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ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

 

3η Έκδοση 8/11/2013 
15 Αντοχή Καθισµάτων Προσθήκη προδιαγραφών για σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων 

19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας Προσθήκη προδιαγραφών για σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων 

31 Ζώνες Ασφαλείας Προσθήκη προδιαγραφών για σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων 

48 Μάζα και ∆ιαστάσεις Τροποποίηση των προδιαγραφών για τα σχολικά µεταφοράς νηπίων 

52γ ∆ιαθέσιµος χώρος των Επιβατών Τροποποίηση των προδιαγραφών για τα σχολικά µεταφοράς νηπίων 

52ιε Καθίσµατα επιβατών και χώρος για 
καθήµενους 

Τροποποίηση των προδιαγραφών για τα σχολικά µεταφοράς νηπίων 

 

 

 



 
01 ΘΟΡΥΒΟΣ 

1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ1,Ν1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1.Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

2.Φύλλο ∆οκιµών 
(εάν τα απαραίτητα 
για την επιθεώρηση 
στοιχεία δε 
προκύπτουν από το 
Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου 
Ε.Κ). 

 

Ολοκληρωµένα οχήµατα που δεν βασίζονται σε οχήµατα 
ίδιας κατηγορίας είναι δυνατό να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία ανήκει το βασικό 
όχηµα 

Τα πιστοποιητικά ή τα φύλλα δοκιµών του βασικού ή του 
ηµιτελούς οχήµατος είναι αποδεκτά. 

Σε περίπτωση οχήµατος Μ1: Πιστοποιητικό βασικού 
οχήµατος κατηγορίας Ν1 είναι σε κάθε περίπτωση 
αποδεκτό Πιστοποιητικό βασικού οχήµατος κατηγορίας 
Ν2 είναι αποδεκτό µε την προϋπόθεση ότι η ΜΑΜΦΟ 
υπερβαίνει 3500Kg 

Στις περιπτώσεις τροχόσπιτου, ασθενοφόρου ή 
νεκροφόρας, όπου υπάρχει πιστοποιητικό, είναι αποδεκτή 
αλλαγή µέχρι και 2 µέτρα στο µήκος του σωλήνα 
εξαγωγής καυσαερίων µετά τον τελευταίο σιγαστήρα, 
χωρίς να απαιτείται νέα δοκιµή θορύβου 

Επιθεώρηση: 

Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης 
δοκιµής µε τον µοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σηµείο και τον 
συµπλέκτη συµπλεγµένο. 

Το ύψος του µικροφώνου του οργάνου µέτρησης επάνω 
από το έδαφος πρέπει να είναι ίδιο µε το ύψος του σωλήνα 
εξαγωγής των καυσαερίων της εξάτµισης και, σε κάθε 

1.Το σύστηµα εξάτµισης πρέπει να είναι αναρτηµένο ασφαλώς 

2. Τα επιµέρους στοιχεία του συστήµατος εξάτµισης πρέπει να είναι 
ασφαλή. 

3. ∆εν πρέπει να υπάρχουν διαρροές από σύστηµα εξαγωγής 
καυσαερίων  

4. Το σύστηµα εξάτµισης πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε 
σιγαστήρα.  

5. Η µετρούµενη στάθµη θορύβου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
99dbA. 

 



 
01 ΘΟΡΥΒΟΣ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ1,Ν1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

περίπτωση, ίσο τουλάχιστον µε 0,2 m. 
Το µικρόφωνο πρέπει να είναι στραµµένο προς το στόµιο 
της ροής καυσαερίων και να βρίσκεται σε απόσταση 0,5 m 
από αυτό 
Ο άξονας της µέγιστης ευαισθησίας του µικροφώνου 
πρέπει να είναι παράλληλος µε το έδαφος και να 
σχηµατίζει γωνία 45° ± 10° µε το κατακόρυφο επίπεδο που 
περιέχει την κατεύθυνση της ροής αερίων. Πρέπει να 
τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του ηχοµέτρου 
σχετικά µε τον συγκεκριµένο άξονα. Όσον αφορά το 
επίπεδο, το µικρόφωνο τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται η µέγιστη απόσταση από το διάµεσο επίπεδο 
συµµετρίας του οχήµατος. Σε περίπτωση αµφιβολίας, 
επιλέγεται η πλέον αποµακρυσµένη θέση από το 
περίγραµµα του οχήµατος. 
Ο κινητήρας λειτουργεί µε σταθερή ταχύτητα της τάξης 
των ¾ S. Η συνθήκη αυτή ισχύει τόσο για κινητήρες 
ελεγχόµενης ανάφλεξης όσο και για πετρελαιοκινητήρες. 
Ως «ονοµαστική ταχύτητα κινητήρα, S» νοούνται οι 
δηλωµένες στροφές του κινητήρα ανά min (rpm), στις 
οποίες ο κινητήρας αναπτύσσει τη µέγιστη ονοµαστική 
καθαρή ισχύ  
Σηµείωση 1: Κατασκευαστικές οπές αποστράγγισης του 
συστήµατος είναι επιτρεπτές 
Σηµείωση 2: Στην περίπτωση εξάτµισης µε δύο ή 
περισσότερους σωλήνες τοποθετηµένους σε απόσταση 
µικρότερη των 0,3 m και συνδεδεµένους στον ίδιο 



 
01 ΘΟΡΥΒΟΣ 

3 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ1,Ν1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

σιγαστήρα, διενεργείται µία µόνο µέτρηση η θέση του 
µικροφώνου προσδιορίζεται σε σχέση µε το σωλήνα που 
βρίσκεται πλησιέστερα στη µία ακραία επιφάνεια του 
οχήµατος ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος 
σωλήνας, µε το σωλήνα που βρίσκεται τοποθετηµένος στο 
υψηλότερο σηµείο επάνω από το έδαφος. 
Σηµείωση 3: Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η 
ταχύτητα S, η µέτρηση πραγµατοποιείται στα 2/3 της 
µέγιστης ταχύτητας του οχήµατος. 
 

 



 
01 ΘΟΡΥΒΟΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1.Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

2.Φύλλο ∆οκιµών 
(εάν τα απαραίτητα 
για την επιθεώρηση 
στοιχεία δε 
προκύπτουν από το 
Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου 
Ε.Κ). 

 

∆ιασφαλίζεται ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
ανταποκρίνονται στο όχηµα το οποίο παρουσιάζεται για 
έλεγχο. 

Σηµείωση 1: Μόνο µια ελάχιστη τροποποίηση του 
συστήµατος εξάτµισης επιτρέπεται. Στην περίπτωση 
περαιτέρω τροποποίησης ο θόρυβος επανεκτιµάται µε 
δοκιµή εν στάση. 

Ελάχιστη τροποποίηση σηµαίνει: 

Αλλαγή στο µήκος του σωλήνα εξαγωγής καυσαερίων 
µετά τον τελευταίο σιγαστήρα άνω των 2 µέτρων. 
(Οποιαδήποτε αλλαγή µέχρι και 2 µέτρα, επιτρέπεται 
χωρίς να απαιτείται νέα δοκιµή θορύβου). 

Οποιαδήποτε αλλαγή στο µήκος του σωλήνα εξαγωγής 
καυσαερίων πριν τον τελευταίο σιγαστήρα. 

 Οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή της κατεύθυνσης της 
εξόδου του σωλήνα εξαγωγής καυσαερίων. π.χ αρχικά η 
έξοδος ήταν στο πλάι και µετά τη διασκευή τοποθετείται 
στο πίσω µέρος. 

Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή πέραν του ενεργού µήκους του 
σωλήνα εξαγωγής καυσαερίων, π.χ. τοποθέτηση νέου 
σιγαστήρα ή άλλου εξαρτήµατος, αλλαγή διαµέτρου κ.λ.π, 
σηµαίνει ότι απαιτείται νέα δοκιµή έγκρισης του οχήµατος 

1. Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή 
τεκµηρίωση της συµφωνίας του µε τα απαιτητά για τις εκποµπές 
θορύβου πρότυπα. 

2. Το σύστηµα εξάτµισης πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε 
σιγαστήρα. 

3. Το σύστηµα εξάτµισης πρέπει να είναι αναρτηµένο ασφαλώς.  

4. Τα επιµέρους στοιχεία του συστήµατος εξάτµισης πρέπει να είναι 
ασφαλή. 

5. Η έξοδος του συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να 
τοποθετείται έτσι ώστε τα εκπεµπόµενα καυσαέρια να µην 
προκαλούν βλάβη σε άλλα µέρη του οχήµατος ή να θέσουν σε 
κίνδυνο τους επιβαίνοντες σε αυτό.  

6. ∆εν πρέπει να υπάρχουν διαρροές από σύστηµα εξαγωγής 
καυσαερίων (βλ. σηµείωση 2) 

7. Όταν το σύστηµα των αερόφρενων έχει υποστεί µετατροπή, θα 
πρέπει σε οποιαδήποτε εξαγωγή υψηλής πίεσης να προσαρµόζεται 
σιγαστήρας, ή να παρέχονται ικανοποιητικές αποδείξεις της 
συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα πρότυπα. (βλ. σηµείωση 3) 

Σε περίπτωση που το σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων έχει 
υποστεί µικρή µετατροπή. 

8. Η µετρούµενη στάθµη θορύβου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 



 
01 ΘΟΡΥΒΟΣ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

αναφορικά µε τις εκποµπές θορύβου.  

Σηµείωση 2: Κατασκευαστικές οπές αποστράγγισης του 
συστήµατος είναι επιτρεπτές.  

Σηµείωση 3: Στην περίπτωση που έχει λάβει χώρα 
τροποποίηση του συστήµατος των αερόφρενων είναι 
απαραίτητη η διεξαγωγή δοκιµής σύµφωνα µε την 
ισχύουσα οδηγία ή επιθεώρησης µε την οποία θα 
πιστοποιείται ότι οι σιγαστήρες των αερόφρενων έχουν 
τοποθετηθεί σε όλα τα πρόσθετα ή τροποποιηµένα 
συστήµατα εξάτµισης των αερόφρενων.  

Σηµείωση 4: Στην περίπτωση που ο ελεγκτής οφείλει να 
προβεί σε δοκιµή θορύβου, πρέπει να ανατρέχει στα 
σχετικά πρότυπα για τις λεπτοµέρειες διεξαγωγής της 
δοκιµής.  

Σηµείωση 5: Στην περίπτωση που ο ελεγκτής έχει 
υπόνοιες ότι τα αποτελέσµατα της δοκιµής θορύβου είναι 
ψευδώς χαµηλά τότε οφείλει να αναζητεί αποδείξεις 
συµµόρφωσης. οφείλουν να προβούν σε δοκιµή θορύβου, 
πρέπει να ανατρέχουν στην κατάλληλη «εντολή εργασίας» 
για τις λεπτοµέρειες διεξαγωγής της δοκιµής.   

99dbA (βλ. σηµειώσεις 4 & 5) 

 

 



 
02 ΕΚΠΟΜΠΕΣ  

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

02 Εκποµπές 2007/715/ΕΚ  88/77/ΕΟΚ  83.05  και  49.04 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

2. Φύλλο ∆οκιµών 
(εάν τα απαραίτητα 
για την επιθεώρηση 
στοιχεία δε 
προκύπτουν από το 
Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου 
Ε.Κ). 

 

∆ιασφαλίζεται ότι το όχηµα που παρουσιάζεται διαθέτει 
επαρκή τεκµηρίωση συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα και ότι δεν έχει υποστεί τροποποιήσεις που να 
ακυρώνουν την έγκριση. 

Η Έγκριση Τύπου Ε.Κ που εκδίδεται για το 
αντιπροσωπευτικό όχηµα βάσης παραµένει ισχύουσα 
ανεξάρτητα από τις αλλαγές του βάρους αναφοράς λόγω 
µετατροπής (π.χ πρόσθεση αµαξώµατος ή θωράκισης). 

Όπου έχουν κατατεθεί τεκµήρια της συµµόρφωσης, 
επιτρέπονται τροποποιήσεις στο σύστηµα εξάτµισης 
δεδοµένου ότι,  

πρόκειται για το σύστηµα εξάτµισης µετά τον τελευταίο 
σιγαστήρα. 

η συσκευή ελέγχου καυσαερίων είναι όµοια µε αυτή που 
έφερε το όχηµα πριν την τροποποίηση (όπως αναφέρεται 
στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ή στο φύλλο δοκιµών) 

 

1. Ένα όχηµα κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν2, Ν3 πρέπει να συνοδεύεται 
από επαρκή τεκµηρίωση συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα πρότυπα 
είτε  

του κανονισµού 715/2007/ΕΚ όπως ισχύει (Euro V και VI) για 
ελαφρά επιβατικά και φορτηγά  

 είτε 

της οδηγίας 2005/55/ΕΚ όπως ισχύει για τα υπόλοιπα οχήµατα 

2. Το σύστηµα εξάτµισης δεν πρέπει να εκπέµπει υπερβολικό καπνό 
ή υδρατµούς οποιουδήποτε χρώµατος, σε σηµείο που να δηµιουργεί 
πρόβληµα, να αποκρύπτει το οπτικό πεδίο των λοιπών χρηστών του 
οδικού δικτύου.  

 



03Α ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

03Α ∆εξαµενές καυσίµων 70/221/ΕΟΚ   2006/20/ΕΚ 34.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, Ν2, 
Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

2. Φύλλο ∆οκιµών (εάν 
τα απαραίτητα για την 
επιθεώρηση στοιχεία δε 
προκύπτουν από το 
Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ). 

 

∆ιασφαλίζεται ότι το όχηµα που παρουσιάζεται έχει 
επαρκή τεκµηρίωση της συµφωνίας του µε τα απαιτητά 
πρότυπα και διενεργεί έλεγχο εγκατάστασης ώστε να 
βεβαιωθεί ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις που να 
αίρουν την τεκµηρίωση συµφωνίας. 

Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις δεξαµενές 
καυσίµων και τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για 
την προώθηση των µηχανοκίνητων οχηµάτων. 

Σηµείωση 1. Όλοι οι τύποι καυσίµων πρέπει να 
συνοδεύονται από Έγκριση Τύπου/ Φύλλο ∆οκιµών. 

Στην περίπτωση υγρών καυσίµων η τεκµηρίωση πρέπει 
να καλύπτει τη δεξαµενή, τη συσκευή εξαερισµού και το 
στόµιο πλήρωσης. 

Στην περίπτωση συστήµατος αερίων καυσίµων η 
έγκριση πρέπει να καλύπτει συνολικά το σύστηµα και να 
είναι κατάλληλη για τον συγκεκριµένο τύπο καυσίµου. 

Κανονισµός 67.01 – Συστήµατα υγραεριοκίνησης  

Κανονισµός 110.00 – Συστήµατα κίνησης µε φυσικό 
αέριο 

 

1. Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή 
τεκµηρίωση της συµφωνίας του µε τα απαιτητά για τις δεξαµενές 
καυσίµων πρότυπα (βλ. σηµείωση 1). 

Έλεγχος εγκατάστασης 

2. Η δεξαµενή καυσίµου δεν πρέπει να τοποθετείται, ή να αποτελεί 
µέρος του θαλάµου των επιβατών ή άλλου αναπόσπαστου από 
αυτόν τµήµατος.  

3. ∆εν πρέπει να υπάρχει οπή στο χώρισµα µεταξύ του θαλάµου των 
επιβατών και της δεξαµενής καυσίµου τέτοιο που να επιτρέπει την 
εισροή καυσίµου στον θάλαµο των επιβατών υπό συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας του οχήµατος. 

4. Το στόµιο πλήρωσης της δεξαµενής δεν πρέπει να τοποθετείται 
στο θάλαµο επιβατών, αποσκευών ή της µηχανής. 

5. Η δεξαµενή καυσίµου πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετηµένη 
στο όχηµα. 

6. Η δεξαµενή καυσίµου πρέπει να είναι τοποθετηµένη στο όχηµα, 
έτσι ώστε να προστατεύεται από φθορά λόγω επαφής µε 
προεξέχοντα µέρη ή αιχµηρές επιφάνειες σε περίπτωση εµπρόσθιας 
ή οπίσθιας κρούσης. 

7. Η δεξαµενή καυσίµου πρέπει να είναι τοποθετηµένη έτσι ώστε να 
µην διατρέχει κίνδυνο να λερωθεί από τα κινούµενα µέρη του 



03Α ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

03Α ∆εξαµενές καυσίµων 70/221/ΕΟΚ   2006/20/ΕΚ 34.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, Ν2, 
Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

οχήµατος, ή να εφάπτεται µε τα γειτονικά µέρη. 

8. Η δεξαµενή δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που θα επέτρεπε 
οποιαδήποτε διαρροή καυσίµου από τη δεξαµενή ή τις σωληνώσεις 
προς το διαµέρισµα επιβαινόντων. 

9. Κάθε στόµιο πλήρωσης καυσίµου ή εξαερισµού δεν πρέπει να 
επιτρέπει έγχυση καυσίµου στο σύστηµα εξάτµισης. 

10. Η συσκευή εξαερισµού που θα τοποθετηθεί στη δεξαµενή 
καυσίµου πρέπει να είναι εγκεκριµένη. 

11. Το πώµα του στοµίου πλήρωσης πρέπει να είναι εγκεκριµένου 
τύπου και να εξασφαλίζει την ικανή σφράγισή του ώστε να είναι 
αδύνατη οποιαδήποτε διαρροή καυσίµου.  

12. Επιβάλλεται η τοποθέτηση µεταλλικής δεξαµενής καυσίµου µε 
δίοδο για την αποφόρτιση του στατικού ηλεκτρισµού, είτε άµεσα 
µέσω των εξαρτήσεων, είτε από ξεχωριστή διάταξη εκκένωσης.  

13. Το πώµα της δεξαµενής θα πρέπει να είναι σταθερά στερεωµένο 
στο όχηµα, ή να έχει τη δυνατότητα κλειδώµατος, όπου το κλειδί θα 
αφαιρείται µόνο όταν το πώµα είναι κλειδωµένο. 

 



03Β ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

03Β ∆ιατάξεις οπίσθιας προφύλαξης 70/221/ΕΟΚ   2006/20/ΕΚ 34.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, 
Μ3,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

2. Φύλλο ∆οκιµών 
(εάν τα απαραίτητα 
για την επιθεώρηση 
στοιχεία δε 
προκύπτουν από το 
Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου 
Ε.Κ). 

 

Ένα όχηµα δεν απαιτείται να είναι εφοδιασµένο µε 
διάταξη οπίσθιας προφύλαξης, εφόσον η οπίσθια δοµή του 
οχήµατος είναι τέτοια που να µην επιτρέπει την 
ενσφήνωση µικρότερου οχήµατος. 

Ξεχωριστή διάταξη απαιτείται στην  περίπτωση που η 
απόσταση της οπίσθιας δοµής του οχήµατος από το 
έδαφος, µετρούµενη κατά µήκος του οπίσθιου άξονα και 
σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 100 από το έξωθεν άκρο 
είναι µικρότερη των 550mm. Η παραπάνω απαίτηση 
πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον σε µια απόσταση που 
δεν ξεπερνά τα 450 µετρούµενη από το πίσω µέρος του 
οχήµατος και προς το εσωτερικό αυτού. 

Σηµείωση 1: Η συµµόρφωση του οχήµατος µε τα 
προαναφερθέντα αποδεικνύεται: 

Με έγκριση τύπου του οχήµατος/ έκθεση δοκιµών ή 

Στην περίπτωση χωριστών ενοτήτων διατάξεων οπίσθιας 
προφύλαξης απαιτείται έγκριση τύπου της διάταξης και 
έλεγχος εγκατάστασης αυτής.  

 

1. Σε περίπτωση που απαιτείται, το όχηµα, όπως παρουσιάζεται, 
πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία της 
συµµόρφωσης αναφορικά µε το σύστηµα οπίσθιας προφύλαξης. 
(Βλέπε σηµείωση 1). 

2. Η οπίσθια δοµή του οχήµατος πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής, 
ώστε να αποφεύγεται η ενσφήνωση µικρότερου οχήµατος. 

3. Κάθε χωριστή ενότητα πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατό 
πλησιέστερα στο πίσω µέρος του οχήµατος. 

4. Όταν το όχηµα είναι άφορτο το οπίσθιο µέρος του (χωριστή 
τεχνική ενότητα ή δοµή του οχήµατος) δεν πρέπει να απέχει από το 
έδαφος περισσότερο από 550mm. 

5. Το πλάτος κάθε ξεχωριστής συσκευής που προσαρτάται στο 
όχηµα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το πλάτος του πίσω άξονα, 
µετρούµενου στα ακρότατα σηµεία των τροχών (εξαιρουµένου του 
εξογκώµατος των ελαστικών επισώτρων κοντά στο έδαφος). 

6. Το πλάτος της οπίσθιας προφύλαξης (χωριστή τεχνική ενότητα ή 
δοµή του οχήµατος) δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο από εκείνο 
του µεγαλύτερου άξονα κατά περισσότερο από 100mm από κάθε 
πλευρά. 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

04 Θέση οπίσθιων πινακίδων 70/222/ΕΚ   Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, Ν2, 
Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Όλα τα οχήµατα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο 
για την τοποθέτηση οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας. 

Για οχήµατα που έχουν εγκριθεί βάσει της 70/222/ΕΚ 
δεν υπάρχει απαίτηση επιθεώρησης αναφορικά µε την 
ενότητα αυτή, µε την προϋπόθεση ότι το όχηµα δεν έχει 
υποστεί καµία µετατροπή.  

  

1. Όλα τα οχήµατα πρέπει να συµµορφώνονται µε κάποια από τις 
επιλογές που περιλαµβάνονται στον  Πίνακα 1. 

Οι θέσεις είναι τέτοιες ώστε µετά τη σωστή τοποθέτηση οι 
πινακίδες να παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

2. Θέση της πινακίδας κατά πλάτος: 

Το µέσον της πινακίδας δεν δύναται να ευρίσκεται δεξιότερα από το 
διαµήκες επίπεδο συµµετρίας του οχήµατος. Το αριστερό πλάγιο 
άκρο της πινακίδας δεν δύναται να ευρίσκεται αριστερότερα από το 
κατακόρυφο επίπεδο το παράλληλο προς το διαµήκες επίπεδο 
συµµετρίας του οχήµατος και εφαπτόµενο στο σηµείο, όπου η 
εγκαρσία τοµή του οχήµατος, κατά πλάτος από άκρον εις άκρο, 
παρουσιάζει την µεγαλύτερή της διάσταση. 

3. Θέση της πινακίδας σε σχέση προς την κατακόρυφο Η πινακίδα 
είναι κατακόρυφη, επιτρεποµένης κλίσεως 5°. Εντούτοις, όταν το 
σχήµα του οχήµατος το απαιτεί, δύναται να είναι κεκλιµένη σε σχέση 
προς την κατακόρυφο, κατά: 

• µία γωνία µη υπερβαίνουσα τις 30°, όταν η όψη η οποία φέρει 
τον αριθµό κυκλοφορίας είναι στραµµένη προς τα άνω και µε 
την προϋπόθεση ότι το ύψος του ανωτέρου άκρου της πινακίδας 
σε σχέση προς το έδαφος δεν υπερβαίνει τα 1,20 µ· 

• µία γωνία µη υπερβαίνουσα τις 15°, όταν η όψη φέρει τον 
αριθµό κυκλοφορίας είναι στραµµένη προς τα κάτω και µε την 
προϋπόθεση ότι το ύψος του ανωτέρου άκρου της πινακίδας σε 
σχέση προς το έδαφος υπερβαίνει τα 1,20 µ. 



04 ΘΕΣΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

04 Θέση οπίσθιων πινακίδων 70/222/ΕΚ   Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, Ν2, 
Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

4. Ύψος της πινακίδας σε σχέση προς το έδαφος 

Το ύψος του κατωτέρου άκρου της πινακίδας σε σχέση προς το 
έδαφος δεν είναι µικρότερο των 0,30 µ. Το ύψος του ανωτέρου 
άκρου της πινακίδας σε σχέση προς το έδαφος δεν είναι µεγαλύτερο 
του 1,20 µ. Πάντως, όταν υπάρχει πρακτική αδυναµία να τηρηθεί 
αυτή η τελευταία διάταξη, το ύψος δύναται να υπερβεί το 1,20 µ, 
αλλά τότε πρέπει να είναι τόσο κοντά στο όριο αυτό όσο τα 
χαρακτηριστικά κατασκευής του οχήµατος το επιτρέπουν και εν 
πάση περιπτώσει, να υπερβαίνει τα 2 µ. 

5. Γεωµετρικές συνθήκες ορατότητας 

Η πινακίδα είναι ορατή σε όλο το χώρο που περιέχεται µεταξύ 
επιπέδων, ειδικότερα:  
δύο κατακορύφων επιπέδων τα οποία διέρχονται από τα δύο πλάγια 
άκρα της πινακίδας και σχηµατίζουν προς το εξωτερικό γωνία 30° 
µε το διαµήκες επίπεδο που διέρχεται από το µέσο του οχήµατος, 
ενός επιπέδου που διέρχεται από το ανώτερο άκρο της πινακίδας και 
σχηµατίζει γωνία 15° προς τα άνω µε το οριζόντιο επίπεδο, ενός 
οριζοντίου επιπέδου που διέρχεται από το κατώτερο άκρο της 
πινακίδας (εντούτοις, αν το ύψος του ανωτέρου άκρου της πινακίδας 
σε σχέση προς το έδαφος είναι ανώτερο του 1,20 µ, αυτό το 
τελευταίο επίπεδο σχηµατίζει γωνία 15° προς τα κάτω µε το 
οριζόντιο επίπεδο). 
 

 



04 ΘΕΣΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

04 Θέση οπίσθιων πινακίδων 70/222/ΕΚ   Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, Ν2, 
Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Πίνακας 1.  

  Πλάτος (mm) Ύψος (mm) 

Επιλογή 1 520 120 ∆ιαθέσιµος 
χώρος Επιλογή 2 340 240 

 



05 ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

05 ∆ύναµη στο σύστηµα διεύθυνσης 70/311/ΕΟΚ 1997/07/ΕΚ 79.01 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, Ν2, 
Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

 

∆ιασφαλίζεται ότι το όχηµα συνοδεύεται από επαρκή 
τεκµηρίωση της συµµόρφωσής του µε τα απαραίτητα 
πρότυπα. 

Στην περίπτωση που το όχηµα έχει υποστεί κάποια 
µετατροπή πρέπει να επανεξεταστεί σύµφωνα µε την 
απαιτούµενη προϋπόθεση 2. 

1. Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή 
τεκµηρίωση της συµφωνίας του µε τα απαιτητά πρότυπα για τη 
δύναµη στο σύστηµα διεύθυνσης. 

2. Το σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να λειτουργεί οµαλά µεταξύ των 
δύο θέσεων κλειδώµατος και χωρίς σκληρότητα. 

 

 



06 ΚΛΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΙΣ ΘΥΡΩΝ 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

06 Κλείθρα και στροφείς θυρών 70/387/ΕΟΚ 2001/31/ΕΚ 11.02 Σε όλα τα οχήµατα Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Σηµείωση 1: Για τα οχήµατα παντός εδάφους, όπως αυτά 
ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2007/46, η 
απόσταση (Α) µπορεί να αυξηθεί έως τα 700 mm. 

Σηµείωση 2: Η τελευταία αυτή απαίτηση δεν ισχύει για 
την απόσταση µεταξύ της ανώτατης βαθµίδας και του 
δαπέδου του θαλάµου επιβατών.  

Σηµείωση 3: Για τα οχήµατα παντός εδάφους η τελευταία 
αυτή απόσταση µπορεί να αυξηθεί έως 100 mm. 

Σηµείωση 4: Για τα οχήµατα παντός εδάφους η τιµή (F) 
µπορεί να µειωθεί στα 200 mm. 

Σηµείωση 5: Το τιµόνι δύναται να θεωρείται χειρολαβή. 

Σηµείωση 6: Για τα οχήµατα παντός εδάφους η απόσταση 
(N) µπορεί να φθάνει έως τα 1950 mm. Εάν το ύψος του 
δαπέδου του διαµερίσµατος του οδηγού είναι µεγαλύτερο 
του «N», τότε αυτό νοείται ως «N». 

 

1. Τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού του οχήµατος πρέπει να 
επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο µε πλήρη ασφάλεια. 

2. Οι θύρες, οι είσοδοι και οι έξοδοι πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασµένες ώστε να χρησιµοποιούνται εύκολα και ακίνδυνα. 

3. Τα µάνδαλα των θυρών πρέπει να είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να 

αποφεύγεται το τυχαίο άνοιγµά τους. 

4. Οι γιγγλυµοί των θυρών (εξαιρέσει των πτυσσόµενων θυρών), 
όταν βρίσκονται στην πλευρά του οχήµατος, πρέπει να 
τοποθετούνται προς τα εµπρός κατά τη φορά της πορείας του 
οχήµατος. Για τις διπλές θύρες, οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για το 
θυρόφυλλο που ανοίγει πρώτο· το άλλο θυρόφυλλο πρέπει να είναι 
δυνατόν να µανδαλώνεται. 

Οχήµατα Ν2 µέγιστης µάζας έως 7,5 τόνους 

5. Εάν το δάπεδο της εισόδου στο διαµέρισµα επιβατών απέχει άνω 
των 600 mm από το έδαφος, το όχηµα πρέπει να έχει έναν ή 
περισσότερους αναβατήρες ή βαθµίδες (σηµείωση 1) . 

6. Οι αναβατήρες και οι βαθµίδες πρέπει να είναι κατασκευασµένες 
έτσι ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος ολίσθησης. 

Οχήµατα Ν2 µέγιστης µάζας άνω των 7,5 τόνων και όλα τα 
οχήµατα Ν3 

Βαθµίδες πρόσβασης στο διαµέρισµα οδηγού (βλέπε σχήµα 1) 



06 ΚΛΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΙΣ ΘΥΡΩΝ 

2 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

06 Κλείθρα και στροφείς θυρών 70/387/ΕΟΚ 2001/31/ΕΚ 11.02 Σε όλα τα οχήµατα Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

7. Η απόσταση (Α) της άνω επιφανείας της χαµηλότερης βαθµίδας 
από το έδαφος, µετρούµενη µε το όχηµα σε κατάσταση λειτουργίας 
επί οριζόντιας και επίπεδης επιφανείας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
600 mm (σηµείωση 1). 

8. Η απόσταση (B) µεταξύ της άνω επιφανείας των βαθµίδων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 400 mm.  

9. Η κατακόρυφη απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών βαθµίδων δεν 
πρέπει να ποικίλλει άνω των 50 mm (Σηµειώσεις 2 και 3). 

10. Επίσης, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι ελάχιστες γεωµετρικές 
προδιαγραφές: 

— Πάτηµα βαθµίδας (D): 80 mm 

— Συνολικό βάθος βαθµίδας (E) (µε το πάτηµα): 150 mm 

— Μήκος βαθµίδας (F): 300 mm 

— Πλάτος χαµηλότερης βαθµίδας (G): 200 mm 

— Ύψος βαθµίδας (S): 120 mm 

— Εγκάρσια εσοχή µεταξύ βαθµίδων (H): 0 mm 

— ∆ιαµήκης Υπερκάλυψη (J) µεταξύ δύο διαδοχικών βαθµίδων 
στην ίδια κλίµακα, ή µεταξύ της ανώτατης βαθµίδας και του 
δαπέδου του θαλάµου επιβατών: 200 mm 

Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές για 
τις βαθµίδες: 

11.Η χαµηλότερη βαθµίδα µπορεί να σχεδιασθεί ως βαθµίδα 
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3 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

06 Κλείθρα και στροφείς θυρών 70/387/ΕΟΚ 2001/31/ΕΚ 11.02 Σε όλα τα οχήµατα Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

ανεµόσκαλας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λόγους 
σχετιζόµενους µε την κατασκευή ή τη χρήση, και στην περίπτωση 
των οχηµάτων παντός εδάφους (βλέπε σηµείο 1.1.1). Τότε, το 
πλάτος της βαθµίδας (R) πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm. 

12. Οι βαθµίδες κυκλικής διατοµής δεν επιτρέπονται. 

13. Κατά την κάθοδο από το διαµέρισµα του οδηγού, η θέση της 
ανώτατης βαθµίδας πρέπει να είναι εµφανής. 

14. Η άνω επιφάνεια των βαθµίδων πρέπει να είναι αντιολισθητική. 
Επίσης, οι βαθµίδες που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες και τη 
ρύπανση πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη απορροή 
(αποστραγγιστική επιφάνεια). 

 

Πρόσβαση στις χειρολαβές του διαµερίσµατος οδηγού (Σηµείωση 6 
και  σχήµα 1) 

15. Για την πρόσβαση στο διαµέρισµα οδηγού πρέπει να 
προβλέπεται µία ή περισσότερες χειρολαβές και χειρολισθήρες ή 
άλλη ισοδύναµη διάταξη συγκράτησης. 

16. Οι χειρολισθήρες ή οι χειρολαβές πρέπει να τοποθετούνται έτσι 
ώστε να δράττονται εύκολα και να µην παρεµποδίζουν την 
πρόσβαση. 

17. Επιτρέπεται µέγιστο µήκος διακοπής 100 mm στην επιφάνεια 
συγκράτησης των χειρολισθήρων ή των χειρολαβών ή των 
ισοδύναµων διατάξεων (π.χ. ενδιάµεση στερέωση). 



06 ΚΛΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΙΣ ΘΥΡΩΝ 

4 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

06 Κλείθρα και στροφείς θυρών 70/387/ΕΟΚ 2001/31/ΕΚ 11.02 Σε όλα τα οχήµατα Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

18. Στις προσβάσεις άνω των δύο βαθµίδων, οι χειρολισθήρες, οι 
χειρολαβές ή οι ισοδύναµες διατάξεις πρέπει να τοποθετούνται έτσι 
ώστε ένα άτοµο να µπορεί να στηριχθεί ταυτόχρονα σε τρία σηµεία 
(µε δύο χέρια και ένα πόδι ή µε δύο πόδια και ένα χέρι). 

19. Εξαιρέσει της περίπτωσης των κλιµακοστασίων, ο σχεδιασµός 
και η θέση των χειρολαβών, των χειρολισθήρων ή των ισοδύναµων 
διατάξεων πρέπει να επιτρέπουν την κατά µέτωπο κάθοδο του 
οδηγού από το θάλαµο. 

20. Το ύψος (N) της κατώτερης ακµής τουλάχιστον µιας χειρολαβής 
ή χειρολισθήρα ή ισοδύναµης διάταξης, µετρούµενο από το έδαφος 
µε το όχηµα σε κατάσταση λειτουργίας επί οριζόντιας και επίπεδης 
επιφάνειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1850 mm. 

21. Επίσης, η ελάχιστη απόσταση (P) της άνω άκρης του 
χειρολισθητήρα (των χειρολισθητήρων) ή των χειρολαβών ή της 
ισοδύναµης διάταξης από το δάπεδο του διαµερίσµατος του οδηγού 
πρέπει να είναι:  

— χειρολισθήρας ή χειρολαβή ή ισοδύναµη διάταξη (U) 650 mm 

— χειρολισθήρας ή χειρολαβή ή ισοδύναµη διάταξη (V) 550 mm. 

22. Πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι γεωµετρικές προδιαγραφές: 

— διάσταση λαβής (K): ελάχιστη 16 mm µέγιστη 38 mm, 

— µήκος (M): ελάχιστο 150 mm 

— απόσταση από τα δοµικά µέρη του οχήµατος (L): 40 mm 
τουλάχιστον µε ανοικτή τη θύρα. 



06 ΚΛΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΙΣ ΘΥΡΩΝ 

5 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 1 



07 ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

07 Ηχητική προειδοποίηση 70/388/ΕΟΚ 87/534/ΕΚ 28.00 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, Ν2, 
Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 ∆ιασφαλίζεται ότι το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε «κόρνα» 
η οποία όταν λειτουργεί εκπέµπει συνεχή και ενιαίο ήχο 
που είναι σε θέση να δώσει ηχητική προειδοποίηση της 
προσέγγισης ή της θέσης του οχήµατος στο οποίο έχει 
τοποθετηθεί. 

Σηµείωση 1:  Για τους σκοπούς της παρούσης 
παραγράφου ως «κόρνα» θεωρείται µια διάταξη ηχητικής 
προειδοποίησης που δεν είναι κουδούνι, γκόνγκ ή σειρήνα.  

Σηµείωση 2:  Στην περίπτωση θωρακισµένων οχηµάτων, 
επιτρέπεται εξαίρεση από τα πρότυπα, όταν µπορεί να 
αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για την εγκριτική 
αρχή ότι ο ειδικός σκοπός για τον οποίο χρησιµοποιείται 
το όχηµα καθιστά αδύνατη την πλήρη συµµόρφωσή του. 

Επιπρόσθετες συσκευές συναγερµού πανικού είναι 
επιτρεπτές. 

1. Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε «κόρνα». (βλ. 
Σηµείωση 1) 

2. Η «κόρνα» θα πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεµένη στο όχηµα. 

3. Στην κατάσταση λειτουργίας η «κόρνα» θα πρέπει να εκπέµπει 
συνεχή και ενιαίο ήχο. (βλ. Σηµείωση 2) 

4. Η «κόρνα» όπως εγκαθίσταται, θα πρέπει να εκπέµπει ηχητική 
προειδοποίηση ισοδύναµου επιπέδου µε εκείνη που εκπέµπεται από 
αντίστοιχο όχηµα ίδιας κατηγορίας το οποίο διαθέτει έγκριση τύπου 
ΕΚ. (βλ. Σηµείωση 2) 

 

 

 



08 ΕΜΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ 

1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

08 Έµµεση όραση 2003/97/ΕΚ  46.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 
κατόπτρων. 

 

Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλους 
καθρέφτες που να επιτρέπουν στον οδηγό επαρκή 
ορατότητα προς τα πίσω. 

Σηµείωση 1: Η ελάχιστη ασφάλεια που απαιτείται είναι 
τέτοια ώστε η εκτροπή από τον άνεµο, όταν το όχηµα 
κινείται σε κανονικές συνθήκες ταχύτητας, δεν προκαλεί 
αλλαγή του οπτικού πεδίου. 

Θα πρέπει επίσης η τοποθέτηση να γίνεται µε τρόπο που 
να αποφεύγεται η δόνηση του κατόπτρου η οποία µπορεί 
να προκαλέσει την παρερµηνεία της εικόνας από τον 
οδηγό. 

Σηµείωση 2: Όταν ένα όχηµα καλύπτεται από έγκριση 
τύπου ΕΚ όσον αφορά τις συσκευές έµµεσης όρασης δεν 
απαιτείται ο έλεγχος πεδίου όρασης. (βλ. σχήµα 1) 

 

1. Στο όχηµα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι όλα τα υποχρεωτικά 
κάτοπτρα (βλ. Πίνακα 1). 

