά κάθε µέτρηση που αναφέρεται στο προηγούµενο 

σηµείο δ), τη σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης·  

στ) αναλυτική δήλωση συµµόρφωσης µε τις διάφορες διατάξεις που 

πρέπει να τηρούνται, δηλαδή διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες δεν απαιτείται 

µέτρηση.  

Παράδειγµα από το σηµείο 3.2.2 του παραρτήµατος I της οδηγίας 

76/114/ΕΟΚ: 

«Ο αριθµός αναγνωρίσεως του οχήµατος πρέπει να είναι τοποθετηµένος κατά 

τρόπο ώστε να αποφεύγεται το σβήσιµο ή η αλλοίωση».  

Η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει δήλωση όπως π.χ.: «το σηµείο διάτρησης 

του αριθµού αναγνώρισης του οχήµατος καλύπτει τις απαιτήσεις του σηµείου 

3.2.2 του παραρτήµατος I»·  

ζ) όταν επιτρέπονται µέθοδοι δοκιµών εκτός των προβλεποµένων στις 

κανονιστικές πράξεις, η έκθεση θα περιλαµβάνει περιγραφή της µεθόδου που 
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εφαρµόστηκε για τη διεξαγωγή της δοκιµής. Το ίδιο ισχύει όταν µπορούν να 

εφαρµοστούν εναλλακτικές διατάξεις των κανονιστικών πράξεων·  

η) φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των δοκιµών, ο αριθµός των οποίων 

αποφασίζεται από την αρχή έγκρισης. Στην περίπτωση εικονικών δοκιµών, 

αντί για φωτογραφίες, µπορούν να υποβληθούν εκτυπώσεις οθόνης ή άλλα 

κατάλληλα στοιχεία τεκµηρίωσης·  

θ) συµπεράσµατα που εξήχθησαν·  

ι) όταν έχουν διατυπωθεί γνώµες και ερµηνείες, τεκµηριώνονται µε τον 

ενδεδειγµένο τρόπο και η σχετική ένδειξη περιλαµβάνεται στην έκθεση 

δοκιµής.  

4.5.1.5.Όταν διενεργούνται δοκιµές σε όχηµα, κατασκευαστικό 

στοιχείο ή τεχνική µονάδα που συνδυάζει ορισµένα από τα πλέον δυσµενή 

χαρακτηριστικά σε σχέση µε το απαιτούµενο επίπεδο επιδόσεων (χειρότερη 

πιθανή περίπτωση), η έκθεση δοκιµής περιλαµβάνει σχετική αναφορά για τον 

τρόπο που πραγµατοποιήθηκε η επιλογή από τον κατασκευαστή σε συµφωνία 

µε την αρχή έγκρισης.  

Υπόδειγµα Τεχνικής Έκθεσης παρατίθεται στο παράρτηµα 2 της παρούσας. 

 

4.6  Φύλλα ∆οκιµών  

4.6.1 Γενικές απαιτήσεις για τα Φύλλα ∆οκιµών 

Για κάθε κανονιστική πράξη που περιλαµβάνεται στο µέρος I του 

παραρτήµατος IV της οδηγίας 2007/46, θα πρέπει να υπάρχει Φύλλο ∆οκιµών 

µε τέτοια δοµή ώστε κατά την διάρκεια του ελέγχου να επαληθεύεται πλήρως, 

η συµµόρφωση του οχήµατος / συστήµατος / κατασκευαστικού στοιχείου / 

χωριστών τεχνικών µονάδων, µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε κανονιστικής 

πράξης.  

Επίσης στο Φύλλο ∆οκιµών καταγράφονται και οι πληροφορίες 

(σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 4.5.1 Γενικές απαιτήσεις για το 

µορφότυπο των εκθέσεων) που πρέπει να περιλαµβάνονται  στις Τεχνικές 

Εκθέσεις.  

Κάθε Φύλλο ∆οκιµών θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

1. Τίτλο  

 

2. Το όνοµα και την διεύθυνση της τεχνικής υπηρεσίας, και την τοποθεσία 

όπου η ∆οκιµή/Έλεγχος πραγµατοποιήθηκε εάν είναι διαφορετική από την 

διεύθυνση της τεχνικής υπηρεσίας 
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3. Κωδικοποίηση του έντυπου και σε κάθε σελίδα ένα στοιχείο αναγνώρισης, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι η σελίδα αναγνωρίζεται ως µέρος του 

Φύλλου δοκιµής, καθώς και σαφή προσδιορισµό του τέλους της Φύλλου 

δοκιµής. 

 

4. το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. 

 

5. τον εξοπλισµό που χρησιµοποιήθηκε για την διεξαγωγή των 

δοκιµών/ελέγχων, όργανα µέτρησης και επιπλέον µικροεξοπλισµό. 

 

6. τον προσδιορισµό της ταυτότητας της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε. 

 

7. την περιγραφή, την κατάσταση και σαφή προσδιορισµό του(-ων) 

αντικειµένου(-ων) που υποβλήθηκε(-αν) σε δοκιµή. 

 

7.1. τα στοιχεία αναγνώρισης του οχήµατος, του κατασκευαστικού 

στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής µονάδας που υποβλήθηκε σε δοκιµή·  

7.2. λεπτοµερή περιγραφή των χαρακτηριστικών του οχήµατος, του 

κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής µονάδας σε σχέση µε την 

κανονιστική πράξη· 

 

8. την(-ις) ηµεροµηνία(-ες) εκτέλεσης των δοκιµών. 