2. Όλα τα κάτοπτρα πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεµένα µε το 
όχηµα. (βλ. σηµείωση 1) 

3. Όλα τα υποχρεωτικά κάτοπτρα πρέπει να φέρουν Ευρωπαϊκή 
σήµανση (Ε ή e) 

4. Όλα τα υποχρεωτικά κάτοπτρα πρέπει να είναι κατάλληλης 
κλάσης. 

5. Όλα τα κάτοπτρα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενα. 

6. Όλα τα υποχρεωτικά κάτοπτρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
του ελέγχου πεδίου όρασης. (βλ. σηµείωση 2 και σχήµα 1) 

7. Στην περίπτωση τοποθέτησης  κατόπτρου κλάσεως V ή VI, 
ανεξάρτητα από τη θέση του µετά την προσαρµογή, δε θα πρέπει 
κανένα σηµείο των κατόπτρων αυτών ή των στηριγµάτων να απέχει 
λιγότερο από 2m από το έδαφος. 

 

 

 

 

Πίνακας 1.  



08 ΕΜΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

08 Έµµεση όραση 2003/97/ΕΚ  46.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Κλάση κατόπτρου Υποχρεωτική εγκατάσταση στο 
όχηµα 

Εξωτερικοί πλάγιοι 
(Κλάση II) 

Εξωτερικός πλάγιος οδηγού και 
συνοδηγού 

 
 



08 ΕΜΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ 

3 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 1 

 
 



09 ΠΕ∆ΗΣΗ  

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

09 Πέδηση 71/320/ΕΟΚ 98/12/ΕΚ 13.08 – 13Η Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

 

∆ιασφαλίζεται ότι το όχηµα που παρουσιάζεται διαθέτει 
επαρκή τεκµηρίωση της συµµόρφωσης προς τα 
απαιτούµενα πρότυπα.   

 

1. Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή 
τεκµηρίωση της συµµόρφωσης µε το απαιτούµενο πρότυπο για την 
πέδηση. 

 



10 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ  

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

10 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα 72/245/ΕΟΚ 2006/28/ΕΚ 10.3 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

 

∆ιασφαλίζεται ότι το όχηµα που παρουσιάζεται έχει 
επαρκή τεκµηρίωση της συµµόρφωσης προς τα 
απαιτούµενα πρότυπα και ότι δεν έχει υποστεί µετατροπή 
τέτοια που να καθιστά άκυρη την έγκριση.   

 

1. Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή 
τεκµηρίωση της συµµόρφωσης µε το απαιτούµενο πρότυπο για την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα .  

2. Στην περίπτωση εγκατάστασης οποιουδήποτε πρόσθετου 
εξοπλισµού, πρέπει να παρέχεται γραπτή δήλωση του 
κατασκευαστή αναφορικά µε τη συµµόρφωση του εν λόγω 
εξαρτήµατος µε το απαιτούµενο πρότυπο. 

 



12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

1 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

12 Εσωτερική ∆ιαρρύθµιση 74/60/ΕΟΚ 91/662/ΕΟΚ  Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Αν το όχηµα συνοδεύεται από επαρκή τεκµηρίωση της 
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις για την εσωτερική 
διαρρύθµιση και το όχηµα δεν έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε  
να επηρεαστούν τα στοιχεία αυτά, οι απαιτήσεις του 
παρόντος τµήµατος µπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούνται. 

Η απαίτηση 1 δεν εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε µέρος της 
εσωτερικής επιφάνειας ενός οχήµατος µαζικής παραγωγής, 
αρκεί να είναι όπως είχε αρχικά κατασκευαστεί και όλες οι 
ακµές να έχουν αµβλυνθεί. Αν ένα στοιχείο έχει 
τροποποιηθεί, καταστραφεί ή δεν είναι γνήσιο, τότε πρέπει 
να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις. 

Σε περίπτωση µηχανοκίνητου τροχόσπιτου, ασθενοφόρου, 
ή νεκροφόρας, η ενότητα αυτή θα ισχύει µόνο για τις 
περιοχές που καθορίστηκαν για να είναι εντός της 
περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής για κάθε 
"σχεδιασµένη θέση καθηµένου" (βλέπε σηµείωση 1 και 8) 

Όπου κρίνεται αναγκαίο, είναι η ευθύνη του αιτούντα να 
αποδείξει γιατί είναι αδύνατο να συµµορφωθεί µε τις 
απαιτήσεις. Αντικείµενα όπως καλύµµατα, εκτός εάν 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό (από 
καουτσούκ ή µε άλλο τρόπο) που συγκρατούνται µε το να 
έχουν επιµηκυνθεί ή να προσαρτηµένα µε ταινία διπλής 
όψης ή άλλα ανεπαρκή µέσα (καουτσούκ υδροσωλήνα, 
επένδυση σωλήνων κ.λπ.) δεν θεωρούνται αποδεκτά. Η 

1. Εσωτερικά χαρακτηριστικά του σχεδιασµού και τα εξαρτήµατα 
στην "καθορισµένη ζώνη" που έρχονται σε επαφή µε µια σφαίρα 
διαµέτρου 165 χιλιοστών πρέπει να έχουν ακτίνα καµπυλότητας 2,5 
χιλιοστού ή µεγαλύτερη, εκτός εάν µια προβολή από το πάνελ είναι 
µικρότερη από 3,2 χιλιοστά, του οποίου οι άκρες πρέπει 
τουλάχιστον να  έχουν αµβλυνθεί. (Βλ. σηµείωση 3, 4 και 9 και. 
παράρτηµα 1 και 2). 

2. Εσωτερικά χαρακτηριστικά του σχεδιασµού και τα εξαρτήµατα 
κάτω από την "καθορισµένη ζώνη" που δεν είναι προσαρµοσµένες 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι οποίες έρχονται σε επαφή µε 
µια σφαίρα διαµέτρου 100 mm προς τα εµπρός πρέπει τουλάχιστον 
να  έχουν αµβλυνθεί. (Βλ. σηµείωση 3, 4 και 9 και. παράρτηµα 2). 

3. ∆ιακόπτες, χειριστήρια και εξοπλισµός που σχετίζεται µε αυτούς 
τους διακόπτες και τα χειριστήρια που έχουν σχεδιαστεί ή 
τροποποιηθεί για τη χρήση από ένα ατόµου µε αναπηρία και τα 
οποία έρχονται σε επαφή µια σφαίρα διαµέτρου 165 χιλιοστών 
πρέπει τουλάχιστον να  έχουν αµβλυνθεί. 

4. Τα άκρα όλων των κενών (δηλαδή σχάρες, τρύπες, εσοχές κλπ.) 
που δεν υπερβαίνουν τα 20 χιλιοστά (προσδιορίζεται από τα σηµεία 
επαφής της σφαίρας 165 χιλιοστά που καλύπτει τα κενά) πρέπει να 
είναι στρογγυλεµένα. 

5. Τα χειριστήρια ελέγχου τοποθετηµένα σε µια πηγή θερµότητας 
θέρµανσης ή εξαερισµού τα οποία έρχονται σε επαφή µε µια σφαίρα 
διαµέτρου 165 χιλιοστών πρέπει να είναι τουλάχιστον 



12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

2 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

12 Εσωτερική ∆ιαρρύθµιση 74/60/ΕΟΚ 91/662/ΕΟΚ  Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

λίστα δεν εξαντλείται στα παραπάνω, αλλά παρέχονται ως 
οδηγός ως προς τον τύπο του στοιχείου που θεωρείται µη 
αποδεκτό. 

Σε περίπτωση οχηµάτων µαζικής παραγωγής, οι 
απαιτήσεις του σηµείου 1, 3, 4, 5 και 6 δεν εφαρµόζονται 
στο ταµπλό µπροστά από τον οδηγό ή έµπροσθεν των  
καθισµάτων των επιβατών, όταν: 

υπάρχει ο αερόσακος τοποθετηµένος για την εµπρόσθια  
προστασία καθήµενου επιβάτη. 

και  

ένας αερόσακος έχει εγκατασταθεί εκ κατασκευής. 

 

Όταν υπάρχει ένας αερόσακος οδηγού µόνο, η απαλλαγή 
θα ισχύσει όπως στο παράρτηµα 1 του παρόντος. Όταν 
υπάρχουν αερόσακοι µπροστά από κάθε θέση καθήµενου 
επιβάτη, η απαλλαγή θα ισχύει για όλο το ταµπλό. Όταν 
υπάρχουν διπλοί αερόσακοι, αλλά όχι κεντρικός 
αερόσακος στην θέση του συνοδηγού, τα κριτήρια θα 
ισχύουν για το ταµπλό µεταξύ των κατακόρυφων επιπέδων 
που λαµβάνονται τα αριστερά και δεξιά όρια εκτός της 
«περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής» (βλ. σηµείωση 1)  

Απαιτήσεις Επιθεώρησης: Γίνεται οπτικός έλεγχος 
(χρησιµοποιώντας εξοπλισµό µέτρησης εάν κρίνεται 
αναγκαίο) στις επιφάνειες του εσωτερικού του 

στρογγυλεµένα.  

6. Όλοι οι διακόπτες, χειριστήρια ελέγχου κλπ που τοποθετείται στο 
ταµπλό, που είναι εντός της "καθορισµένης ζώνης", πρέπει να 
µπορούν να έρθουν σε επαφή µε µια σφαίρα διαµέτρου 165 
χιλιοστών και προεξέχουν από το ταµπλό πάνω από 9,5 χιλιοστά 
πρέπει να είναι πιθανό να ανακαλεστούν ή να αποκολληθούν χωρίς 
αιχµηρές ακµές, όταν υπόκεινται σε µια δύναµη της 40kgf (βλέπε 
Σηµείωση 5) 

7. Η κατώτερη άκρη του ταµπλό εντός της "καθορισµένης περιοχή" 
πρέπει να έχει ακτίνα καµπυλότητας όχι µικρότερο από 19 χιλιοστά 
ή 5 χιλιοστά καλυµµένα µε ένα µη άκαµπτο υλικό. Εκτός από την 
περίπτωση που αφορά ένα άτοµο µε αναπηρία καθιστά αδύνατη τη 
συµµόρφωση. (Βλ. σηµείωση 7) 

8. Σε ένα κάθισµα πίσω από το οποίο υπάρχει θέση καθήµενου 
επιβάτη, τα προς τα πίσω και προς τα πάνω  µέρη του καθίσµατος 
στο εσωτερικό της περιοχής προσκρούσεως της κεφαλής (βλέπε 
σηµείωση 1) του πλαισίου του καθίσµατος πρέπει να καλύπτονται 
µε ένα µη άκαµπτο υλικό, και έχουν ακτίνα καµπυλότητας 
τουλάχιστον 5mm. (Βλ. σηµείωση 2 και 8). 

9. Ο µοχλός ταχυτήτων σε όλες τις ταχύτητες προς τα εµπρός πρέπει 
να έχει ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 3,2 χιλιοστά, σε όλες τις 
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε µια σφαίρα δια µέτρου165 
χιλιοστών. (Βλ. σηµείωση 3 και 10) 

10. Στα ράφια και άλλα παρόµοια αντικείµενα τοποθετηµένα κάτω 
από το υψηλότερο µέρος του ταµπλό, δεν πρέπει να υπάρχουν 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

12 Εσωτερική ∆ιαρρύθµιση 74/60/ΕΟΚ 91/662/ΕΟΚ  Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

αυτοκινήτου, τα εξαρτήµατα και τα χαρακτηριστικά 
σχεδιασµού ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα άκρα των  
επιφανειών έχουν αποδεκτή ακτίνα καµπυλότητας ή έχουν 
«Αµβλυµµένες  άκρες", όπως απαιτείται. 

"Εξαιρούµενα στοιχεία": επιφάνεια παραθύρου, δροµείς 
καθισµάτων, µηχανισµοί κλειδώµατος ζωνών και τα 
πεντάλ ελέγχου του οχήµατος. 

Η "Καθορισµένη περιοχή" είναι η περιοχή έµπροσθεν ενός 
θεωρητικού κατακόρυφου επίπεδου και πάνω ενός 
θεωρητικού οριζόντιου επίπεδου µετρούµενο από την 
αντίστοιχη θέση καθίσµατος από το πιο πίσω και το 
χαµηλότερο σηµείο: βλ. παράρτηµα 2. 

Βλ. παράρτηµα 2 

Εξαιρέσεις από την καθορισµένη ζώνη:Βλ. παράρτηµα 1  

Όριο του εσωτερικού / εξωτερικού: Βλ. παράρτηµα 3 

Όταν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε αποσπώµενη / πίσω 
αναδιπλούµενη κουκούλα / οροφή, η εσωτερικό  περιοχή  
που θεωρείται ότι καλύπτεται από την κουκούλα / οροφή.  

προεξέχοντα άκρα στα υποστηρίγµατά τους και όλα τα µέρη που 
εξέχουν προς το εσωτερικό του οχήµατος να έχουν επιφάνεια µε 
ύψος τουλάχιστον 25 χιλιοστών και µε στρογγυλεµένες άκρες µε 
µια ακτίνα καµπυλότητας όχι µικρότερη από 3,2 χιλιοστά και να  
καλύπτονται µε ένα µη άκαµπτο υλικό. (Βλ. σηµείωση 6) 

11. Η εσωτερική επιφάνεια της οροφής και τυχόν προσκολληµένα 
εξαρτήµατα (π.χ. χειρολαβές συγκρατήσεως, φωτισµοί, αλεξήλια), 
τα οποία µπορούν να έρθουν σε επαφή µε µια σφαίρα διαµέτρου 
165 χιλιοστών και οποιοδήποτε προεξέχον τµήµα στην εσωτερική 
επιφάνεια της οροφής που αποτελείται από ένα άκαµπτο υλικό 
πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα (βλ. σηµείωση 11 και 12): 

α. το πλάτος δεν θα είναι µικρότερο από το µήκος της προεξοχής. 

β. αν υπάρχει κοµµάτι της οροφής, οι ακµές πρέπει να έχουν ακτίνα  
καµπυλότητας τουλάχιστον 5mm.  

γ. αν υπάρχει πρόσθετο εξάρτηµα, οι ακµές πρέπει να έχουν ακτίνα  
καµπυλότητας τουλάχιστον 3,2 χιλιοστά.  

δ. όλες οι αψίδες ή οι νευρώσεις που είναι κατασκευασµένες από 
άκαµπτο υλικό (µε εξαίρεση την µπάρα της υάλινης επιφάνειας και 
το πλαίσιο της οροφής) δεν πρέπει να προεξέχουν προς τα κάτω 
περισσότερο από 19 χιλιοστά. 

 
Σηµείωση 1: «Ζώνη πρόσκρουσης κεφαλιού» είναι η περιοχή που µπορεί να έρθει σε επαφή µε µία σφαίρα διαµέτρου 165 χιλιοστών, η 
κορυφή της οποίας τοποθετείται µεταξύ 736 χιλιοστά και 840 χιλιοστά πάνω από το σηµείο αναφοράς του καθίσµατος µετρούµενο µε το 
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κάθισµα στη πιο πίσω θέση του. Στην περίπτωση ενός ρυθµιζόµενου καθίσµατος, το σηµείο αναφοράς είναι 127 χιλιοστά εµπρός από αυτή τη 
θέση και στις δύο περιπτώσεις µε το κάθισµα στη χαµηλότερη θέση του. 
Είναι αποδεκτό ως εναλλακτική λύση, αν ο αιτών µπορεί να αποδείξει ότι ο εξοπλισµός του οχήµατος συµµορφώνεται µε τη δοκιµή 
πρόσκρουσης του κεφαλιού, της οδηγίας 74/60 (ή ότι τα στοιχεία είναι ίδια µε εκείνα που είναι εγκατεστηµένα σε εγκεκριµένα ευρωπαϊκά 
οχήµατα των ίδιων προδιαγραφών). 
Σηµείωση 2: Σε οχήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπου προβλέπεται, η απαίτηση 8 δεν εφαρµόζεται σε κανένα αµαξίδιο. 
Σηµείωση 3: Αυτό το κριτήριο δεν εφαρµόζεται σε χειριστήρια που προβλέπονται για τη βελτίωση της πρόσφυσης, π.χ. «Σηµεία εµπλοκής» 
υπό τον όρο ότι έχουν αµβλυνθεί. 
Σηµείωση 4: Όσον αφορά τα στοιχεία όπου η εφαρµογή µικρής πίεσης µειώνει την προεξοχή κάτω των 3,2 (π.χ. κουµπί χιλιοµετρητή ταξιδιού) 
και όταν το ύψος της προεξοχής δεν υπερβαίνει το ήµισυ του πλάτους της, θα αρκεί για οποιονδήποτε ακµή να έχει αµβλυνθεί. 
Σηµείωση 5: Προεξοχή του εξαρτήµατος από το ταµπλό µετριέται χρησιµοποιώντας εξοπλισµό που αποτελείται από µια σφαίρα 165 χιλιοστά 
διαµέτρου στην οποία υπάρχει ένα συρόµενο έµβολο. Η µετατόπιση του εµβόλου χρησιµοποιείται για να εκτιµηθεί το ύψος της προεξοχής. Εάν 
άλλοι έλεγχοι εµποδίζουν τον έλεγχο ενός χειριστηρίου µε τη µέθοδο αυτή, ο επιθεωρητής θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση του βαθµού της 
προεξοχής που δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί. Σε περιπτώσεις όπου αµφιβολία παραµένει µπορεί να απαιτήσει το χειριστήριο που παρεµποδίζει 
να αφαιρεθεί για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. 
Σηµείωση 6: Ένα "µη-άκαµπτο υλικό" είναι ένα υλικό που έχει σκληρότητα µικρότερη των 50 shore Α. Για τους σκοπούς της παρούσας 
επιθεώρησης θα θεωρηθεί ότι ένα υλικό είναι ικανό να συµπιεστεί υπό την πίεση του αντίχειρα και όταν παραµένει παραµορφωµένο σε ένα 
βαθµό προστασίας έναντι από την επαφή µε οποιαδήποτε δοµή που την καλύπτει και όταν αφαιρώντας την πίεση επιστρέφει στην αρχική του 
µορφή. 
Σηµείωση 7: Το "ταµπλό" θεωρείται ότι είναι "η περιοχή στο µπροστινό µέρος του θαλάµου των επιβατών, που οριοθετείται από τις δύο 
πλευρές του οχήµατος και εκτείνεται από το ανώτερο άκρο του εµπρός πάνελ (ταµπλό) στο κατώτερο άκρο της επένδυσης 
(συµπεριλαµβανοµένων των "οργάνων", "ντουλαπάκι" κλπ). 
Σηµείωση 8: "Θέση καθηµένου» σηµαίνει µια θέση όπου υπάρχει ένα κάθισµα σχεδιασµένο για χρήση όταν το όχηµα κινείται επί οδού. 
Σηµείωση 9: Το χειρόφρενο αξιολογείται µόνον όταν στην πλήρη θέση ακινητοποίησης. 
Σηµείωση 10: Οι απαιτήσεις του παρόντος σηµείου ελέγχου δεν εφαρµόζονται σε χειριστήρια / µοχλούς ή ένα µέρος των χειριστηρίων / 
µοχλών όταν βρίσκονται εντός των περιοχών εξαίρεσης, όπως ορίζεται στο παράρτηµα 1 του παρόντος τµήµατος. 
Σηµείωση 11: Οι διατάξεις της απαίτησης 11 ισχύουν επίσης και για το άνοιγµα  της (ηλιο)οροφής, συµπεριλαµβανοµένου του µηχανισµού 
ανοίγµατος όταν είναι σε κλειστή θέση. 
Σηµείωση 12: Οι διατάξεις της απαίτησης 11 δεν ισχύουν για τα µέρη που καλύπτονται µε ένα µη άκαµπτο υλικό ή στα πλαίσια µε κουκούλα 
πολυµορφικών οχηµάτων (αυτό δεν περιλαµβάνει τους γάντζους και συνδετήρες που τοποθετούνται σε αυτό εντός της καθορισµένης ζώνης). 
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Παράρτηµα 1 "Εξαιρέσεις από την καθορισµένη ζώνη" 
Οι εξαιρούµενες περιοχές µέσα στην προκαθορισµένη ζώνη είναι: 

• Η περιοχή που ορίζεται από την οριζόντια προβολή ενός κύκλου που περιλαµβάνει τα εξωτερικά όρια του τιµονιού, αυξηµένα κατά µία 
ζώνη 127mm, µε κάτω όριο την οριζόντια που ορίζεται από το κατώτατο σηµείο του τιµονιού 

• Το τµήµα του πίνακα οργάνων που βρίσκεται ανάµεσα στο όριο της παραπάνω ζώνης που περιλαµβάνει το τιµόνι και το πλησιέστερο 
εσωτερικό τοίχωµα του αµαξώµατος, µε άνω και κάτω όρια τις προβολές της κολώνας του τιµονιού 

• Οι πλευρικές κολώνες του ανεµοθώρακα 
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Παράρτηµα 2 Καθορισµένη ζώνη και Σφαίρες Εφαρµογής 
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Παράρτηµα 3 Ζώνη Εσωτερικών Ορίων 

Όταν το όχηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε κουκούλα / οροφή το εσωτερικό / εξωτερικό όριο πρέπει να ληφθεί από το µέσο σηµείο µεταξύ του 
εσωτερικού και εξωτερικού για παράδειγµα πυλώνα του παρµπρίζ, άνω άκρου του πλαισίου και άνω άκρου της πόρτας. Όταν το µπροστινό 
µέρος του θαλάµου επιβατών εφάπτεται το µπροστινό φινιστρίνι / καπό του ταµπλό και δεν έχει τοποθετηθεί παρµπρίζ), το εσωτερικό / 
εξωτερικό όριο είναι 25 χιλιοστά προς τα εµπρός από το κολόβωµα. Όλες οι άλλες περιοχές του οχήµατος θεωρούνται ότι είναι "προεξοχές" 
συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής στο πίσω µέρος καθορισµένης ζώνης. 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

13 Αντικλεπτικά Συστήµατα 74/61/ΕΟΚ 95/56/ΕΚ 18.02/97.00/116.00 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, 
Μ3,Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1.Πιστοποιητικό 
εργαστηρίου 
δοκιµών. 

2. Πιστοποιητικό του 
κατασκευαστή της 
βάσης του οχήµατος. 

 

Στην περίπτωση που το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε µια 
µηχανική συσκευή κατά της κλοπής, ηλεκτρονικό σύστηµα 
ακινητοποίησης ή σύστηµα συναγερµού 
(συµπεριλαµβανοµένου και συστήµατος συναγερµού 
πανικού), το σύστηµα ή τα συστήµατα θα πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 
ενότητα: 

Σηµείωση 1:  

Αποδεικτικά της συµµόρφωσης αποτελούν τα εξής: 

Πιστοποιητικό από εργαστήριο δοκιµών. 

Πιστοποιητικό του κατασκευαστή της βάσης του οχήµατος 

 

1. Σε περίπτωση που ένα αντικλεπτικό σύστηµα εµπεριέχει 
µηχανικά µέρη τα οποία επενεργούν στο σύστηµα ελέγχου του 
οχήµατος: 

α. Θα πρέπει να απενεργοποιείται πριν την εκκίνηση του κινητήρα. 

β. Θα πρέπει να απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία του κινητήρα. 

γ. Θα πρέπει να έχει µια ενεργοποίηση η οποία να αποτελεί διακριτή 
και ανεξάρτητη λειτουργία από αυτή της απενεργοποίησης του 
κινητήρα. 

δ.. ∆εν θα πρέπει να επενεργεί σε οποιοδήποτε µέρος του 
συστήµατος πέδησης. 

2. Στην περίπτωση που στο όχηµα τοποθετείται σύστηµα 
ακινητοποίησης θα πρέπει αυτό να έχει επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία της συµµόρφωσης µε τα απαιτητά πρότυπα. (βλ. σηµείωση 
1) 

3. Στην περίπτωση που στο όχηµα τοποθετείται σύστηµα 
συναγερµού θα πρέπει αυτό να έχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
της συµµόρφωσης µε τα απαιτητά πρότυπα. (βλ. σηµείωση 1) 

4. Στην περίπτωση που στο όχηµα τοποθετείται σύστηµα 
συναγερµού πανικού θα πρέπει αυτό να έχει επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία της συµµόρφωσης µε τα απαιτητά πρότυπα. (βλ. 
σηµειώσεις 1 ) 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

14 Προστασία από το σύστηµα διεύθυνσης 
(Protective Steering) 

74/297/ΕΟΚ 91/662/ΕΚ  Σε όλα τα οχήµατα Μ1, Ν1 
<1500kg 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1.Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

2.Φύλλο ∆οκιµών 
(εάν τα απαραίτητα 
για την επιθεώρηση 
στοιχεία δε 
προκύπτουν από το 
Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου 
Ε.Κ). 

 

∆ιασφαλίζεται ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
ανταποκρίνονται στο όχηµα το οποίο παρουσιάζεται για 
έλεγχο. 

  

1. Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή 
τεκµηρίωση της συµφωνίας του µε τα πρότυπα για τη συµπεριφορά 
του συστήµατος διεύθυνσης σε περίπτωση πρόσκρουσης. 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

15 Αντοχή καθισµάτων 74/408/ΕΟΚ 2005/39/ΕΚ 80.01 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 
πλην σχολικών µεταφοράς 
νηπίων 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Όταν το όχηµα παρουσιάζεται µε: 

Έγκριση τύπου αναφορικά µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
74/408/ΕΟΚ όπως τελευταία τροποποιήθηκε από την 
2005/39/ΕΚ ή του Κανονισµού της UNECE 17.06 ή 80.01 
ή 

Έκθεση δοκιµής αναφορικά µε τις τεχνικές διατάξεις-
απαιτήσεις των προαναφερθέντων Οδηγιών / Κανονισµών 

και υπόκειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο απ’ όπου 
προκύπτει η σύνδεση φακέλου - οχήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένου του τύπου του καθίσµατος, της 
θέσης, των κριτηρίων πρόσκρουσης κεφαλής, 
(εφαρµόσιµο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ζώνες 
τριών σηµείων), τότε θεωρείται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις αυτής της ενότητας. 

Τα προστατευτικά κεφαλής µπορούν είτε να αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος του καθίσµατος ή να είναι 
αποσπώµενα και ρυθµιζόµενα καθ’ ύψος.  

Μόνο τα καθίσµατα µε ενσωµατωµένες ζώνες ασφαλείας 
χρήζουν έγκρισης σύµφωνα µε τα παραπάνω. Οι 
αγκυρώσεις αυτών ελέγχονται σύµφωνα µε την 
απαιτούµενη προδιαγραφή 4. 

Όλα τα λοιπά καθίσµατα δεν είναι υποχρεωτικό να λάβουν 

Οχήµατα που φέρουν καθίσµατα µε ενσωµατωµένες ζώνες. 

1. Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία της συµµόρφωσης µε το απαιτούµενο πρότυπο 
για την αντοχή καθισµάτων. (βλ. σηµείωση 1) 

2. Τα κινητά καθίσµατα /ερεισίνωτα απαιτείται να ασφαλίζουν σε 
όλες τις θέσεις χρήσης. 

Όλα τα καθίσµατα 

3. Ανακλινόµενα καθίσµατα (εµπρός / πίσω) απαιτείται να 
ασφαλίζουν αυτόµατα στην κανονική θέση χρήσης. 

4.  Καθίσµατα µε ενσωµατωµένες ζώνες ασφαλείας πρέπει να έχουν 
αγκυρώσεις που συµµορφώνονται µε την ενότητα 19 κατωτέρω 
(Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας). 

5. Καθίσµατα χωρίς ενσωµατωµένες ζώνες ασφαλείας πρέπει να 
είναι ικανής αντοχής και ασφαλώς στερεωµένα σε φέρον στοιχείο 
της δοµής του οχήµατος ή να έχουν ικανή στήριξη έτσι ώστε να 
µεταφέρουν το φορτίο της στήριξης του καθίσµατος, στην 
περίπτωση που συνδέεται µε ένα µη µεταλλική επιφάνεια δαπέδου 
χωριστή από το σασί του οχήµατος.  

Προστατευτικά κεφαλής 

Οχήµατα κατηγορίας Μ2 µε ΜΑΜΦΟ που δεν ξεπερνά τους 3,5t. 

6. Ένα σύστηµα µε προστατευτικά κεφαλής κατάλληλης 
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έγκριση. Οι δε αγκυρώσεις αυτών ελέγχονται σύµφωνα µε 
την απαιτούµενη προδιαγραφή 5. 

Σηµείωση 1: Είναι απαραίτητη η προσκόµιση των 
εγγράφων που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση του 
οχήµατος ή των καθισµάτων 

Σηµείωση 2: Για τα καθίσµατα που είναι εφοδιασµένα µε 
σύστηµα µετατόπισης ή/και ρύθµισης, ισχύει το ίδιο για 
όλες τις θέσεις του καθίσµατος. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται 
να υπάρχει θέση χρήσης συνεπαγόµενη ύψος µικρότερο 
από 700 mm. 

Σηµείωση 3: Αυτό δεν εφαρµόζεται σε εγκεκριµένα 
καθίσµατα ή οχήµατα που παράγονται από µεγάλους 
κατασκευαστές, εφόσον τα καθίσµατα δεν έχουν υποστεί 
µετατροπές. 

Σηµείωση 4: Αυτό δεν εφαρµόζεται σε πλευρικά 
καθίσµατα κλάσης III και Β. 

 

επενδύσεως πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε εξωτερικό εµπρόσθιο 
κάθισµα. 

7. Για εξωτερικά εµπρόσθια καθίσµατα το ύψος της κορυφής του 
προστατευτικού κεφαλής πάνω από το σηµείο R πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 700mm (βλ. σηµειώσεις 2 και 3). 

8. Στην περίπτωση που προστατευτικά κεφαλής τοποθετούνται σε 
καθίσµατα εκτός των εξωτερικών εµπρόσθιων, θα πρέπει το ύψος 
της κορυφής αυτών πάνω από το σηµείο R πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 700mm (βλ. σηµειώσεις 2 και 3). 

9. Τα προστατευτικά κεφαλής πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 
85mm σε κάθε πλευρά του κεντρικού κατακόρυφου άξονα του 
καθίσµατος  και ύψος τουλάχιστον 100mm. 

10. Το προστατευτικό κεφαλής θα πρέπει να είναι ασφαλώς 
στερεωµένο στο κάθισµα. 

11. Το προστατευτικό κεφαλής δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε 
ανωµαλία ή αιχµηρή ακµή, ικανές να αυξήσουν τον κίνδυνο 
σοβαρού τραυµατισµού. 

12. Η επένδυση του προστατευτικού κεφαλής πρέπει να είναι 
επαρκής, έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή του 
κεφαλιού µε οποιοδήποτε από τα σκληρά µέρη του. 

. 
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 Όταν το όχηµα παρουσιάζεται: 

µε πρακτικό δοκιµής από Τεχνική Υπηρεσία κοινοποιηµένη 
σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ 

ή 

µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από εγκριτικές αρχές 
σύµφωνα µε εθνικές προδιαγραφές άλλων χωρών µελών 
της Ε.Ε. και πιστοποιητικό ισοδυναµίας 

ή 

µε πρακτικά δοκιµών από Τεχνική Υπηρεσία 
κοινοποιηµένη σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ που 
έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε εθνικές προδιαγραφές άλλων 
χωρών µελών της Ε.Ε. και πιστοποιητικό ισοδυναµίας 

(Το πιστοποιητικό ισοδυναµίας περιγράφεται στο 
Παράρτηµα Α της αρ. πρωτ. 28631/3029/13 τροποποίησης 
των εναλλακτικών απαιτήσεων.) 

 

και υπόκειται σε έλεγχο απ’ όπου προκύπτει η σύνδεση 
φακέλου - οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του τύπου του 
καθίσµατος, της θέσης, των κριτηρίων πρόσκρουσης 
κεφαλής, (εφαρµόσιµο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

Η αντοχή των καθισµάτων των νηπίων πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Παρ. V της 25665/1831/12. 
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ζώνες τριών σηµείων), τότε θεωρείται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις αυτής της ενότητας. 

Τα προστατευτικά κεφαλής µπορούν είτε να αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος του καθίσµατος ή να είναι 
αποσπώµενα και ρυθµιζόµενα καθ’ ύψος.  
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Σχήµα 1 

Το σηµείο αναφοράς προσδιορίζεται µε το κάθισµα στην πλέον εµπρόσθια και χαµηλή θέση του, όπως επίσης και 

Στην περίπτωση καθισµάτων µε ανακλινόµενη πλάτη η µέτρηση λαµβάνει χώρα µε την πλάτη να σχηµατίζει γωνία 25ο µε την κατακόρυφο και 
το αντικείµενο εκτίµησης να εφάπτεται στην πλάτη του καθίσµατος. 

Στην περίπτωση καθισµάτων µε σταθερή πλάτη η µέτρηση λαµβάνει χώρα µε το αντικείµενο εκτίµησης να εφάπτεται στην πλάτη του 
καθίσµατος όταν αυτό βρίσκεται σε όρθια θέση.  
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 Οι εξωτερικές προεξοχές ελέγχονται µεταξύ της «γραµµής 
δαπέδου» και σε ύψος έως 2 µέτρα από το έδαφος και 
περιλαµβάνουν αµάξωµα που έχει υποστεί βλάβη, έχει 
τροποποιηθεί ή επισκευαστεί. 

Στην περίπτωση των µη τροποποιηµένων οχηµάτων 
µαζικής παραγωγής, τα πρότυπα στο σηµείο αυτό πρέπει 
να θεωρηθεί ότι πληρούνται. 

Στην περίπτωση που τα στοιχεία δείχνουν ότι το όχηµα 
έχει τροποποιηθεί, ο επιθεωρητής πρέπει να αξιολογήσει 
κατά πόσον η τροποποίηση είναι πιθανό να επηρεάσει 
σηµαντικά την απόδοση του σχετικού κατασκευαστικού 
στοιχείου ή συστήµατος, και αν ναι, να διενεργήσει τον 
έλεγχο σύµφωνα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές 

Τα συρόµενα παράθυρα πρέπει να ελέγχονται σε κλειστή 
θέση. 

Ο έλεγχος δεν εφαρµόζεται στα εξωτερικά κάτοπτρα 
οδηγήσεως, ούτε στις σφαίρες των διατάξεων συζεύξεως.  
Ένα σύστηµα µετωπικής προστασίας πρέπει να θεωρείται 
ότι πληροί τις προδιαγραφές εάν είναι αµετάβλητο και 
είναι σύµφωνο µε το άρθρο 60, και σε κάθε περίπτωση δεν 
έχει ακµές µε ακτίνα καµπυλότητας µικρότερη από 2,5mm. 

Σηµείωση: η γραµµή δαπέδου υπόκειται στις απαιτήσεις 
της 2, δηλαδή ισχύει η απαίτηση για ακτίνα καµπυλότητας 
2,5mm. 

1. Ένα σήµα, έµβληµα ή άλλο διακοσµητικό αντικείµενο πρέπει να 
µπορεί να υποχωρεί, να αποκολληθεί ή να πέσει όταν εφαρµοστεί σ’ 
αυτό µια λογική δύναµη. Τα αποµένοντα τµήµατα δεν πρέπει να 
προεξέχουν πλέον των 10mm. 

2. Κανένα σηµείο προεξοχής επί της εξωτερικής επιφανείας, τα 
οποία χαρακτηρίζονται έτσι αν µπορεί να έρθει σε επαφή µε  µια 
σφαίρα διαµέτρου 100mm, δεν πρέπει να έχει ακτίνα καµπυλότητας 
µικρότερη των 2,5 mm. Η προδιαγραφή αυτή δεν εφαρµόζεται στα 
τµήµατα της εξωτερικής επιφανείας των οποίων η προεξοχή είναι 
µικρότερη των 5 mm. 
Η προδιαγραφή 2 δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα, τα οποία 
πρέπει να ελέγχονται µεµονωµένα: 

3. Οι προεξοχές της εξωτερικής επιφάνειας µε µήκος µικρότερο από 
5mm πρέπει να έχουν αµβλυµµένες ακµές, εκτός αν οι 
προκύπτουσες προεξοχές είναι κατώτερες του 1,5mm. 

4. Οι θόλοι των τροχών πρέπει να στρέφονται προς το εσωτερικό ή 
να έχουν ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 2,5mm 

5. Οι σχάρες και τα µεσοδιαστήµατα µεταξύ στοιχείων που έχουν 
πλάτος το πολύ µέχρι 10mm, στα σηµεία προεξοχής που 
καθορίζονται από µια σφαίρα διαµέτρου 100mm, πρέπει να είναι 
στρογγυλεµένα. 

6. Οι σχάρες και τα µεσοδιαστήµατα µεταξύ στοιχείων που έχουν 
πλάτος από 10mm έως 25mm, στα σηµεία προεξοχής που 
καθορίζονται από µια σφαίρα διαµέτρου 100mm, πρέπει να έχουν 
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Όριο του εσωτερικού / εξωτερικού του οχήµατος: 

Όταν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε αποσπώµενη ή πίσω 
ανακλινόµενη κουκούλα ή οροφή, εσωτερική είναι η 
περιοχή που θεωρείται ότι καλύπτεται από την κουκούλα ή 
οροφή, όταν βρίσκονται σε κλειστή ή εντοιχισµένη 
κατάσταση λειτουργίας. Τα τµήµατα της κουκούλας ή της 
οροφής υπόκεινται στις απαιτήσεις 2 και 3, αν στην 
αναδιπλωµένη κατάσταση λειτουργία τους, εφόσον 
εκτείνονται πέραν της περιοχής που καλύπτεται από την 
κουκούλα ή την οροφή, όταν είναι σε κλειστή κατάσταση. 

Όταν το όχηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε οροφή, οι 
περιοχές που δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν µε τις 
απαιτήσεις του σηµείου 12, πρέπει να ελέγχονται σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της παρούσας ενότητας. Οι εξαιρούµενες 
περιοχές που περιγράφονται σηµείο 12 εξακολουθούν να 
ισχύουν για τα δίχως οροφή οχήµατα, εφόσον υπάρχει 
τοποθετηµένο σ’ αυτά ένα αλεξήνεµο. 

Όταν ένα όχηµα αποτελείται από δοµή πλαισίου, ή η 
επιφάνειά του έχει τρύπες ή τµήµατα δίχως να έχουν 
τοποθετηθεί σ’ αυτά πάνελ του αµαξώµατος, όλα τα µέρη 
που µπορούν να έρθουν σ’ επαφή µε µια σφαίρα διαµέτρου 
100mm από το εξωτερικό του οχήµατος, ελέγχονται µε 
βάση τα κριτήρια της παρούσας ενότητας, ωστόσο, όπου 
τέτοια αντικείµενα θεωρούνται ότι βρίσκονται στο 
εσωτερικό του οχήµατος, θα ελέγχονται µόνο όταν 
βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη από 200mm από το 

ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 0,5mm. 

7. Οι σχάρες και τα µεσοδιαστήµατα µεταξύ στοιχείων που έχουν 
πλάτος από 25mm έως 40mm, στα σηµεία προεξοχής που 
καθορίζονται από µια σφαίρα διαµέτρου 100mm, πρέπει να έχουν 
ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 1mm. 

8. Οι σχάρες και τα µεσοδιαστήµατα µεταξύ στοιχείων που έχουν 
πλάτος περισσότερο 40mm, στα  σηµεία προεξοχής που 
καθορίζονται από µια σφαίρα διαµέτρου 100mm, πρέπει να έχουν 
ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 2,5mm. 

9. Οι ακµές λαµαρινών µε τις οποίες έρχεται σε επαφή σφαίρα 
διαµέτρου 100mm, πρέπει να είναι αναδιπλωµένες στον εαυτό τους 
180 µοίρες. 

10. Αν ακµή ενισχυµένου φύλλου πλαστικού µε γυαλί ή ίνες µπορεί 
να έρθει σε επαφή µε σφαίρα διαµέτρου 100mm, πρέπει να έχει 
ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 1,5mm. 

11. Τα σάρωθρα του υαλοκαθαριστήρα πρέπει να έχουν στερεωθεί 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε το στέλεχος που φέρει τα σάρωθρα να είναι 
αµβλυµµένο.  

12. Προεξοχές τροχών, περικόχλια, καλύµµατα πληµνών (οµφαλών) 
και διακοσµητικά κάλυπτρα (τάσια) των τροχών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον αµβλυµµένα. 

13. Τα περικόχλια µε πτερύγια στους τροχούς δεν είναι αποδεκτά. 

14. Τα τάσια των τροχών που καλύπτουν τα περικόχλια τροχών και 
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ακρότατο της εξωτερικής επιφάνεια που περιβάλει την 
τρύπα ή το κενό, και δεν είναι εξαιρούµενο αντικείµενο 
σύµφωνα µε τα παρατιθέµενα στις απαιτήσεις ελέγχου του 
σηµείου ελέγχου 12. 

Εκτεθειµένα µέρη της ανάρτησης και εξαρτήµατα του 
συστήµατος διεύθυνσης µε τα οποία µπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή εξωτερικά του οχήµατος, πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές της ακτίνας 
καµπυλότητας. 

Η περιοχή µεταξύ των τροχών και των ελαστικών δεν 
θεωρείται εξωτερική επιφάνεια. (Οι εφεδρικοί τροχοί 
πρέπει ελέγχονται όταν είναι τοποθετηµένοι εξωτερικά). 

Τα πλέγµατα υφίστανται µόνο για να προσφέρουν µια 
εξωτερική επιφάνεια εάν είναι κατασκευασµένα από 
άκαµπτο υλικό και είναι του τύπου που χρησιµοποιούνται 
στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Τα πλέγµατα που 
χρησιµοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών δεν είναι 
αποδεκτά, όπως δηλαδή τα πλέγµατα περίφραξης. 

Οι διατάξεις υποστηρίξεως των πινακίδων κυκλοφορίας 
πρέπει να ελέγχονται. 

‘’ Σκληρότητα’’ είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείου που 
έχει σκληρότητα τουλάχιστον 50 Shore A (ενδεικτικά 
θεωρείται ότι είναι πιο σκληρό από τη µέση γόµα 
µολυβιού). 

ακραξονίων µπορούν να προεξέχουν πέρα από την κατακόρυφη 
προβολή της επιφανείας ή της εξωτερικής δοµής, υπό τον όρο η 
επιφάνεια του προεξέχοντος τµήµατος να έχει ακτίνα καµπυλότητας 
τουλάχιστον ίση προς 30mm και η προεξοχή, σχετικά µε την 
κατακόρυφη προβολή της επιφάνειας ή της εξωτερικής δοµής, να 
µην υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση τα 30mm. 
15. Οι ακµές των πλευρικών εκτροπέων αέρος και βροχής που 
µπορούν να κατευθύνονται προς τα έξω πρέπει να έχουν ακτίνα 
καµπυλότητας τουλάχιστον 1mm. 
16. Το στέλεχος της κεραίας δύναται να έχει ακτίνα καµπυλότητας 
µικρότερη των 2,5mm. Τα κινητά άκρα των κεραιών πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε µια σταθερή κεφαλή της οποίας οι ακτίνες 
καµπυλότητας δεν πρέπει να είναι µικρότερες των 2,5mm. 
17. Τα εύκαµπτα πλαστικά ή λαστιχένια µέρη πρέπει να έχουν 
καµπυλωµένα άκρα. 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, πρέπει να πληρούνται συµπληρωµατικά 
στην απαίτηση 2: 
18. Τα άκρα κάθε προφυλακτήρα που έχει τοποθετηθεί στο όχηµα 
πρέπει να αναδιπλωθούν προς την εξωτερική επιφάνεια του 
οχήµατος ή να ενσωµατωθούν στο αµάξωµα (Βλ. Σηµείωση 5) 
19. Χειρολαβές, πείροι, στροφείς, κουµπιά ανοίγµατος των θυρών, 
χώρων αποσκευών και καλυµµάτων, πώµατα και σκεπάσµατα των 
δεξαµενών υγρών καυσίµων δεν πρέπει να προεξέχουν περισσότερο 
από 40mm από την εξωτερική επιφάνεια οχήµατος.  
20. Οι χειρολαβές πρέπει να κυρτώνονται προς το επίπεδο της θύρας 
και να ευρίσκονται εντός ενός προστατευτικού πλαισίου ή εντός 
ενός φατνώµατος. 
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Η µέτρηση ενός εξογκώµατος λαµβάνεται από την 
"εξωτερική επιφάνεια". 

Εξωτερική επιφάνεια είναι η πρώτη επιφάνεια την οποία 
σφαίρα διαµέτρου 100mm µπορεί να εγγίζει µε την 
πλησιέστερη προς την προεξοχή κείµενη επιφάνεια. Όταν 
η σφαίρα δεν αγγίζει µια επιφάνεια (που πιθανόν να 
οφείλεται στο µήκος της προεξοχής), ή έρχεται σ’ επαφή 
µε µια επιπλέον προεξοχή, πρέπει να γίνει µια απλή 
µέτρηση από τις προεξοχές της επιφάνειας. 

Αντικείµενα όπως καλύµµατα, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για το σκοπό αυτό (καουτσούκ ή µε άλλο τρόπο) 
που συγκρατούνται µε το να επιµηκυνθούν, ή να 
προσαρτώνται µε ταινία διπλής όψης ή µε άλλα 
ακατάλληλα µέσα, π.χ. επένδυση σωλήνων κ.λπ., δεν 
θεωρούνται αποδεκτές µέθοδοι ή υλικά. Αυτός δεν είναι 
αναλυτικός κατάλογος, αλλά παρέχει οδηγίες ως προς τον 
τύπο των στοιχείων που θεωρούνται απαράδεκτα. 

Σηµείωση 1: Ως σύστηµα µετωπικής προστασίας νοείται 
µια χωριστή µονάδα ή χωριστές µονάδες, όπως ένας 
προφυλακτήρας ή συµπληρωµατικός προφυλακτήρας, που 
αποσκοπεί στην προστασία της εξωτερικής επιφάνειας του 
οχήµατος πάνω και κάτω από τον αρχικό εξοπλισµός 
προστασίας από ζηµιές, σε περίπτωση σύγκρουσης µε ένα 
αντικείµενο. Οι δοµές, µε µέγιστη µάζα κάτω από 0,5 kg 
που προορίζονται για την προστασία των φώτων 

21. Σε όλες οι περιστρεφόµενες χειρολαβές παράλληλα προς το 
επίπεδο της θύρας, το ελεύθερο άκρο της χειρολαβής πρέπει να 
είναι προσανατολισµένο προς τα πίσω. 
22. Οι χειρολαβές που περιστρέφονται προς το εξωτερικό προς κάθε 
διεύθυνση που δεν είναι παράλληλες προς το επίπεδο της θύρας 
πρέπει, όταν είναι κλειστές, να έχουν εισαχθεί εντός ενός 
προστατευτικού πλαισίου ή ενός φατνώµατος. Το ελεύθερο άκρο 
πρέπει να είναι προσανατολισµένο είτε προς τα πίσω, είτε προς τα 
κάτω. 
23. Οι χειρολαβές που δεν εξέχουν από το εξωτερικό του οχήµατος 
πρέπει να έχουν: 
α. το ελεύθερο άκρο προσανατολισµένο προς τα πίσω, ή 
β. το ελεύθερο άκρο που είναι προσανατολισµένο προς τα εµπρός 
εντός προστατευτικού πλαισίου, ή 
γ. το ελεύθερο άκρο µέσα σε φάτνωµα του αµαξώµατος 

24. Οι χειρολαβές που περιστρέφονται προς το εξωτερικό πρέπει να 
έχουν το ελεύθερο άκρο προσανατολισµένο είτε προς τα πίσω, είτε 
προς τα κάτω, εκτός αν έχουν ανεξάρτητο µηχανισµό επιστροφής, 
που σε περίπτωση βλάβης του µηχανισµού δεν θα επιτρέψει στη 
λαβή να προεξέχει περισσότερο από 15mm. 
25. Σε υαλοπίνακες που περιστρέφονται προς το εξωτερικό µιας 
εξωτερικής επιφάνειας του οχήµατος (σε ένα ασθενοφόρο, στο πίσω 
µέρος του καθίσµατος του οδηγού, ή το σαλόνι για µηχανοκίνητο 
τροχόσπιτο) καµία ακµή δεν πρέπει να είναι προσανατολισµένη 
προς τα εµπρός. 

26. Σε υαλοπίνακες που περιστρέφονται προς το εξωτερικό µιας 
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εξαιρούνται από τον ορισµό αυτό. 

Σηµείωση 2: Η απαίτηση 2 δεν θα εφαρµόζεται σε 
οποιοδήποτε µέρος της εξωτερικής επιφάνειας του 
οχήµατος µαζικής παραγωγής, όπως αρχικά είχε 
κατασκευαστεί από τον κατασκευαστή του οχήµατος, 
δεδοµένου ότι όλες τις ακµές που µπορούν να εγγυηθούν 
πρέπει να είναι τουλάχιστον αµβλυµµένες. Αν ένα στοιχείο 
έχει τροποποιηθεί, τότε πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις 
καµπύλης. 

Σηµείωση 3: Οι αγκράφες συγκράτησης της κουκούλας ή 
της αναδιπλούµενης οροφής που είναι τοποθετηµένες σε 
όχηµα µε πτυσσόµενη οροφή, πρέπει να είναι τουλάχιστον 
στρογγυλεµένες 

Σηµείωση 4: Όταν ένα παράθυρο έχει τροποποιηθεί για 
να πληροί το πρότυπο, θα γίνει αποδεκτή µόνο εάν είναι 
είτε πλήρως συνδεδεµένο µε το όχηµα ή έχει καταστεί 
ανενεργό, ή έχει περιοριστεί η µετακίνησή του µε µια 
µέθοδο που χρησιµοποιείται από έναν κατασκευαστή σε 
εγκεκριµένο όχηµα. 

Σηµείωση 5: Οι προφυλακτήρες πρέπει να έχουν όλα τα 
άκρα τους αναδιπλωµένα ή ενσωµατωµένα µε στο 
αµάξωµα. Αυτά τα κριτήρια δεν πρέπει να επιτυγχάνονται 
µόνο από το ίδιο το υλικό. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι 
πληρούται εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα: 

Προφυλακτήρας κατασκευασµένος σε σχήµα σωλήνα 

εξωτερικής επιφάνειας του οχήµατος (σε ένα ασθενοφόρο, στο πίσω 
µέρος του καθίσµατος του οδηγού, ή το σαλόνι για µηχανοκίνητο 
τροχόσπιτο) καµία ακµή δεν πρέπει να προεξέχουν πέρα από το 
απώτατο εξωτερικό άκρο του οχήµατος (βλ. Σηµείωση 4). 

27. Τα γείσα και τα πλαίσια των προβολέων των οχηµάτων δεν 
πρέπει να προεξέχουν περισσότερο από 30mm από την εξωτερική 
επιφάνεια του υάλου του προβολέα (που µετράται οριζόντια από το 
σηµείο επαφής µεταξύ σφαίρας διαµέτρου 100mm που ακουµπάει 
το φακό και τα γείσα και τα πλαίσια), Σχήµα 2. 

28. Τα σηµεία υποδοχής ανυψωτήρα (γρύλλου) και ο (οι) 
σωλήνας(ες) εξατµίσεως δεν πρέπει να προεξέχουν πλέον των 
10mm σε σχέση προς την κατακόρυφη προβολή της γραµµής 
δαπέδου που διέρχεται κατακορύφως υπεράνω. 
29. H απόληξη της εξάτµισης δύναται να προεξέχει πλέον των 10 
mm σε σχέση προς την κατακόρυφη προβολή της γραµµής δαπέδου, 
εφόσον οι ακµές που έχουν στρογγυλευθεί στο άκρο έτσι ώστε η 
ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητας να είναι 2,5mm. 
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πρέπει να αναδιπλωθεί προς την εξωτερική επιφάνεια του 
αµαξώµατος ή να έχει ένα καπάκι προσαρµοσµένο ώστε 
να παρέχει το ίδιο αποτέλεσµα (όχι απλά να κλείνει το 
άκρο του σωλήνα) ή να παρέχει σχήµα θόλου, µε ακτίνα 
ίση προς το τµήµα του σωλήνα ή ο σωλήνας να σχηµατίζει 
βρόχο (όπως στην περίπτωση καµπύλου προφυλακτήρα ή 
της εσοχής των φώτων) 

Προφυλακτήρας κατασκευασµένος µε επίπεδο σχήµα 
πρέπει να αναδιπλωθεί προς την εξωτερική επιφάνεια του 
αµαξώµατος  ή εντελώς γύρω από τον εαυτό του 
σχηµατίζοντας ένα βρόχο. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου το κριτήριο του 
βρόχου ή του θόλου επιτυγχάνεται, όλα τα άκρα του 
προφυλακτήρα πρέπει να απέχουν το πολύ 30mm από το 
αµάξωµα ή από τα ελαστικά. 
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 Ένα όχηµα πρέπει να αναγράφει την ακριβή ταχύτητα του 
οδηγού ανά πάσα στιγµή και το όχηµα πρέπει να είναι σε 
θέση να κινείται προς τα πίσω µε δική του ισχύ. 

 

 

Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο ταχύµετρο.  

Η ένδειξη του ταχύµετρου πρέπει να είναι ευδιάκριτη οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή της ηµέρας ή της νύχτας. 

Το πεδίο µέτρησης πρέπει να είναι αρκετά εκτεταµένο ώστε να 
περιλαµβάνει τη µέγιστη ταχύτητα του οχήµατος που υποδεικνύεται 
από τον κατασκευαστή. 

Αν ο δείκτης ταχύτητας περιλαµβάνει µια κλίµακα και όχι ψηφιακή 
ένδειξη, η διαβάθµιση πρέπει να είναι ευανάγνωστη. 

Οι υποδιαιρέσεις πρέπει να είναι ανά 1,2,5, ή 10 km/h.  

Οι αναφερόµενες διαβαθµίσεις τιµών ταχύτητας δεν είναι 
απαραίτητο να είναι οµοιόµορφες. 

Όπισθεν  

Κάθε όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µηχανισµός 
οπισθοπορείας ο χειρισµός του οποίου πραγµατοποιείται από τη 
θέση οδήγησης (βλ. σηµείωση 3). 
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 Όλα τα οχήµατα πρέπει να παρέχονται µε πινακίδα του 
κατασκευαστή. 

Οπτικά ελέγξτε εάν οι χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται 
για το πινακίδιο του κατασκευαστή και τον αριθµό 
πλαισίου του οχήµατος συµµορφώνονται µε τα 
απαιτούµενα πρότυπα. 

Στις περιπτώσεις οχηµάτων που κατασκευάζονται σε 
πολλαπλά στάδια, είναι απαιτητή η ύπαρξη πινακιδίου 
κατά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου. Ο αριθµός πλαισίου 
του οχήµατος που αναγράφεται σε κάθε ένα από αυτά τα 
πινακίδια πρέπει να συµφωνεί µε αυτόν που είναι 
χαραγµένος στο πλαίσιο (σασί) του οχήµατος. 
Πληροφορίες αναφορικά µε τη µάζα (βάρος) του οχήµατος 
είναι απαραίτητο να αναγράφονται µόνο στο πινακίδιο του 
κατασκευαστή του πλαισίου ή του διασκευαστή πλαισίου 
στην περίπτωση που τα βάρη αυτά τροποποιούνται λόγω 
τροποποίησης του πλαισίου. 

Ελέγξτε ότι το πινακίδιο του κατασκευαστή 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα. 

Ο κατασκευαστής µπορεί να δώσει επιπλέον πληροφορίες. 

Ο τύπος του κινητήρα και η ισχύς του µπορούν να 
αναγράφονται κάτω από το όνοµα του κατασκευαστή. Ο 
αριθµός των αξόνων µπορεί να αναγράφεται κάτω από τον 

1. Κάθε όχηµα πρέπει να διαθέτει µια πινακίδα και επιγραφές όπως 
περιγράφονται ακολούθως. Η πινακίδα αυτή και οι επιγραφές αυτές 
εναποτίθενται µε τη φροντίδα του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου 
του. 

2. Η πινακίδα του κατασκευαστή πρέπει να είναι σταθερά 
στερεωµένη σε ένα σηµείο ορατό και ευπρόσιτο επάνω σε ένα 
εξάρτηµα το οποίο κανονικώς δεν επιδέχεται αντικατάσταση κατά 
τη διάρκεια της χρήσεως. 

3. Πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να φέρει τις ακόλουθες 
ανεξίτηλες ενδείξεις αριθµηµένες κατά τη σειρά:  

- Όνοµα του κατασκευαστή 

- Αριθµός αναγνωρίσεως του οχήµατος (VIN)  

- Μέγιστη επιτρεπόµενη  µάζα του οχήµατος µε φορτίο. 

- Μέγιστη επιτρεπόµενη µάζα  του συνόλου µε φορτίο σε 
περίπτωση κατά την οποία το όχηµα χρησιµοποιείται ως 
ελκυστήρας. 

- Μέγιστη επιτρεπόµενη  µάζα  για κάθε άξονα. Τα δεδοµένα αυτά 
αναφέρονται αρχίζοντας από τον εµπρόσθιο άξονα και τελειώνοντας 
στον οπίσθιο. 

- Αν πρόκειται για ηµιρυµουλκούµενο, τη µέγιστη επιτρεπόµενη  
µάζα στο κάθισµα συζεύξεως. 

4. Ο αριθµός αναγνωρίσεως του οχήµατος αποτελείται από ένα 
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αριθµό πλαισίου.  

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πρέπει να αναγράφεται 
εκτός του σαφώς περιγεγραµµένου ορθογωνίου το οποίο 
θα περιλαµβάνει µόνο τα ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία 
του οχήµατος. 

Εάν κάποια από τις τεχνικά επιτρεπόµενες µάζες είναι 
εκτός των επιτρεπτών στην Ελλάδα ορίων (π.δ. 1161/77), 
τότε πρέπει να υπάρχουν δύο στήλες για τις µάζες. Στην 
αριστερή στήλη θα αναγράφονται οι µέγιστες 
επιτρεπόµενες µάζες στην Ελλάδα και στη δεξιά οι τεχνικά 
επιτρεπόµενες µάζες. 

 

 

συνδυασµό χαρακτήρων ο οποίος προσδίδεται σε κάθε όχηµα από 
τον κατασκευαστή. 

5. Πρέπει να σηµειώνεται στην πινακίδα του κατασκευαστή, καθώς 
επίσης και στο αµάξωµα ή στο πλαίσιο ή σε άλλη ανάλογη 
υποδοµή. 

6. Πρέπει να αποτελείται από τρία µέρη. 

- Το πρώτο µέρος συνίσταται σε ένα κωδικό παραχωρούµενο στον 
κατασκευαστή του οχήµατος ώστε να επιτρέπεται η αναγνώριση του 
κατασκευαστή. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από τρεις χαρακτήρες.  

- Το δεύτερο µέρος αποτελείται από έξη χαρακτήρες (γράµµατα ή 
ψηφία) που έχουν σαν σκοπό να υποδείξουν τα γενικά 
χαρακτηριστικά των οχηµάτων. 

- Το τρίτο τµήµα, αποτελούµενο από οκτώ χαρακτήρες από τους 
οποίους οι τέσσερεις τελευταίοι είναι υποχρεωτικά αριθµητικοί, 
πρέπει να επιτρέπει, σε συνδυασµό µε τα άλλα δύο τµήµατα, την 
αναγνώριση χωρίς αµφιβολία ενός ορισµένου οχήµατος. Κάθε θέση 
που δεν χρησιµοποιείται πρέπει να πληρούται µε το µηδέν για να 
επιτευχθεί ο ολικός αριθµός χαρακτήρων που απαιτείται. 

7. ∆εν πρέπει να υπάρχουν διαστήµατα µεταξύ των χαρακτήρων. 

8. Ο αριθµός αναγνωρίσεως του οχήµατος πρέπει να σηµειώνεται 
στο αµάξωµα ή στο πλαίσιο ή σε άλλη ανάλογη υποδοµή, στο δεξιό 
ήµισυ του οχήµατος. Επίσης, πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε 
ευανάγνωστο και ευπρόσιτο σηµείο, µε µια µέθοδο όπως η 



18 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

3 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

18 Πινακίδες και Επιγραφές 76/114/ΕΟΚ 78/507/ΕΟΚ  Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

σφυρηλάτηση ή η διάτρηση κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται το 
σβήσιµο ή η αλλοίωση. 

9. Για τις ενδείξεις του αριθµού αναγνωρίσεως του οχήµατος: 

- η χρήση των γραµµάτων I, O και Q όπως και της παύλας ή των 
αστερίσκων ή άλλων ειδικών συµβόλων, δεν επιτρέπεται. 

- τα γράµµατα και τα ψηφία πρέπει να έχουν τα ακόλουθα ελάχιστα 
ύψη: 

 7 χιλιοστά για τους χαρακτήρες οι οποίοι σηµειώνονται απ' ευθείας 
επάνω στο αµάξωµα ή στο πλαίσιο ή σε άλλη ανάλογη υποδοµή του 
οχήµατος. 

4 χιλιοστά για τους χαρακτήρες οι οποίοι σηµειώνονται στη 
πινακίδα του κατασκευαστή. 

 

 



19 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 76/115/ΕΟΚ 2005/41/ΕΚ 14.05 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 
πλην σχολικών µεταφοράς 
νηπίων 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

 

2. Φύλλο ∆οκιµών 
(εάν τα απαραίτητα 
για την επιθεώρηση 
στοιχεία δε 
προκύπτουν από το 
Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου 
Ε.Κ). 

 

∆ιασφαλίζεται ότι το όχηµα που παρουσιάζεται έχει 
επαρκείς αποδείξεις της συµµόρφωσης του µε τα 
απαιτούµενα πρότυπα.  

 

Ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζονται µε τη 
µορφή: 

Έγκρισης τύπου 

Έκθεσης ∆οκιµών στις απαιτήσεις των προτύπων από την 
εγκριτική αρχή ή κάποιων αναγνωρισµένο οργανισµό 

 

Σηµείωση : Έγκριση τύπου /έκθεση δοκιµών για όχηµα 
Μ3 δεν είναι κατάλληλη για όχηµα τύπου Μ2, λόγω του 
ότι οι απαιτήσεις του «pull test» για τα οχήµατα τύπου Μ3 
είναι αξιοσηµείωτα χαµηλότερες.  

 

1. Για οχήµατα εξοπλισµένα µε ζώνες ασφαλείας που τοποθετούνται 
για την ασφάλεια των επιβατών σε θέσεις που αντικρίζουν το 
εµπρός ή το πίσω µέρος του οχήµατος, θα πρέπει το όχηµα που 
παρουσιάζεται να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
της συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα πρότυπα για τις αγκυρώσεις 
των ζωνών ασφαλείας. 

 

2. Για οχήµατα εξοπλισµένα µε ζώνες ασφαλείας που τοποθετούνται 
για την ασφάλεια των επιβατών σε θέσεις που αντικρίζουν τα 
πλαϊνά µέρη του οχήµατος, θα πρέπει τα σηµεία των αγκυρώσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των αγκυρώσεων ζωνών που τοποθετούνται 
απευθείας στο κάθισµα, να είναι ασφαλώς συνδεδεµένα µε τη δοµή 
(σασί)  του οχήµατος, ή άλλα εµφανώς κατάλληλα φέροντα µέρη 
του οχήµατος.  

 

 



19 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

2 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 76/115/ΕΟΚ 2005/41/ΕΚ 14.05 
Σε όλα τα σχολικά οχήµατα 
µεταφοράς νηπίων κατ. Μ2, 
Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

ή 

2. Φύλλο ∆οκιµών  

∆ιασφαλίζεται ότι το όχηµα που παρουσιάζεται έχει 
επαρκείς αποδείξεις της συµµόρφωσης του µε τα 
απαιτούµενα πρότυπα.  
 
Ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζονται µε τη 
µορφή: 
πρακτικού δοκιµής από Τεχνική Υπηρεσία κοινοποιηµένη 
σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ 

ή 

πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από εγκριτικές αρχές 
σύµφωνα µε εθνικές προδιαγραφές άλλων χωρών µελών 
της Ε.Ε. και πιστοποιητικό ισοδυναµίας 

ή  

πρακτικών δοκιµών από Τεχνική Υπηρεσία κοινοποιηµένη 
σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ που έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε εθνικές προδιαγραφές άλλων χωρών µελών 
της Ε.Ε. και πιστοποιητικό ισοδυναµίας 

(Το πιστοποιητικό ισοδυναµίας περιγράφεται στο 
Παράρτηµα Α της αρ. πρωτ. 28631/3029/13 τροποποίησης 
των εναλλακτικών απαιτήσεων.) 

Οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφάλειας των νηπίων πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παρ. V της 25665/1831/12. 

 



20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

20 Εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού   48.03 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1.  

 

∆ιενεργείται οπτικός έλεγχος όλων των λαµπτήρων και 
αντανακλαστήρων που έχουν τοποθετηθεί στο όχηµα, 
αναφορικά µε το σωστό χρώµα, την ορατότητα του 
εκπεµπόµενου προς τα εµπρός και πίσω φωτός, καθώς 
επίσης και για το ότι οι εκπέµπουσες ακτινοβολία 
επιφάνειες δεν είναι καλυµµένες. 

Σηµείωση 1: Η πλάγια θέση λάµπας/ αντανακλαστήρα 
µετράται από το ακραίο εξωτερικό άκρο του οχήµατος (µη 
λαµβάνοντας υπόψη τα ελαστικά, τους καθρέφτες, τις 
λάµπες και τους αντανακλαστήρες) έως το άκρο της 
φωτιζόµενης επιφάνειας (ή της ανακλαστικής επιφάνειας 
όταν πρόκειται για αντανακλαστήρα), το πλησιέστερο 
στην πλευρά αυτή του οχήµατος. 

Η κάθετη (κατακόρυφη) θέση λάµπας και 
αντανακλαστήρα µετράται από το έδαφος: 

Στην περίπτωση του ελαχίστου ύψους στην κατώτερη 
άκρη της  φωτιζόµενης επιφάνειας ή (της ανακλαστικής 
επιφάνειας όταν πρόκειται για αντανακλαστήρα). 

Στην περίπτωση του µεγίστου ύψους στην ανώτερη άκρη 
της  φωτιζόµενης επιφάνειας ή (της ανακλαστικής 
επιφάνειας όταν πρόκειται για αντανακλαστήρα). 

Σηµείωση 2: Για τους σκοπούς των λαµπτήρων δοκιµών 

1. Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε λαµπτήρες ή 
ανακλαστικά υλικά ικανά να εκπέµπουν µόνο λευκό φως, εκτός 
από: 

Πορτοκαλί φως από τους δείκτες κατεύθυνσης 

Κίτρινο φως από τους έµπροσθεν λαµπτήρες οµίχλης 

Πορτοκαλί φως από φανό πλευρικής σήµανσης 

Μπλε φως από λαµπτήρες προειδοποίησης ή σειρήνες, για οχήµατα 
εκτάκτου ανάγκης. 

 

2. Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε λαµπτήρες ή 
ανακλαστικά υλικά ικανά να εκπέµπουν µόνο κόκκινο φως προς τα 
πίσω, εκτός από: 

Πορτοκαλί φως από τους δείκτες κατεύθυνσης 

Λευκό φως από λαµπτήρες εργασίας, οπισθοπορείας, πινακίδων 
κυκλοφορίας ή εσωτερικούς λαµπτήρες   

Κίτρινο φως από τους λαµπτήρες της πίσω πινακίδας  

Πορτοκαλί φως από φανό πλευρικής σήµανσης 

3. Η λειτουργία του κάθε λαµπτήρα δεν θα πρέπει να επηρεάζει ή να 
επηρεάζεται από τη λειτουργία οποιουδήποτε άλλου, εκτός και αν 



20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

20 Εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού   48.03 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για το φωτισµό της 
περιοχής έµπροσθεν του οχήµατος αυτοί θεωρείται ότι 
είναι: 

Α. οι φανοί πορείας (συµπεριλαµβανοµένων των 
λαµπτήρων spot των λαµπτήρων οδήγησης) 

Β. οι φανοί διασταύρωσης ή 

Γ. οι µπροστινοί φανοί οµίχλης 

Σηµείωση 3: Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται στους πίσω 
αντανακλαστήρες. 

 

 

είναι σχεδιασµένος να λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο. 

4. Όλοι οι λαµπτήρες και οι αντανακλαστήρες πρέπει να είναι 
ασφαλώς προσαρµοσµένοι στο όχηµα και να µην περιστρέφονται ή 
να εκτρέπονται όταν το όχηµα είναι σε κίνηση, εκτός από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

Λαµπτήρες ή αντανακλαστήρες που έχουν σχεδιαστεί να 
εκτρέπονται στο πλάι µε την κίνηση των εµπρόσθιων διευθυντήριων 
τροχών. 

Προβολείς για την προσαρµογή ή τη βύθιση της δέσµης 

Προβολείς που µπορούν να ανασυρθούν ή να αποκρύπτονται.  

Λάµπες εργασίας, που χρησιµοποιούνται για να φωτίσουν ένα χώρο 
εργασίας ή τη σκηνή ενός ατυχήµατος, βλάβης ή οδικά έργα στην 
περιοχή του οχήµατος στο οποίο έχει τοποθετηθεί. 

5. Όλες οι υποχρεωτικές και προαιρετικές λάµπες, αντανακλαστήρες 
και οπίσθιοι δείκτες πρέπει να έχουν το σωστό προσανατολισµό. 

6. Όταν κάποια πόρτα ή οποιοδήποτε άλλο κινητό µέρος είναι σε 
ανοικτή θέση οι:  

µπροστινοί και οπίσθιοι φανοί θέσης 

µπροστινοί και οπίσθιοι δείκτες 

οπίσθιοι αντανακλαστήρες 

πρέπει να πληρούν µια εκ των κάτωθι προϋποθέσεων 



20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

3 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

20 Εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού   48.03 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

α. το ήµισυ της εµφανούς επιφάνειας του φανού /αντανακλαστήρα 
πρέπει να είναι ορατό από το µπροστινό ή πίσω µέρος του 
οχήµατος, ή 

β. επιπλέον πλήρως ορατοί φανοί /αντανακλαστήρες που πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις για τους ανωτέρω φανούς πρέπει  να είναι 
ενεργοποιηµένοι/ ορατοί, ή 

γ. µια ανακοίνωση επί του οχήµατος πρέπει να ενηµερώνει τον 
χρήστη ότι σε συγκεκριµένες θέσεις των κινητών στοιχείων, θα 
πρέπει οι άλλοι χρήστες της οδού να προειδοποιούνται για την 
παρουσία του οχήµατος (π.χ µε χρήση προειδοποιητικού τριγώνου) 
(βλ. σηµείωση 3). 

 



20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

4 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 1  

Οριζόντιες γωνίες ορατότητας 

Κάθε λαµπτήρας ή αντανακλαστήρας πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να παράγει µια ορατή επιφάνεια. Τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας 
αυτής πρέπει να είναι ορατό από κάθε σηµείο µεταξύ των σχετικών γωνιών. 

 

 



20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

5 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 2 

Κατακόρυφες γωνίες ορατότητας 

Εµπρόσθιοι φανοί θέσης και δείκτες  

a = µικρότερο των 750mm από το επίπεδο του εδάφους  

b = µεγαλύτερο ή ίσο των 750mm από το επίπεδο του εδάφους  

c = Οπίσθιοι φανοί θέσης ή φανοί στάσης τοποθετηµένοι στα 1500mm ή περισσότερο από επίπεδο του εδάφους. ∆είκτες και οπίσθιοι 
αντανακλαστήρες τοποθετηµένοι στα 750mm ή περισσότερο από το επίπεδο του εδάφους.  

d = Οπίσθιοι φανοί θέσης ή φανοί στάσης τοποθετηµένοι σε λιγότερο από 1500mm από επίπεδο του εδάφους. 

e = Οπίσθιοι φανοί θέσης ή φανοί στάσης, δείκτες και οπίσθιοι αντανακλαστήρες τοποθετηµένοι σε λιγότερο από 750mm από επίπεδο του 
εδάφους. 

f =Οπίσθιοι φανοί οµίχλης 



20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

6 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 3 

 

Το «προς τα πίσω» του οχήµατος ορίζεται ως µια περιοχή οι πλευρές της οποίας βρίσκονται σε γωνία 15 έξω από το εξώτατο άκρο του 
οχήµατος, (ξεκινώντας από την πίσω γωνία) και εξέχει σε απόσταση που φτάνει τα 25 από το πίσω µέρος του οχήµατος (µετρούµενη κατά 
µήκος του οχήµατος).  

 

 

 

 



21 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

1 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

21 ∆ιατάξεις αντανάκλασης 76/757/ΕΟΚ   97/29/ΕΚ   3.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 ∆ιενεργείται οπτικός έλεγχος όλων των αντανακλαστήρων 
που έχουν τοποθετηθεί στο όχηµα, αναφορικά µε το 
χρώµα, τον αριθµό, την ύπαρξη σήµατος έγκρισης και τη 
σωστή τοποθέτηση. 

Σηµείωση 1: Οι γωνίες ορατότητας και οι απαιτήσεις 
τοποθέτησης δεν είναι υποχρεωτικές για προαιρετικούς 
αντανακλαστήρες. 

 

Αντανακλαστήρες 

1. Όλοι οι αντανακλαστήρες πρέπει να έχουν σήµανση e ή E και 
όπου απαιτείται να φέρουν την κατάλληλη σήµανση ταυτότητας 
(κλάση) όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 

2. Στο όχηµα πρέπει να τοποθετείται ο σωστός αριθµός 
αντανακλαστήρων (βλ. Πίνακα 1).  

3. Οι αντανακλαστήρες που τοποθετούνται στο όχηµα πρέπει να 
έχουν το σωστό χρώµα (βλ. Πίνακα 1). 

4. Οι αντανακλαστήρες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να 
πληρούνται: 

6. α. οι απαιτήσεις τοποθέτησης του Πίνακα 1. 

7. β. οι απαιτήσεις για τις γωνίες ορατότητας του Πίνακα 1. 

5. Οι αντανακλαστήρες πρέπει να έχουν το σωστό σχήµα (βλ. 
Πίνακα 1). 

6. Οι οπίσθιοι αντανακλαστήρες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 
µέτωπο προς τα πίσω. 

Σηµάνσεις ευδιακριτότητας (κανονισµός ΟΗΕ/ΕΕ 104) 

7. Όλες οι σηµάνσεις που τοποθετούνται πρέπει να είναι 
εγκεκριµένου τύπου 

8. Παρουσία: 

Απαγορεύεται: σε οχήµατα O1  



21 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

2 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

21 ∆ιατάξεις αντανάκλασης 76/757/ΕΟΚ   97/29/ΕΚ   3.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Υποχρεωτική:  

• Προς τα πίσω: πλήρης σήµανση περιγράµµατος σε οχήµατα 
πλάτους άνω των 2100mm κατηγοριών: O3 και O4 
(εξαιρουµένων των ηµιτελών οχηµάτων).  

• Προς τα πλάγια: µερική σήµανση περιγράµµατος σε οχήµατα 
µήκους άνω των 6000 mm (συµπεριλαµβανοµένης της ράβδου 
έλξης για ρυµουλκούµενα) των κατηγοριών O3 και O4 
(εξαιρουµένων των ηµιτελών οχηµάτων). 

Προαιρετική:  

Στο πίσω µέρος και στο πλάι σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες 
οχηµάτων, για τις οποίες δεν προβλέπεται διαφορετικά παραπάνω. 
Αντί υποχρεωτικών γραµµικών σηµάνσεων µπορεί να εφαρµοστεί 
µερική ή πλήρης σήµανση περιγράµµατος, ενώ αντί της 
υποχρεωτικής µερικής σήµανσης περιγράµµατος µπορεί να 
εφαρµοστεί πλήρης σήµανση περιγράµµατος. 

Στο εµπρόσθιο µέρος:  

Γραµµική σήµανση των κατηγοριών O2 , O3 και O4 . Μερική ή 
πλήρης σήµανση δεν µπορεί να τοποθετηθεί µετωπικά. 

9. Θέση: 

Οι σηµάνσεις ευδιακριτότητας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο 
οριζόντιες και κατακόρυφες, συµβατές µε το σχήµα, την κατασκευή, 
το σχέδιο και τις λειτουργικές απαιτήσεις του οχήµατος αν αυτό δεν 
είναι δυνατόν, οι πλήρεις ή οι µερικές σηµάνσεις περιγράµµατος, 
όταν τοποθετούνται, ακολουθούν όσο το δυνατόν πιο πιστά το 



21 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

3 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

21 ∆ιατάξεις αντανάκλασης 76/757/ΕΟΚ   97/29/ΕΚ   3.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

περίγραµµα του εξωτερικού σχήµατος του οχήµατος.  

Οι σηµάνσεις ευδιακριτότητας τοποθετούνται σε όσο το δυνατό πιο 
ίσα διαστήµατα στις οριζόντιες διαστάσεις του οχήµατος έτσι ώστε 
να µπορεί να εντοπίζεται το συνολικό µήκος ή/και πλάτος του 
οχήµατος. 