 

 9.   τα αποτελέσµατα των µετρήσεων / ελέγχων (σηµείο προς σηµείο) που     

       προβλέπονται στις σχετικές κανονιστικές πράξεις και, κατά περίπτωση, τα     

       ανώτατα ή τα κατώτατα όρια που πρέπει να τηρούνται· 

 

9.1. σε ότι αφορά σε κάθε µέτρηση που αναφέρεται στο σηµείο 9, τη 

σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης· 

 

10. το(-α) όνοµα(-τα), την(-ις) ιδιότητα(-ες) και την(-ις) υπογραφή(-ές) ή 

ισοδύναµη αναγνώριση της ταυτότητας του(-ων) προσώπου(-ων) που 

επόπτευσαν τις ∆οκιµές / Ελέγχους. 

11.  τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν. 

 

 

Υπόδειγµα Φύλλου ∆οκιµών παρατίθεται στο παράρτηµα 3 της παρούσας.  

 

5. Αξιολόγηση,  οµάδα αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.∆. 

 

5.1 Απαιτήσεις Αξιολογητών 

Οι αξιολογήσεις µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνο από αξιολογητές  που 

διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Οι αξιολογητές  
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πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευµένοι για δραστηριότητες αξιολόγησης. Επιπλέον, 

πρέπει να διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται στον τεχνικό τοµέα στον 

οποίο θα ασκήσει τις δραστηριότητές της η τεχνική υπηρεσία (γνώση των 

διαδικασιών για την χορήγηση των εγκρίσεων και την διενέργεια των δοκιµών και 

ελέγχων).  Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η αξιολόγηση πρέπει να διενεργείται από 

αξιολογητές ανεξάρτητους από τις δραστηριότητες για τις οποίες πραγµατοποιείται η 

αξιολόγηση. 

 

5.2 Αριθµός επιτόπιων ελέγχων ανά οδηγία (Ελάχιστο) 

 

Ι/ Πρέπει να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος παρουσία της Οµάδας 

Αξιολόγησης (ΟΑ) 

 

α/ για κάθε κανονιστική πράξη όπως αυτή αναφέρεται στο παράρτηµα IV και  

β/ για κάθε κατηγορία οχήµατος. 

 

Για την διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι : 

1/ Για κανονιστικές πράξεις που περιλαµβάνουν δοκιµές/ελέγχους για την 

έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής µονάδας και για την 

έγκριση τύπου οχήµατος  πρέπει να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος παρουσία της ΟΑ 

τόσο για  τις δοκιµές που αφορούν  το κατασκευαστικό στοιχείο ή την χωριστή 

τεχνική µονάδα όσο και το όχηµα λαµβάνοντας πάντα υπόψη και το αιτούµενο πεδίο 

διαπίστευσης. 

2/ Θα γίνονται στην δυσµενέστερη, όσον αφορά την διαδικασία 

δοκιµής/ελέγχου, κατηγορία οχήµατος για την κανονιστική πράξη, στην περίπτωση 

που αυτό είναι αδύνατο να προσδιορισθεί σε όλες τις κατηγορίες οχηµάτων στις 

οποίες εφαρµόζεται η κανονιστική πράξη.  

 

ΙΙ/ Πρέπει να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος παρουσία της ΟΑ για κάθε 

κατηγορία έγκρισης τύπου (ι/έγκριση ΕΚ τύπου, ιι/έγκριση ΕΚ τύπου µικρών σειρών, 

ιιι/εθνική έγκριση τύπου µικρών σειρών, ιv/επιµέρους έγκριση (µεµονωµένη), 

v/επιµέρους έγκριση πλήρων οχηµάτων κατηγορίας M1 και N1  που παράγονται σε 

µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες) . Στην περίπτωση που ζητείται 

πεδίο διαπίστευσης που περιλαµβάνει περισσότερες από µία κατηγορίες έγκρισης 

τύπου θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος για τις εγκρίσεις τύπου ιιι, ιv, v ενώ για τις ι, ιι 

αρκεί µόνο για την ι. 

 Οι επιτόπιοι έλεγχοι για την ι/ έγκριση ΕΚ τύπου, ιι/ έγκριση ΕΚ τύπου 

µικρών σειρών, ιιι/ εθνική έγκριση τύπου µικρών σειρών, ιv/ επιµέρους έγκριση 

(µεµονωµένη), v/ επιµέρους έγκριση πλήρων οχηµάτων κατηγορίας M1 και N1 , που 

παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για τρίτες χώρες θα γίνονται σε 

κατηγορίες οχηµάτων Μ1, Μ3 (εφόσον ζητούνται οι κατηγορίες Μ2 και Μ3), Ν3 

(εφόσον ζητούνται οι κατηγορίες Ν1 , Ν2 και Ν3)   και Ν1 για την περίπτωση v, Ο4 

(εφόσον ζητούνται οι κατηγορίες Ο1 , Ο2, Ο3 και Ο4) λαµβάνοντας πάντα υπόψη και 
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το αιτούµενο πεδίο διαπίστευσης. ∆ηλαδή η σειρά για κάθε κατηγορία είναι Μ1 

ανεξάρτητη, Μ3>Μ2, Ν3>Ν2>Ν1, για την επιµέρους έγκριση πλήρων οχηµάτων 

κατηγορίας M1 και N1, που παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες χώρες ή για 

τρίτες χώρες M1 και Ν1, Ο4>Ο3>Ο2>Ο1. 

 

5.3 Αριθµός ηµερών ελέγχου ανά οδηγία (Ελάχιστο) 

Ελάχιστος χρόνος ελέγχου για κάθε οδηγία ή τµήµα οδηγίας που περιλαµβάνει 

έλεγχο εγκατάστασης ή επαλήθευση διαστάσεων µπορεί να θεωρηθούν οι δύο ώρες. 