Πλάτος: 

• Η σήµανση ευδιακριτότητας πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατό 
πλησιέστερα στο άκρο του οχήµατος.  

• Το συνολικό οριζόντιο µήκος των στοιχείων σήµανσης 
ευδιακριτότητας, όπως είναι τοποθετηµένα στο όχηµα, πρέπει να 
ισούται µε το 80 % τουλάχιστον του όλου πλάτους του οχήµατος, 
εξαιρουµένης τυχόν οριζόντιας αλληλοεπικάλυψης των επιµέρους 
στοιχείων. Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής µπορεί να αποδείξει ότι 
είναι αδύνατον να επιτύχει µπορεί να µειωθεί στο 60 % 

Μήκος: 

• Η σήµανση ευδιακριτότητας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στα άκρα του οχήµατος και να φθάνει σε απόσταση 
µικρότερη των 600 mm από κάθε άκρο του (εξαιρουµένης της 
ράβδου έλξης). 

• Το συνολικό οριζόντιο µήκος των στοιχείων σήµανσης 
ευδιακριτότητας, όπως είναι τοποθετηµένα στο όχηµα, 
εξαιρουµένης τυχόν οριζόντιας αλληλοεπικάλυψης των επιµέρους 
στοιχείων, πρέπει να ισούται µε το 80 % τουλάχιστον 
(εξαιρουµένης της ράβδου έλξεως). Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής 



21 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

4 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

21 ∆ιατάξεις αντανάκλασης 76/757/ΕΟΚ   97/29/ΕΚ   3.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

µπορεί να αποδείξει ότι είναι αδύνατον να επιτύχει αυτήν την 
τιµή, µπορεί να µειωθεί στο 60 %. 

Ύψος  

• Κάτω στοιχείο(-α) γραµµικών σηµάνσεων και σηµάνσεων 
περιγράµµατος:  

Όσο το δυνατόν χαµηλότερα στην περιοχή:  

Ελάχιστο: τουλάχιστον 250 mm από το έδαφος.  

Μέγιστο: µέχρι 1 500 mm από το έδαφος.  Ωστόσο, µπορεί να γίνει 
αποδεκτό ένα µέγιστο ύψος τοποθέτησης ίσο µε 2 500 mm όταν το 
σχήµα, η κατασκευή, το σχέδιο ή οι λειτουργικές συνθήκες του 
οχήµατος εµποδίζουν τη συµµόρφωση µε τη µέγιστη τιµή των 1 500 
mm ή, εφόσον είναι αναγκαίο, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
για το µήκος και το πλάτος ή για την επίτευξη της οριζόντιας 
τοποθέτησης της γραµµικής σήµανσης ή του κατώτερου 
στοιχείου/των κατώτερων στοιχείων της σήµανσης περιγράµµατος.  

• Άνω στοιχείο(-α) σηµάνσεων περιγράµµατος:  

Όσο το δυνατόν υψηλότερα, αλλά εντός απόστασης 400 mm από το 
άνω άκρο του οχήµατος. 

10. Οι σηµάνσεις ευδιακριτότητας θα θεωρούνται συνεχείς εάν η 
απόσταση µεταξύ προσκείµενων στοιχείων είναι όσο το δυνατόν 
µικρότερη και δεν υπερβαίνει το 50 % του βραχύτερου µήκους 
προσκείµενου στοιχείου. Ωστόσο, αν είναι αδύνατον να τηρηθεί η 
τιµή αυτή, η απόσταση µεταξύ των προσκείµενων στοιχείων µπορεί 
να είναι µεγαλύτερη από 50 % του βραχύτερου µήκους προσκείµενου 



21 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

5 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

21 ∆ιατάξεις αντανάκλασης 76/757/ΕΟΚ   97/29/ΕΚ   3.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

στοιχείου, είναι όσο το δυνατόν µικρότερη και δεν υπερβαίνει τα 
1000 mm.  

Στην περίπτωση µερικής σήµανσης περιγράµµατος, κάθε άνω γωνία 
πρέπει να περιγράφεται από δύο γραµµές σε γωνία 90° µεταξύ τους 
και µε µήκος τουλάχιστον 250 mm κάθε µία· αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, ακολουθεί όσο το δυνατόν πιο πιστά το περίγραµµα του 
εξωτερικού σχήµατος του οχήµατος. 

   



21 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

6 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

ΘΕΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ Μέγιστη απόσταση απ’ 
το πλάι (mm) 

Μέγιστο ύψος 
(mm) 

Ελάχιστο 
ύψος  

(mm) 

ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

(Βλέπε σχήµατα 1 και 2 της 
παραγράφου 20) 

ΣΗΜΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Εµπρόσθιες 
διατάξεις 
αντανάκλασης  

Όχι τριγωνικές 

∆ύο κατ’ ελάχιστο. 

Μέγιστο: 
οποιοσδήποτε 
αριθµός. 

Συµπεριλαµβάνοντ

αι και οι 
προαιρετικές 

Υποχρεωτική 
σε 
µηχανοκίνητα 
οχήµατα που 
έχουν όλους 
τους φανούς 
που βλέπουν 
προς τα 
εµπρός µε 
κρυφούς 
αντανακλαστή

ρες. 

 

Λευκό 

400 (Η απόσταση µεταξύ 
των εσωτερικών άκρων 
των αντανακλαστήρων 
δεν επιτρέπεται να είναι 
µικρότερη από 600 mm. 
Η απόσταση αυτή 
επιτρέπεται να µειωθεί 
σε 400 mm, αν το 
συνολικό πλάτος του 
οχήµατος είναι 
µικρότερο από 1 300 
mm.) 
 

Έως 900 mm 
(έως 1 500 mm, 
αν το σχήµα 
του 
αµαξώµατος 
καθιστά 
αδύνατη την 
τήρηση του 
ορίου των 900 
mm) πάνω από 
το έδαφος. 

 

250 

α. Οριζόντιες 

α1. 30ο εσωτερικά και 
εξωτερικά (εκατέρωθεν του 
διαµήκους άξονα της δέσµης 
στο οριζόντιο επίπεδο) 

β. Κατακόρυφες 

β1. < 750mm πάνω από το 
έδαφος 10ο πάνω και 5ο κάτω 
από την οριζόντια 

β2. αλλιώς 10ο πάνω και κάτω 
από την οριζόντια 

ΙΑ ή ΙΒ 

Ε ή e 

Οπίσθιες διατάξεις 
αντανάκλασης 

Όχι τριγωνικές 

∆ύο κατ’ ελάχιστο. 

Μέγιστο: 
οποιοσδήποτε 
αριθµός. 

Συµπεριλαµβάνοντ

αι και οι 
προαιρετικές 

Υποχρεωτική Ερυθρό 

400 (Η απόσταση µεταξύ 
των εσωτερικών άκρων 
των αντανακλαστήρων 
δεν επιτρέπεται να είναι 
µικρότερη από 600 mm. 
Η απόσταση αυτή 
επιτρέπεται να µειωθεί 
σε 400 mm, αν το 
συνολικό πλάτος του 
οχήµατος είναι 
µικρότερο από 1 300 
mm.) 
 

Έως 900 mm 
(έως 1 500 mm, 
αν το σχήµα 
του 
αµαξώµατος 
καθιστά 
αδύνατη την 
τήρηση του 
ορίου των 900 
mm) πάνω από 
το έδαφος. 

 

250 

α. Οριζόντιες 

α1. 30ο εσωτερικά και 
εξωτερικά (εκατέρωθεν του 
διαµήκους άξονα της δέσµης 
στο οριζόντιο επίπεδο) 

β. Κατακόρυφες 

β1. < 750mm πάνω από το 
έδαφος 15ο πάνω και 5ο κάτω 
από την οριζόντια 

β2. αλλιώς 15ο πάνω και κάτω 
από την οριζόντια 

ΙΑ ή ΙΒ 

Ε ή e 

Πλάγιες διατάξεις 
αντανάκλασης 

Όχι τριγωνικές 

Βλ. παρακάτω 

Υποχρεωτική 
σε 
µηχανοκίνητα 
οχήµατα που 

Κίτρινο 
ηλέκτρου 
(ο 
πλησιέστε

∆εν εφαρµόζεται 

Έως 900 mm 
(έως 1 500 mm 
αν το σχήµα 
του 

250 

α. Οριζόντιες 

α1. 45ο προς τα εµπρός και 
πίσω. 

Ι ή ΙΑ 

Ε ή e 
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το µήκος τους 
ξεπερνά τα 
6m. 

Προαιρετική 
σε όλα τα 
άλλα οχήµατα. 

ρος στο 
πίσω 
µέρος 
µπορεί να 
είναι 
ερυθρός 

αµαξώµατος 
του οχήµατος 
καθιστά 
αδύνατη την 
τήρηση του 
ορίου των 900 
mm) από το 
έδαφος. 

 

β. Κατακόρυφες 

β1. < 750mm πάνω από το 
έδαφος 15ο πάνω και 5ο κάτω 
από την οριζόντια. 

β2. αλλιώς 15ο πάνω και κάτω 
από την οριζόντια 

 

• τουλάχιστον έναν πλευρικό αντανακλαστήρα στο µεσαίο τρίτο του µήκους του οχήµατος. 

• ο πλησιέστερος στο µπροστινό µέρος του οχήµατος πλευρικός αντανακλαστήρας  δεν µπορεί να απέχει απ’ αυτό περισσότερο από 3m. 

• η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών πλευρικών αντανακλαστήρων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3m. Η απόσταση αυτή µπορεί να αυξηθεί στα 4m 
όταν η δοµή του οχήµατος δεν επιτρέπει τη συµµόρφωση. 

• ο πλησιέστερος στο οπίσθιο µέρος του οχήµατος πλευρικός αντανακλαστήρας  δεν µπορεί να απέχει απ’ αυτό περισσότερο από 1m.   
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1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

21 ∆ιατάξεις αντανάκλασης 76/757/ΕΟΚ   97/29/ΕΚ   3.02 Σε όλα τα οχήµατα 
Ο1,Ο2,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 ∆ιενεργείται οπτικός έλεγχος όλων των αντανακλαστήρων 
που έχουν τοποθετηθεί στο όχηµα, αναφορικά µε το 
χρώµα, τον αριθµό, την ύπαρξη σήµατος έγκρισης και τη 
σωστή τοποθέτηση. 

Σηµείωση 1: Οι γωνίες ορατότητας και οι απαιτήσεις 
τοποθέτησης δεν είναι υποχρεωτικές για προαιρετικούς 
αντανακλαστήρες. 

 

1. Όλοι οι αντανακλαστήρες πρέπει να έχουν σήµανση e ή E και 
όπου απαιτείται να φέρουν την κατάλληλη σήµανση ταυτότητας 
(κλάση) όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 

2. Στο όχηµα πρέπει να τοποθετείται ο σωστός αριθµός 
αντανακλαστήρων (βλ. Πίνακα 1).  

3. Οι αντανακλαστήρες που τοποθετούνται στο όχηµα πρέπει να 
έχουν το σωστό χρώµα (βλ. Πίνακα 1). 

4. Οι αντανακλαστήρες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να 
πληρούνται: 

α. οι απαιτήσεις τοποθέτησης του Πίνακα 1. 

β. οι απαιτήσεις για τις γωνίες ορατότητας του Πίνακα 1. 

5. Οι αντανακλαστήρες πρέπει να έχουν το σωστό σχήµα (βλ. 
Πίνακα 1). 

6. Οι οπίσθιοι αντανακλαστήρες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 
µέτωπο προς τα πίσω. 
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ΘΕΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ Μέγιστη απόσταση απ’ 
το πλάι (mm) 

Μέγιστο ύψος 
(mm) 

Ελάχιστο 
ύψος  

(mm) 

ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

(Βλέπε σχήµατα 1 και 2 της 
παραγράφου 20) 

ΣΗΜΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Εµπρόσθιες 
διατάξεις 
αντανάκλασης  

Όχι τριγωνικές 

∆ύο κατ’ ελάχιστο. 

Μέγιστο: 
οποιοσδήποτε 
αριθµός. 

Συµπεριλαµβάνοντ

αι και οι 
προαιρετικές 

Υποχρεωτική  

 

Ίδιο  µε το  
χρώµα 
που 
αντανακλ

άται 

150 
 

900 mm (1 500 
mm, αν το 
σχήµα του 
αµαξώµατος 
καθιστά αδύνατη 
την τήρηση του 
ορίου των 900 
mm) πάνω από 
το έδαφος.  

250 

Οριζόντια γωνία, 

 30° προς τα µέσα και προς τα 
έξω. Επιτρέπεται να µειωθεί 
στις 10°. Εάν λόγω της 
κατασκευής δεν είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί αυτή η γωνία για 
τους, τότε πρέπει να 
τοποθετούνται επιπλέον 
αντανακλαστήρες,  

 
Κατακόρυφη γωνία: 

10° πάνω και κάτω από την 
οριζόντια γραµµή. Η 
κατακόρυφη γωνία κάτωθεν της 
οριζοντίου µπορεί να µειώνεται 
στις 5° στην περίπτωση 
αντανακλαστήρα που 
ευρίσκεται σε ύψος µικρότερο 
από 750 mm από το έδαφος. 

Ι ή ΙΑ 

Ε ή e 

Οπίσθιες διατάξεις 
αντανάκλασης 

Όχι τριγωνικές 

∆ύο κατ’ ελάχιστο. 

Μέγιστο: 
οποιοσδήποτε 
αριθµός. 

Συµπεριλαµβάνοντ

αι και οι 
προαιρετικές 

Υποχρεωτική Ερυθρό 

Για όλες τις άλλες 
κατηγορίες οχηµάτων: να 
µην είναι µικρότερη από 
600 mm. Η απόσταση 
αυτή επιτρέπεται να 
µειωθεί στα 400 mm αν το 
συνολικό πλάτος του 
οχήµατος είναι µικρότερο 
των 1 300 mm.  

 

Όχι περισσότερο 
από 900 mm (όχι 
περισσότερο από 
1 200 mm, αν 
είναι 
οµαδοποιηµένος 
µε τον/τους 
οπίσθιους 
φανούς, 1 500 
αν το σχήµα του 
αµαξώµατος 

250 

Οριζόντια γωνία:  

30° προς τα µέσα και προς τα 
έξω. 

 

Κατακόρυφη γωνία: 10° άνωθεν 
και κάτωθεν της οριζοντίου. Η 
κατακόρυφη γωνία κάτωθεν της 
οριζοντίου µπορεί να µειώνεται 
στις 5° στην περίπτωση 
αντανακλαστήρα που 

ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ 

Ε ή e 
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 καθιστά αδύνατη 
την τήρηση του 
ορίου των 900 
mm ή 1 200 mm 
αντιστοίχως) 
πάνω από το 
έδαφος.  

ευρίσκεται σε ύψος µικρότερο 
από 750 mm από το έδαφος. 

Πλάγιες διατάξεις 
αντανάκλασης 

Όχι τριγωνικές 

Βλ. παρακάτω Υποχρεωτική  

Κίτρινο 
ηλέκτρου 
(ο 
πλησιέστε

ρος στο 
πίσω 
µέρος 
µπορεί να 
είναι 
ερυθρός 

∆εν εφαρµόζεται 

Όχι περισσότερο 
από 900 mm (όχι 
περισσότερο από 
1 200 mm, αν 
είναι 
οµαδοποιηµένος 
µε τον/τους 
οπίσθιους 
φανούς, 1 500 
αν το σχήµα του 
αµαξώµατος 
καθιστά αδύνατη 
την τήρηση του 
ορίου των 900 
mm ή 1 200 mm 
αντιστοίχως ή αν 
η παρουσία της 
διάταξης δεν 
είναι 
υποχρεωτική  

250 

Οριζόντια γωνία:  

45° προς τα εµπρός και προς τα 
πίσω.  

Κατακόρυφη γωνία:  

10° πάνω και κάτω από την 
οριζόντια γραµµή. Η 
κατακόρυφη γωνία κάτωθεν της 
οριζοντίου µπορεί να µειώνεται 
στις 5° στην περίπτωση 
αντανακλαστήρα που 
ευρίσκεται σε ύψος µικρότερο 
από 750 mm από το έδαφος. 

Ι ή ΙΑ 

Ε ή e 

• τουλάχιστον µία στο µεσαίο τρίτο το µήκους του ρυµουλκούµενου 

• η εµπρόσθια ακρότατη διάταξη δεν θα απέχει περισσότερο από 3m από το εµπρόσθιο µέρος του ρυµουλκούµενου 

• η απόσταση ανάµεσα σε δύο παρακείµενες διατάξεις δεν θα υπερβαίνει τα 3m ( ή τα 4m αν δεν είναι δυνατή η στερέωση σε αυτή την απόσταση) 

•  η οπίσθια ακρότατη διάταξη δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 1m από το οπίσθιο µέρος του ρυµουκλούµενου 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

22 Εµπρόσθιοι, οπίσθιοι φανοί, 
φανοί πέδησης, φανοί θέσης, φανοί ηµέρας 
και πλευρικοί φανοί σήµανσης 

76/758/ΕΟΚ   97/30/ΕΚ   7.02/87.00/91.00 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 ∆ιενεργείται οπτικός έλεγχος όλων των φανών που έχουν 
τοποθετηθεί στο όχηµα, αναφορικά µε τη λειτουργία, το 
χρώµα, τον αριθµό, την ύπαρξη σήµατος έγκρισης και τη 
σωστή τοποθέτηση. 

Για τους προαιρετικούς φανούς, πρέπει να γίνει έλεγχος 
αναφορικά µε το εάν επιτρέπεται ή όχι η τοποθέτηση και 
ότι δεν ξεπερνά το µέγιστο αριθµό φανών που επιτρέπεται 
να τοποθετηθούν στο όχηµα.    

Σηµείωση 1: Γεωµετρικές γωνίες ορατότητας και 
απαιτήσεις τοποθέτησης δεν είναι υποχρεωτικές για 
προαιρετικούς φανούς θέσης, πέδησης εµπρόσθιους και 
οπίσθιους. 

Όλοι οι λαµπτήρες και οι αντανακλαστήρες πρέπει να είναι 
ασφαλώς προσαρµοσµένοι στο όχηµα και να µην 
περιστρέφονται, να εκτρέπονται ή να µετακινούνται κατά 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο όταν το όχηµα είναι σε κίνηση, 
εκτός από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

Λαµπτήρες ή αντανακλαστήρες που έχουν σχεδιαστεί να 
εκτρέπονται στο πλάι µε την κίνηση των εµπρόσθιων 
διευθυντήριων τροχών. 

Λάµπες εργασίας, που χρησιµοποιούνται για να φωτίσουν 
ένα χώρο εργασίας ή τη σκηνή ενός ατυχήµατος, βλάβης ή 

1. Όλοι οι αντανακλαστήρες πρέπει να έχουν σήµανση e ή E και 
όπου απαιτείται να φέρουν την κατάλληλη σήµανση ταυτότητας 
(κλάσης) όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 

2. Οι εµπρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί, καθώς επίσης οι φανοί όγκου 
και οι πλευρικοί φανοί σήµανσης που τοποθετούνται στο όχηµα 
(εάν τοποθετούνται) πρέπει να ανάβουν και να σβήνουν µε τη 
λειτουργία ενός και µόνο διακόπτη. 

Εµπρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί θέσης: (βλ. σηµείωση 1) 

3. Στο όχηµα πρέπει να τοποθετείται ο σωστός αριθµός φανών (βλ. 
Πίνακα 1). 

4. Οι φανοί πρέπει να λειτουργούν 

5. Οι φανοί πρέπει να εκπέµπουν µόνο λευκό φως προς τα εµπρός  
και κόκκινο προς τα πίσω. 

6. Οι φανοί πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να πληρούνται: 

α. οι απαιτήσεις τοποθέτησης του Πίνακα 1. 

β. οι απαιτήσεις για τις γωνίες ορατότητας του Πίνακα 1. 

Φανοί πέδησης: (βλ. σηµείωση 1) 

7. Στο όχηµα πρέπει να τοποθετείται ο σωστός αριθµός φανών (βλ. 
Πίνακα 1). 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

22 Εµπρόσθιοι, οπίσθιοι φανοί, 
φανοί πέδησης, φανοί θέσης, φανοί ηµέρας 
και πλευρικοί φανοί σήµανσης 

76/758/ΕΟΚ   97/30/ΕΚ   7.02/87.00/91.00 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

οδικά έργα στην περιοχή του οχήµατος στο οποίο έχει 
τοποθετηθεί. 

Όλοι οι λαµπτήρες και οι αντανακλαστήρες πρέπει να είναι 
ασφαλώς προσαρµοσµένοι στο όχηµα και να µην 
περιστρέφονται, να εκτρέπονται ή να µετακινούνται κατά 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο όταν το όχηµα είναι σε κίνηση, 
εκτός από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

Λαµπτήρες ή αντανακλαστήρες που έχουν σχεδιαστεί να 
εκτρέπονται στο πλάι µε την κίνηση των εµπρόσθιων 
διευθυντήριων τροχών. 

Λάµπες εργασίας, που χρησιµοποιούνται για να φωτίσουν 
ένα χώρο εργασίας ή τη σκηνή ενός ατυχήµατος, βλάβης ή 
οδικά έργα στην περιοχή του οχήµατος στο οποίο έχει 
τοποθετηθεί. 

Σηµείωση 2: Η πλήρης επιθεώρηση των φανών όγκου 
ισχύει για τους υποχρεωτικούς φανούς που τοποθετούνται 
σε οχήµατα των οποίων το πλάτος ξεπερνά τα  2.10m. 

Σηµείωση 3: Η πλήρης επιθεώρηση των πλευρικών 
φανών σήµανσης ισχύει για τους υποχρεωτικούς φανούς 
που τοποθετούνται σε οχήµατα των οποίων το µήκος 
ξεπερνά τα 6m. 

Σηµείωση 4: Οι εµπρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί είναι 

8. Οι φανοί πρέπει να λειτουργούν 

9. Οι φανοί πρέπει να εκπέµπουν µόνο κόκκινο φως.   

10. Οι φανοί πρέπει να εκπέµπουν φως µόνο όταν πιέζεται το 
ποδόπληκτρο της πέδης και να σβήνουν όταν αυτό 
απελευθερώνεται. 

11. Οι φανοί πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να πληρούνται: 

α. οι απαιτήσεις τοποθέτησης του Πίνακα 1. 

β. οι απαιτήσεις για τις γωνίες ορατότητας του Πίνακα 1. 

Πλευρικοί φανοί σήµανσης : (βλ. σηµειώσεις 1 & 3 εάν είναι 
απαραίτητο) 

12. Στο όχηµα πρέπει να τοποθετείται ο σωστός αριθµός φανών (σε 
συµφωνία µε τις απαιτήσεις τοποθέτησης). 

13. Οι φανοί πρέπει να λειτουργούν 

14. Οι φανοί πρέπει να εκπέµπουν κίτρινο φως (το κόκκινο χρώµα 
είναι αποδεκτό εάν είναι σε απόσταση 1m από το πίσω µέρος). 

15. Οι φανοί πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να πληρούνται: 

α. οι απαιτήσεις τοποθέτησης του Πίνακα 1. 

β. οι απαιτήσεις για τις γωνίες ορατότητας του Πίνακα 1. 

Φανοί όγκου : (βλ. σηµειώσεις 1, 2 & 4 εάν είναι απαραίτητο) 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

22 Εµπρόσθιοι, οπίσθιοι φανοί, 
φανοί πέδησης, φανοί θέσης, φανοί ηµέρας 
και πλευρικοί φανοί σήµανσης 

76/758/ΕΟΚ   97/30/ΕΚ   7.02/87.00/91.00 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

δυνατόν να συνδυάζονται σε µια συσκευή.  

Σηµείωση 5: Φανοί ηµέρας. Οι φανοί θα πρέπει να είναι 
φανοί είναι σε λειτουργία. 

16. Στο όχηµα πρέπει να τοποθετείται ο σωστός αριθµός φανών (βλ. 
Πίνακα 1). 

17. Οι φανοί πρέπει να λειτουργούν 

18. Οι φανοί πρέπει να εκπέµπουν µόνο λευκό φως προς τα εµπρός  
και κόκκινο προς τα πίσω. 

19. Τα φώτα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 
200mm από τους φανούς θέσης. 

20. Οι φανοί πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να πληρούνται: 

α. οι απαιτήσεις τοποθέτησης του Πίνακα 1. 

β. οι απαιτήσεις για τις γωνίες ορατότητας του Πίνακα 1. 

Φανοί ηµέρας : 

21. Στο όχηµα πρέπει να τοποθετείται ο σωστός αριθµός φανών (βλ. 
Πίνακα 1). 

22. Οι φανοί πρέπει να λειτουργούν 

23. Οι φανοί πρέπει να εκπέµπουν µόνο λευκό φως προς τα εµπρός. 

24. Οι φανοί πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να πληρούνται: 

α. οι απαιτήσεις τοποθέτησης του Πίνακα 1. 

β. οι απαιτήσεις για τις γωνίες ορατότητας του Πίνακα 1. 

25. Οι φανοί πρέπει να σβήνουν αυτόµατα όταν τα φώτα πορείας 
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22 Εµπρόσθιοι, οπίσθιοι φανοί, 
φανοί πέδησης, φανοί θέσης, φανοί ηµέρας 
και πλευρικοί φανοί σήµανσης 

76/758/ΕΟΚ   97/30/ΕΚ   7.02/87.00/91.00 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

τίθενται σε λειτουργία. Σηµείωση 5 
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Πίνακας 1 

ΘΕΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ Μέγιστη απόσταση 
απ’ το πλάι (mm) 

Μέγιστο ύψος 
(mm) 

Ελάχιστο ύψος  

(mm) 

ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

(Βλέπε σχήµατα 1 και 2 της 
παραγράφου 20) 

ΚΛΑΣΗ/ 

ΣΗΜΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Εµπρόσθιοι 
φανοί θέσης  

∆ύο  

 
Υποχρεωτική Λευκό 

400 (Η απόσταση 
µεταξύ των 
εσωτερικών άκρων 
των 
αντανακλαστήρων 
δεν επιτρέπεται να 
είναι µικρότερη 
από 600 mm. Η 
απόσταση αυτή 
επιτρέπεται να 
µειωθεί σε 400 
mm, αν το 
συνολικό πλάτος 
του οχήµατος είναι 
µικρότερο από 1 
300 mm). 

1500 ή αν το 
σχήµα του 
αµαξώµατος δεν το 
επιτρέπει  2100 

350 

α. Οριζόντιες 

α1. 45ο εσωτερικά και 80ο εξωτερικά 
(εκατέρωθεν του διαµήκους άξονα της 
δέσµης στο οριζόντιο επίπεδο) 

β. Κατακόρυφες 

β1. 15ο πάνω και κάτω από την 
οριζόντια (Μπορεί να µειωθεί στις 5ο 
εάν οι φανοί απέχουν λιγότερο από 
750mm από το έδαφος). 

Α  

Ε ή e 

Οπίσθιοι 
φανοί θέσης 

∆ύο  

 
Υποχρεωτική Ερυθρό 400 

1500 ή αν το 
σχήµα του 
αµαξώµατος δεν το 
επιτρέπει  2100 

350 

α. Οριζόντιες 

α1. 45ο εσωτερικά και 80ο εξωτερικά 
(εκατέρωθεν του διαµήκους άξονα της 
δέσµης στο οριζόντιο επίπεδο) 

β. Κατακόρυφες 

β1. 15ο πάνω και κάτω από την 
οριζόντια  

(Μπορεί να µειωθεί στις 5ο εάν οι 
φανοί απέχουν λιγότερο από 750mm 
από το έδαφος). 

R 

Ε ή e 
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ΘΕΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ Μέγιστη απόσταση απ’ το 
πλάι (mm) 

Μέγιστο ύψος 
(mm) 

Ελάχιστο ύψος  

(mm) 

ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

(Βλέπε σχήµατα 1 και 2 της 
παραγράφου 20) 

ΚΛΑΣΗ/ 

ΣΗΜΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Φανοί 
πέδησης 

∆ύο  

 
Υποχρεωτική Ερυθρό 

Η απόσταση µεταξύ των 
εσωτερικών άκρων των 
εµφανών επιφανειών κατά 
τη διεύθυνση των αξόνων 
αναφοράς δεν πρέπει 
είναι µικρότερη από 600 
mm. Η απόσταση αυτή 
µπορεί να µειωθεί στα 
400mm όταν το συνολικό 
πλάτος του οχήµατος 
είναι µικρότερο από 1 300 
mm. 
 

1500 ή αν το 
σχήµα του 
αµαξώµατος δεν 
το επιτρέπει 
2100 

350 

α. Οριζόντιες 

α1. 45ο εσωτερικά και εξωτερικά 
(εκατέρωθεν του διαµήκους άξονα της 
δέσµης στο οριζόντιο επίπεδο) 

β. Κατακόρυφες 

β1. 15ο πάνω και κάτω από την 
οριζόντια  

(Μπορεί να µειωθεί στις 5ο εάν οι 
φανοί απέχουν λιγότερο από 750mm 
από το έδαφος). 

S1 ή S2 

Ε ή e 

Φανοί 
πέδησης 
(προαιρετικ
οί) 

Ένας κατ’ 
ελάχιστο. 

 

Προαιρετική Ερυθρό 

Στην περίπτωση που 
προσαρµόζεται µόνο ένας 
φανός τότε το κέντρο 
αναφοράς πρέπει να 
βρίσκεται στο διάµηκες 
επίπεδο συµµετρίας του 
οχήµατος. 

Στην περίπτωση που 
προσαρµόζονται δύο 
φανοί τότε πρέπει να 
βρίσκονται όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στο 
διάµηκες επίπεδο 
συµµετρίας, µία σε κάθε 
πλευρά του εν λόγω 
επιπέδου. 

 

∆εν εφαρµόζεται 

Όχι χαµηλότερα 
από τους 
υποχρεωτικούς 
φανούς πέδησης 

α. Οριζόντιες 

α1. 10ο εσωτερικά και εξωτερικά 
(εκατέρωθεν του διαµήκους άξονα της 
δέσµης στο οριζόντιο επίπεδο) 

β. Κατακόρυφες 

β1. 10ο πάνω και 5ο κάτω από την 
οριζόντια  

 

S1 ή S2 

 

S3 ή S4  για 
το πάνω 
επίπεδο 

 

Ε ή e 



22 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ, ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ, ΦΑΝΟΙ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΦΑΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΦΑΝΟΙ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΦΑΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

7 από 8                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

ΘΕΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ Μέγιστη 
απόσταση απ’ το 
πλάι (mm) 

Μέγιστο 
ύψος (mm) 

Ελάχιστο ύψος  

(mm) 

ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

(Βλέπε σχήµατα 1 και 2 της 
παραγράφου 20) 

ΚΛΑΣΗ/ 

ΣΗΜΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Φανοί 
όγκου 

Κατ’ ελάχιστο 
δύο φανοί 
εµφανείς από 
µπροστά και δύο 
εµφανείς από 
πίσω.  

 

Υποχρεωτική 

Μπροστά 
λευκό, 

Πίσω ερυθρό 

Όσο το δυνατό 
πλησιέστερα στο 
εξώτατο άκρο 
του οχήµατος και 
όχι περισσότερο 
από 400 από το 
εξώτατο άκρο 

Όσο το 
δυνατό 
πλησιέστερα 
στο πάνω 
µέρος του 
οχήµατος 

Εµπρόσθιο 
µέρος: όχι 
χαµηλότερα από 
την ανώτερη 
ακµή του 
ανεµοθώρακα 

Οπίσθιο µέρος: 
όπου είναι 
εφικτό σύµφωνα 
µε την 
κατασκευή  

α. Οριζόντιες 

α1. 80ο εξωτερικά (εκατέρωθεν του 
διαµήκους άξονα της δέσµης στο 
οριζόντιο επίπεδο) 

β. Κατακόρυφες 

β1. 5
ο πάνω από την οριζόντια  

β2. 20ο πάνω από την οριζόντια. 

Α ή R 

Ε ή e 

Πλευρικοί 
φανοί 
σήµανσης 

Ελάχιστος 
(βλέπε 
κατωτέρω) 

 

Υποχρεωτική για τα 
οχήµατα των οποίων το 
µήκος ξεπερνά τα 6m 

Κίτρινο 
ηλέκτρου (ο 
τελευταίος 
πίσω φανός 
µπορεί να έχει 
ερυθρό χρώµα 
στην 
περίπτωση που 
συνδυάζεται 
µε κάποιον 
άλλο πίσω 
φανό) 

 
1500 ή αν 
δεν είναι 
εφικτό 2100 

250 

α. Οριζόντιες 

α1. 45ο προς τα εµπρός ή πίσω 
(Μπορεί να µειωθεί στις 30ο στην 
περίπτωση που αποτελεί 
προαιρετικό πρόσθετο φανό). 

β. Κατακόρυφες 

β1. 10ο πάνω και κάτω από την 
οριζόντια.  

(Η κατακόρυφη γωνία κάτω από 
την οριζόντια µπορεί να µειωθεί 
στις 5ο εάν οι φανοί απέχουν 
λιγότερο από 750mm από το 
έδαφος). 

SM 

Ε ή e 



22 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ, ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ, ΦΑΝΟΙ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΦΑΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΦΑΝΟΙ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΦΑΝΟΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

8 από 8                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

ΘΕΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ Μέγιστη απόσταση 
απ’ το πλάι (mm) 

Μέγιστο 
ύψος 
(mm) 

Ελάχιστο 
ύψος  

(mm) 

ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

(Βλέπε σχήµατα 1 και 2 της 
παραγράφου 20) 

ΚΛΑΣΗ/ 

ΣΗΜΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Φανοί ηµέρας ∆ύο Προαιρετική Λευκό 400 1500 250 

α. Οριζόντιες 

α1. 20ο εξωτερικά και εσωτερικά 
(εκατέρωθεν του διαµήκους 
άξονα της δέσµης στο οριζόντιο 
επίπεδο). 

β. Κατακόρυφες 

β1. 10ο πάνω και κάτω από την 
οριζόντια.  

Ε ή e 

Πλευρικοί φανοί σήµανσης 

Κατ’ ελάχιστο ένας φανός πρέπει να τοποθετηθεί στο µεσαίο τρίτο του µήκους του οχήµατος 

Ο πλησιέστερος στο µπροστινό άκρο του οχήµατος φανός δεν πρέπει να απέχει από αυτό περισσότερο από 3m 

Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών φανών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3m. Η απόσταση αυτή µπορεί να αυξηθεί στα 4m όταν η δοµή του οχήµατος δεν επιτρέπει τη συµµόρφωση. 

 O πλησιέστερος στο οπίσθιο µέρος του οχήµατος φανός  δεν µπορεί να απέχει απ’ αυτό περισσότερο από 1m. 

 

 

 

 

 



23 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

23 ∆είκτες κατεύθυνσης 76/759/ΕΟΚ   99/15/ΕΚ   6.01 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 ∆ιενεργείται οπτικός έλεγχος όλων των φανών – δεικτών 
πορείας που έχουν τοποθετηθεί στο όχηµα, αναφορικά µε 
τη λειτουργία, το χρώµα, τον αριθµό, την ύπαρξη σήµατος 
έγκρισης και τη σωστή τοποθέτηση.  

Για τους προαιρετικούς φανούς, πρέπει να γίνει έλεγχος 
αναφορικά µε το εάν επιτρέπεται ή όχι η τοποθέτηση και 
ότι δεν ξεπερνά το µέγιστο αριθµό φανών που επιτρέπεται 
να τοποθετηθούν στο όχηµα.    

Σηµείωση 1: Οι γωνίες ορατότητας και οι απαιτήσεις 
τοποθέτησης δεν είναι υποχρεωτικές για προαιρετικούς 
δείκτες κατεύθυνσης 

Η επιθεώρηση των φανών έκτακτης ανάγκης ισχύει για 
όλους του υποχρεωτικούς φανούς-δείκτες πορείας  

 

Φανοί-∆είκτες Πορείας 

1. Όλοι οι φανοί πρέπει να έχουν σήµανση e ή E και όπου απαιτείται 
να φέρουν την κατάλληλη σήµανση ταυτότητας (κλάσης) όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 1. 

2. Όλοι οι φανοί πρέπει να λειτουργούν 

3. Στο όχηµα πρέπει να τοποθετείται ο σωστός αριθµός φανών (βλ. 
Πίνακα 1). 

4. Οι δείκτες πρέπει αναβοσβήνουν µε συχνότητα µεταξύ 60 και 120 
φορές το λεπτό. 

5. Πρέπει να υπάρχει ηχητική ή οπτική προειδοποίηση αναφορικά 
µε τη λειτουργία όλων των δεικτών. 

6. Όλοι οι φανοί πρέπει να εκπέµπουν κίτρινο ήλεκτρου φως. 

7. Οι φανοί πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να πληρούνται: 

α. οι απαιτήσεις τοποθέτησης του Πίνακα 1. 

β. οι απαιτήσεις για τις γωνίες ορατότητας του Πίνακα 1. 

Φανοί έκτακτης ανάγκης: 

8. Οι φανοί πρέπει να λειτουργούν τόσο µε τον κινητήρα του 
οχήµατος σε λειτουργία όσο και µε τον κινητήρα σβηστό. 

9. Ο µηχανισµός έκτακτης ανάγκης πρέπει να θέτει σε λειτουργία 



23 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

23 ∆είκτες κατεύθυνσης 76/759/ΕΟΚ   99/15/ΕΚ   6.01 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

ταυτόχρονα όλους τους δείκτες της ίδιας κατεύθυνσης. 

10. Η ενδεικτική λυχνία του µηχανισµού έκτακτης ανάγκης πρέπει 
να βρίσκεται σε ξεχωριστό κύκλωµα. 

 

 



23 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

3 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Πίνακας 1 

ΘΕΣΗ 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ Μέγιστη απόσταση 
απ’ το πλάι (mm) 

Μέγιστο 
ύψος (mm) 

Ελάχιστο 
ύψος  

(mm) 

ΓΩΝΙΕΣ 
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

(Βλέπε σχήµατα 1 και 
2 της παραγράφου 20) 

ΚΛΑΣΗ/ 

ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

∆είκτες κατεύθυνσης 
και φανοί έκτακτης 
ανάγκης.  

 

Σε κάθε πλευρά: 

Μπροστά: ένας 

Πίσω: ένας 

Πλάι:ένας 

 

Προαιρετικά: 2 
επιπλέον στο πίσω 
µέρος  

Υποχρεωτική 
σε όλα τα 
οχήµατα 

Κίτρινο 
Ήλεκτρου 

400 (Η απόσταση 
µεταξύ των 
εσωτερικών άκρων 
των δύο εµφανών 
επιφανειών κατά τη 
διεύθυνση του 
άξονα αναφοράς δεν 
πρέπει να είναι 
µικρότερη από 600 
mm. Η απόσταση 
αυτή επιτρέπεται να 
µειώνεται στα 400 
mm όταν το 
συνολικό πλάτος 
του οχήµατος είναι 
µικρότερο από 1300 
mm) 

 

1500 ή αν 
δεν είναι 
εφικτό:   

Πλευρικοί 
δείκτες ως 
2300 και 
εµπρός ή 
πίσω 
δείκτες 
2100 

Πλευρικοί 
δείκτες 500 

Υπόλοιποι 
δείκτες  

350 

α. Οριζόντιες 

α1. 45ο εσωτερικά και 
80ο εξωτερικά  

α2. πλευρικοί δείκτες: 
µεταξύ 5ο και 60 ο

 

πίσω και προς το 
εξωτερικό µέρος 

β. Κατακόρυφες 

β1. < 750mm πάνω 
από το έδαφος  

15ο πάνω και 5ο κάτω 
από την οριζόντια. 

β2. Αλλιώς 15ο πάνω 
και κάτω από την 
οριζόντια. 

 

Μπροστά  

1, 1a, 1b ή 11 

 

Μπροστά – πλάι  

3 ή 4 

 

Πλευρικοί δείκτες 

5 ή 6 

 

Πίσω 

2a, 2b ή 12 

 

Ε ή e 

Ένας πλευρικός δείκτης πρέπει να τοποθετείται το πολύ στα 2600mm από το µπροστινό µέρος του οχήµατος. 



24 ΦΑΝΟΙ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

24 Φανοί οπίσθιας πινακίδας 76/760/ΕΟΚ   97/31/ΕΚ   4.00 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 
Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 ∆ιενεργείται οπτικός έλεγχος όλων των φανών που έχουν 
τοποθετηθεί στο όχηµα, αναφορικά µε τη λειτουργία, το 
χρώµα, τον αριθµό και τη σωστή τοποθέτηση. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει όλους τους προαιρετικούς φανούς. 

Σηµείωση 1: Βλέπε σηµείο ελέγχου 4 «θέση οπίσθιας 
πινακίδας» σε συνδυασµό µε τη θέση των φανών οπίσθιας 
πινακίδας. 

1. Όλοι οι φανοί πρέπει να έχουν σήµανση e ή E 

2. Οι φανοί πρέπει να λειτουργούν  

3. Οι φανοί πρέπει να ανάβουν και να σβήνουν µε τα µπροστά και 
πίσω φώτα θέσης µε τη λειτουργία ενός διακόπτη. 

4. Οι φανοί πρέπει να εκπέµπουν µόνο λευκό φως. 

5. Οι φανοί τοποθετούνται µε τρόπο ώστε να φωτίζουν επαρκώς την 
οπίσθια πινακίδα. 

 

 



25 ΦΑΝΟΙ 

1 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

25 Φανοί 76/761/ΕΟΚ   99/17/ΕΚ   
1.01 / 5.02 / 8.04 / 
20.02 / 31.02 / 98.00 / 
112.00 / 123.00 

Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Πραγµατοποιείστε οπτικό έλεγχο όλων των φανών µε τους 
οποίους είναι εφοδιασµένο το όχηµα, για τη λειτουργία, το 
χρώµα, τον αριθµό, τη σήµανση έγκρισης και σωστή 
τοποθέτηση. 

Στην περίπτωση προαιρετικών λαµπτήρων, βεβαιωθείτε 
ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση και ότι δεν υπερβαίνουν το 
µέγιστο αριθµό των λαµπτήρων που επιτρέπεται να 
τοποθετούνται. 

Στην περίπτωση φανού διασταύρωσης, το ελάχιστο ύψος 
µετριέται µε το κατώτερο άκρο της επιφάνειας εκποµπής 
του φωτός. 

Όλοι οι φανοί που έχουν τοποθετηθεί στο όχηµα, δεν 
πρέπει να µετακινούνται µε περιστροφή, εκτροπή ή 
αλλιώς, όταν το όχηµα βρίσκεται σε κίνηση, εκτός από τις 
περιπτώσεις: 

ρύθµισης της δέσµης 

ύπαρξης µηχανισµού απόκρυψης των φανών 

εκτροπής της δέσµης σύµφωνα µε την κίνηση των 
µπροστινών τροχών του οχήµατος για τους σκοπούς της 
διεύθυνσης του οχήµατος.  

Προβολείς 

1. Όλοι οι λαµπτήρες πρέπει να έχουν σήµανση «e» ή «Ε», και, 
ανάλογα µε την περίπτωση, να φέρουν την κατάλληλη σήµανση 
ταυτότητας, όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα 1. 

2. Όλοι οι υποχρεωτικοί και προαιρετικοί φανοί πρέπει να 
τοποθετούνται  ως «ζεύγη». 

3. Πρέπει να είναι λειτουργικοί. 

4. Θα πρέπει να εκπέµπουν ένα λευκό φως. 

5. Τα φώτα διασταύρωσης και πορείας πρέπει να εκπέµπουν 
αρκετό φως για να είναι σε θέση να φωτίσουν 
το δρόµο µπροστά από το όχηµα. 

6. Ο σωστός αριθµός πρέπει να τοποθετηθεί στο όχηµα (Πίνακας 
1). 

7. Φανοί διασταύρωσης πρέπει να είναι τοποθετηµένοι έτσι ώστε 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πίνακα 1. 

Φανοί εκκένωσης αερίων και L.E.D. (διόδου εκποµπής φωτός)  

8. Πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία της 
συµµόρφωσης µε τις τεχνικές απαιτήσεις, εάν δε συµµορφώνονται 
µε τα ακόλουθα: 



25 ΦΑΝΟΙ 

2 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

25 Φανοί 76/761/ΕΟΚ   99/17/ΕΚ   
1.01 / 5.02 / 8.04 / 
20.02 / 31.02 / 98.00 / 
112.00 / 123.00 

Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Ευθυγραµµίστε τον εξοπλισµό δοκιµής της σκόπευσης της 
δέσµης στο όχηµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Με βοηθό που κάθεται στη θέση του 
οδηγού, ελέγξτε την ευθυγράµµιση του κάθε φανού 
διασταύρωσης σε συνδυασµό µε τα κατάλληλα κριτήρια. 

Σηµείωση 1: Η απαίτηση της ευθυγράµµισης πρέπει να 
ικανοποιείται χωρίς τη χρήση µάσκας ή µετατροπείς 
πορείας, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 
φανού, όπως εγκρίθηκε. Μηχανισµοί ή τµήµατα που 
χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό του φανού που δεν 
περιλαµβάνονται στην έγκριση τύπου του φανού, δεν είναι 
αποδεκτά. 

Ορισµένα οχήµατα ενδέχεται να είναι εφοδιασµένα µε 
συσκευή ρύθµισης φανών µέσα από το αυτοκίνητο από τον 
οδηγό. Αυτό µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να επιτρέψει 
στις δύο φανούς να πληρούν τα κριτήρια. Ωστόσο, και οι 
δύο φανοί πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις µε 
τη συσκευή να βρίσκεται σε µία θέση. 

Σηµείωση 2: Παράδειγµα σήµανσης που σηµειώνει την 
κατακόρυφη κλίση προς τα κάτω των φανών 
διασταύρωσης όταν το όχηµα έχει το απόβαρό του και έχει 
ένα βάρος 75 kg στη θέση του οδηγού. 

• υπάρχει η ένδειξη "E" ή "e" 

• η λειτουργία της δέσµης διασταύρωσης παραµένει όταν η 
λειτουργία της κύριας δέσµης πορείας είναι ενεργοποιηµένη 
(εκκένωσης αερίων µόνο) 

• είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα πλύσης 

• είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της δέσµης 
ή αυτόµατη ρύθµιση της ανάρτησης 

Σκόπευση του φανού (Σχήµα 1) 

Κατακόρυφος προσανατολισµός  

9. Η αρχική προς τα κάτω κλίση της αποκοπής της δέσµης 
διασταύρωσης που καθορίζεται όταν το όχηµα είναι άνευ φορτίου 
µε ένα άτοµο στη θέση του οδηγού, προδιαγράφεται µε ακρίβεια 
0,1 % από τον κατασκευαστή και αναγράφεται κατά τρόπο 
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε όχηµα πλησίον είτε των 
προβολέων είτε στην πινακίδα του κατασκευαστή του οχήµατος 
µε το σύµβολο που εικονίζεται στη σηµείωση 2  

Η τιµή της εν λόγω αναγραφόµενης προς τα κάτω κλίσης ορίζεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 10 

10. Ανάλογα µε το ύψος τοποθέτησης σε µέτρα (h) της προς τη 
διεύθυνση του άξονα αναφοράς (σηµείωση 3)κατώτερης ακµής 
της εµφανούς επιφάνειας του προβολέα δέσµης διασταύρωσης, το 



25 ΦΑΝΟΙ 

3 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

25 Φανοί 76/761/ΕΟΚ   99/17/ΕΚ   
1.01 / 5.02 / 8.04 / 
20.02 / 31.02 / 98.00 / 
112.00 / 123.00 

Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

    

Σηµείωση 3: Ως «άξονας αναφοράς» νοείται ο 
χαρακτηριστικός άξονας του φανού, ο οποίος καθορίζεται 
από τον κατασκευαστή (του φανού) για χρήση ως 
διεύθυνση αναφοράς. (H = 0°, V = 0°) για γωνίες πεδίου 
για φωτοµετρικές µετρήσεις καθώς και για την τοποθέτηση 
του φανού στο όχηµα·  

 

οποίο µετράται στο όχηµα χωρίς φορτίο, η κατακόρυφος κλίση 
της αποκοπής της δέσµης διασταύρωσης παραµένει, εντός των 
ακόλουθων ορίων και ο αρχικός στόχος πρέπει να έχει τις 
ακόλουθες τιµές:  

h < 0,8  

όρια: µεταξύ -0,5 % και -2,5 %  

αρχικός στόχος: µεταξύ -1 % και -1,5 %  

 

0,8 ≤ h ≤ 1  

όρια: µεταξύ -0,5 % και -2,5 %  

αρχικός στόχος: µεταξύ -1 % και -1,5 %  

 

ή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή,  

 

όρια: µεταξύ -1 % και -3 %  

αρχικός στόχος: µεταξύ -1,5 % και -2 %  

 

Στην παραπάνω περίπτωση, η αίτηση για την έγκριση τύπου του 
οχήµατος πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά µε το ποια από 



25 ΦΑΝΟΙ 

4 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

25 Φανοί 76/761/ΕΟΚ   99/17/ΕΚ   
1.01 / 5.02 / 8.04 / 
20.02 / 31.02 / 98.00 / 
112.00 / 123.00 

Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

τις δύο επιλογές πρέπει να χρησιµοποιηθεί.  

 

h > 1  

όρια: µεταξύ -1 % και -3 %  

αρχικός στόχος: µεταξύ -1,5 % και -2 %  

 

Οριζόντιος προσανατολισµός  

11. Ο οριζόντιος προσανατολισµός του ενός ή και των δύο φανών 
διασταύρωσης µπορεί να µεταβάλλεται για την επίτευξη 
φωτισµού καµπής, µε την προϋπόθεση ότι, εάν µετακινείται όλη η 
δέσµη ή ο κόµβος της γωνίας της αποκοπής, ο κόµβος της γωνίας 
της αποκοπής δεν θα τέµνει τη γραµµή διαδροµής του κέντρου 
βάρους του οχήµατος σε αποστάσεις από το εµπρόσθιο µέρος του 
οχήµατος µεγαλύτερες του εκατονταπλάσιου του ύψους 
τοποθέτησης των αντίστοιχων φανών διασταύρωσης. (κλίση έως 
2%) 

 



25 ΦΑΝΟΙ 

5 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 1  

 

 

 



25 ΦΑΝΟΙ 

6 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Πίνακας 1 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ ΘΕΣΗ 

ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Βλέπε Σχήµατα 1 & 2 της 

ενότητας 20 

ΓΩΝΙΕΣ 
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Βλέπε Σχήµατα 1 
& 2 της 

ενότητας 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ(mm) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ (mm) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ (mm) 

 

 

 

 

Φανοί 
∆ιασταύρωσης 

∆ύο Υποχρεωτική Λευκό 400 (Η απόσταση µεταξύ των 
εσωτερικών άκρων των δύο 
εµφανών επιφανειών κατά τη 
διεύθυνση του άξονα αναφοράς 
δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 
600 mm. Η απόσταση αυτή 
επιτρέπεται να µειώνεται στα 400 
mm όταν το συνολικό πλάτος του 
οχήµατος είναι µικρότερο από 
1300 mm) 

1200 500 Γωνίες ορατότητας: 45º 
εξωτερικά 

10º εσωτερικά 

15º πάνω  

10º κάτω 

C  

“E” ή “e” 

Φανοί Πορείας ∆ύο ή 
τέσσερεις 

Υποχρεωτική Λευκό - - - Καµία απαίτηση R  

“E” ή “e” 

 



26 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ  

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

26 Εµπρόσθιοι Φανοί Οµίχλης 76/762/ΕΟΚ   99/18/ΕΚ   19.02 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Πραγµατοποιήστε οπτικό έλεγχο όλων των εµπρόσθιων 
φανών οµίχλης για τη λειτουργία, το χρώµα, τον αριθµό, 
τη σήµανση έγκρισης και σωστή τοποθέτηση. 

Εµπρόσθιοι φανοί οµίχλης 

Όλοι οι λαµπτήρες πρέπει να φέρουν σήµανση «e» ή «Ε» και, 
κατά περίπτωση, να φέρουν την κατάλληλη σήµανση ταυτότητας, 
όπως αυτές παρατίθενται στον Πίνακα 1. 

Ο σωστός αριθµός πρέπει να τοποθετηθεί στο όχηµα. 

Πρέπει να είναι λειτουργικοί. 

Πρέπει να είναι σε θέση να τίθενται σε λειτουργία µόνο όταν τα 
φώτα θέσης είναι σε λειτουργία και πρέπει να λειτουργούν 
ανεξάρτητα από τους φανούς διασταύρωσης και τους φανούς 
πορείας. 

Πρέπει να εκπέµπουν µόνο λευκό ή κίτρινο φως. 

Θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο σωστά για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της θέσης του Πίνακα 1. 

 



26 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ  

2 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Πίνακας 1 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ ΘΕΣΗ ΓΩΝΙΕΣ 
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Βλέπε Σχήµατα 1 & 2 
της 

ΣΗΜΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΛΕΥΡΑ(mm) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ (mm) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ (mm) 

 

 

 

 

Εµπρόσθιοι Φανοί 
Οµίχλης 

        ∆ύο 

 

προαιρετικό Λευκό ή 
Κίτρινο 

400 Όχι  
υψηλότερα 
από τα φώτα 
διαστάρωσης 

250 ∆εν εφαρµόζεται B  

“E” ή “e” 

 

 



27 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

27 Μηχανισµοί Ρυµούλκησης 77/389/ΕΟΚ   96/64/ΕΚ   
 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Οι ειδικοί µηχανισµοί ρυµούλκησης που είναι στερεωµένοι 
επί του αµαξώµατος πρέπει να δύνανται να ανθίστανται σε 
µια στατική δύναµη έλξης και πίεσης που είναι 
τουλάχιστον ίση προς το ήµισυ του ολικού ωφέλιµου  
βάρους του οχήµατος, µόνου και χωρίς ρυµουλκούµενο 
βάρος, επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί. 

Σηµείωση: Σε περίπτωση που οπτικά ο µηχανισµός, ή η 
γύρω από αυτόν δοµή, δε φαίνεται να διαθέτει επαρκή 
αντοχή, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή του οχήµατος 
ή/και του µηχανισµού µε τις απαιτήσεις του παρούσης 
ενότητας. 

 

Κάθε όχηµα πρέπει είναι εφοδιασµένο στο εµπρόσθιο τµήµα του 
µε έναν ειδικό µηχανισµό ρυµούλκησης που επιτρέπει τη 
στερέωση ενός εξαρτήµατος πρόσδεσης, όπως µιας ράβδου ή ενός 
καλωδίου ρυµούλκησης.  

Κάθε µηχανισµός, πρέπει να είναι σε θέση να αντέχει τα 
αναµενόµενα φορτία. 

 

 



28 ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ 

1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

28 Οπίσθιοι Φανοί Οµίχλης 77/538/ΕΟΚ   99/14/ΕΚ   38.00 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 ∆ιενεργείστε οπτικό έλεγχο των οπίσθιων φανών οµίχλης 
που είναι τοποθετηµένοι στο όχηµα για τη λειτουργία, το 
χρώµα, τον αριθµό, τη σήµανση έγκρισης και σωστή 
τοποθέτηση. 

Στην περίπτωση προαιρετικών λαµπτήρων, βεβαιωθείτε 
ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση και δεν υπερβαίνουν το 
µέγιστο αριθµό των λαµπτήρων που επιτρέπεται να 
τοποθετούνται. 

Σηµείωση 1: Η απόσταση διαχωρισµού των οπίσθιων 
φανών οµίχλης θα πρέπει να µετράται µεταξύ των 
«φωτιζόµενων περιοχών» του κάθε λαµπτήρα. 

Οπίσθιοι φανοί οµίχλης 

1. Όλοι οι λαµπτήρες πρέπει να φέρουν σήµανση «e» ή «Ε», και 
ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να φέρουν την κατάλληλη 
σήµανση ταυτότητας, όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα 1. 

2. Πρέπει να είναι λειτουργικοί. 

3. Ο σωστός αριθµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος στο όχηµα 
(Πίνακας 1). 

4. Ο (οι) οπίσθιος (-οι)  φανός (-οί) οµίχλης πρέπει να ανάβουν 
µόνο όταν οι φανοί διασταύρωσης, πορείας  ή οι εµπρόσθιοι φανοί 
οµίχλης είναι αναµµένοι. 

5. Οι οπίσθιοι φανοί οµίχλης δεν πρέπει να επηρεάζονται από το 
λειτουργία οποιωνδήποτε άλλων φανών (εκτός από τους 
παραπάνω). 

6. Μπορούν να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 
άλλο φανό, µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν µέχρι να 
τεθούν οι φανοί θέσεως εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια να 
παραµείνουν σβηστά µέχρι σκόπιµα να ενεργοποιηθούν και πάλι ή 
ένα προειδοποιητικό, τουλάχιστον ηχητικό, σήµα, πέραν της 
υποχρεωτικής ενδεικτικής λυχνίας δοθεί, εάν η ανάφλεξη 
απενεργοποιηθεί ή το κλειδί ανάφλεξης αφαιρεθεί και η πόρτα του 
οδηγού ανοιχτεί, ενώ ο διακόπτης του οπίσθιου φανού οµίχλης 



28 ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

28 Οπίσθιοι Φανοί Οµίχλης 77/538/ΕΟΚ   99/14/ΕΚ   38.00 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

είναι στη θέση λειτουργίας. 

7. Πρέπει να εκπέµπουν µόνο ερυθρό φως. 

8. Θα πρέπει να είναι τοποθετηµένα σωστά για να ανταποκριθούν 
α. απαιτούµενες θέσεις σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 
β. τις απαιτούµενες  γωνίες ορατότητας του Πίνακα 1. 

9. Πρέπει να υπάρχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (που δεν 
αναβοσβήνει),ορατή από τη θέση οδήγησης. 

10. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται από το σύστηµα πέδησης. 

11. Τοποθετηµένο έτσι ώστε ο αντανακλαστήρας να είναι 
προσανατολισµένος προς τα πίσω. 

12. Ένας προαιρετικός οπίσθιος φανός οµίχλης πρέπει να 
σχηµατίζει ζεύγος µε τον υποχρεωτικό φανό. 

13. Ένα προαιρετικός οπίσθιος φανός οµίχλης πρέπει να 
λειτουργεί µόνο µε τον υποχρεωτικό οπίσθιο φανό οµίχλης. 

 

 



28 ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΦΑΝΟΙ ΟΜΙΧΛΗΣ 

3 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Πίνακας 1 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ ΘΕΣΗ ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Βλέπε Σχήµατα 1 & 2 της 

ΣΗΜΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ(mm) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ (mm) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ (mm) 

 

 

 

 

Οπίσθιοι Φανοί 
Οµίχλης 

Ένας ή  ∆ύο Υποχρεωτική Ερυθρό Εάν υπάρχει µόνον ένας 
οπίσθιος φανός οµίχλης, 
αυτός πρέπει, ως προς το 
διάµηκες επίπεδο 
συµµετρίας του 
οχήµατος, να ευρίσκεται 
στην πλευρά που είναι 
αντίθετα από την 
επιβεβληµένη διεύθυνση 
κυκλοφορίας στη χώρα 
ταξινόµησης του 
οχήµατος. Το κέντρο 
αναφοράς µπορεί επίσης 
να ευρίσκεται στο 
διάµηκες επίπεδο 
συµµετρίας του 
οχήµατος. 

1000 250 α. Οριζόντιες 

α1. 25ο εσωτερικά και  
εξωτερικά  

εάν υπάρχουν 2 φανοί, αρκεί 
να είναι ορατός ένας σε κάθε 
περίπτωση 

β. Κατακόρυφες 

5ο πάνω και κάτω από την 
οριζόντια. 

 

B ή F 

“E” ή “e” 

 

 

 

 

 



29 ΦΑΝΟΙ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

29 Φανοί οπισθοπορείας 77/539/ΕΟΚ   97/32/ΕΚ   23.00 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Πραγµατοποιήστε οπτικό έλεγχο των φανών 
οπισθοπορείας που έχουν τοποθετηθεί στο όχηµα, για τη 
λειτουργία, το χρώµα, τον αριθµό, τη σήµανση έγκρισης 
και σωστή τοποθέτηση. 

Στην περίπτωση προαιρετικών λαµπτήρων, βεβαιωθείτε 
ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση και δεν υπερβαίνουν το 
µέγιστο αριθµό των λαµπτήρων που επιτρέπεται να 
τοποθετούνται. 

Φανοί οπισθοπορείας 

Όλοι οι λαµπτήρες πρέπει να φέρουν σήµανση «e» ή «Ε», και 
ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να φέρουν την κατάλληλη 
σήµανση ταυτότητας, όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα 1. 

Πρέπει να είναι λειτουργικοί. 

Ο σωστός αριθµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος στο όχηµα 
(Πίνακας 1). 

Πρέπει να εκπέµπουν λευκό φως. 

Πρέπει να είναι τοποθετηµένα να «βλέπουν» προς τα πίσω. 

Θα πρέπει να λειτουργεί µε την επιλογή της όπισθεν ή µε τη 
χρήση ενδεικτικής συσκευής προειδοποίησης. 

 



29 ΦΑΝΟΙ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 

2 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Πίνακας 1 

 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ ΘΕΣΗ ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Βλέπε Σχήµατα 1 & 2 της 

ενότητας 20 

ΣΗΜΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΛΕΥΡΑ(mm) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ 
(mm) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ (mm) 

 

 

 

 

Φανοί 
Οπισθοπορείας 

Ελάχιστο 1     
Mέγιστο 2 

Μια διάταξη υποχρεωτική και µια 
δεύτερη διάταξη προαιρετική σε όλα 
τα οχήµατα µε µήκος που δεν 
υπερβαίνει τα 6 000 mm. 

 ∆ύο διατάξεις υποχρεωτικές και δύο 
διατάξεις προαιρετικές σε όλα τα 
οχήµατα µε µήκος που υπερβαίνει τα 
6000 mm, 

 

Λευκό  1200 250 Σχήµα 3 

Ενότητα 20 

 

Α ή R  

“E” ή “e” 

 



30 ΦΑΝΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

30 Φανοί Στάθµευσης 77/540/ΕΟΚ   99/16/ΕΚ   77.00 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3, 

Ν2, Ν3 (Προαιρετικά) 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Πραγµατοποιήστε οπτικό έλεγχο των φανών στάθµευσης 
που έχουν τοποθετηθεί στο όχηµα, για τη λειτουργία, το 
χρώµα, τον αριθµό, τη σήµανση έγκρισης και σωστή 
τοποθέτηση. 

Στην περίπτωση προαιρετικών λαµπτήρων, βεβαιωθείτε 
ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση και δεν υπερβαίνουν το 
µέγιστο αριθµό των λαµπτήρων που επιτρέπεται να 
τοποθετούνται. 

Η λειτουργία των φανών στάθµευσης µπορεί να 
επιτυγχάνεται µε την ταυτόχρονη λειτουργία των εµπρός 
και πίσω φανών στάθµευσης από τη µία πλευρά του 
οχήµατος.  

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία πρέπει να είναι δυνατή, 
ακόµη και όταν ο διακόπτης εκκίνησης είναι σε θέση 
στην οποία δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει ο ο 
κινητήρας. 

Φανοί στάθµευσης 

∆εν επιτρέπονται σε οχήµατα µε µήκος άνω των 6m, ή πλάτος άνω 
των 2m 

Πρέπει να είναι λειτουργικοί. 

Ο σωστός αριθµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος στο όχηµα 
(Πίνακας 1). 

Πρέπει να εκπέµπουν µόνο λευκό φως προς τα εµπρός και ερυθρό 
φως προς τα πίσω 

Πρέπει να είναι τοποθετηµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις θέσης και 
ορατότητας του πίνακα 1 

Ο διακόπτης θα πρέπει να επιτρέπει στους φανούς στάθµευσης να 
λειτουργούν ανεξάρτητα από του υπόλοιπους φανούς. 

Απαγορεύεται η ύπαρξη µηχανισµού µε χρονοδιακόπτη για την 
απενεργοποίηση των φανών στάθµευσης 

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι προαιρετική. Ωστόσο, αν 
υπάρχει πρέπει να µην δηµιουργεί σύγχυση µε τις αντίστοιχες 
ενδείξεις των φανών θέσης  



30 ΦΑΝΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

2 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Πίνακας 1 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΩΜΑ ΘΕΣΗ ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Βλέπε Σχήµατα 1 & 2 της 

ενότητας 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΛΕΥΡΑ(mm) 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
(mm) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ (mm) 

 

 

Φανοί 
Στάθµευσης 

2 εµπρός και 2 πίσω 

Ή  

1 σε κάθε πλευρά 

Προαιρετικά σε 
οχήµατα µε µήκος 
µικρότερο των 6µ 
και πλάτος 
µικρότερο των 2µ 

∆εν επιτρέπεται σε 
όλα τα υπόλοιπα 

Εµπρός- 
Λευκό 

Πίσω-
Ερυθρό 

400 από το άκρο 1500mm (2100mm, 
αν το σχήµα του 
αµαξώµατος καθιστά 
αδύνατη την τήρηση 
του ορίου των 1 500 
mm) πάνω από το 
έδαφος. 

 

350 α. Οριζόντιες 

α1. 45ο εξωτερικά εµπρός και πίσω  

β. Κατακόρυφες 

15ο πάνω και κάτω από την 
οριζόντια. ( η κάθετη γωνία προς τα 
κάτω µπορεί να µειωθεί στις 5ο αν το 
ύψος του φανού δεν υπερβαίνει τα 
700mm) 

 

 



31 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

31 Ζώνες Ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ   2005/40/ΕΚ   16.04 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 
πλην σχολικών µεταφοράς 
νηπίων 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Ζώνες για Άτοµα µε ειδικές ανάγκες  

Ζώνες για Άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι οι ζώνες που 
έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή προσαρµοστεί για χρήση για 
χρήση αποκλειστικά από αυτά τα άτοµα και 
απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις του παρόντος 
τµήµατος, ωστόσο η κάθε ζώνη πρέπει να στερεώνεται 
και να λειτουργεί όπως προβλέπεται.  

Καθίσµατα που δεν προορίζονται για οδική χρήση  

(α) οι απαιτούµενες προϋποθέσεις δεν ισχύουν για 
καθίσµατα που προορίζονται για αποκλειστική χρήση 
όταν το όχηµα είναι εν στάσει ή όταν το όχηµα δεν 
χρησιµοποιείται σε δηµόσια οδό.  

(β) οποιοδήποτε κάθισµα, το οποίο δεν είναι εγκεκριµένο 
για να χρησιµοποιείται σε όχηµα όταν ταξιδεύει σε 
δηµόσια οδό πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς από τους 
χρήστες από εικονόγραµµα ή µε ένα σύµβολο και το 
κατάλληλο κείµενο.  

 

1. Σε κάθε κάθισµα που απαιτείται ζώνη ασφαλείας, πρέπει να είναι 
εφοδιασµένο µε ζώνη ασφαλείας του κατάλληλου τύπου. Βλέπε 
παράρτηµα 1 

2. Κάθε ζώνη ασφαλείας πρέπει να φέρει κατάλληλο σήµα έγκρισης 
"e" 

3. Όταν τα καθίσµατα προορίζονται για χρήση µόνον όταν το όχηµα 
δεν κινείται στους δηµόσιους δρόµους, τα καθίσµατα πρέπει να 
συνοδεύονται από εικονόγραµµα ή µε σήµανση αναφέροντας σαφώς 
ότι το κάθισµα δεν προορίζεται για χρήση ενώ το όχηµα είναι εν 
κινήσει. 

4. Κάθε ζώνη ασφαλείας πρέπει να αγκυρώνεται µε ένα κατάλληλο 
µηχανισµό και είναι προσαρµοσµένες µε ασφάλεια 5. ∆εν πρέπει να 
υπάρχει καµία ζηµία στη δοµή των ζωνών ασφαλείας που θα 
µπορούσε να επηρεάσει τη αντοχή της 

6. Ο µηχανισµός κλειδώµατος πρέπει µε ασφάλεια να ασφαλίζει την 
ζώνη 

7. Ο µηχανισµός κλειδώµατος της ζώνης πρέπει να µπορεί να 
ελευθερώνεται εύκολα, τόσο κατά την κανονική χρήση της όσο και 
όταν η ζώνη είναι υπό φορτίο 

8. Με τη ζώνη ασφαλείας ασφαλισµένη  και κενό το κάθισµα, ο 
µηχανισµός του συσπειρωτήρα πρέπει να περιελίξει  οποιαδήποτε 
περίσσεια ζώνης.  



31 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

2 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

31 Ζώνες Ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ   2005/40/ΕΚ   16.04 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 
πλην σχολικών µεταφοράς 
νηπίων 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

9. Ο µηχανισµός του συσπειρωτήρα πρέπει να είναι αποδεκτού 
τύπου και  να τοποθετείται σωστά για να εξασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία της ζώνης  

10. Η ζώνη του καθίσµατος πρέπει να εφαρµόζεται σωστά κατά 
µήκος του κορµού του χρήστη έτσι ώστε να παρέχει 
αποτελεσµατική συγκράτηση  κατά την διάρκεια µιας µετωπικής 
σύγκρουσης  

11. ∆εν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε αιχµηρή ακµή ή αντικείµενα 
στην περιοχή των ζωνών ασφαλείας που ενδέχεται να προκαλέσουν 
βλάβη στη ζώνη. 

12. Όταν έχει τοποθετηθεί αερόσακος εµπρός από µία θέση επιβάτη, 
πρέπει µόνιµα να καθορίζεται στο όχηµα µέσω ενός 
προειδοποιητικού σήµατος για αερόσακο. 

13. Το προειδοποιητικό σήµα για τον αερόσακο πρέπει να είναι 
ορατό µπροστά από το άτοµο που πρόκειται να εγκαταστήσει ένα 
σύστηµα συγκράτησης παιδιών µε µέτωπο προς τα πίσω. 

 



31 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

31 Ζώνες Ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ   2005/40/ΕΚ   16.04 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 
πλην σχολικών µεταφοράς 
νηπίων 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

14. Το προειδοποιητικό σήµα για το αερόσακο πρέπει να είναι 
ορατό όταν η θύρα είναι κλειστή, διαφορετικά, είναι απαραίτητη µια 
µόνιµη αναφορά αλλού έτσι ώστε να είναι ορατές ανά πάσα στιγµή 

15. Η " άνω αγκύρωση της ζώνης" (ζώνη τριών σηµείων)  πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 450 mm υπεράνω του σηµείου αναφοράς 
καθηµένου. (Ως «σηµείο R» ή «σηµείο αναφοράς καθήµενου» 
νοείται προβλεπόµενο από τη µελέτη σηµείο καθοριζόµενο από τον 
κατασκευαστή του οχήµατος για εκάστη θέση καθηµένου και 
ευρισκόµενο συναρτήσει του τρισδιάστατου συστήµατος αναφοράς, 
παράρτηµα ΙΙΙ οδηγίας 77/649ΕΟΚ). 

16. Η θέση άνω αγκύρωσης της ζώνης 3 σηµείων (lap/ diagonal) 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 140 mm από την διαµήκη διάµεσο 
γραµµή του καθίσµατος.  

17. Οι κάτω αγκυρώσεις πρέπει να είναι απέχουν τουλάχιστον 
350mm  

18. Οι κάτω αγκυρώσεις πλευρικών καθισµάτων πρέπει να είναι 



31 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

4 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

31 Ζώνες Ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ   2005/40/ΕΚ   16.04 
Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 
πλην σχολικών µεταφοράς 
νηπίων 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

απέχουν τουλάχιστον 350mm αλλά όχι παραπάνω από 500mm  

 

 



31 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

31 Ζώνες Ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ   2005/40/ΕΚ   16.04 
Σε όλα τα σχολικά οχήµατα 
µεταφοράς νηπίων κατ. Μ2, 
Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 ∆ιασφαλίζεται ότι το όχηµα που παρουσιάζεται έχει 
επαρκείς αποδείξεις της συµµόρφωσης του µε τα 
απαιτούµενα πρότυπα.  

Ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζονται µε 
τη µορφή: 

πρακτικoύ δοκιµής από Τεχνική Υπηρεσία 
κοινοποιηµένη σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ 

ή 

πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από εγκριτικές αρχές 
σύµφωνα µε εθνικές προδιαγραφές άλλων χωρών µελών 
της Ε.Ε. και πιστοποιητικό ισοδυναµίας 

ή  

πρακτικών δοκιµών από Τεχνική Υπηρεσία 
κοινοποιηµένη σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ που 
έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε εθνικές προδιαγραφές άλλων 
χωρών µελών της Ε.Ε. και πιστοποιητικό ισοδυναµίας 

(Το πιστοποιητικό ισοδυναµίας περιγράφεται στο 
Παράρτηµα Α της αρ. πρωτ. 28631/3029/13 
τροποποίησηςτων εναλλακτικών απαιτήσεων.) 

 

Οι ζώνες ασφάλειας και τα συστήµατα συγκράτησης των νηπίων 
πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παρ. V της 
25665/1831/12.  

 



31 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

6 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

31 Ζώνες Ασφαλείας 77/541/ΕΟΚ   2005/40/ΕΚ   16.04 
Σε όλα τα σχολικά οχήµατα 
µεταφοράς νηπίων κατ. Μ2, 
Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Ζώνες για Άτοµα µε ειδικές ανάγκες  

Ζώνες για Άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι οι ζώνες που 
έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή προσαρµοστεί για χρήση για 
χρήση αποκλειστικά από αυτά τα άτοµα και 
απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις του παρόντος 
τµήµατος, ωστόσο η κάθε ζώνη πρέπει να στερεώνεται 
και να λειτουργεί όπως προβλέπεται.  

 



31 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

7 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Παράρτηµα 1 

Ζώνες ασφαλείας – Ελάχιστες Υποχρεωτικές Απαιτήσεις 

Ο πίνακας παραθέτει το ελάχιστο απαιτούµενο για κάθε τύπο  ζώνης. Μια ζώνη  συσπειρωτήρα 3 σηµείων µπορεί να τοποθετείται, όπου το ελάχιστο 
που απαιτείται είναι ζώνη συσπειρωτήρα υπογαστρίου 2 σηµείων και αποδεκτή εναλλακτική λύση για οποιονδήποτε από τους τύπους ζωνών 
ασφαλείας που παρατίθενται είναι µια ζώνη ενήλικα τύπου σαγής που αποτελείται από ιµάντα υπογαστρίου και ιµάντα ώµου και πληρούν τις 
απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις (σηµείο ελέγχου 19) 

  Εµπρόσθιος προσανατολισµός καθίσµατος 

Μετωπο προς εµπρός 

Οπίσθιος προσανατολισµός ΜΑΜΦΟ 

Οχήµατος  

Οδηγός Εµπρος Αλλο καθίσµατος 

 

Οχηµα µε ορθίους  - - - - 

ΜΑΜΦΟ 
µεγαλύτερο των 
3500kg  

Χωρίς ορθίους  

ζώνη  
συσπειρωτήρα 3 
σηµείων *  

ζώνη  
συσπειρωτήρα 3 
σηµείων *  

ζώνη  
συσπειρωτήρα 
3 σηµείων *  

ζώνη συσπειρωτήρα 
υπογαστρίου 2 σηµείων 

ΜΑΜΦΟ 
µεγαλύτερο των 
3500kg  

Χωρίς ορθίους 

ζώνη  
συσπειρωτήρα 3 
σηµείων *  

ζώνη 
συσπειρωτήρα 
υπογαστρίου 2 
σηµείων 
(σηµείωση 1)  

ζώνη 
συσπειρωτήρα 
υπογαστρίου 2 
σηµείων 
(σηµείωση 1)  

ζώνη συσπειρωτήρα 
υπογαστρίου 2 σηµείων 

Σηµείωση 1: Απαιτείται ζώνη 3 σηµείων όταν  α) µέρος του οχήµατος είναι ή, όταν το όχηµα είναι εν κινήσει, µπορεί να είναι µέσα στην Περιοχή 
Αναφοράς (που ορίζεται παρακάτω)  ή β) τα µέρη του οχήµατος εντός της εν λόγω περιοχής αναφοράς δεν πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την 
απορρόφηση ενέργειας στο προσάρτηµα 6 του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ 

Περιοχή Αναφοράς: «περιοχή αναφοράς», ο χώρος µεταξύ δύο κατακόρυφων διαµήκων επιπέδων, που απέχουν µεταξύ τους 400 mm και είναι 
συµµετρικά ως προς το σηµείο Η, ο οποίος ορίζεται από την περιστροφή της συσκευής που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου , από κατακόρυφα προς οριζόντια. Η συσκευή τοποθετείται όπως περιγράφεται στο εν λόγω παράρτηµα και έχει µέγιστο µήκος 840 
mm 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

32 Οπτικό πεδίο 77/649/ΕΟΚ  . Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Ελέγχεται ότι ο οδηγός, καθήµενος σε στάση οδήγησης, 
έχει πλήρη και ανεµπόδιστη θέα του δρόµου έµπροσθεν 
του αυτοκινήτου και σε γωνία 90ο αριστερά και δεξιά από 
την ευθεία διεύθυνση. Η κάτω ακµή του οπτικού πεδίου 
δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω από το «οριζόντιο επίπεδο» 
αλεξήνεµου όπως αυτό ορίζεται στο παράρτηµα 1 αυτής 
της ενότητας. 