Για οδηγίες που περιλαµβάνουν µεγάλο πλήθος ελέγχων, όπως οι οδηγίες 2001/85, 

76/756, 2007/46, ο χρόνος αυτός µπορεί να είναι διπλάσιος. 

 

6. ΕΠΕ∆ 

Κατά την συµπλήρωση του ΕΠΕ∆  πρέπει να  καταγραφεί σε αυτό για κάθε 

οδηγία αν η ικανότητα του φορέα αφορά όλο το εύρος αυτής ή αν περιορίζεται σε 

ορισµένα παραρτήµατα ή παραγράφους της (δηλαδή αφορά µόνο την µονάδα ή µόνο 

το όχηµα ή και τα δύο), καθώς επίσης αν αφορά όλες τις κατηγορίες και 

υποκατηγορίες οχηµάτων. 

 

Παραδείγµατα ΕΠΕ∆ 

Αντικείμενο του Ελέγχου   Τύπος του Ελέγχου Κανονιστικές διατάξεις / Πρότυπα/ 

Εσωτερικές διαδικασίες 

Όχηµα κατηγορίας Μ1 κλπ 
(Έγκριση ΕΚ τύπου) 

Έλεγχος τύπου οχήµατος 2007/46/ΕΚ έως 195/2013 

Όχηµα κατηγορίας Μ1 κλπ 
(Εθνική έγκριση τύπου µικρών 
σειρών) 

Έλεγχος τύπου οχήµατος 2007/46/ΕΚ έως 195/2013  άρθρο 23 
υ.α. 5299/406/12 (Β 2840) όπως ισχύει. 

Όχηµα κατηγορίας Μ1 κλπ 
(Επιµέρους, µεµονωµένη, 
έγκριση) 

Έλεγχος τύπου οχήµατος 2007/46/ΕΚ έως 195/2013  άρθρο 24 
υ.α. 5299/406/12 (Β 2840) όπως ισχύει. 

∆εξαµενές καυσίµων  

(Μ, Ν, Ο) 

Έλεγχος τύπου οχήµατος ως προς τις 
δεξαµενές καυσίµου 

70/221/ΕΟΚ έως 2006/96/ΕΚ Παράρτηµα Ι  

Όχηµα κατηγορίας Μ1 κλπ 
(Οπίσθια προφύλαξη έναντι 
ενσφηνώσεως) 

Έλεγχος τύπου οχήµατος ως προς τις 
διατάξεις προστασίας έναντι 
ενσφηνώσεως άλλου οχήµατος εκ 
των όπισθεν 

70/221/ΕΟΚ   Παράρτηµα ΙΙ όπως τροποποιήθηκε 
µε τις   
79/490/ΕΟΚ 
81/333/ΕΟΚ 
97/19/ΕΚ 
2000/8/ΕΚ 
2006/20/ΕΚ 
2006/96/ΕΚ 
2013/15/ΕΕ 

Οπίσθια προφύλαξη έναντι 
ενσφηνώσεως  

 

Έλεγχος  διάταξης προστασίας έναντι 
ενσφηνώσεως άλλου οχήµατος εκ 
των όπισθεν, θεωρούµενη ως 
χωριστή τεχνική ενότητα 

70/221/ΕΟΚ έως 2013/15/ΕΕ Παράρτηµα ΙΙ  
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Ακολουθεί πίνακας µε τις οδηγίες και τους αντίστοιχους κανονισµούς της ΟΕΕ/ΟΗΕ 

που αφορούν τα οχήµατα και αναφέρονται στην οδηγία 2007/46 όπως ισχύει µέχρι 

σήµερα 
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7.  Νοµοθεσία – Πηγές 

 

7.1 ΦΕΚ – Αποφάσεις-Εγκύκλιοι 

Α. ΚΥΑ. 29949/1841 ΦΕΚ Β 2112 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. 

 

Β. Εγκ. οικ. 21013/2066/11 (Α∆Α: 4ΑΣΒ1-319) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για ορισµό Τεχνικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 

2007/46ΕΕ 

 

Γ. Εγκ οικ.12609/883 (Α∆Α: Β44Υ1-ΣΤ5) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τον ορισµό Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των 

µεµονωµένων εγκρίσεων τύπου 

 

∆.  ΥΑ. 5299/406 ΦΕΚ Β 2840 (Α∆Α: Β43Φ1-ΙΤΜ) Καθορισµός διαδικασιών 

και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης 

ΕΚ τύπου µικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών και 

µεµονωµένης έγκρισης οχηµάτων σύµφωνα µε την 29949/1841/09 κοινή 

υπουργική απόφαση 

 

 

7.2  Internet Sites (Europa-UNECE κ.λπ.) 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-2007-46-

ec_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do?ihmlang=el 

 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs1-20.html 

http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1328&id=&tid=1436 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Κανονισµού – ∆ιαδικασίας 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2007/46/ΕΚ 

 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

 Καθορισµός της εφαρµογής του Κανονισµού – ∆ιαδικασίας, όσον αφορά στον 

έλεγχο οχηµάτων στα πλαίσια της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειµένου αυτά να 

λάβουν µεµονωµένη έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου µικρής σειράς.  

   

 

2.  ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Εργασίες ελέγχου οχηµάτων στα πλαίσια της Τεχνικής Υπηρεσίας κατηγορίας 

Α, Β, Γ ή ∆ σύµφωνα µε τους ορισµούς της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.   

 

 Συγκεκριµένα αυτός ισχύει για: 

� Κατηγορία Α: πραγµατοποίηση δοκιµών  

� Κατηγορία Β: εποπτεία δοκιµών  

� Κατηγορία Γ: αξιολόγηση/παρακολούθηση των διαδικασιών του 

κατασκευαστή στα πλαίσια της συµµόρφωσης παραγωγής  

� Κατηγορία ∆: εποπτεία/διενέργεια δοκιµών στα πλαίσια της συµµόρφωσης 

παραγωγής 

 

όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.  

 

 Για τις ακόλουθες κατηγορίες οχηµάτων: 

� Κατηγορία Μ 

� Κατηγορία Ν 

� Κατηγορία Ο 

� Κατηγορία οχηµάτων ειδικής χρήσης 

 

όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.  
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3.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Έγκριση Τύπου  

Τύπος Οχήµατος  

Όχηµα (βασικό / ηµιτελές / ολοκληρωµένο /    

             / πλήρες / τέλους σειράς)                     

Εγκριτική Αρχή 

Σύστηµα 

Κατασκευαστικό στοιχείο 

Τεχνική Υπηρεσία                                                 

∆ελτίο Πληροφοριών 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Ορίζονται στο 

άρθρο 3 της οδηγίας 

2007/46/ΕΚ 

 

 

4. ΦΑΣΕΙΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

4.1  ΦΑΣΗ Α - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 Ενηµέρωση του κατασκευαστή («πελάτη») για το νοµοθετικό πλαίσιο στο 

οποίο εµπίπτει το προϊόν του. 

 Αποστολή σχετικής φόρµας αίτησης ελέγχου στον πελάτη και επιστροφή 

της αίτησης συµπληρωµένης µε τα απαραίτητα στοιχεία (κατηγορία 

οχήµατος, κατηγορία έγκρισης τύπου: αρχική / αναθεώρηση / επέκταση / 

τροποποίηση / διόρθωση / διακοπή,  µεµονωµένη / µικρής σειράς, 

διαδικασία έγκρισης τύπου: σε διαδοχικά στάδια / σε ένα στάδιο / µεικτή, 

είδος οχήµατος: ηµιτελές / πλήρες / ολοκληρωµένο)  

 

4.2  ΦΑΣΗ Β -  ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Αποστολή προσφοράς στον πελάτη. Ενυπόγραφη αποδοχή της 

προσφοράς έχει την ισχύ σύµβασης.  
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4.3.  ΦΑΣΗ Γ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

4.3.1  Γενικά  

Υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόµενου κατασκευαστή στη ∆ιεύθυνση 

Τεχνολογίας Οχηµάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 

(∆ΤΟ/ΥΜΕ).  

Πριν από τη διενέργεια ελέγχου, ο κατασκευαστής αποστέλλει 

συµπληρωµένο το Πληροφοριακό ∆ελτίο του οχήµατος, τα σχέδια αυτού 

καθώς και εκθέσεις ελέγχου (test reports) ή/και πιστοποιητικά 

(certificates) συστηµάτων ή κατασκευαστικών στοιχείων, τα οποία 

πρόκειται να τοποθετηθούν στο προς έγκριση όχηµα.  

Ανάλογα µε την κατηγορία έγκρισης τύπου, πραγµατοποιείται έλεγχος 

των οχηµάτων ως ακολούθως: 

 

4.3.2   Μεµονωµένη έγκριση τύπου 
(1)

 

 

      α. έλεγχος του ολοκληρωµένου οχήµατος, ο οποίος περιλαµβάνει: 

            - οπτικό έλεγχο, 

        - σύγκριση των επιµέρους συστηµάτων µε τα προσκοµισθέντα test 

reports και certificates 

            - µετρήσεις µαζών και διαστάσεων 

            - ενδεχόµενους υπόλοιπους ελέγχους που έχουν εφαρµογή, σύµφωνα 

µε τα Παραρτήµατα ΙV της ΧΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ  

             

      β.  φωτογράφιση: 

            - του οχήµατος από µπροστά και πίσω υπό γωνία 45
ο
 

            - των πινακιδίων κάθε σταδίου κατασκευής του οχήµατος 

            - του χαραγµένου αριθµού πλαισίου του οχήµατος VIN  
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4.3.3 Έγκριση τύπου µικρής σειράς 
(1)

 

 

α.  έλεγχος της συµµόρφωσης της διαδικασίας παραγωγής, η οποία 

περιλαµβάνει την αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης της 

ποιότητας (αρχική αξιολόγηση) ή/και επαλήθευση των ελέγχων που 

αφορούν στο αντικείµενο της έγκρισης και στο προϊόν, σύµφωνα µε 

το Παράρτηµα Χ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 

 

β. έλεγχος ικανού δείγµατος οχηµάτων σε διάφορα στάδια παραγωγής 

(αρχικό, ενδιάµεσο, τελικό), όσον αφορά σε: 

             - οπτικό έλεγχο αυτού, 

         - σύγκριση των επιµέρους συστηµάτων µε τα προσκοµισθέντα test 

reports και certificates 

             - µετρήσεις µαζών και διαστάσεων 

             - ενδεχόµενους υπόλοιπους ελέγχους που έχουν εφαρµογή, σύµφωνα 

µε τα Παραρτήµατα ΙV της ΧΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ  

 

      γ.  φωτογράφιση: 

          - ενός πλήρους οχήµατος ανά στάδιο κατασκευής από µπροστά και 

πίσω υπό γωνία 45
ο
 

            - των πινακιδίων κάθε σταδίου κατασκευής του οχήµατος 

   - του χαραγµένου αριθµού πλαισίου του συγκεκριµένου οχήµατος VIN  

 

4.3.4 Φύλλα δοκιµών – Έκθεση ελέγχου (test report) 

 

Κατά την πραγµατοποίηση του ελέγχου συµπληρώνονται τα σχετικά 

φύλλα δοκιµών.   