Στην περίπτωση µη τροποποιηµένων οχηµάτων 
µαζικής παραγωγής θεωρείται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις της ενότητας αυτής. 

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το όχηµα έχει 
τροποποιηθεί, ο επιθεωρητής θα εκτιµήσει εάν οι 
τροποποιήσεις µπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά τις 
επιδόσεις του σχετικού στοιχείου ή συστήµατος, και αν 
ναι, να διεξάγει αξιολόγηση σύµφωνα µε τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις. 

Σηµείωση 1: Τα παρακάτω αντικείµενα δε συνιστούν 
παρεµπόδιση του οπτικού πεδίου. Η λίστα δεν είναι 
διεξοδική και τα αντικείµενα παρουσιάζονται ενδεικτικά. 

• Ορθοστάτες ‘Α’ και διαχωριστές αλεξηνέµου. Ως 
«ορθοστάτες A», νοούνται όλα τα υποστηρίγµατα της 
οροφής τα οποία ευρίσκονται έµπροσθεν του εγκαρσίου 
κατακόρυφου επιπέδου, ευρισκοµένου σε 68 mm 
έµπροσθεν των σηµείων V, συµπεριλαµβανοµένων των 
επί των υποστηριγµάτων αυτών τοποθετηµένων ή 

1. Ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη και ανεµπόδιστη θέα του δρόµου 
έµπροσθεν του αυτοκινήτου και σε γωνία 90ο αριστερά και δεξιά 
από την ευθεία διεύθυνση. 



32 ΟΠΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

2 από 4                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

32 Οπτικό πεδίο 77/649/ΕΟΚ  . Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

προσαρµοσµένων  αδιαφανών εξαρτηµάτων, όπως στα 
πλαίσια του αλεξηνέµου ή τα πλαίσια των θυρών. 

• Κεντρικό στήριγµα αλεξηνέµου (µε πλάτος έως 10mm) 

• Σταθερές ή κινητές µπάρες διαχωρισµού πλευρικών 
παραθύρων. 

• Εξωτερικές κεραίες ραδιοφώνου 

• Κάτοπτρα έµµεσης όρασης 

• Υαλοκαθαριστήρες 

• Αγωγοί κεραιών ραδιοφώνου που το πλάτος τους δεν 
ξεπερνά:  

o Ενσωµατωµένοι αγωγοί: 0.5mm 

o Τυπωµένοι αγωγοί: 1.0mm 

• Αγωγοί αποπάγωσης και αποθάµβωσης που το ορατό 
τους πλάτος δεν ξεπερνά τα 0.03mm. 

• Παρεµπόδιση προκαλούµενη από τη στεφάνη του 
τιµονιού οδηγήσεως και από τον πίνακα οργάνων στο 
εσωτερικό του τιµονιού είναι ανεκτή, αν ένα επίπεδο 
που διέρχεται από το κάθετο στο επίπεδο X-Z και 
εφαπτόµενο του ανωτέρου τµήµατος της στεφάνης του 
τιµονιού, αποκλίνει τουλάχιστον κατά µια 1º κάτω της 
οριζόντιας. 
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Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 
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Παράρτηµα 1 

Το «οριζόντιο επίπεδο» προκύπτει από τη µέτρηση / προβολή µιας γραµµής µέσω δεδοµένων σηµείων από τη θέση οδήγησης µέχρι την τοµή 
της µε το αλεξήνεµο ή την προβολή αυτού. Το κάθισµα του οδηγού, εάν ρυθµίζεται, πρέπει να βρίσκεται στην χαµηλότερη και πιο πίσω θέση.  

Στην περίπτωση καθίσµατος µε ρυθµιζόµενη γωνία πλάτης, η µέτρηση πρέπει να γίνει µε την πλάτη σε γωνία 25ο και τη γραµµή ‘Α’ παράλληλη 
µε την κεντρική γραµµή της πλάτης. 

Στην περίπτωση καθίσµατος µε µη ρυθµιζόµενη γωνία πλάτης, οι διαστάσεις ‘Α’ και ‘Β’ είναι οι ακόλουθες: Α = 562.5mm. Β =187.2mm 

Το «οριζόντιο επίπεδο» βρίσκεται στο σηµείο όπου η προέκταση της γραµµής ‘C’ τέµνει το αλεξήνεµο (στην περίπτωση που δεν το τέµνει 
λαµβάνεται το σηµείο τοµής µε τη νοητή προέκταση του αλεξήνεµου (γραµµή ‘D’)). 

Όπου το «οριζόντιο επίπεδο» τέµνει υαλοπίνακα, ο υαλοπίνακας εκλαµβάνεται ως αλεξήνεµο και το όχηµα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των 
σηµείων 34 Αποπάγωση /αποθάµβωση και 35 Εκτοξευτήρας ύδατος/ υαλοκαθαριστήρας. 

 
Γωνία Α Β 

15°-19°  582.5mm  178.8mm  

20°-24°  572.0mm  182.6mm  

25°-29°  562.5mm  187.2mm  

30°-34°  553.4mm  191.3mm  

35°-39°  543.5mm  194.9mm  

40°+  534.1mm  198.8mm  
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33 Αναγνώριση των Χειριστηρίων  78/316/ΕΟΚ 94/53/ΕΚ 121.00 
Σε όλα τα οχήµατα  

Μ2, Μ3,Ν2,Ν3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Η επιθεώρηση γίνεται για να διασφαλιστεί ότι 
οποιοδήποτε χειριστήριο, δείκτης ή ενδεικτικής λυχνία 
εγκατεστηµένα στο όχηµα είναι εύχρηστα, 
ευανάγνωστα και του σωστού χρώµατος. 

Όταν συνδυάζεται ένα χειριστήριο, ένας δείκτης ή µια 
ενδεικτική λυχνία, πρέπει να χρησιµοποιείται για το 
συνδυασµό αυτό κοινό σύµβολο. 

 Σηµείωση 1: Ως " χειριστήριο"  νοείται το χειροκίνητο 
τµήµα µιας συσκευής που δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα 
να επιφέρει µία αλλαγή στην κατάσταση ή στη λειτουργία 
του οχήµατος ή ενός υποσυστήµατος του οχήµατος.  

Ως «δείκτης» νοείται µια διάταξη που δίδει πληροφορία 
σχετική µε τη λειτουργία ή την κατάσταση ενός 
συστήµατος ή ενός τµήµατος συστήµατος, παραδείγµατος 
χάριν τη στάθµη ενός υγρού. 

Ως " ενδεικτική λυχνία"  νοείται το οπτικό σήµα το οποίο 
δείχνει την ενεργοποίηση µιας συσκευής, µία ορθή ή 
ελαττωµατική λειτουργία ή κατάσταση ή τη µη λειτουργία 
µιας συσκευής. 

Σηµείωση 2: Τα Χειριστήρια, οι ενδεικτικές λυχνίες και οι 
δείκτες που αναφέρονται στον πίνακα Β δεν απαιτείται να 
επισηµαίνονται. Ωστόσο, εφόσον χρησιµοποιούνται 
σύµβολα για την αναγνώριση χειριστηρίων, ενδεικτικών 
λυχνιών και δεικτών που περιλαµβάνονται στο πίνακα Β, 

Σύµβολα όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες Α και Β 

Τα χειριστήρια, οι ενδεικτικές λυχνίες και οι δείκτες πρέπει να 
αναγνωρίζονται µε το σωστό σύµβολο και χρώµα: (βλ. σηµείωση 
1,2 και 3) 

Τα σύµβολα πρέπει να βρίσκονται πάνω ή κοντά στα χειριστήρια, 
τους ενδεικτικούς λαµπτήρες και στους δείκτες. 

Για την αναγνώριση χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και 
δεικτών µπορούν να χρησιµοποιούνται άλλα σύµβολα από εκείνα 
των πινάκων Α και Β, διαφορετικά από αυτά της παρούσας 
οδηγίας, υπό τον όρο ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης µε τα 
σύµβολα των εν λόγω παραρτηµάτων. 

Όλα τα σύµβολα πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα από τον οδηγό. 

Όλα τα χειριστήρια πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
τη θέση του οδηγού. 

Μια διάταξη απεικόνισης πληροφοριών µπορεί να 
χρησιµοποιείται για να απεικονίζει µηνύµατα από οποιαδήποτε 
πηγή υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

Οι ενδεικτικές λυχνίες της πέδης, των φανών πορείας και του 
δείκτη πορείας δεν πρέπει να εµφανίζονται στην ίδια διάταξη 
απεικόνισης πληροφοριών -. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες και οι δείκτες σε µια διάταξη απεικόνισης 
πληροφοριών πρέπει να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες όποτε 
παρουσιάζεται η ανάγκη που προκαλεί τη λειτουργία τους. 
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 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

τα σύµβολα αυτά πρέπει να είναι σύµφωνα µε εκείνα του 
εν λόγω πίνακα. Τα σύµβολα για τα χειριστήρια, όπως 
φαίνονται στον Πίνακα Α και Β µπορεί να διαφέρουν 
ελαφρώς εφόσον δεν προκαλούν σύγχυση στον οδηγό. 

Σηµείωση 3: Ως «διάταξη απεικόνισης πληροφοριών», 
νοείται η διάταξη που µπορεί να απεικονίζει 
περισσότερους από έναν τύπο πληροφοριών ή µηνυµάτων. 
Οι απαιτήσεις σχετικά µε το χρωµατισµό δεν ισχύουν για 
τις ενδεικτικές λυχνίες και τους δείκτες που εµφανίζονται 
στη διάταξη απεικόνισης πληροφοριών.  

Εφόσον δίδονται δύο ή περισσότερα µηνύµατα, αυτά πρέπει είτε 
να επαναλαµβάνονται αυτόµατα είτε να εµφανίζονται έτσι ώστε ο 
οδηγός να µπορεί να τα δει και να τα αναγνωρίσει  
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Πίνακας Α 

Χειριστήριο, 
Ενδεικτική λυχνία 

ή ∆είκτης 

Σύµβο

λο 

Χρωµατισµ

ός 
Ενδεικτική

ς Λυχνίας 

Χειριστήριο,  

Ενδεικτική λυχνία 

ή ∆είκτης  

Σύµβολ

ο 

Χρώµα 
Ενδεικτικο

ύ 

Λαµπτήρα 

Χειριστήριο, 
Ενδεικτική λυχνία 

ή ∆είκτης  

Σύµβο

λο 

Χρώµα 
Ενδεικτικο

ύ 

Λαµπτήρα 

Γενικός διακόπτης 
φωτισµού 

 
Πράσινο ∆είκτης πορείας 

 
Πράσινο 

Ανεµιστήρας 
εξαερισµού (θερµός / 
ψυχρός αέρας)  

 

Φανοί διασταύρωσης 
 
Πράσινο Σήµα κινδύνου 

 
Κόκκινο 

Προθέρµανση ελαίου 
πετρελαιο-κινητήρα 

 
Κίτρινο 

Φανοί πορείας 
(Προβολείς) 

 
Κυανό 

Υαλοκαθαριστήρες του 
ανεµοθώρακα 

 
 

Αποπνικτήρας (τσοκ) 

∆ιάταξη για την εν 
ψυχρώ εκκίνηση   

Κίτρινο 

Φανοί θέσης, 
πλευρικής σήµανσης 
και /ή φανοί όγκου  

Πράσινο 
Σύστηµα πλύσης 
ανεµοθώρακα 
(Εκτοξευτήρας ύδατος)  

 
∆υσλειτουργία 
συστήµατος πέδησης 

 
Κόκκινο 

Εµπρόσθιοι φανοί 
οµίχλης 

 
Πράσινο 

Σύστηµα πλύσης και 
υαλοκαθαριστήρων 
ανεµοθώρακα  

 Στάθµη Καυσίµου 
 
Κίτρινο 

Οπίσθιοι φανοί 
οµίχλης  

Κίτρινο 

 

∆ιάταξη καθαρισµού 
φανών (µε ξεχωριστό 
χειριστήριο λειτουργίας)  

 

 

Κατάσταση φορτίσεως 
του συσσωρευτή 

 
Κόκκινο 
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∆ιάταξη Οριζοντίωσης 
Φανών  

 
 

Αποθάµβωση και  
αποπάγωση 
ανεµοθώρακα  

(µε ξεχωριστό 
χειριστήριο λειτουργίας) 

 
Κίτρινο 

Θερµοκρασία του 
υγρού ψύξεως του 
κινητήρα  

Κόκκινο 

Φανοί στάθµευσης 
 
Πράσινο 

 

Αποθάµβωση και  
αποπάγωση οπίσθιου 
παραθύρου (µε 
ξεχωριστό χειριστήριο 
λειτουργίας) 

 
Κίτρινο 
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Πίνακας Β 

Χειριστήριο,  

Ενδεικτική λυχνία 

ή ∆είκτης  

Σύµβολ

ο Σηµειώσεις 
Χρώµα 
Ενδεικτικού 

Λαµπτήρα 

Χειριστήριο,  

Ενδεικτική λυχνία 

ή ∆είκτης  

Σύµβολ

ο 

Χρώµα 
Ενδεικτικού 

Λαµπτήρα 

Πέδη  στάθµευσης  
 

Εάν χρησιµοποιείται µια µόνο 
ενδεικτική λυχνία για την ένδειξη 
περισσότερων της µίας 
καταστάσεων του συστήµατος 
πέδησης, τότε πρέπει να 
χρησιµοποιείται το σύµβολο 
δυσλειτουργίας του συστήµατος 
πέδησης. 

 Κόρνα 
 

 

Εµπρόσθιο κάλυµµα 
(καπό) 

 

Χρησιµοποιείται µόνο το 
περίγραµµα. 

 
Υαλοκαθαριστήρες οπίσθιου 
παραθύρου 

 
 

Απελευθέρωση του 
κλείθρου οπίσθιου 
καλύµµατος  

Χρησιµοποιείται µόνο το 
περίγραµµα. 

 
Εκτοξευτήρας ύδατος οπίσθιου 
παραθύρου 

 
 

Ζώνη ασφαλείας 
 

Χρησιµοποιείται µόνο το 
περίγραµµα. 

Κόκκινο 

Συνδυασµός 
Υαλοκαθαριστήρων και 
Εκτοξευτήρα ύδατος οπίσθιου 
παραθύρου  

 

Πίεση λιπαντικού του 
κινητήρα 

 

 Κόκκινο 

 

Υαλοκαθαριστήρας 
διαλείπουσας λειτουργίας 

 
 



33 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

6 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Αµόλυβδη βενζίνη  

(ή Στάθµη καυσίµου) 
 

  
 

 
 

 

 

 



34 ΑΠΟΠΑΓΩΣΗ/ΑΠΟΘΑΜΒΩΣΗ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

34 Αποπάγωση / Αποθάµβωση 78/317/ΕΟΚ  121.00 
Σε όλα τα οχήµατα  

Μ2, Μ3,Ν2,Ν3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε ένα 
σύστηµα / συστήµατα ικανά για αποπάγωση και 
αποθάµβωση του ανεµοθώρακα, ώστε ο οδηγός να έχει 
επαρκή ορατότητα του δρόµου µπροστά, του εµπρόσθιου 
και των πλευρικών µερών του οχήµατος. 

Σηµείωση: Μια συσκευή που δεν είναι µόνιµα 
τοποθετηµένη / εγκαταστηµένη στη δοµή του οχήµατος ή 
στην επιφάνεια του ανεµοθώρακα δεν µπορεί να θεωρηθεί 
ως “σύστηµα του οχήµατος”.  

1. Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ένα σύστηµα 
αποπάγωσης / αποθάµβωσης, τουλάχιστον στην επιφάνεια του 
ανεµοθώρακα. 

2. Ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί θερµό αέρα από τον 
ανεµιστήρα του αυτοκινήτου κατευθυνόµενο µέσω των αγωγών 
πάνω στο τζάµι, για να διασφαλίζεται έτσι η αποτελεσµατική 
λειτουργία του συστήµατος αποπάγωσης σε κρύες καιρικές 
συνθήκες. 

3. Μια ηλεκτρικά θερµαινόµενη διάταξη στο τζάµι, πρέπει να 
διανέµεται επαρκώς στην επιφάνεια και να παρέχει επαρκή 
θερµότητα εξασφαλίζοντας την αποτελεσµατική λειτουργία. 

 

 



35 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Υ∆ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

35 Εκτοξευτήρες ύδατος και 
Υαλοκαθαριστήρες 

78/318/ΕΟΚ   
Σε όλα τα οχήµατα  

Μ2, Μ3,Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Τα οχήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε επαρκής 
εκτοξευτήρες ύδατος και υαλοκαθαριστήρες αλεξήνεµου. 

∆ιασφαλίζεται µε το αλεξήνεµο βρεγµένο και τον 
κινητήρα σε λειτουργία ότι όλοι οι υαλοκαθαριστήρες 
συνεχίζουν να κινούνται αυτόµατα πάνω σε στην 
επιφάνεια του αλεξήνεµου, µε ικανότητα να εξασφαλίζεται 
για τον οδηγό επαρκή εικόνα του δρόµου µπροστά και 
προς τα πλάγια και εκτός του οχήµατος. 

Σηµείωση 1: «Κύκλος» είναι η προς τα εµπρός και 
περιστροφική κίνηση του υαλοκαθαριστήρα. 

Σηµείωση 2: ∆ιακοπτόµενη λειτουργία 
υαλοκαθαριστήρων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της Απαιτούµενης 
Προϋπόθεσης 3 υπό την προϋπόθεση ότι µία από τις 
συχνότητες που λαµβάνονται, όταν η κύρια συχνότητα 
είναι διακοπτόµενη, δεν είναι µικρότερη από 10 κύκλους / 
λεπτό. 

1. Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε εκτοξευτήρες ύδατος 
και σύστηµα υαλοκαθαριστήρων για να δώσει στον οδηγό επαρκή 
εικόνα του δρόµου. 

2. Όλοι οι εµπρός υαλοκαθαριστήρες πρέπει να συνεχίσουν να 
κινούνται αυτόµατα πάνω στην επιφάνεια σάρωσης του 
αλεξήνεµου. 

3. Όλοι οι εµπρός υαλοκαθαριστήρες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 
δύο συχνότητες σαρώσεως (βλ. σηµείωση 1 και 2). 

4. Όλοι οι εµπρός υαλοκαθαριστήρες πρέπει να επανέλθουν 
αυτοµάτως στην θέση ηρεµίας η οποία είναι πάνω ή πέρα από την 
επιφάνεια σάρωσης του αλεξήνεµου. 

5. Όλοι οι εµπρός υαλοκαθαριστήρες πρέπει να µπορεί να αρθούν 
από το αλεξήνεµο προκειµένου να επιτραπεί ο καθαρισµός του. 

6. Το σύστηµα εκτοξευτήρων ύδατος πρέπει να παρέχει αρκετή 
ποσότητα υγρού για τον επαρκή καθαρισµό του αλεξήνεµου σε 
συνδυασµό µε τους υαλοκαθαριστήρες. 

7. Το σύστηµα εκτοξευτήρων ύδατος πρέπει να έχει µια δεξαµενή 
χωρητικότητας τουλάχιστον 1 λίτρου. 

 



36 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

36 Συστήµατα Θέρµανσης  2001/56/ΕΚ 2006/119/ΕΚ 122.00 
Σε όλα τα οχήµατα  

Μ2, Μ3,Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Τα συστήµατα θέρµανσης πρέπει να τοποθετούνται έτσι 
ώστε να µην παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για τους 
επιβάτες ή άλλά άτοµα. 

Τα σύστηµα  θέρµανσης µπορούν να  αποτελούνται από 
τους ακόλουθους τύπους και ένας ή περισσότεροι εξ΄ 
αυτών µπορούν να τοποθετηθούν:  

«Σύστηµα θέρµανσης που αξιοποιεί την αποβαλλόµενη 
θερµότητα» νοείται κάθε τύπος διάταξης που αξιοποιεί 
την αποβαλλόµενη από τον κινητήρα πρόωσης του 
οχήµατος θερµότητα προκειµένου να αυξηθεί η 
θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος µε µέσο 
µεταφοράς το νερό, το λάδι ή τον αέρα. 

Πρέπει να συµµορφώνονται µε τις Απαιτούµενες 
Προϋποθέσεις 1 και 2. 

«Θερµαντική συσκευή καύσης» νοείται διάταξη που 
χρησιµοποιεί απευθείας υγρό ή αέριο καύσιµο και δεν 
εκµεταλλεύεται τα θερµικά απόβλητα του κινητήρα 
πρόωσης του οχήµατος. 

Απαιτεί πρακτικό δοκιµής ή εξάρτηµα µε ένδειξη «E» και 
έλεγχο εγκατάστασης. 

1. ∆εν πρέπει να υπάρχει προφανής κίνδυνος πυρκαγιάς που 
συνδέεται µε το σύστηµα θέρµανσης (π.χ. εύφλεκτα µέρη του 
οχήµατος κοντά σε πηγή θερµότητας ή την πιθανότητα οι χρήστες 
να τοποθετήσουν αντικείµενα που µπορούν να πιάσουν φωτιά 
πάνω σε µια πολύ καυτή επιφάνεια). 

2. ∆εν πρέπει να υπάρχει προφανής κίνδυνος τραυµατισµού που 
σχετίζεται µε το σύστηµα θέρµανσης (π.χ. πιθανότητα οι χρήστες 
να  αγγίξουν µια πολύ καυτή επιφάνεια ή ζεστό σωλήνα νερού). 

3. Εάν µία Θερµαντική Συσκευή Καύσης είναι εγκατεστηµένη, 
τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικό δοκιµής. 

Έλεγχος Εγκατάστασης Θερµαντικής Συσκευή Καύσης 

4. Πρέπει να είναι τοποθετηµένη έτσι ώστε να µην προκαλέσει  
τραυµατισµό. 

5. Μια θερµαντική συσκευή καύσης που χρησιµοποιεί υγρό ή 
αέριο καύσιµο πρέπει να είναι εγκατεστηµένη σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

6. Το σηµείο πλήρωσης καυσίµου που µοιράζεται η θερµαντική 
συσκευή καύσης και ο κινητήρας πρέπει να έχει µια σήµανση η 
οποία αναφέρει ότι η συσκευή αυτή να πρέπει να είναι σβηστή 
πριν από τον ανεφοδιασµό. 

7. Η εξάτµιση της θερµαντικής συσκευής καύσης πρέπει να είναι 
τοποθετηµένη έτσι ώστε τα καυσαέρια να µην είναι πιθανό να 



36 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

36 Συστήµατα Θέρµανσης  2001/56/ΕΚ 2006/119/ΕΚ 122.00 
Σε όλα τα οχήµατα  

Μ2, Μ3,Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

εισέλθουν στην καµπίνα επιβατών. 



36 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

36 Συστήµατα Θέρµανσης  2001/56/ΕΚ 2006/119/ΕΚ 122.00 
Σε όλα τα οχήµατα  

Ο1,Ο2,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Τα συστήµατα θέρµανσης πρέπει να τοποθετούνται έτσι 
ώστε να µην παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για τους 
επιβάτες ή άλλά άτοµα. 

 «Θερµαντική συσκευή καύσης» νοείται διάταξη που 
χρησιµοποιεί απευθείας υγρό ή αέριο καύσιµο και δεν 
εκµεταλλεύεται τα θερµικά απόβλητα του κινητήρα 
πρόωσης του οχήµατος. 

Απαιτεί πρακτικό δοκιµής ή εξάρτηµα µε ένδειξη «E» και 
έλεγχο εγκατάστασης. 

1. ∆εν πρέπει να υπάρχει προφανής κίνδυνος πυρκαγιάς που 
συνδέεται µε το σύστηµα θέρµανσης (π.χ. εύφλεκτα µέρη του 
οχήµατος κοντά σε πηγή θερµότητας ή την πιθανότητα οι χρήστες 
να τοποθετήσουν αντικείµενα που µπορούν να πιάσουν φωτιά 
πάνω σε µια πολύ καυτή επιφάνεια). 

2. ∆εν πρέπει να υπάρχει προφανής κίνδυνος τραυµατισµού που 
σχετίζεται µε το σύστηµα θέρµανσης (π.χ. πιθανότητα οι χρήστες 
να  αγγίξουν µια πολύ καυτή επιφάνεια ή ζεστό σωλήνα νερού). 

3. Εάν µία Θερµαντική Συσκευή Καύσης είναι εγκατεστηµένη, 
τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικό δοκιµής. 

Έλεγχος Εγκατάστασης Θερµαντικής Συσκευή Καύσης 

4. Πρέπει να είναι τοποθετηµένη έτσι ώστε να µην προκαλέσει  
τραυµατισµό. 

5. Μια θερµαντική συσκευή καύσης που χρησιµοποιεί υγρό ή 
αέριο καύσιµο πρέπει να είναι εγκατεστηµένη σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

6. Το σηµείο πλήρωσης καυσίµου που µοιράζεται η θερµαντική 
συσκευή καύσης και ο κινητήρας πρέπει να έχει µια σήµανση η 
οποία αναφέρει ότι η συσκευή αυτή να πρέπει να είναι σβηστή 
πριν από τον ανεφοδιασµό. 

7. Η εξάτµιση της θερµαντικής συσκευής καύσης πρέπει να είναι 
τοποθετηµένη έτσι ώστε τα καυσαέρια να µην είναι πιθανό να 



36 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

36 Συστήµατα Θέρµανσης  2001/56/ΕΚ 2006/119/ΕΚ 122.00 
Σε όλα τα οχήµατα  

Ο1,Ο2,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο του οχήµατος 



37 ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΧΩΝ 

1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

37 Κάλυψη Τροχών 78/549/ΕΟΚ 94/78/ΕΚ  Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Τα στοιχεία που καλύπτουν τους τροχούς πρέπει να έχουν 
σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να προφυλάσσουν, κατά το 
µέτρο του δυνατού, τους άλλους χρηστές την οδό από τις 
εκσφενδονίσεις λίθων, ιλύος, πάγου, χιόνος και ύδατος 
καθώς επίσης και κατά τρόπο ώστε να ελαττώνουν, για 
τους εν λόγω χρηστές, τους κινδύνους που οφείλονται 
στην επαφή µε τους περιστρεφόµενους τροχούς. 

Στην περίπτωση των µη ολοκληρωµένων οχηµάτων 
µαζικής παραγωγής οι απαιτήσεις στο σηµείο αυτό πρέπει 
να θεωρηθούν ότι πληρούνται. 

Σε περίπτωση που στοιχεία δείχνουν ότι το όχηµα έχει 
τροποποιηθεί, ο εξεταστής πρέπει να αξιολογήσει κατά 
πόσον η τροποποίηση θα ήταν πιθανό να επηρεάσει 
σηµαντικά την απόδοση του σχετικού κατασκευαστικού 
στοιχείου ή συστήµατος, και αν ναι, θα διενεργήσουν την 
αξιολόγηση κατά της Απαιτούµενες Προϋποθέσεις. 

Χρησιµοποιώντας την κατάλληλη συσκευή µέτρησης 
εξασφαλίζεται ότι οι προφυλακτήρες τροχών καλύπτουν 
επαρκή χώρο της καθορισµένης περιοχής του τροχού / 
ελαστικού, όπως ορίζεται. 

Σηµείωση 1: Το πίσω µέρος του φτερού µετά από το 
απαιτούµενο εύρος των 50 ° έως όπου τερµατίζει δεν 
πρέπει να καλύπτει όλο το εύρος του ελαστικού. 

1. Τα οχήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε καλύµµατα τροχών. 

2. Το κάλυµµα του τροχού πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον 30ο 

από το κέντρο του τροχού και προς τα εµπρός (σχήµα 1). 

3. Το κάλυµµα του τροχού πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον 50ο 

από το κέντρο του τροχού και προς τα πίσω (σχήµα 1). 

4. Το κάλυµµα του τροχού πρέπει να καλύπτει όλο το εύρος του 
ελαστικού σε όλες τις απαιτούµενες διαστάσεις (βλ. σηµείωση 2 & 
σχήµα 1). 

5. Το πίσω µέρος του καλύµµατος του τροχού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα οριζόντιο επίπεδο 150 χιλιοστά πάνω από το κέντρο 
του τροχού. (Βλ. Σηµείωση 1 & σχήµα1). 
 



37 ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΧΩΝ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

37 Κάλυψη Τροχών 78/549/ΕΟΚ 94/78/ΕΚ  Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Σηµείωση 2: Κατά τον υπολογισµό της κάλυψης του 
τροχού θα πρέπει να παρατηρηθεί το ελαστικό από τα 
κάθετα, οριζόντια και διαµήκη επίπεδα. 

 



37 ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΧΩΝ 

3 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 
Σχήµα 1 

 
 



39 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ / ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

39 Κατανάλωση καυσίµου/ Εκποµπές CO2 80/1268/ΕΟΚ   Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Βλ. σηµείο ελέγχου 02-Εκποµπές  



42 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

42 Πλευρική προστασία 89/297/ΕΚ   73.00 Σε όλα τα οχήµατα Ν2, 
Ν3,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Τα οχήµατα των κατηγοριών Ν2,Ν3,Ο3 και Ο4 πρέπει να 
κατασκευάζονται ή/και να εξοπλίζονται µε τέτοιον τρόπο 
ώστε να παρέχουν, όταν είναι ολόκληρα, αποτελεσµατική 
προστασία στους απροστάτευτους χρήστες των δρόµων 
(πεζοί, ποδηλάτες, µοτοσικλετιστές), από τον κίνδυνο να 
πέσουν κάτω από το όχηµα και να εµπλακούν κάτω από 
τους τροχούς του.  

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται: 

- στους ελκυστήρες για ηµιρυµουλκούµενα 

- στα ρυµουλκούµενα οχήµατα που είναι ειδικά 
σχεδιασµένα και κατασκευασµένα για τη µεταφορά πολύ 
µακρών φορτίων αδιαίρετου µήκους, όπως είναι η ξυλεία, 
οι χαλύβδινοι προφυλακτήρες 

- στα οχήµατα που είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα 
για ειδικούς σκοπούς, όπου δεν είναι δυνατόν, για 
πρακτικούς λόγους, να τοποθετηθούν τέτοιοι πλευρικοί 
προφυλακτήρες 

 

 

1. Ένα όχηµα θεωρείται ότι ικανοποιεί τις προδιαγραφές της 
παρούσας απαίτησης, αν τα πλευρικά του µέρη παρέχουν 
προστασία σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρακάτω σηµείων, είτε 
έχει τοποθετηθεί ειδική διάταξη είτε όχι 

Πλευρική προστασία που εξασφαλίζεται µε ειδική διάταξη 
(πλευρικός προφυλακτήρας) 

2.Η ειδική διάταξη δεν πρέπει να αυξάνει το ολικό πλάτος του 
οχήµατος και το κύριο µέρος εξωτερικής επιφάνειας δεν πρέπει να 
απέχει περισσότερο από 120mm προς τα έσω από το απώτερο 
επίπεδο (µέγιστο πλάτος) του οχήµατος. Το εµπρόσθιο άκρο της 
διάταξης µπορεί, σε ορισµένα οχήµατα, να είναι στραµµένο προς 
τα µέσα, σύµφωνα µε τα σηµεία 4 και 5. Τα τελευταία 250mm 
τουλάχιστον του οπίσθιου άκρου της διάταξης δεν πρέπει να 
απέχουν περισσότερο από 30mm προς τα έσω από το απώτερο 
άκρο των οπίσθιων ελαστικών (εξαιρουµένης της τυχόν 
διόρθωσης των ελαστικών κοντά στο έδαφος) 

3. Η εξωτερική επιφάνεια της προστατευτικής διάταξης πρέπει να 
είναι λεία, ουσιαστικά επίπεδη ή κυµατοειδής κατά την οριζόντια 
έννοια και κατά το δυνατόν συνεχής από εµπρός µέχρι πίσω. 
Παρακείµενα µέρη µπορούν, εντούτοις, να υπερκαλύπτονται, 
αρκεί η ακµή στο σηµείο υπερκάλυψης να βλέπει προς τα πίσω ή 
προς τα κάτω. Είναι δυνατόν επίσης να αφήνεται ένα διάκενο όχι 
µεγαλύτερο από 25mm µετρούµενο κατά µήκος, αρκεί το οπίσθιο 
µέρος να µην προεξέχει από το εµπρόσθιο. Οι κυρτές κεφαλές των 
βιδών ή των πριτσινιών δεν επιτρέπεται να απέχουν από την 
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Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

επιφάνεια της προστατευτικής επιφάνειας περισσότερο από 
10mm. Άλλα µέρη επιτρέπεται να προεξέχουν  επίσης µέχρι 
10mm, µε την προϋπόθεση ότι είναι λεία και οµοιόµορφα  
στρογγυλεµένα. Όλες οι εξωτερικές ακµές και γωνίες πρέπει να 
στρογγυλεύονται σε καµπύλες µε ακτίνα τουλάχιστον 2,5mm 
(γεγονός που ελέγχεται σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην 
οδηγία 74/483/ΕΟΚ) 

4. Η διάταξη µπορεί να αποτελείται από µια συνεχή επίπεδη 
επιφάνεια, ή µία ή περισσότερες µεταλλικές ράβδους, ή ένα 
συνδυασµό επίπεδων επιφανειών και ράβδων. Όταν 
χρησιµοποιούνται ράβδοι, η µεταξύ τους απόσταση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 300mm, το δε πλάτος τους πρέπει να είναι 
τουλάχιστον : 

- 50mm για τα οχήµατα των κατηγοριών Ν2 και Ο3 

- 100mm για τα οχήµατα των κατηγοριών Ν3 και Ο4, οι δε ράβδοι 
αυτές πρέπει να είναι επίπεδες. Οι συνδυασµοί επίπεδων 
επιφανειών και ράβδων πρέπει να αποτελούν συνεχή πλευρικό 
προφυλακτήρα, µε την επιφύλαξη του σηµείου 3 

5. Το εµπρόσθιο άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα πρέπει να 
είναι κατασκευασµένο ως εξής: 

- Σε οχήµατα µε κινητήρα: όχι περισσότερο από 300mm πίσω από 
το εγκάρσιο κάθετο επίπεδο που εφάπτεται στο πίσω µέρος του 
ελαστικού το πρώτου τροχού µπροστά από τον προφυλακτήρα 
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- Σε ρυµουλκούµενα οχήµατα µε ράβδο έλξης: όχι περισσότερο 
από 500mm πίσω από το επίπεδο που ορίζεται στο προηγούµενο 
σηµείο 

- Σε ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα: όχι περισσότερο από 250mm 
πίσω από το µέσο εγκάρσιο επίπεδο των υποστηριγµάτων, αν 
υπάρχουν εν πάση περιπτώσει η απόσταση του εµπρόσθιου άκρου 
του προφυλακτήρα από το εγκάρσιο επίπεδο που διέρχεται από το 
κέντρο του πείρου του υποστηρίγµατος, στην απώτερη προς τα 
πίσω θέση του, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2,7m. 

- Όταν το εµπρόσθιο άκρο βρίσκεται σε κατά τα άλλα ελεύθερο 
χώρο, πρέπει να αποτελείται από ένα συνεχές κατακόρυφο 
στοιχείο εκτεινόµενο σε όλο το πλάτος του προφυλακτήρα. Η 
εξωτερική και εµπρόσθια πλευρά του στοιχείου αυτού πρέπει να 
έχει µήκος τουλάχιστον 50mm προς τα πίσω και να είναι 
στραµµένη κατά 100mm προς τα µέσα, στα οχήµατα των 
κατηγοριών Ν2 και Ο3, ενώ για τα οχήµατα των κατηγοριών Ν3 
και Ο4 πρέπει να έχει µήκος τουλάχιστον 100mm προς τα πίσω 
και να είναι στραµµένη προς τα µέσα κατά 100mm. 

- Σε οχήµατα µε κινητήρα στα οποία η διάσταση στα οποία η 
διάσταση των 300mm που αναφέρεται παραπάνω βρίσκεται µέσα 
στο θάλαµο, ο προφυλακτήρας πρέπει να κατασκευάζεται κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να φτάνει µέχρι τα τοιχώµατα του θαλάµου 
και, αν είναι αναγκαίο, να κάµπτεται προς τα µέσα κατά γωνία 
που να µην υπερβαίνει τις 45º. 
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Επιτρέπεται διάµηκες διάκενο 100mm µεταξύ του εµπρόσθιου 
άκρου του προφυλακτήρα και των τοιχωµάτων του θαλάµου, στην 
περίπτωση αναρτηµένων ή αρθρωτών θαλάµων. Στην περίπτωση 
αυτή δεν ισχύουν οι διατάξεις του προηγούµενου σηµείου 

- Σε οχήµατα µε κινητήρα στα οποία η διάσταση των 300mm που 
αναφέρεται παραπάνω βρίσκεται πίσω από το θάλαµο και ο 
πλευρικός προφυλακτήρας εκτείνεται προς τα εµπρός, όπως 
περιγράφεται στο αµέσως προηγούµενο σηµείο ως επιλογή του 
κατασκευαστή, πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 

6. Το οπίσθιο άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα δεν πρέπει να 
εκτείνεται περισσότερο από 300mm εµπρός από το εγκάρσιο 
κατακόρυφο επίπεδο που εφάπτεται στο εµπρόσθιο σηµείο του 
ελαστικού του αµέσως επόµενου τροχού. Για το οπίσθιο άκρο δεν 
απαιτείται συνεχές κατακόρυφο επίπεδο. 

7. Το κάτω άκρο του πλευρικού προφυλακτήρα δεν πρέπει να 
απέχει, σε κανένα σηµείο περισσότερο από 550mm από το έδαφος 

8. Το άνω άκρο το προφυλακτήρα δεν πρέπει να βρίσκεται 
χαµηλότερα από 350mm από το µέρος εκείνο του οχήµατος που 
τέµνεται ή του οποίου άπτεται το κατακόρυφο επίπεδο που 
εφάπτεται στην εξωτερική επιφάνεια των ελαστικών, 
εξαιρουµένης τυχόν διόγκωσής τους κοντά στο έδαφος, εκτός από 
τις παρακάτω περιπτώσεις: 

- Όταν το επίπεδο αυτού του σηµείου δεν τέµνει το όχηµα, το άνω 
άκρο του προφυλακτήρα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε 
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την επιφάνεια της πλατφόρµας φόρτωσης ή 950mm από το 
έδαφος, ανάλογα µε το ποιο από τα δύο αυτά µεγέθη είναι 
µικρότερο 

- Όταν το επίπεδο αυτού του σηµείου τέµνει το όχηµα σε σηµείο 
υψηλότερα από 1,3m πάνω από το έδαφος, το άνω άκρο του 
πλευρικού προφυλακτήρα δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 
950mm από το έδαφος 

- Για οχήµατα που είναι ειδικά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα, 
και όχι απλώς προσαρµοσµένα, για τη µεταφορά 
εµπορευµατοκιβωτίων ή µε αποσυνδεόµενο αµάξωµα, το άνω 
άκρο του προφυλακτήρα µπορεί να προσδιορίζεται σύµφωνα µε 
τα παραπάνω σηµεία. Το εµπορευµατοκιβώτιο ή το αµάξωµα 
θεωρούνται µέρη του αµαξώµατος 
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43 Συστήµατα αποτροπής της 
εκτόξευσης νερού 

91/226/ΕΚ    Σε όλα τα Ν2,Ν3> 
7500kg,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Όλοι οι τροχοί των οχηµάτων πρέπει να είναι εξοπλισµένοι 
µε συστήµατα αποτροπής της εκτόξευσης νερού. 