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται σχετική έκθεση ελέγχου, η 

οποία υποβάλλεται µαζί µε το σφραγισµένο από την ΤΥ πληροφοριακό 

δελτίο Στην αρµόδια Εγκριτική Αρχή, ήτοι στο Τµήµα Εγκρίσεων Τύπου 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογίας Οχηµάτων του Υπουργείου Μεταφορών κι 

Επικοινωνιών, από την οποία εκδίδεται και η αντίστοιχη έγκριση τύπου.  
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5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΕΝΤΥΠΑ   

 

         5.1. Νόµοι – Οδηγίες – Πρότυπα  

1. Οδηγία 2007/46/ΕΚ (ΚΥΑ 29949/1841/09 – ΦΕΚ Β’2112/29.9.2009) 

– Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των 

µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους, και των 

συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών 

µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (οδηγία πλαίσιο) 

2. YA 5299/406/12 (ΦΕΚ Β’2840/23.10.2012) – Καθορισµός 

διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης 

ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου µικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου 

µικρών σειρών και µεµονωµένης έγκρισης οχηµάτων σύµφωνα µε την 

29949/1841/09 κοινή υπουργική απόφαση. 

 

5.2. Έντυπα, Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις 

 

- Περιγραφή θέσης εργασίας  

- Αίτηση κατασκευαστή  

- Φύλλα δοκιµών  

- Έκθεση Ελέγχου (test report)  

- Έκθεση αξιολόγησης συστήµατος / συµµόρφωσης παραγωγής 

 

 

6. ΑΡΧΕΙΑ 

 

Όλα τα συµπληρωµένα Έντυπα της §5.2. 

Όλη η σχετική αλληλογραφία µε τους πελάτες. 

Ο χρόνος τήρησης των αρχείων ανέρχεται στα δέκα (10) έτη. 

 
(1)  : Ανάλογα για τις λοιπές κατηγορίες εγκρίσεων τύπου



Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης  
 

 

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 46/53 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

Υπόδειγµα Τεχνικής Έκθεσης 
 

Ακολουθεί υπόδειγµα Έκθεσης δοκιµης, σε γκρί φόντο και µε καταλληλη 

αρίθµιση παρουσιάζεται ένας τρόπος συµµόρφωσης προς σηµεία της 

παραγράφου 4.5.1. 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ   (4.5.1.1.a) 
Θέση Οπίσθιας Πινακίδας Κυκλοφορίας  (4.5.1.1.) 

 
 
Αύξων Αριθµός : (4.5.1.1.c)     Ηµεροµηνία έκδοσης 
Έκθεσης:  
 
 
Φορέας Ελέγχου : (4.5.1.1.b)      
∆ιεύθυνση : (4.5.1.1.b)       
 
Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και ∆ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικής Έγκρισης 
Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας O (όπως αναφέρονται στην 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ. 21013/2066/11) και βασίστηκε στις απαιτήσεις του Κανονισµού 
(ΕΕ) 1003/2010:( 4.5.1.1.e) 
 
Είδος Ελέγχου: Αρχική      Χ       Επαναληπτική ------------ Επέκταση ------------ (4.5.1.1.e) 
ΑΛΛΟ (π.χ. Αναθεώρηση, Τροποποίηση, Συµπλήρωση, ∆ιόρθωση) ------------- 
 
Τοποθεσία έλεγχου :( 4.5.1.1.b)      
Ηµεροµηνία Ελέγχου:( 4.5.1.1.g)      
 
 
Κατασκευαστής :( 4.5.1.1.d)      
∆ιεύθυνση :(4.5.1.1.d)       
 
Κατηγορία / Τύπος Οχήµατος(4.5.1.1.f)     
Παραλλαγή(4.5.1.1.f)       
Εκδόσεις Παραλλαγής(4.5.1.1.f)     
         
Είδος Ρυµουλκούµενου : (4.5.1.1.f)     
 
 

1 ∆εδοµένα ελέγχου: 
 

1.1 Συνθήκες Ελέγχου: 
 
Όχηµα προς Έλεγχο:( 4.5.1.1.f + 4.5.1.4.β)     
 
Μάζα οχήµατος: (4.5.1.1.f + 4.β)     
 
Μέγιστη Τεχνικά επιτρεπόµενη Μάζα:( 4.5.1.1.f + 4.5.1.4.β)   
 
Αναγνωριστικός Αριθµός οχήµατος:( 4.5.1.1.f + 4.5.1.4.α)   
 
Ελαστικά Επίσωτρα:( 4.5.1.1.f + 4.5.1.4.β)     
 
Πίεση ελαστικών:( 4.5.1.1.f + 4.5.1.4.β)     
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Σώτρα:( 4.5.1.1.f + 4.5.1.4.β)       
 
Άξονες: (4.5.1.1.f + 4.5.1.4.β)      

 
 
(4.5.1,1.c) 
Κωδικοποίηση εντύπου  
  Σελίδα 1 από 3 

1.2 Όργανα Μέτρησης (4.5.1.4.γ) 
 

Μετροταινία:     Αριθµός Πιστοποιητικού  
/ακρίβεια µέτρησης (όπου είναι 

απαραίτητο) 
Μοιρογνωµόνιο:    Αριθµός Πιστοποιητικού  

/ ακρίβεια µέτρησης (όπου είναι 
απαραίτητο)  

Όργανο Ελέγχου Καθετότητας 
 
Ελεγκτήρες γωνιών    5

Ο
, 10

Ο
, 15

Ο
,25

Ο
,30

Ο
,45

Ο
,60

Ο
,80

Ο
 

 
Οµοίωµα Πινακίδας Κυκλοφορίας  ∆ιαστάσεων: Μήκος …..mm, 
Ύψος….mm 

 
Οι παρακάτω έλεγχοι έγιναν σύµφωνα µε την ∆ιαδικασία ∆οκιµής της παραγράφου 2 
του παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) 1003/2010.(4.5.1.1.f) 

 

1.3 Αποτελέσµατα Ελέγχων(4.5.1.1.i  + 4.5.1.4.δ) 
 
1.3.1 Σχήµα και ∆ιαστάσεις της Θέσης  

της Οπίσθιας Πινακίδας Κυκλοφορίας  
(µέρος 1,1 του παραρτήµατος ΙΙ  
του Κανονισµού (ΕΕ) 1003/2010):  
 

 
Στην Προβλεπόµενη θέση της πινακίδας τοποθετήθηκε το οµοίωµα πινακίδας και ελέχθησαν 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά; 
 
1.3.2 Τοποθέτηση και στερέωση της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας. 
 
1.3.2.1 Θέση της πινακίδας ως προς το  

διάµηκες µέσο επίπεδο του οχήµατος:  
(µέρος 1,2,1,1 του παραρτήµατος ΙΙ  
του Κανονισµού (ΕΕ) 1003/2010): Το σηµείο του κέντρου της πινακίδας 

δεν βρίσκεται προς τα δεξιά του 
διαµήκους µέσου επιπέδου του 
οχήµατος. 

 
Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 
µέρους 1,2,1,1 του παραρτήµατος ΙΙ 
του Κανονισµού (ΕΕ) 
1003/2010(4.5.1.4.στ) 

 
1.3.2.2 Θέση της πινακίδας ως προς το  

κατακόρυφο διάµηκες επίπεδο του  
οχήµατος (µέρος 1,2,1,2 του παραρτήµατος ΙΙ  
του Κανονισµού (ΕΕ) 1003/2010):  

 
 
1.3.2.3 Θέση της πινακίδας ως προς το  

κατακόρυφο εγκάρσιο επίπεδο 
(µέρος 1,2,1,3 του παραρτήµατος ΙΙ  
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του Κανονισµού (ΕΕ) 1003/2010):  
 

 
1.3.2.4 Ύψος της πινακίδας από την 

επιφάνεια του εδάφους 
(µέρος 1,2,1,4 του παραρτήµατος ΙΙ  
του Κανονισµού (ΕΕ) 1003/2010): Το ύψος της κάτω ακµής της 

πινακίδας από την επιφάνεια του 
εδάφους δεν είναι µικρότερο από 
0,30 m(4.5.1.4.δ) 

 
 Το ύψος της επάνω ακµής της 

πινακίδας από την επιφάνεια του 
εδάφους δεν  υπερβαίνει το 1,20 
m(4.5.1.4.δ) 

(4.5.1,1.c) 
Κωδικοποίηση εντύπου   Σελίδα 2 από 3 

 
 Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 

µέρους 1,2,1,4 του παραρτήµατος ΙΙ 
του Κανονισµού (ΕΕ) 
1003/2010(4.5.1.4.ε) 

 
1.3.2.5 Γεωµετρική ορατότητα  

(µέρος 1,2,1,5 του παραρτήµατος ΙΙ  
του Κανονισµού (ΕΕ) 1003/2010):  

 

1.3.2.6  Ο χώρος µεταξύ των ακµών της τοποθετηµένης και στερεωµένης πινακίδας 
κυκλοφορίας και της πραγµατικής επιφάνειας του χώρου της πινακίδας κυκλοφορίας δεν 
υπερβαίνει τα 5,0 mm κατά µήκος όλου του περιγράµµατος της πινακίδας κυκλοφορίας. 
(4.5.1.4.στ) 

 
 
 

2. Συµπεράσµατα:(4.5.1.4.θ) 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις της παραγράφου 1 του 
παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) 1003/2010. 

 
 
Η Έκθεση ∆οκιµής αποτελείται από 3 σελίδες (4.5.1,1.c) 
 
 
 

Ηµεροµηνία :        
 

Ο Επιθεωρητής     Ο Επικεφαλής 
Επιθεωρητής(4.5.1,1.j) 
 
         
        
 
 
 
(4.5.1,1.c) 
Κωδικοποίηση εντύπου   Σελίδα 3 από 3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Υπόδειγµα Φύλλου ∆οκιµών 
 

Ο∆ΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Θέση Οπίσθιας Πινακίδας Κυκλοφορίας (Κατηγορία Ο) 

 

 

Ηµεροµηνία ελέγχου: ………………. 
       Τοποθεσία έλεγχου : ……………….. 
Φορέας Ελέγχου :      

 
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ∆ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση 
Εθνικής Έγκρισης Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας Ο (όπως 
αναφέρονται στην ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ. 21013/2066/11 βασισµένη στον κανονισµό (ΕΕ) 
αριθµ 1003/2010: 
 
Είδος Ελέγχου: Αρχική.......... Επαναληπτική.......... Επέκταση..........  
ΑΛΛΟ (π.χ. Αναθεώρηση, Τροποποίηση, Συµπλήρωση, ∆ιόρθωση) .......... 
 