Σύστηµα κατά της εκτόξευσης νερού 

Σύστηµα το οποίο σκοπό έχει να µειώνει τη δηµιουργία 
νέφους από το νερό που εκτοξεύεται προς τα πάνω από τα 
ελαστικά του εν κινήσει οχήµατος. Το σύστηµα κατά της 
εκτόξευσης αποτελείται ανάλογα µε την περίπτωση από 
φτερά, λασπωτήρες, εξωτερικές ποδιές, εφοδιασµένους µε 
σύστηµα κατά της εκτόξευσης νερού. 

Φτερά 

Τα άκαµπτα ή ηµιεύκαµπτα στοιχεία που αποσκοπούν στο 
να παγιδεύσουν το εκτοξευόµενο νερό από τα εν κινήσει 
ελαστικά και να το διοχετεύσουν προς το έδαφος. Τα 
φτερά µπορούν να αποτελούν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει 
αναπόσπαστο µέρος του αµαξώµατος του οχήµατος ή 
άλλων στοιχείων του οχήµατος όπως το κάτω µέρος της 
επιφάνειας φόρτωσης, κ.λπ. 

Λασπωτήρας 

Εύκαµπτο στοιχείο που τοποθετείται κατακόρυφα πίσω 
από τον τροχό, στο κατώτερο τµήµα του πλαισίου ή της 
επιφάνειας φόρτωσης ή στα φτερά. Ο λασπωτήρας 
χρησιµεύει επίσης στο να µειώνεται ο κίνδυνος που 

Έλεγχος εξαρτηµάτων 

1. Κάθε τροχός πρέπει να φέρει συστήµατα κατά της εκτόξευσης 
νερού. 

2. Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται κατά της εκτόξευσης 
νερού πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου. 

3. Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι τοποθετηµένα έτσι ώστε να 
εκτελούν τη λειτουργία τους. 

Έλεγχος εγκατάστασης 

Φτερά 

Φτερά (µε απορρόφηση ενέργειας) 

4. Τα φτερά πρέπει να καλύπτουν τη ζώνη αµέσως επάνω, εµπρός 
και πίσω από το ή τα ελαστικά, ως εξής: 

α) στην περίπτωση µονών ή πολλαπλών αξόνων, το εµπρόσθιο 
άκρο (C) πρέπει να εκτείνεται προς τα εµπρός ώσπου να 
συναντήσει τη γραµµή O-Z, όπου η γωνία θ (θήτα) είναι το πολύ 
45° πάνω από το οριζόντιο επίπεδο. 

Το οπίσθιο άκρο (σχήµα 2) πρέπει να εκτείνεται προς τα κάτω 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µη βρίσκεται ψηλότερα από 100 mm 
επάνω από µια οριζόντια γραµµή που διέρχεται από το κέντρο του 
τροχού 
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παρουσιάζουν τα µικρά αντικείµενα, και ιδιαίτερα χαλίκια 
που σηκώνουν τα κινούµενα ελαστικά από το δρόµο και να 
τα εκτινάσσουν προς τα πάνω ή πλαγίως προς άλλους 
χρήστες του δρόµου. 

Σύστηµα κατά της εκτόξευσης 

Μέρος του συστήµατος κατά της εκτόξευσης νερού µπορεί 
να αποτελείται 

από: 

∆ιαχωριστής αέρα /νερού 

Στοιχείο της εξωτερικής ποδιάς ή/και του λασπωτήρα, 
µέσω του οποίου 

µπορεί να περνά ο αέρας µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό τις 
εκποµπές 

του νέφους νερού. 

Απορροφητής ενέργειας 

Στοιχείο του φτερού ή/και του λασπωτήρα ή/και της 
εξωτερικής ποδιάς 

το οποίο απορροφά την ενέργεια του εκτοξευόµενου 
νερού, µειώνοντας 

έτσι τις εκτοξεύσεις νέφους νερού. 

β) στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων η γωνία θ αφορά µόνο τον 
εµπρόσθιο άξονα, ενώ η απαίτηση σχετικά µε το ύψος του 
οπίσθιου άκρου εφαρµόζεται µόνο στον οπίσθιο άξονα 

γ) το φτερό πρέπει να έχει ολικό πλάτος «q» (σχήµα 1α ) αρκετό 
για να καλύπτει τουλάχιστον όλο το πλάτος «b» του ελαστικού ή 
το συνολικό πλάτος «t» δύο ελαστικών σε περίπτωση διπλών 
τροχών, λαµβανοµένων υπόψη των ακραίων περιπτώσεων για το 
σύστηµα ελαστικού / τροχού, όπως αυτές προδιαγράφονται από 
τον κατασκευαστή. Οι διαστάσεις «b» και «t» µετρώνται στο ύψος 
της πλήµνης, εξαιρουµένης οποιασδήποτε επισήµανσης, νεύρου, 
προστατευτικών ταινιών κ.λπ. στα τοιχώµατα του ελαστικού. 

5. Στο εµπρόσθιο τµήµα του οπίσθιου µέρους του φτερού 
τοποθετείται ένα σύστηµα κατά της εκτόξευσης νερού. Το εν 
λόγω σύστηµα πρέπει 

να καλύπτει το εσωτερικό µέρος του φτερού µέχρι ύψους που 
προσδιορίζεται από µια ευθεία γραµµή που περνά από το κέντρο 
του τροχού και σχηµατίζει γωνία τουλάχιστον 30° µε το οριζόντιο 
επίπεδο (σχήµα 3). 

6. Αν τα φτερά αποτελούνται από πολλά στοιχεία , αφού 
τοποθετηθούν, δεν πρέπει να παρουσιάζουν κενά που να 
επιτρέπουν την εκτόξευση νερού όταν το όχηµα βρίσκεται σε 
κίνηση. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί αν, όταν 
το όχηµα είναι είτε φορτωµένο είτε άδειο, οποιαδήποτε εκτόξευση 
νερού µε κατεύθυνση από το κέντρο του τροχού κατά µήκος όλου 
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Εξωτερική ποδιά 

Στοιχείο που βρίσκεται σε επίπεδο περίπου κατακόρυφο 
και παράλληλο προς 

το διάµηκες επίπεδο του οχήµατος. Οι εξωτερικές ποδιές 
µπορούν να αποτελούν 

αναπόσπαστα µέρη ενός φτερού ή του αµαξώµατος του 
οχήµατος. 

∆ιευθυντήριοι τροχοί 

Οι τροχοί που τίθενται σε λειτουργία από το σύστηµα 
διεύθυνσης του οχήµατος. 

Αυτοδιευθυνόµενοι τροχοί 

Τροχοί στους οποίους δεν επενεργεί το σύστηµα 
διεύθυνσης του οχήµατος και οι οποίοι µπορούν να 
στρέφονται κατά γωνία όχι ανώτερη των 20° λόγω της 
τριβής που ασκεί το έδαφος. 

  

 

του πλάτους του πέλµατος του ελαστικού και εντός της ακτίνας 
που καλύπτεται από το φτερό κτυπά πάντα επάνω σε µέρος του 
συστήµατος αποτροπής της εκτόξευσης νερού. 

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την τοποθέτηση φτερών κατά 
της εκτόξευσης νερού διαχωρισµού αέρα / νερού:  

7. Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων στους οποίους η απόσταση 
µεταξύ των ελαστικών δύο παρακείµενων αξόνων δεν υπερβαίνει 
τα 300 mm, τα φτερά πρέπει να συµφωνούν επίσης µε το πρότυπο 
του σχήµατος 7. 

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις για συστήµατα κατά της εκτόξευσης 
νερού που καλύπτονται από το δάπεδο του αµαξώµατος ή από το 
κάτω µέρος της επιφάνειας φόρτωσης (όταν το αµάξωµα δρα ως 
φτερό και υπάρχουν προσαρτηµένα συστήµατα απορρόφησης 
ενέργειας): 

8. Τα φτερά πρέπει να καλύπτουν τη ζώνη αµέσως επάνω από το 
ελαστικό ή τα ελαστικά. Τα εµπρός και πίσω άκρα πρέπει να 
εκτείνονται τουλάχιστον µέχρι το οριζόντιο επίπεδο που 
εµφαίνεται στο άνω σηµείο του ελαστικού ή των ελαστικών 
(σχήµα 5). Ωστόσο, το πίσω άκρο µπορεί να αντικατασταθεί από 
το λασπωτήρα και στην περίπτωση αυτή ο λασπωτήρας πρέπει να 
φθάνει µέχρι το ανώτατο τµήµα του φτερού (ή του αντίστοιχου 
στοιχείου). 

9. Όλο το πίσω εσωτερικό τµήµα του φτερού πρέπει να έχει 



43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

4 από 19                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

43 Συστήµατα αποτροπής της 
εκτόξευσης νερού 

91/226/ΕΚ    Σε όλα τα Ν2,Ν3> 
7500kg,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

καλυφθεί µε ένα σύστηµα κατά της εκτόξευσης νερού  

Εξωτερικές ποδιές 

Εξωτερικές ποδιές (µε απορρόφηση ενέργειας) 

10. Στην περίπτωση µονών αξόνων, το κατώτερο άκρο της 
εξωτερικής 

ποδιάς δεν µπορεί να βρίσκεται πέρα από τις ακόλουθες 
αποστάσεις και ακτίνες, µετρούµενες από το κέντρο του τροχού, 
εκτός από τα χαµηλότερα άκρα τα οποία µπορεί να είναι 
στρογγυλεµένα (σχήµα 2). 

i) Ανάρτηση συµπιεσµένου αέρα: 

α)  Rv ≤ 1,5 R  για: 

Άξονες που φέρουν κατευθυντήριους ή αυτοκατευθυνόµενους 
τροχούς: 

από το εµπρόσθιο άκρο (προς το εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος) 
(σηµείο C) µέχρι το οπίσθιο άκρο (προς το οπίσθιο µέρος του 
οχήµατος) (σηµείο A) 

β) Rv ≤ 1,25 R για: 

 Άξονες που φέρουν µη κατευθυντήριους τροχούς: από το 
εµπρόσθιο άκρο (σηµείο C) µέχρι το οπίσθιο άκρο (σηµείο A) 
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43 Συστήµατα αποτροπής της 
εκτόξευσης νερού 

91/226/ΕΚ    Σε όλα τα Ν2,Ν3> 
7500kg,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

ii) Μηχανική ανάρτηση: 

α) γενική περίπτωση  Rv ≤ 1,8 R 

β) Rv ≤ 1,5 R για µη κατευθυντήριους τροχούς για οχήµατα µε 
τεχνικά επιτρεπόµενη µάζα έµφορτου οχήµατος άνω των 7,5 t  

 

όπου R είναι η ακτίνα του ελαστικού που φέρει το όχηµα και Rv η 
ακτινική απόσταση στην οποία βρίσκεται το κατώτερο άκρο της 
εξωτερικής ποδιάς. 

 

11.  Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων οι απαιτήσεις που 
δίνονται στο σηµείο 10 δεν εφαρµόζονται µεταξύ των κάθετων 
εγκάρσιων επιπέδων που διέρχονται από το κέντρο των πρώτων 
και τελευταίων αξόνων όπου η εξωτερική ποδιά µπορεί να είναι 
ίσια, ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχεια του συστήµατος αποτροπής 
της εκτόξευσης νερού (σχήµα 4). 

12. Η απόσταση µεταξύ των υψηλότερων και των χαµηλότερων 
σηµείων του συστήµατος αποτροπής της εκτόξευσης νερού (φτερό 
και εξωτερική ποδιά), µετρούµενη σε οποιαδήποτε διατοµή 
κάθετη προς το φτερό (βλ. σχήµατα 1β και 2), πρέπει να 
εκτείνεται τουλάχιστον σε 45 mm σε όλα τα σηµεία πίσω από µια 
κατακόρυφη γραµµή που διέρχεται από το κέντρο του τροχού ή 
του πρώτου τροχού σε περίπτωση πολλαπλών αξόνων. Η 
παραπάνω διάσταση µπορεί να µειώνεται προοδευτικά µπροστά 
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εκτόξευσης νερού 
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Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

από τη γραµµή αυτή. 

13. Στις εξωτερικές ποδιές ή µεταξύ των εξωτερικών ποδιών των 
άλλων τµηµάτων των φτερών, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα 
άνοιγµα που να επιτρέπει την έξοδό του εκτοξευόµενου νερού, 
όταν το όχηµα βρίσκεται εν κινήσει. 

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις για συστήµατα κατά της 
εκτόξευσης νερού που καλύπτονται από το δάπεδο του 
αµαξώµατος ή από το κάτω µέρος της επιφάνειας φόρτωσης  

14. Στην περίπτωση απλών ή πολλαπλών αξόνων όπου η 
απόσταση των παρακείµενων ελαστικών είναι ανώτερη ή ίση των 
250 mm, η εξωτερική ποδιά πρέπει να καλύπτει την επιφάνεια από 
το κάτω µέρος του άνω τµήµατος του φτερού έως µία ευθεία που 
ορίζεται από την εφαπτόµενη του ανώτερου σηµείου του 
ελαστικού ή των ελαστικών και 

µεταξύ του κατακόρυφου επιπέδου που σχηµατίζεται από την 
εφαπτοµένη στο εµπρός µέρος του ελαστικού και του φτερού ή 
του λασπωτήρα που βρίσκεται πίσω από τον τροχό ή τους τροχούς 
[σχήµα 5β)]. 

Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων, πρέπει να τοποθετηθεί µια 
εξωτερική ποδιά σε κάθε τροχό. 

15. Μεταξύ της εξωτερικής ποδιάς και του κάτω µέρους του 
φτερού δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό, που να επιτρέπει την 
εκτόξευση νερού. 
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εκτόξευσης νερού 

91/226/ΕΚ    Σε όλα τα Ν2,Ν3> 
7500kg,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

16. Όταν δεν έχουν τοποθετηθεί λασπωτήρες πίσω από κάθε 
τροχό η εξωτερική ποδιά πρέπει να είναι συνεχής από το 
εξωτερικό άκρο του λασπωτήρα έως το κατακόρυφο επίπεδο που 
εφάπτεται στο πλέον πρόσθιο σηµείο του ελαστικού [βλέπε σχήµα 
5α)] του πρώτου άξονα. 

17. Όλη η εσωτερική επιφάνεια της εξωτερικής ποδιάς, το ύψος 
του οποίου δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 100 mm, πρέπει να 
είναι εφοδιασµένη µε ένα σύστηµα κατά της εκτόξέυσης νερού 
απορρόφησης της ενέργειας  

Εξωτερικές ποδιές µε σύστηµα διαχωρισµού αέρα-νερού 

18. Οι κατώτερες άκρες της εξωτερικής ποδιάς πρέπει να είναι 
εφοδιασµένες µε συστήµατα κατά της εκτόξευσης νερού 
διαχωρισµού αέρα / νερού 

19. Στην περίπτωση απλών ή πολλαπλών αξόνων στους οποίους η 
απόσταση µεταξύ των ελαστικών δύο παρακείµενων αξόνων 
υπερβαίνει 

τα 300 mm, το κατώτερο άκρο του συστήµατος κατά της 
εκτόξευσης 

νερού που τοποθετείται στην εξωτερική ποδιά πρέπει να έχει τις 
ακόλουθες διαστάσεις και ακτίνες, µετρώντας από το κέντρο του 
τροχού (σχήµα 6 και 7): 

α) άξονες που φέρουν διευθυντήριους ή αυτοδιευθυνόµενους 
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Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

τροχούς: 

Rv ≤ 1,05 R 

από το εµπρόσθιο άκρο (προς το εµπρόσθιο τµήµα του οχήµατος) 

(σηµείο C στις 30°) 

έως το οπίσθιο άκρο (προς το οπίσθιο τµήµα του οχήµατος) 
(σηµείο A στα 100 mm) 

β) άξονες που φέρουν µη διευθυντήριους τροχούς: 

Rv ≤ 1,00 R 

από το εµπρόσθιο άκρο (σηµείο C στις 20°) 

έως το οπίσθιο άκρο (σηµείο A στα 100 mm) 

 

όπου R = ακτίνα του ελαστικού που φέρει το όχηµα και 

Rv = ακτινική απόσταση από το κατώτερο άκρο της εξωτερικής 
ποδιάς έως το κέντρο του τροχού. 

20. Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων στους οποίους η 
απόσταση µεταξύ των ελαστικών δύο παρακείµενων αξόνων δεν 
υπερβαίνει τα 300 mm, οι εξωτερικές ποδιές που βρίσκονται 
στους χώρους µεταξύ των αξόνων πρέπει να είναι σύµφωνες µε 
σχήµα 7, και να εκτείνονται προς τα κάτω µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να µην απέχουν περισσότερο από 100 mm πάνω από οριζόντια 
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Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

ευθεία που διέρχεται από τα κέντρα των τροχών (σχήµα 7). 

21. Το ύψος της εξωτερικής ποδιάς, δεν πρέπει να είναι µικρότερο 
από 45 mm σε όλα τα σηµεία πίσω από µια κατακόρυφη γραµµή 
που 

διέρχεται από το κέντρο του τροχού. Το ύψος της ποδιάς µπορεί 
να 

µειώνεται προοδευτικά µπροστά από την παραπάνω γραµµή. 

22. Στις εξωτερικές ποδιές ή µεταξύ της εξωτερικής ποδιάς των 
φτερών δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό που να επιτρέπει την 
εκτόξευση σωµατιδίων. 

 

Λασπωτήρες 

 Λασπωτήρες (µε απορρόφηση ενέργειας) 

23. Πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο πλάτος µε το πέλµα του 
ελαστικού. 

22. Ο λασπωτήρας πρέπει να τοποθετείται σε κατακόρυφο 
περίπου επίπεδο. 

23. Το ανώτατο ύψος του κάτω άκρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
200 mm (σχήµα 3) 

Η απόσταση αυτή αυξάνεται σε 300 mm για τον τελευταίο πίσω 
άξονα, 
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43 Συστήµατα αποτροπής της 
εκτόξευσης νερού 

91/226/ΕΚ    Σε όλα τα Ν2,Ν3> 
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Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

αν η ακτινική απόσταση του κατώτατου ορίου της εξωτερικής 
ποδιάς 

Rv δεν υπερβαίνει τις διαστάσεις της ακτίνας των ελαστικών των 
τροχών του άξονα αυτού. 

Το ανώτατο ύψος του κάτω άκρου του λασπωτήρα βροχής σε 
σχέση µε 

το έδαφος µπορεί να αυξηθεί στα 300 mm, αν ο κατασκευαστής το 

θεωρήσει τεχνικά κατάλληλο αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά 
της 

ανάρτησης. 

24. Ο λασπωτήρας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 300 mm 
από το απώτερο πίσω σηµείο του ελαστικού, απόσταση 
µετρούµενη οριζόντια. 

25. Στην περίπτωση πολλαπλών αξόνων στους οποίους η 
απόσταση «d» µεταξύ των ελαστικών δύο παρακείµενων αξόνων 
είναι µικρότερη από 250 mm, οι λασπωτήρες πρέπει να 
τοποθετούνται µόνο στους οπίσθιους τροχούς. Αντίθετα, αν η 
απόσταση «d» µεταξύ των ελαστικών δύο παρακείµενων αξόνων 
είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 250 mm πρέπει να τοποθετούνται 
λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς (σχήµα 4) 

26. Όλη η εµπρόσθια επιφάνεια του λασπωτήρα που 
ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτούµενες διαστάσεις, πρέπει 
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να καλύπτεται µε ένα σύστηµα κατά της εκτόξευσης νερού  

27. Μεταξύ του πίσω κάτω µέρους του φτερού και του 
λασπωτήρα, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό που θα επιτρέπει 
την εκτόξευση σωµατιδίων. 

Λασπωτήρες (για συστήµατα κατά της εκτόξευσης νερού που 
καλύπτονται από το δάπεδο του αµαξώµατος ή από το κάτω 
µέρος της επιφάνειας φόρτωσης) 

28. Πρέπει να εκτείνονται µέχρι το χαµηλότερο τµήµα του 
λασπωτήρα και να συµµορφώνονται µε τις προϋποθέσεις 23 έως 
27. 

Λασπωτήρες (µε σύστηµα διαχωρισµού αέρα-νερού) 

29. Πρέπει να έχουν πλάτος είναι τουλάχιστον ίσο µε αυτό των 
ελαστικών. 

30.Πρέπει να είναι κατακόρυφα. 

31. Μεταξύ του πίσω κάτω µέρους του φτερού και του 
λασπωτήρα, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό που θα επιτρέπει 
την εκτόξευση σωµατιδίων. 

32. Το κατώτερο άκρο του συστήµατος αποτροπής της 
εκτόξευσης νερού δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 200 mm 
από το έδαφος. 

Το ανώτατο ύψος του κάτω άκρου του λασπωτήρα βροχής σε 
σχέση µε 
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43 Συστήµατα αποτροπής της 
εκτόξευσης νερού 

91/226/ΕΚ    Σε όλα τα Ν2,Ν3> 
7500kg,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

το έδαφος µπορεί να αυξηθεί στα 300 mm, αν ο κατασκευαστής το 
θεωρήσει τεχνικά κατάλληλο αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά 
της ανάρτησης. 

33. Το σύστηµα κατά της εκτόξευσης νερού πρέπει να έχει ύψος 
τουλάχιστον 100 mm. 

34. Οι λασπωτήρες δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο από 200 
mm από το απώτερο άκρο του ελαστικού, όταν η απόσταση αυτή 
µετρείται οριζόντια. 

 

 

 



43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

13 από 19                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 1α 

 

Σχήµα 1β  

  



43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

14 από 19                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 2 

  



43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

15 από 19                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 3 

  



43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

16 από 19                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 4 

  



43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

17 από 19                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σχήµα 5 

 



43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

18 από 19                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 6 

  
 



43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

19 από 19                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σχήµα 7 

  



44 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

44 Μάζα και διαστάσεις  92/21/ΕΟΚ 95/48/ΕΚ . Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

  

 

Τα οχήµατα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις µέγιστες 
επιτρεπόµενες διαστάσεις. 

Στην περίπτωση µη τροποποιηµένων οχηµάτων 
µαζικής παραγωγής θεωρείται ότι πληρείται η 
απαίτηση 3-9. 

Στην ιδανική περίπτωση το όχηµα πρέπει να συνοδεύεται 
από δηλωµένες µέγιστες επιτρεπόµενες µάζες και σχετικά 
πειστήρια. Όταν δεν είναι διαθέσιµες οι µάζες αυτές, εκτός 
από τη µέγιστη επιτρεπόµενη ρυµουλκούµενη µάζα η 
οποία πρέπει να παρέχεται εάν το όχηµα είναι εξοπλισµένο 
ώστε να ρυµουλκεί, οι τιµές τους όπως προσδιορίζονται σε 
αυτήν την ενότητα θα χρησιµοποιούνται και για άλλες 
ενότητες όπως 09 Πέδηση και 46 Ελαστικά. 

Όπου παρέχονται µέγιστες µάζες πρέπει να ελέγχονται τα 
πειστήρια ώστε να βεβαιώνεται ότι οι µάζες 
κατανεµήθηκαν από τον κατασκευαστή του οχήµατος. Σε 
οχήµατα µαζικής παραγωγής αυτό µπορεί να έχει τη 
µορφή πινακίδας αριθµού πλαισίου (βλέπε ενότητα 18).  

Σηµείωση 1: Όταν ένα όχηµα µαζικής παραγωγής 
τροποποιείται, ή όταν ένας άξονας έχει χρησιµοποιηθεί 
κατά την κατασκευή ενός νέου οχήµατος και το όχηµα 
/ο άξονας φαίνεται βαρύτερο από το αρχικό όχηµα 
/άξονα, πρέπει να αποδειχτεί ότι οι µετατροπές 
αιτιολογούν τις αυξηµένες µάζες. Αυτό, για 
παράδειγµα, εφαρµόζεται σε επιµηκυµένες λιµουζίνες. 

1. Το µήκος του οχήµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12m 

2.  Το πλάτος του οχήµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2.5m (βλ. 
παράρτηµα 1  

3. Tο όχηµα πρέπει να συνοδεύεται από ικανοποιητικές 
αποδείξεις αναφορικά µε τις µέγιστες επιτρεπόµενες µάζες οι 
οποίες έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή. 

4. Το άθροισµα των τεχνικά επιτρεπόµενων φορτίων επί των 
αξόνων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από τη µέγιστη τεχνικά 
αποδεκτή µάζα του οχήµατος. 

5. Η µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα του οχήµατος δεν πρέπει να 
είναι µικρότερη της µάζας του οχήµατος σε κατάσταση 
λειτουργίας συν τη µάζα του συµβατικού φορτίου. 

6. Όταν το όχηµα είναι φορτωµένο µε τη µέγιστη τεχνικά 
αποδεκτή µάζα φορτίου, το φορτίο σε κάθε άξονα δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το µέγιστο τεχνικά αποδεκτό φορτίο επί του 
άξονα αυτού. 

7. Όταν το όχηµα και, ταυτόχρονα, ο οπίσθιος άξονάς του είναι 
φορτωµένα µε τη µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα η µάζα επί 
του εµπρόσθιου άξονα δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 30% 
της µέγιστης αποδεκτής µάζας του οχήµατος. 

8. Όπου υπερβαίνεται το αρχικό µέγιστο τεχνικά επιτρεπόµενο 
φορτίο ενός άξονα, οι αυξηµένες µάζες πρέπει να 
αιτιολογηθούν. 



44 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

44 Μάζα και διαστάσεις  92/21/ΕΟΚ 95/48/ΕΚ . Σε όλα τα οχήµατα Μ1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Σηµείωση 2: Για τον ορισµό «οχήµατος εκτός δρόµου» 
όπως εφαρµόζεται για οχήµατα κατηγορίας Μ1, βλ. 
παράγραφο 4, µέρος Α, παράρτηµα ΙΙ, 2007/46/ΕΚ. 

Σηµείωση 3: Η επαλήθευση της µάζας και των φορτίων 
επί των αξόνων πραγµατοποιείται σύµφωνα µ τη µέθοδο 
του προσαρτήµατος της οδηγίας 92/21/ΕΟΚ όπως ισχύει 
Σηµείωση 4: Η µέτρηση των διαστάσεων γίνεται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα Ι της 
οδηγίας 97/27/ΕΚ όπως ισχύει. 

9. Για οχήµατα που µπορούν να ρυµουλκούν, η µέγιστη τεχνικά 
επιτρεπόµενη ρυµουλκούµενη µάζα τους πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τα παρακάτω: 

Όταν ένα όχηµα δύναται να ρυµουλκεί ρυµουλκούµενο 
εφοδιασµένο µε σύστηµα πέδησης πορείας η µέγιστη 
αποδεκτή ρυµουλκήσιµη µάζα του οχήµατος είναι η 
χαµηλότερη τιµή: 

α) είτε της µέγιστης τεχνικά αποδεκτής ρυµουλκήσιµης µάζας 
που βασίζεται στην κατασκευή του οχήµατος ή/και την 
αντοχή της µηχανικής διάταξης ζεύξης, 
β) είτε η µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα του έλκοντος 
οχήµατος (µηχανοκίνητο όχηµα), ή, για τα οχήµατα παντός 
εδάφους όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία 2007/46ΕΚ, 1,5 
φορές η µάζα αυτή. 
Ωστόσο, η µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα του 
ρυµουλκούµενου δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
υπερβαίνει τα 3 500 kg. 
Όταν ένα όχηµα δύναται να ρυµουλκεί µόνο ρυµουλκούµενο 
µη εφοδιασµένο µε σύστηµα πέδησης πορείας η αποδεκτή 
ρυµουλκήσιµη µάζα είναι µικρότερη της µέγιστης τεχνικά 
αποδεκτής ρυµουλκήσιµης µάζας ή το ήµισυ της µάζας του 
έλκοντος οχήµατος σε κατάσταση λειτουργίας. 

Η µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα του ρυµουλκούµενου δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τα 750 kg. 

 



45 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

45 Υαλοπίνακας Ασφαλείας   43.00 Σε όλα τα οχήµατα 
Μ2,Μ3,Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Βεβαιώνεται ότι όλα τα αλεξήνεµα, τα παράθυρα, τα 
εσωτερικά και τα πλευρικά τζάµια είναι ασφαλώς 
στερεωµένα στο όχηµα και κατασκευασµένα από 
εγκεκριµένα υλικά. 

Η επιθεώρηση των εσωτερικών τζαµιών αφορά το 
διαχωριστικό στοιχείο ή το παραπέτασµα που 
χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό της περιοχής του 
οδηγού µε την περιοχή των επιβατών ή για την προστασία 
των επιβατών. Αυτό δεν ισχύει για τα εξής: πάνελ από 
θραύσιµο γυαλί, πάνελ πυροσβεστήρων ή οθόνες 
πληροφοριών LED, κλπ. Τα παραπάνω αποτελούν 
καθοδηγητικό κατάλογο και δεν εξαντλούνται µόνο σε 
αυτά. 

Σηµείωση 1: «Υαλοπίνακας ασφαλείας» που 
κατασκευάζεται από γυαλί πρέπει να κατασκευάζεται ή να 
θεωρείται έτσι ώστε αν σπάσει αυτό δεν θα πεταχτούν 
κοµµάτια του µε πιθανότητα να προκαλέσουν σοβαρούς 
τραυµατισµούς. Κάθε υαλοπίνακας πρέπει να φέρει την 
ακόλουθη σχετική µόνιµη σήµανση από τον κατασκευαστή 
του. 

Κανονισµός ΟΕΕ  43  

Σηµείωση 2: «Υαλοπίνακας ασφαλείας» που 
κατασκευάζεται από πλαστικό υλικό πρέπει να 

1. Τα αλεξήνεµα, τα παράθυρα, τα εσωτερικά και πλευρικά τζάµια 
όπου υπάρχουν, πρέπει να είναι σταθερά προσδεµένα στο όχηµα. 

2. Τα αλεξήνεµα, τα παράθυρα, τα εσωτερικά και πλευρικά τζάµια 
όπου υπάρχουν, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή. 
(βλ. Πίνακα 1) 

3. Το αλεξήνεµο και τα παράθυρα, εν όλω ή εν µέρει και στις δύο 
πλευρές του καθίσµατος του οδηγού πρέπει να είναι «υαλοπίνακες 
ασφαλείας» που κατασκευασµένο από γυαλί και να εµφανίζει τη 
σχετική σήµανση έγκρισης (βλ. σηµείωση 1 και πίνακα 1) 

4. Όλα τα άλλα παράθυρα (συµπεριλαµβανοµένων των 
εσωτερικών υαλοπινάκων ηλιοροφών και των  αφαιρούµενων 
υάλινων πάνελ) και οι πλευρικοί υαλοπίνακες πρέπει να είναι 
«υαλοπίνακες ασφαλείας" (µπορεί να είναι κατασκευασµένα από 
γυαλί ή από πλαστικό) και να εµφανίζουν τις σχετικές σηµάνσεις 
έγκρισης. (βλ. σηµειώσεις 1,2 και πίνακα 1) 

5. Το αλεξήνεµο και τα παράθυρα, εν όλω ή εν µέρει και στις δύο 
πλευρές του καθίσµατος του οδηγού πρέπει να καταστούν δυνατή 
από τον οδηγό την θέαση του δρόµου κατά τουλάχιστον 70%, ή 
60% στην περίπτωση θωρακισµένου οχήµατος. (βλ. σηµείωση 3) 



45 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

45 Υαλοπίνακας Ασφαλείας   43.00 Σε όλα τα οχήµατα 
Μ2,Μ3,Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

κατασκευάζεται ή να θεωρείται έτσι ώστε αν σπάσει αυτό 
δεν θα πεταχτούν κοµµάτια του µε πιθανότητα να 
προκαλέσουν σοβαρούς τραυµατισµούς. «Υαλοπίνακας 
ασφαλείας" από πλαστικό πρέπει να έχει σήµανση 
έγκρισης "e" από τον κατασκευαστή του υλικού αυτού. 

Σηµείωση 3: Αυτό ισχύει µόνο για τα παράθυρα ή τα 
µέρη των παραθύρων που παρέχουν στον οδηγό την θέαση 
του δρόµου. 

 



45 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Πίνακας 1 

 

Τύπος Παραθύρου  Σχετικές Σηµάνσεις 
(Υποχρεωτικά) Επιπροσθέτως 
της σήµανσης έγκρισης "e" 

Σηµάνσεις (∆εν Επιτρέπονται) 

Αλεξήνεµο II – αν πρόκειται για 
συγκολληµένα φύλλα κοινής 
υάλου (II/Ρ αν φέρει επένδυση)  
III  αν πρόκειται για 
συγκολληµένα φύλλα 
κατεργασµένης υάλου (III/Ρ αν 
φέρει επένδυση)  
IV –  αν πρόκειται για πλαστική 
ύαλο. 

V –  αν πρόκειται για υαλοπίνακες ασφαλείας (των οποίων ο συντελεστής κανονικής µετάδοσης του 
φωτός είναι κατώτερος από 70 %). 
VI –  αν πρόκειται για διπλά υαλοστάσια 
VII –  αν πρόκειται για υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυµένη διά βαφής που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως αλεξήνεµα για οχήµατα βραδείας κίνησης τα οποία, από κατασκευής, δεν 
ξεπερνούν τα 40 km/h. 
VIII -  αν πρόκειται για άκαµπτους πλαστικούς υαλοπίνακες.  

Παράθυρα, εν όλω ή εν µέρει και 
στις δύο πλευρές του καθίσµατος 
του οδηγού 

VIII –  αν πρόκειται για 
άκαµπτους πλαστικούς 
υαλοπίνακες  
Επιπλέον η απαραίτητη 
εγκατάσταση θα σηµαίνεται µε:  
/B  για πλευρικούς υαλοπίνακες, 
πίσω υαλοπίνακες και 
υαλοπίνακες οροφής 

V –  αν πρόκειται για υαλοπίνακες ασφαλείας (των οποίων ο συντελεστής κανονικής µετάδοσης του 
φωτός είναι κατώτερος από 70 %). 
VII -  αν πρόκειται για υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυµένη διά βαφής που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως αλεξήνεµα για οχήµατα βραδείας κίνησης τα οποία, από κατασκευής, δεν 
ξεπερνούν τα 40 km/h 
VIII –  αν πρόκειται για άκαµπτους πλαστικούς υαλοπίνακες . Επιπλέον η απαραίτητη εγκατάσταση 
θα σηµαίνεται µε: /A  για πίνακες διατεταγµένους προς τα εµπρός, /C  σε χώρους µε µικρή ή 
µηδενική πιθανότητα πρόσκρουσης της κεφαλής 
 

Άλλα παράθυρα και άλλες 
υάλινες επιφάνειες 

ΚΑΜΙΑ VII  αν πρόκειται για υαλοπίνακες από ενιαία ύαλο σκληρυµένη διά βαφής που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως αλεξήνεµα για οχήµατα βραδείας κίνησης τα οποία, από κατασκευής, δεν 
ξεπερνούν τα 40 km/h 
 

Θράυσιµοι Υαλοπίνακες Εξόδου  ΚΑΜΙΑ II -  αν πρόκειται για συγκολληµένα φύλλα κοινής υάλου (II/Ρ αν φέρει επένδυση) 
ΙΙΙ -  αν πρόκειται για συγκολληµένα φύλλα κατεργασµένης υάλου (III/Ρ αν φέρει επένδυση)  
IV -  αν πρόκειται για πλαστική ύαλο. 



45 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

45 Υαλοπίνακας Ασφαλείας   43.00 Σε όλα τα οχήµατα 
Ο1,Ο2,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Βεβαιώνεται ότι όλα τα αλεξήνεµα, τα παράθυρα, τα 
εσωτερικά και τα πλευρικά τζάµια είναι ασφαλώς 
στερεωµένα στο όχηµα και κατασκευασµένα από 
εγκεκριµένα υλικά. 

Σηµείωση 1: «Υαλοπίνακας ασφαλείας» που 
κατασκευάζεται από γυαλί πρέπει να κατασκευάζεται ή να 
θεωρείται έτσι ώστε αν σπάσει αυτό δεν θα πεταχτούν 
κοµµάτια του µε πιθανότητα να προκαλέσουν σοβαρούς 
τραυµατισµούς. Κάθε υαλοπίνακας πρέπει να φέρει την 
ακόλουθη σχετική µόνιµη σήµανση από τον κατασκευαστή 
του. 

Κανονισµός ΟΕΕ  43  

Σηµείωση 2: «Υαλοπίνακας ασφαλείας» που 
κατασκευάζεται από πλαστικό υλικό πρέπει να 
κατασκευάζεται ή να θεωρείται έτσι ώστε αν σπάσει αυτό 
δεν θα πεταχτούν κοµµάτια του µε πιθανότητα να 
προκαλέσουν σοβαρούς τραυµατισµούς. «Υαλοπίνακας 
ασφαλείας" από πλαστικό πρέπει να έχει σήµανση 
έγκρισης "e" από τον κατασκευαστή του υλικού αυτού. 

 

1. Τα αλεξήνεµα, τα παράθυρα, τα εσωτερικά και πλευρικά τζάµια 
όπου υπάρχουν, πρέπει να είναι σταθερά προσδεµένα στο όχηµα. 