Κατασκευαστής : 
 
∆ιεύθυνση Κατασκευαστή : 
 
Κατηγορία Οχήµατος: 
 
Είδος Οχήµατος: 
 
Τύπος Οχήµατος: 
 
Παραλλαγές / Εκδόσεις Οχήµατος: 
 
 

1 ∆εδοµένα ελέγχου: 
 
 

1.1 Συνθήκες Ελέγχου: 
 
Όχηµα προς Έλεγχο:     

 
Αναγνωριστικός Αριθµός οχήµατος:   
 
Ελαστικά Επίσωτρα:     
 
Πίεση ελαστικών:     
 
Σώτρα:       
 
 

1.2 Όργανα Μέτρησης  
 

Μετροταινία:      
 
Μοιρογνωµόνιο:     
 
Όργανο Ελέγχου Καθετότητας 
 
Ελεγκτήρες γωνιών 
 
Οµοίωµα Πινακίδας  
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1.3 Αποτελέσµατα Ελέγχων 
 

 
Αντικείµενο Ελέγχου  Α ΜΑ ΜΕ Παρατηρήσεις  

Απαιτήσεις, σύµφωνα µε το παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 
1003/2010 όσον αφορά το χώρο τοποθέτησης και τη στερέωση των 
οπίσθιων πινακίδων κυκλοφορίας (η παρακάτω αρίθµηση είναι σύµφωνη µε την 

αρίθµηση του κανονισµού): 
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1.1. Σχήµα και διαστάσεις του χώρου 
τοποθέτησης της οπίσθιας πινακίδας 
κυκλοφορίας.  

1.1.1. Ο χώρος τοποθέτησης 
περιλαµβάνει µία επίπεδη ή σχεδόν 
επίπεδη ορθογώνια επιφάνεια µε τις 
ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις:  

είτε  

πλάτος: 520 mm  

ύψος: 120 mm  

είτε  

πλάτος: 340 mm  

ύψος: 240 mm  

    

1.1.3. Η επιφάνεια που θα καλυφθεί 
από την πινακίδα κυκλοφορίας 
µπορεί να έχει προεξοχές µε την 
προϋπόθεση ότι δεν εξέχουν 
περισσότερο από 5,0 mm ως προς 
την ονοµαστική επιφάνεια. ∆εν 
λαµβάνονται υπόψη τα επιθέµατα 
από πολύ µαλακά υλικά, όπως αφρός 
ή τσόχα, που σκοπό έχουν την 
απορρόφηση των κραδασµών της 
πινακίδας κυκλοφορίας. 

    

1.2. Τοποθέτηση και στερέωση της 
οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 

    

1.2.1. Ο χώρος τοποθέτησης είναι 
τέτοιος ώστε η πινακίδα κυκλοφορίας, 
µετά τη στερέωσή της σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, να έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

    

1.2.1.1. Θέση της πινακίδας ως 
προς το διάµηκες µέσο επίπεδο 
του οχήµατος:  

 
1.2.1.1.1. Το σηµείο του κέντρου της 
πινακίδας δεν πρέπει να βρίσκεται 
προς τα δεξιά του διαµήκους µέσου 
επιπέδου του οχήµατος. 

    

1.2.1.2. Θέση της πινακίδας ως 
προς το κατακόρυφο διάµηκες 
επίπεδο του οχήµατος:  

1.2.1.2.1. Η πινακίδα πρέπει να είναι 
κάθετη προς το διάµηκες επίπεδο του 
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οχήµατος.  

1.2.1.2.2. Η αριστερή ακµή της 
πινακίδας δεν πρέπει να βρίσκεται 
αριστερά από το κατακόρυφο 
επίπεδο το οποίο είναι παράλληλο 
προς το διάµηκες µέσο επίπεδο του 
οχήµατος και αγγίζει την ακραία 
εξωτερική ακµή του οχήµατος. 

1.2.1.3. Θέση της πινακίδας ως 
προς το κατακόρυφο εγκάρσιο 
επίπεδο:  

1.2.1.3.1. Η πινακίδα µπορεί να έχει 
κλίση προς το κατακόρυφο:  

1.2.1.3.1.1. Όχι µικρότερη από – 5° 
και όχι µεγαλύτερη από 30°, µε την 
προϋπόθεση ότι το ύψος της επάνω 
ακµής της πινακίδας δεν είναι 
περισσότερο από 1,20 m από την 
επιφάνεια του εδάφους·  

1.2.1.3.1.2. Όχι µικρότερη από – 15° 
και όχι µεγαλύτερη από 5°, µε την 
προϋπόθεση ότι το ύψος της επάνω 
ακµής της πινακίδας δεν είναι 
περισσότερο από 1,20 m από την 
επιφάνεια του εδάφους · 

    

1.2.1.4. Ύψος της πινακίδας από 
την επιφάνεια του εδάφους:  

1.2.1.4.1. Το ύψος της κάτω ακµής 
της πινακίδας από την επιφάνεια του 
εδάφους δεν πρέπει να είναι 
µικρότερο από 0,30 m·  

1.2.1.4.2. Το ύψος της επάνω ακµής 
της πινακίδας από την επιφάνεια του 
εδάφους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
1,20 m· Ωστόσο, εάν για πρακτικούς 
λόγους δεν είναι δυνατή η 
συµµόρφωση µε τη διάταξη για το 
ύψος, λόγω της κατασκευής του 
οχήµατος, το µέγιστο ύψος µπορεί να 
υπερβαίνει το 1,20 m, µε την 
προϋπόθεση ότι είναι όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στο όριο αυτό επιτρέπουν 
τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
του οχήµατος και σε καµία 
περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 2,00 m. 

    

1.2.1.5. Γεωµετρική ορατότητα:     

1.2.1.5.1. Εάν το ύψος της επάνω 
ακµής της πινακίδας από την 
επιφάνεια του εδάφους δεν 
υπερβαίνει το 1,20 m, η πινακίδα 
πρέπει να είναι ορατή σε όλο το 
χώρο, καθώς και µέσα στα ακόλουθα 
τέσσερα επίπεδα:  

— τα δύο κατακόρυφα επίπεδα που 
διέρχονται από τις δύο πλευρικές 
ακµές της πινακίδας και σχηµατίζουν 
προς το εξωτερικό γωνία 30° µε το 
διάµηκες µέσο επίπεδο του οχήµατος,  
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— το επίπεδο που διέρχεται από την 
επάνω ακµή της πινακίδας και 
σχηµατίζει προς τα επάνω γωνία 15° 
µε το οριζόντιο επίπεδο,  

— το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται 
από την κάτω ακµή της πινακίδας. 

1.2.1.5.2. Εάν το ύψος της επάνω 
ακµής της πινακίδας από την 
επιφάνεια του εδάφους υπερβαίνει το 
1,20 m, η πινακίδα πρέπει να είναι 
ορατή σε όλο το χώρο, καθώς και 
µέσα στα ακόλουθα τέσσερα επίπεδα:  

— τα δύο κατακόρυφα επίπεδα που 
διέρχονται από τις δύο πλευρικές 
ακµές της πινακίδας και σχηµατίζουν 
προς το εξωτερικό γωνία 30° µε το 
διάµηκες µέσο επίπεδο του οχήµατος,  

— το επίπεδο που διέρχεται από την 
επάνω ακµή της πινακίδας και 
σχηµατίζει προς τα επάνω γωνία 15° 
µε το οριζόντιο επίπεδο,  

— το επίπεδο που διέρχεται από την 
κάτω ακµή της πινακίδας και 
σχηµατίζει προς τα κάτω γωνία 15° µε 
το οριζόντιο επίπεδο. 

    

1.2.1.6. Ο χώρος µεταξύ των ακµών 
της τοποθετηµένης και στερεωµένης 
πινακίδας κυκλοφορίας και της 
πραγµατικής επιφάνειας του χώρου 
της πινακίδας κυκλοφορίας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 5,0 mm κατά 
µήκος όλου του περιγράµµατος της 
πινακίδας κυκλοφορίας. 

    

1.2.1.6.1. Οι διαστάσεις του χώρου 
είναι δυνατόν τοπικά να υπερβαίνουν 
τις ανώτατες τιµές που ορίζουν οι 
προδιαγραφές εάν η µέτρηση γίνεται 
σε οπή ή κενό της επιφάνειας µε 
πλέγµα που φέρει µοτίβο ή µεταξύ 
των παράλληλων ράβδων επιφάνειας 
µε σχάρα. 

    

1.2.2. Η πραγµατική θέση και το 
σχήµα της τοποθετηµένης και 
στερεωµένης πινακίδας κυκλοφορίας 
όπως καθορίζεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1.2, ιδίως η τελική ακτίνα 
καµπυλότητάς της, λαµβάνονται 
υπόψη όσον αφορά τις απαιτήσεις για 
το σύστηµα φωτισµού της οπίσθιας 
πινακίδας κυκλοφορίας. 

    

1.2.3. Εάν ο χώρος τοποθέτησης της 
οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 
επισκιάζεται µέσα στα επίπεδα 
γεωµετρικής ορατότητας λόγω της 
εγκατάστασης οποιουδήποτε 
συστήµατος µηχανικής ζεύξης, το 
γεγονός αυτό θα πρέπει να 
σηµειώνεται στην έκθεση δοκιµής και 
να αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
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έγκρισης τύπου ΕΚ. 

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ     

2.1. Προσδιορισµός της 
κατακόρυφης κλίσης και του 
ύψους της πινακίδας κυκλοφορίας 
από την επιφάνεια του εδάφους. 

    

2.1.1. Το όχηµα τοποθετείται σε 
οµαλή επιφάνεια εδάφους µε τη µάζα 
οχήµατος προσαρµοσµένη στη µάζα 
σε θέση πορείας του οχήµατος που 
έχει δηλώσει ο κατασκευαστής, αλλά 
χωρίς τον οδηγό, πριν γίνουν οι 
µετρήσεις.  

2.1.2. Εάν το όχηµα είναι 
εξοπλισµένο µε υδροπνευµατική, 
υδραυλική ή πνευµατική ανάρτηση ή 
διάταξη αυτόµατης επαναφοράς 
αναλόγως του φορτίου, δοκιµάζεται 
µε την ανάρτηση ή τη διάταξη στην 
κανονική κατάσταση λειτουργίας που 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή.  

2.1.3. Εάν η πινακίδα κυκλοφορίας 
είναι στραµµένη προς τα κάτω, το 
αποτέλεσµα της µέτρησης που αφορά 
την κλίση εκφράζεται µε αρνητικό 
αριθµό. 

    

2.2. Οι µετρήσεις των προεξοχών 
γίνονται κατακόρυφα και απευθείας 
προς την ονοµαστική επιφάνεια που 
πρόκειται να καλυφθεί από την 
πινακίδα κυκλοφορίας. 

    

2.3. Η µέτρηση του χώρου µεταξύ της 
ακµής της τοποθετηµένης και 
στερεωµένης πινακίδας κυκλοφορίας 
και της πραγµατικής επιφάνειας 
γίνεται κατακόρυφα και απευθείας 
προς την πραγµατική επιφάνεια που 
πρόκειται να καλυφθεί από την 
πινακίδα κυκλοφορίας. 

    

2.4. Η πινακίδα κυκλοφορίας που 
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της 
συµµόρφωσης έχει το ένα από τα δύο 
µεγέθη που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.1.1. 
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