2. Το αλεξήνεµο και τα παράθυρα, πρέπει να είναι «υαλοπίνακες 
ασφαλείας» που κατασκευασµένο από γυαλί και να εµφανίζει τη 
σχετική σήµανση έγκρισης (βλ. σηµείωση 1) 

3. Όλα τα άλλα παράθυρα (συµπεριλαµβανοµένων των 
εσωτερικών υαλοπινάκων ηλιοροφών και των  αφαιρούµενων 
υάλινων πάνελ) και οι πλευρικοί υαλοπίνακες πρέπει να είναι 
«υαλοπίνακες ασφαλείας" (µπορεί να είναι κατασκευασµένα από 
γυαλί ή από πλαστικό) και να εµφανίζουν τις σχετικές σηµάνσεις 
έγκρισης. (βλ. σηµειώσεις 1,2 ) 

 



46 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

46 Ελαστικά 92/23/ΕΟΚ   2005/11/ΕΚ   30.02 / 54.00 / 64.01 / 
117.01 

Σε όλα τα οχήµατα 
Μ2,Μ3,Ν2, Ν3,Ο1,Ο2,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Έλεγχος κάθε ελαστικού για ορθή τοποθέτηση, δοµή και 
ότι έχει τη σωστή σήµανση όπου επιβεβαιώνεται τη 
συµµόρφωση µε τα πρότυπα που απαιτούνται..  

Σηµείωση 1: ∆οµή σηµαίνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του ελαστικού (τρόπος κατασκευής του σκελετού), όπως 
∆ιαγώνια Συµβατική, Σταυρωτή Περιζωµένη, Ακτινική, 
Ενισχυµένη. 

Σηµείωση 2: Τύπος Ελαστικού σηµαίνει ελαστικό τα 
οποίο δεν διαφέρει σε βασικά σηµεία όπως η επωνυµία ή 
το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή, το µέγεθος του 
ελαστικού, η κατηγορία χρήσης του ελαστικού (ειδική, 
χιονιού κ.λπ), ο δείκτης ταχύτητας, ο δείκτης ικανότητας 
φόρτισης και η διατοµή του ελαστικού  

Σηµείωση 3: Ελαστικά µε καµία σήµανση κατηγορίας 
χρήσης (ειδική, χιονιού κ.λπ), θεωρείται ότι είναι ελαστικά 
κανονικής χρήσης 

 

1. Κάθε ελαστικό που τοποθετείται επί του οχήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν ανταλλακτικών ελαστικών ή 
ελαστικών προσωρινής χρήσης, πρέπει να φέρουν τα σωστά 
σήµατα έγκρισης. (βλέπε παράρτηµα 1)    

2. Το ελαστικό πρέπει επίσης να φέρει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

-όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή, µέγεθος 
ελαστικών, κατηγορία χρήσης (ειδικό, ελαστικό χιονιού κλπ), 
δείκτης ταχύτητας, δείκτης φορτίου και διατοµή ελαστικού. 

3. Όλα τα ελαστικά πρέπει να έχουν την ίδια δοµή. (βλέπε 
σηµείωση 1)  

4. Κάθε ένα από τα ελαστικά που τοποθετούνται σε κάθε άξονα, 
πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. (βλέπε σηµείωση 2)  

5. Κάθε ελαστικό πρέπει να έχει τον σωστό  δείκτη φορτίου, 
δείκτη ταχύτητας και  χαρακτηρισµό χρήσης  ανάλογα µε την 
περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη το όχηµα στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένα όπως και τον τύπο χρήσης του οχήµατος, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οδηγία 92/23/ΕΚ 

6.  Ο χώρος εντός του οποίου περιστρέφεται ο τροχός πρέπει να 
επιτρέπει την ανεµπόδιστη κίνηση ελαστικών του µέγιστου 
επιτρεπόµενου µεγέθους εντός των ορίων ανάρτησης και των 
θέσεων του συστήµατος διεύθυνσης που ορίζει ο κατασκευαστής 
του οχήµατος. 



46 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

46 Ελαστικά 92/23/ΕΟΚ   2005/11/ΕΚ   30.02 / 54.00 / 64.01 / 
117.01 

Σε όλα τα οχήµατα 
Μ2,Μ3,Ν2, Ν3,Ο1,Ο2,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

7. Τα ελαστικά πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή, όπως υποδεικνύεται στην πλευρά του 
ελαστικού. 

 

 



46 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

3 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Παράρτηµα 1  

Σήµανση 

 

Έγκριση ΕΚ τύπου 

 

 

Το µήκος του ορθογωνίου που αποτελεί το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 mm και το πλάτος τουλάχιστον 8 mm. 

Το ύψος των γραµµάτων και αριθµών πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm. 

 

Έγκριση τύπου UNECE  

 

 
Το µήκος του ορθογωνίου που αποτελεί το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 mm και το πλάτος τουλάχιστον 8 mm. 

Το ύψος των γραµµάτων και αριθµών πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 mm. 



47 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

47 Περιοριστής Ταχύτητας 92/24/ΕΟΚ 2004/11/ΕΚ 89.00 Σε όλα τα οχήµατα 
Μ2,Μ3,Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Βεβαιώνεται ότι το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε µια 
συσκευή περιορισµού ταχύτητας 

ή 

Ο περιορισµός της ταχύτητας επιτυγχάνεται µε την 
µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του οχήµατος. 

Σηµείωση 1: Για τα οχήµατα που η µέγιστη εκ 
κατασκευής ταχύτητα του οχήµατος δεν υπερβαίνει τα 100 
χλµ/ώρα, απαιτείται µια βεβαίωση (όπως αναφέρονται 
παρακάτω) ότι δεν µπορούν να ξεπεράσουν την ταχύτητα 
των 100 χλµ / ώρα: 

α. Αποδεικτικό στοιχείο από τον κατασκευαστή / 
διασκευαστή  ότι το όχηµα δεν είναι σε θέση να φτάσει την 
ταχύτητα, λόγω της τελικής σχέσης του συστήµατος 
µετάδοσης κίνησης, ή 

β. Αποδεικτικό στοιχείο για περιοριστή ταχύτητας ή 
ταχογράφου, ή 

γ. Απαλλαγή λόγω της φύσης της χρήσης του οχήµατος, 
(οχήµατα της εθνικής άµυνας, της πολιτικής άµυνας, της 
πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης, 
καθώς και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την 
τήρηση της τάξης) 

Οχήµατα για τα οποία περιοριστής ταχύτητας απαιτείται, αλλά για 
αυτά η µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 100 
χλµ/ώρα 

1. Το όχηµα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η εκ κατασκευής ταχύτητα του 
δεν υπερβαίνει τα 100 χλµ / ώρα. (βλ. σηµείωση 1) 

Οχήµατα για τα οποία απαιτείται σύστηµα περιορισµού ταχύτητας 

2. Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε περιοριστή 
ταχύτητας 

3. Οι καλωδιώσεις του περιοριστή ταχύτητας πρέπει να είναι 
ασφαλείς και η συσκευή του συστήµατος περιορισµού της 
ταχύτητας καθώς και οι συνδέσεις καλωδίων πρέπει να είναι 
σφραγισµένες ή απαιτούνται  ειδικά εργαλεία για την πρόσβαση, 
ώστε να αποτρέπεται µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση για την 
τροποποίηση των ρυθµίσεων ή την διακοπή της παροχής ρεύµατος 

4. Η σήµανση του περιοριστή πρέπει να είναι ασφαλώς 
τοποθετηµένη στο διαµέρισµα του οδηγού (βλ. σηµείωση 2) 

5. Η ταχύτητα στην οποία ο περιοριστής έχει ορισθεί (η ταχύτητα 
αυτή µπορεί να οριστεί σε χλµ/ώρα) πρέπει στην σήµανση να είναι 
σαφώς και ανεξίτηλα ορισµένη (βλ. σηµείωση 3) 



47 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

2 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

47 Περιοριστής Ταχύτητας 92/24/ΕΟΚ 2004/11/ΕΚ 89.00 Σε όλα τα οχήµατα 
Μ2,Μ3,Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Σηµείωση 2: Είναι αποδεκτό για την σήµανση να 
τοποθετηθεί στην κολόνα της πόρτας του οδηγού. Αν 
τοποθετηθεί σε ένα παράθυρο και είναι αναγνώσιµη από 
έξω, πρέπει οι λεπτοµέρειες να µπορούν να διαβαστούν 
από ένα άτοµο µέσου ύψους. 
Σηµείωση 3: Η οριζόµενη κατ 'ανώτατο όριο ταχύτητα για 
το είναι 100 χιλιόµετρα / ώρα  

 

 



48 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

48 Μάζα και ∆ιαστάσεις 97/27/ΕΚ   2003/19/ΕΚ   107.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η επιθεώρηση εξασφαλίζει ότι το όχηµα συµµορφώνεται 
ικανοποιητικά µε τα απαιτούµενα πρότυπα και δεν 
υπόκειται σε τροποποιήσεις που µπορούν να ακυρώσουν 
οποιαδήποτε έγκριση κατέχει  

∆ιαστάσεις: 

Ελέγξτε ότι το όχηµα δεν υπερβαίνει τις µέγιστες 
επιτρεπόµενες διαστάσεις του πίνακα στην απαιτούµενη 
προϋπόθεση 1.  

Μάζες:  

Το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος του οχήµατος και του 
άξονα οριζόµενο από τον κατασκευαστή που εµφανίζονται 
πάνω στο πινακιδάκι του κατασκευαστή, πρέπει να 
συγκριθούν µε τα µέγιστα βάρη στο παράρτηµα 2.   

Στις περισσότερες περιπτώσεις το όχηµα που υποβάλλεται 
προς δοκιµή θα είναι κενό και θα είναι προφανώς εντός 
των βαρών που παρατίθενται στο παράρτηµα 2. 

Πρέπει να διεξάγονται υπολογισµοί, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα µεγέθη στην οδηγία 97/27/ΕΚ (µάζες επιβατών, 
αποσκευών κλπ), για να επαληθεύσετε ότι το όχηµα 
έµφορτο πλήρως, µε τους επιβάτες και τις αποσκευές, δεν 
θα υπερβεί το επιτρεπόµενο µεικτό βάρος οχήµατος ή την 
φόρτιση άξονα του κατασκευαστή. 

 

∆ιαστάσεις:  

1. Το όχηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις µέγιστες επιτρεπόµενες 
διαστάσεις   

 

Κατηγορία Πλάτος  

(βλ. Παρ 1) 

Μήκος 

 ( βλ. Παρ 1) 

Ύψος  

( βλ. Παρ 1) 

    

Μ2 2550 mm 13500 mm 4000 mm 

Μ3 2550 mm Βλ. παρακάτω 4000 mm 

13500 mm για 2 αξονικό λεωφορείο 

15000 mm για 3 αξονικό λεωφορείο 

18750 mm για αρθρωτό λεωφορείο 

 

Μάζες:  

2. Η µέγιστη αποδεκτή µάζα φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται στο 
παράρτηµα 2 

3. Οι φορτίσεις του οδοστρώµατος κατ’ άξονα δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα µέγιστα επιτρεπόµενα βάρη που παρατίθενται στο 
παράρτηµα 2 



48 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

48 Μάζα και ∆ιαστάσεις 97/27/ΕΚ   2003/19/ΕΚ   107.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 4. Το άθροισµα των επιτρεπόµενων φορτίσεων κατ’ άξονα πρέπει 
να είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το µέγιστο µεικτό οχήµατος βάρος.   

5. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο (π.χ. τοποθέτηση 
αµαξώµατος), οι φορτίσεις κατ’ άξονα υπερβαίνουν αυτές του 
ηµιτελούς οχήµατος, θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία που να 
τεκµηριώνουν αυτή την αύξηση. 

6. Η κατανοµή φορτίου στους άξονες πρέπει να αποδεικνύεται 
από υπολογισµούς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα µεγέθη στην οδηγία 
97/27/ΕΚ (µάζες επιβατών, αποσκευών κλπ), και  πρέπει 
βρίσκεται εντός των ορίων που αναφέρονται στο παράρτηµα 2. 

7.  Για τα σχολικά µεταφοράς νηπίων η µάζα των νηπίων θα 
λαµβάνεται ίση προς 25kg. 

∆υνατότητα Ελιγµών :  

7. Κάθε όχηµα µε κινητήρα ή συνδυασµός οχηµάτων που κινείται 
πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιεί κυκλική διαδροµή που να 
ορίζεται από εξωτερική ακτίνα 12,50m και από εσωτερική ακτίνα 
5,30m 

8. Όταν το λεωφορείο είναι σταθµευµένο, ορίζεται κατακόρυφο 
επίπεδο εφαπτόµενο στην πλευρά του οχήµατος και µε 
κατεύθυνση προς το εξωτερικό του κύκλου χαράσσοντας γραµµή 
επί του εδάφους. Στην περίπτωση αρθρωτού λεωφορείου, τα δύο 
άκαµπτα τµήµατα ευθυγραµµίζονται µε το επίπεδο. Όταν το 
λεωφορείο εισέρχεται, από ευθύγραµµη πορεία, εντός της 
κυκλικής επιφανείας που περιγράφεται παραπάνω, κανένα σηµείο 



48 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

3 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

48 Μάζα και ∆ιαστάσεις 97/27/ΕΚ   2003/19/ΕΚ   107.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

του δεν δύναται να εξέχει άνω των 0,60m από αυτό το 
κατακόρυφο επίπεδο. 

  



48 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Παράρτηµα 1 Στοιχεία που πρέπει να εξαιρεθούν από τη µέτρηση του µήκους και πλάτους. 

 

A - Στοιχεία που εξαιρούνται κατά τη µέτρηση του µήκους Β - Στοιχεία που εξαιρούνται κατά την  µέτρηση του πλάτους 

— υαλοκαθαριστήρες και υαλοπλυστικές συσκευές,  

— εµπρόσθιες ή οπίσθιες πινακίδες κυκλοφορίας, 

— εξοπλισµός φωτιστικών,  

— καθρέπτες και άλλες συσκευές έµµεσης όρασης,  

— πρόσβαση σε σκαλιά και χειρολαβές,  

 — Ανυψωτικές πλατφόρµες, κεκλιµένα επίπεδα και παρόµοιος 
εξοπλισµός σε κατάσταση λειτουργίας (π.χ. κατά τη θέση που θα ήταν 
σε ένα κινούµενο όχηµα), που δεν υπερβαίνει τα 300 mm, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται η δυνατότητα φόρτωσης του οχήµατος,  

— συσκευές  ζεύξης, 

— «κεραίες»  για τροφοδοσία ηλεκτρικών µηχανοκίνητων οχηµάτων,  

— εξωτερικά αλεξήλια 

— δείκτες πίεσης των ελαστικών ή των δείκτες αποτυχίας ελαστικών,  

— προεξέχοντα ελαστικά µέρη των καλυµµάτων των τροχών, 

 — εξοπλισµός φωτιστικών,  

— καθρέπτες και άλλες συσκευές έµµεσης όρασης,  

— πρόσβαση κεκλιµένων επιπέδων σε ετοιµότητα λειτουργίας (π.χ. 
κατά τη θέση που θα ήταν σε ένα κινούµενο όχηµα), υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 10 mm από την πλευρά του 
οχήµατος και να πληρούνται οι απαιτήσεις του τµήµατος 16 (εξωτερικές 
προεξοχές),  

— ανασυρόµενες βαθµίδες,  

— το προεξέχον τµήµα των τοιχωµάτων των ελαστικών αµέσως πάνω 
από το σηµείο επαφής µε το έδαφος,  

— λαβές και µεντεσέδες των εξωτερικών ερµαρίων,  

— προστατευτικά προεξέχοντα όχι περισσότερο από 10 mm από το 
αµάξωµα 

 

 



48 ΜΑΖΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

5 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Γ - Στοιχεία που εξαιρούνται κατά την  µέτρηση του ύψους 

Κεραίες  

Παντογράφοι (ιχνηλάτες) ανυψωµένοι 
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Παράρτηµα 2  

Μέγιστα επιτρεπόµενα βάρη  

Λεωφορεία  Μεγιστα Βάρη  
2 αξονικό  18 t 
3 αξονικό 25 t *  
3 αξονικό αρθρωτό  28 t  
* 26 t όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισµένος µε διπλά ελαστικά και µε αναρτήσεις πεπιεσµένου 
αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισµένες ως ισοδύναµες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο, κατά τον ορισµό του 
παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 96/53ΕΚ, είτε σε περιπτώσεις όπου κάθε κινητήριος άξονας είναι 
εξοπλισµένος µε διπλά ελαστικά και το µέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους 
 
Ανά άξονα Μεγιστα Βάρη 
Μονός όχι κινητήριος άξονας  10 t  
Κινητήριοι άξονες Μεγιστα Βάρη 
Μονός άξονας 11.5 t  
Άξονες σε σειρά  
Εάν 

Το σύνολο των βαρών των αξόνων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει 

Απόσταση µεταξύ αξόνων είναι µικρότερη του 
1m  

11.5 t  

από 1m και µικρότερη από 1.3m  16 t  
από 1.3m και µικρότερη από 1.8m  18 t  

                                  19t όταν ο κινητήριος άξονας 
είναι εξοπλισµένος µε διπλά ελαστικά και µε 
αναρτήσεις πεπιεσµένου αέρα ή αναρτήσεις 
αναγνωρισµένες ως ισοδύναµες προς αυτές σε 
κοινοτικό επίπεδο, κατά τον ορισµό του 
παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 96/53ΕΚ, είτε σε 
περιπτώσεις όπου κάθε κινητήριος άξονας είναι 
εξοπλισµένος µε διπλά ελαστικά και το µέγιστο βάρος 
σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

48 Μάζα και ∆ιαστάσεις 97/27/ΕΚ   2003/19/ΕΚ   107.02 Σε όλα τα οχήµατα 
Ο1,Ο2,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η επιθεώρηση εξασφαλίζει ότι το όχηµα συµµορφώνεται 
ικανοποιητικά µε τα απαιτούµενα πρότυπα και δεν 
υπόκειται σε τροποποιήσεις που µπορούν να ακυρώσουν 
οποιαδήποτε έγκριση κατέχει  

∆ιαστάσεις: 

Ελέγξτε ότι το όχηµα δεν υπερβαίνει τις µέγιστες 
επιτρεπόµενες διαστάσεις του πίνακα στην απαιτούµενη 
προϋπόθεση 1.  

Μάζες:  

Το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος του οχήµατος και του 
άξονα οριζόµενο από τον κατασκευαστή που εµφανίζονται 
πάνω στο πινακιδάκι του κατασκευαστή, πρέπει να 
συγκριθούν µε τα µέγιστα βάρη στο παράρτηµα 2.   

Στις περισσότερες περιπτώσεις το όχηµα που υποβάλλεται 
προς δοκιµή θα είναι κενό και θα είναι προφανώς εντός 
των βαρών που παρατίθενται στο παράρτηµα 2. 

Πρέπει να διεξάγονται οι υπολογισµοί που 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του παραρτήµατος 3 για να 
επαληθεύσετε ότι το όχηµα έµφορτο πλήρως, µε τους 
επιβάτες και τις αποσκευές, δεν θα υπερβεί το 
επιτρεπόµενο µεικτό βάρος οχήµατος ή την φόρτιση άξονα 

∆ιαστάσεις:  

1. Το όχηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις µέγιστες επιτρεπόµενες 
διαστάσεις   

Πλάτος Μήκος Ύψος 

2550 mm 12000 mm 4000 mm 

 

Μάζες:  

2. Η µέγιστη αποδεκτή µάζα φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται στο 
παράρτηµα 2 

3. Οι φορτίσεις του οδοστρώµατος κατ’ άξονα δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα µέγιστα επιτρεπόµενα βάρη που παρατίθενται στο 
παράρτηµα 2 

4. Οι παραπάνω τιµές δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερες από αυτές 
που  αναφέρονται στο πινακιδάκι του κατασκευαστή  

5. Για ρυµουλκούµενα που η ΜΑΜΦΟ τους υπερβαίνει τα 
3500kg και τα ηµιρυµουκλούµενα, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
υπάρχει εγκατάσταση ώστε ο χειρισµός του  συστήµατος  πέδησης 
να γίνεται από το έλκον όχηµα. 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

48 Μάζα και ∆ιαστάσεις 97/27/ΕΚ   2003/19/ΕΚ   107.02 Σε όλα τα οχήµατα 
Ο1,Ο2,Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

του κατασκευαστή. 

 

 

∆υνατότητα Ελιγµών :  

6. Κάθε ηµιρυµουλκούµενο πρέπει να µπορεί να εκτελεί, είτε προς 
τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, πλήρη κυκλική τροχιά 360° εντός 
κυκλικού δακτυλίου µε ακτίνες 12,50m και 3,50m και χωρίς να 
προεξέχει από την περιφέρεια του δακτυλίου κανένα από τα 
εξωτερικά σηµεία του οχήµατος (µε εξαίρεση τα προεξέχοντα 
τµήµατα που περιγράφονται παράρτηµα 1 για το πλάτος του 
οχήµατος) 

8. Ένα ηµιρυµουλκούµενο θεωρείται αυτόµατα ως 
συµµορφούµενο προς τις προδιαγραφές του σηµείου 6 εφόσον το 
µεταξόνιο δεν είναι µεγαλύτερο από:  

 

όπου L είναι το πλάτος του ηµιρυµουλκουµένου ενώ το µεταξόνιο 
µετράται για τους σκοπούς του παρόντος σηµείου ως η απόσταση 
του πείρου ζεύξης του ηµιρυµουλκουµένου από την κεντρική 
γραµµή αξόνων του µη διευθυντηρίου τροχοφορείου: αν ένας ή 
περισσότεροι άξονες του µη διευθυντήριου τροχοφορείου έχουν 
σύστηµα ανύψωσης ,τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
µεταξόνιο µε ανυψωµένους/χαµηλωµένους άξονες, αναλόγως του 
ποια απόσταση είναι η µεγαλύτερη. 
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Παράρτηµα 1 

κατά τη µέτρηση του µήκους του οχήµατος δεν πρέπει να συνυπολογίζονται τα ακόλουθα συστήµατα και διατάξεις: 
• εµπρόσθιες ή οπίσθιες πινακίδες σήµανσης, 
• συστήµατα φωτισµού, 
• βαθµίδες (σκαλοπάτια) για την πρόσβαση στο όχηµα και 
• χειρολαβές, 
• ανυψούµενες πλατφόρµες, κεκλιµένα επίπεδα και παρόµοιος εξοπλισµός σε κατάσταση ετοιµότητας λειτουργίας, τα οποία δεν 

υπερβαίνουν τα 300 mm, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνεται η δυνατότητα φόρτωσης του οχήµατος, 
• συστήµατα ζεύξεως για οχήµατα µε κινητήρα 
 

κατά τη µέτρηση του πλάτους του οχήµατος δεν πρέπει να συνυπολογίζονται τα ακόλουθα συστήµατα και διατάξεις: 
• τα προεξέχοντα ελαστικά µέρη («λασπωτήρες») του συστήµατος κατά της εκτόξευσης νερού  
• συστήµατα φωτισµού,, 
• καθρέπτες και άλλες διατάξεις έµµεσης όρασης, 
• συστήµατα ένδειξης της πίεσης των ελαστικών, 
• πτυσσόµενες βαθµίδες (σκαλοπάτια), 
• το προεξέχον τµήµα των τοιχωµάτων των ελαστικών 
• αµέσως πάνω από το σηµείο επαφής µε το έδαφος, 
• βοηθητικοί εξοπλισµοί όρασης, 
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Παράρτηµα 2 
 
Η µέγιστη αποδεκτή µάζα φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) και οι διαστάσεις όλων των οχηµάτων των κατηγοριών Ο1,Ο2,Ο3 και Ο4  δεν 
είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα παρακάτω καθοριζόµενα όρια: 
α) Ως προς τις φορτίσεις του οδοστρώµατος κατ’ άξονα ή σύστηµα αξόνων 

αα) Απλοί άξονες. 
• Απλός διευθυντήριος άξονας :Επτά χιλιάδες (7.000) χιλιόγραµµα. 
• Απλός άξονας µη διευθυντήριος: ∆έκα χιλιάδες (10.000) χιλιόγραµµα. 

ββ) Ζεύγη αξόνων: 
• Ζεύγος αξόνων, µεταξύ των οποίων η απόσταση είναι ίση ή µικρότερη του ενός (1) µέτρου: ∆έκα χιλιάδες (10.000) χιλιόγραµµα. 
• Ζεύγος αξόνων, µεταξύ των οποίων η απόσταση είναι µεγαλύτερη του ενός (1) µέτρου και ίση ή µικρότερη των δύο (2) µέτρων, 

αποτελούµενο από: 
— δύο διευθυντηρίων αξόνων: ∆εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα, 
— δύο αξόνων, εκ των οποίων κανένας δεν είναι διευθυντήριος: Είκοσι χιλιάδες (20.000) χιλιόγραµµα,  
— δύο αξόνων, εκ των οποίων ο ένας είναι διευθυντήριος και ο δεύτερος µη διευθυντήριος: ∆εκαέξι χιλιάδες (16.000) 

χιλιόγραµµα,  
• Εάν η µεταξύ των αξόνων απόσταση είναι µεγαλύτερη των δύο (2) µέτρων, το σύστηµα αξόνων δεν θεωρείται ζεύγος. 

γγ) Συστήµατα τριών (3) αξόνων: 
• Εάν η απόσταση µεταξύ των ακραίων αξόνων του συστήµατος είναι ίση ή µικρότερη των δύο (2) µέτρων: Είκοσι χιλιάδες 

(20.000) χιλιόγραµµα. 
• Εάν η απόσταση µεταξύ των ακραίων αξόνων του συστήµατος είναι µεγαλύτερη των δύο (2) µέτρων και από τους άξονες του 

συστήµατος: 
— κανένας δεν είναι διευθυντήριος: Τριάντα χιλιάδες (30.000) χιλιόγραµµα,  
— ο ένας άξονας είναι διευθυντήριος: Εικοσιέξι χιλιάδες (26.000) χιλιόγραµµα, 
—  είναι διευθυντήριοι και οι δύο άξονες: Εικοσιτρείς χιλιάδες (23.000) χιλιόγραµµα και  
—  όλοι οι άξονες του συστήµατος είναι διευθυντήριοι: Είκοσι χιλιάδες (20.000) χιλιόγραµµα. 

δδ) Συστήµατα τεσσάρων (4) αξόνων: για τον καθορισµό των ορίων φόρτισης σε τέτοιο σύστηµα, αυτό θεωρείται ως αποτελούµενο από 
δύο διαδοχικά ανεξάρτητα ζεύγη αξόνων, εφαρµόζοντας για κάθε ζεύγος τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση ββ) της παρούσας περίπτωσης. 

 Ως προς τη ΜΑΜΦΟ των οχηµάτων µε την προϋπόθεση να µη υπερβαίνουν τα όρια των κατ’ άξονα φορτίσεων:  
αα) Ρυµουλκούµενα: 

— Μονοαξονικά: ∆έκα χιλιάδες (10.000) χιλιόγραµµα 
— ∆ιαξονικά: ∆εκαεννέα χιλιάδες (19.000) χιλιόγραµµα. 
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— Τριαξονικά: Εικοσιέξι χιλιάδες (26.000) χιλιόγραµµα. 
— Τεσσάρων ή περισσοτέρων αξόνων: Τριάντα χιλιάδες (30.000) χιλιόγραµµα. 

ββ) Ηµιρυµουλκούµενα: 
— Μονοαξονικά: ∆εκαεννέα χιλιάδες (19.000) χιλιόγραµµα. 
— ∆ιαξονικά: Εικοσιεννέα χιλιάδες (29.000) χιλιόγραµµα. 
— Τριών ή περισσοτέρων αξόνων: Τριανταδύο χιλιάδες (32.000) χιλιόγραµµα. 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

49 Εξωτερικές προεξοχές θαλάµου 
οδήγησης 

92/114/ΕΚ   61.00 Σε όλα τα οχήµατα Ν1,Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Η καµπίνα των οχηµάτων δεν πρέπει να φέρει 
χαρακτηριστικά τα οποία δύνανται να αυξήσουν τον 
κίνδυνο τραυµατισµού άλλων χρηστών του δρόµου. 

Στην περίπτωση των καµπίνων µη τροποποιηµένων 
οχηµάτων µαζικής παραγωγής θα θεωρείται ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτής της ενότητας. 

Κατά την εξέταση του αν ένα αντικείµενο πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας ενότητας, ο επιθεωρητής θα 
συγκρίνει τα υλικά και τις µεθόδους που 
χρησιµοποιήθηκαν µε αυτά που χρησιµοποιούνται από 
έναν µεγάλο κατασκευαστή οχηµάτων ή µε παραδείγµατα 
εγκριµένων οχηµάτων. Αντικείµενα όπως καλύµµατα 
(λαστιχένια ή από άλλο υλικό) τα οποία στερεώνονται µε 
το να τεντώνονται, µε ταινία διπλής όψης ή µε άλλα µη 
επαρκή µέσα, λαστιχένιες σωληνώσεις, επενδύσεις 
σωλήνων, κλπ δεν είναι αποδεκτά υλικά και µέθοδοι. Η 
λίστα αυτή δεν είναι διεξοδική αλλά αποτελεί παράδειγµα 
µη αποδεκτών υλικών και µεθόδων. 

Αµβλείες ακµές είναι οι ακµές οι οποίες κάτω από πίεση 
µε το δάχτυλο ή τον αντίχειρα δεν κόβουν το δέρµα. 

Το πίσω µέρος του πλαισίου της καµπίνας είναι το πίσω 
ακρότατο εγκάρσιο επίπεδο της εξωτερικής επιφάνειας της 
καµπίνας οδηγού και επιβατών. Όπου δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί η θέση του πίσω µέρους της καµπίνας, αυτή 

Τα διακοσµητικά στοιχεία, τα εµπορικά σύµβολα, τα γράµµατα 
και οι αριθµοί εµπορικών που προεξέχουν περισσότερο από 10mm 
από την περιβάλλουσα επιφάνεια πρέπει να υποχωρούν, να 
αποσπώνται ή να διπλώνονται όταν ασκείται δύναµη 10daN κατά 
οποιαδήποτε διεύθυνση στο πιο προβάλλον σηµείο τους σε ένα 
επίπεδο κατά προσέγγιση παράλληλο προς την επιφάνεια  

Όλες οι «σκληρές» προεξοχές που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε 
µία σφαίρα διαµέτρου 100mm, τα οποία σχηµατίζουν µία 
εξωτερική επιφάνεια ή εξέχουν 5mm ή περισσότερο από την 
εξωτερική επιφάνεια πρέπει να έχουν ακτίνα καµπυλότητας 
τουλάχιστον 2.5mm (βλ. σηµ. 1 και 3) 

Οι απαιτήσεις της  προϋπόθεσης 2 ∆ΕΝ ισχύουν για τα ακόλουθα, 
τα οποία και πρέπει να ελεγχθούν σύµφωνα µε τις ειδικές τους 
απαιτήσεις. 

Οι προεξοχές µικρότερες από 5mm που µπορούν να έρθουν σε 
επαφή από µία σφαίρα 100mm πρέπει να έχουν αµβλείες ακµές. 

Οι θόλοι των τροχών πρέπει να στρέφονται προς τα µέσα ή να 
έχουν ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 2.5mm. 

Οι ακµές των σκαλιών και των σκαλοπατιών πρέπει να είναι 
στρογγυλεµένες (για Ν2,Ν3) 

Πλέγµατα, κάγκελα, κενά, σχισµές, αυλάκια, κανάλια, εσοχές και 
οπές πρέπει να έχουν καµπυλότητα: 

τουλάχιστον 2,5mm, αν η απόσταση µεταξύ διαδοχικών στοιχείων 



49 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

2 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

49 Εξωτερικές προεξοχές θαλάµου 
οδήγησης 

92/114/ΕΚ   61.00 Σε όλα τα οχήµατα Ν1,Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

θα θεωρείται ότι είναι το εγκάρσιο επίπεδο σε απόσταση 
50cm πίσω από το σηµείο R του καθίσµατος του οδηγού, 
µε το κάθισµα ρυθµισµένο (εάν ρυθµίζεται) στην πιο πίσω 
θέση οδήγησης. Αν η καµπίνα φέρει περισσότερες από µία 
σειρές καθισµάτων λαµβάνεται υπ’ όψιν το πίσω ακρότατο 
κάθισµα στην πιο πίσω ρύθµισή του. Το πίσω µέρος του 
πλαισίου της καµπίνας εξαιρείται από τις απαιτήσεις αυτής 
της ενότητας. 

Σηµ. 1: Η µέτρηση των προεξοχών γίνεται από την 
‘εξωτερική επιφάνεια’. Ως εξωτερική επιφάνεια 
λαµβάνεται η πρώτη επιφάνεια πλησίον της προεξοχής η 
οποία έρχεται σε επαφή µε µία σφαίρα διαµέτρου 100mm. 
Όπου η σφαίρα δεν εφάπτεται κάποιας επιφάνειας 
(πιθανότατα λόγω του µήκους της προεξοχής) ή εφάπτεται 
σε άλλη προεξοχή, θα γίνεται µια απλή µέτρηση από την 
επιφάνεια στερέωσης της προεξοχής. 

Σηµ. 2: Για χειρολαβές, η προεξοχή µετριέται σε σχέση µε 
µια επιφάνεια που περνάει από τα σηµεία προσάρτησης 
αυτών. 

Σηµ. 3: Ως ‘σκληρά’ χαρακτηριστικά θεωρούνται αυτά 
που έχουν σκληρότητα µεγαλύτερη από 60 shore (αυτά 
που είναι σκληρότερα από µία γόµα µολυβιού) 

Σηµ. 4: Η απόσταση µεταξύ µερών ενός πλέγµατος 
(µάσκα, κάγκελα κλπ) είναι η απόσταση ανάµεσα στα δύο 

είναι µεγαλύτερη από 40mm 

τουλάχιστον 1mm, όταν η απόσταση είναι µεταξύ 25mm και 
40mm 

τουλάχιστον 0,5mm, όταν η απόσταση είναι µικρότερη των 25mm 
(βλ. σηµ.4).  

Οι ακµές από λαµαρίνα επιτρέπονται, αρκεί να είναι κατά το άκρο 
διπλωµένες, κατά τρόπο ώστε να µην µπορεί να τις αγγίζει σφαίρα 
διαµέτρου 100mm, ή να είναι εφοδιασµένες µε προστατευτικό 
κάλυµµα µε ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 2,5mm.  

Οι υαλοκαθαριστήρες και οι βραχίονες στήριξής τους πρέπει να 
έχουν τις προς τα έξω ακµές αµβλυµµένες. 

Όταν το όχηµα κινείται σε ευθεία γραµµή, κανένα µέρος των 
τροχών, πλην των ελαστικών επισώτρων, που κείται πάνω από το 
οριζόντιο επίπεδο των αξόνων περιστροφής τους, δεν πρέπει να 
προεξέχει από την κατακόρυφη προβολή, σε οριζόντιο επίπεδο, 
της ακµής του φατνώµατος του αµαξώµατος που βρίσκεται πάνω 
από τον τροχό. Εάν πάντως το δικαιολογούν οι λειτουργικές 
απαιτήσεις, οι προστατευτικές διατάξεις που καλύπτουν τα 
περικόχλια και τα ακραξόνια µπορούν να εξέχουν από την 
κατακόρυφη προβολή της προαναφερόµενης ακµής του 
φατνώµατος του αµαξώµατος υπό την προϋπόθεση ότι η ακτίνα 
καµπυλότητας του προεξέχοντος εξαρτήµατος είναι τουλάχιστον 
5mm και ότι η προεξοχή, ως προς την κατακόρυφη προβολή της 
ακµής του αµαξώµατος που βρίσκεται πάνω από τον τροχό, δεν 



49 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

3 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

49 Εξωτερικές προεξοχές θαλάµου 
οδήγησης 

92/114/ΕΚ   61.00 Σε όλα τα οχήµατα Ν1,Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

επίπεδα που διέρχονται από τα σηµεία επαφής της σφαίρας 
και κάθετα στη γραµµή που ενώνει τα σηµεία επαφής. 

 

 

υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα 30mm 

Εγκαθίσταται υποχρεωτικά προστατευτική διάταξη ή διατάξεις 
σύµφωνες µε την προηγούµενη παράγραφο όταν οι κοχλίες και τα 
περικόχλια εξέχουν πέρα από την προβολή της εξωτερικής 
επιφάνειας των ελαστικών επισώτρων (µέρος του ελαστικού που 
βρίσκεται επάνω από το οριζόντιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από 
τον άξονα περιστροφής του τροχού)  

Οι ακµές των πλευρικών εκτροπέων αέρα και βροχής και των 
αντιρρυπαντικών εκτροπέων αέρα των παραθύρων που µπορεί να 
κατευθύνονται προς τα έξω πρέπει να έχουν ακτίνα καµπυλότητας 
τουλάχιστον 1mm 

Τα άκρα των πρόσθιων προφυλακτικών διατάξεων 
(προφυλακτήρων) πρέπει να είναι στραµµένα προς την εξωτερική 
επιφάνεια του αµαξώµατος. 

Τα συστατικά στοιχεία των πρόσθιων προστατευτικών διατάξεων 
πρέπει να είναι σχεδιασµένα ώστε όλες οι άκαµπτες επιφάνειες 
που βλέπουν προς τα έξω να έχουν ακτίνα καµπυλότητας 
τουλάχιστον 5mm.  

Οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
της προϋπόθεσης 2: 

Στοιχεία εξοπλισµού όπως τα άγκιστρα ρυµούλκησης και τα 
βαρούλκα, δεν πρέπει να εξέχουν πέρα από την πιο πρόσθια 
επιφάνεια το προφυλακτήρα. Τα βαρούλκα ωστόσο, µπορούν να 



49 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

4 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

49 Εξωτερικές προεξοχές θαλάµου 
οδήγησης 

92/114/ΕΚ   61.00 Σε όλα τα οχήµατα Ν1,Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

εξέχουν από την πιο πρόσθια επιφάνεια του προφυλακτήρα, αρκεί 
αν είναι καλυµµένα, όταν είναι εκτός χρήσης, από ένα κατάλληλο 
προστατευτικό περίβληµα, µε ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον  
2.5mm. 

Τα ανωτέρω εξαρτήµατα δεν πρέπει να προεξέχουν περισσότερο 
από 30mm στην περίπτωση των κοµβίων, 70mm στην περίπτωση 
των χειρολαβών ανόδου και των στερεωτικών στοιχείων του 
καλύµµατος της µηχανής, και 50mm σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, πρέπει δε να έχουν ακτίνες καµπυλότητας 
τουλάχιστον 2,5mm 

Τα προεξέχοντα γείσα και πλαίσια επιτρέπονται στους προβολείς 
υπό την προϋπόθεση ότι η προεξοχή τους σε σχέση µε την 
εξωτερική διαφανή επιφάνειας του προβολέα δε θα υπερβαίνει τα 
30mm και η ακτίνα καµπυλότητας τους θα είναι παντού 
τουλάχιστον 2,5mm. 

Στην περίπτωση χειρολαβών που στρέφονται παράλληλα µε το 
επίπεδο της θύρας, το ελεύθερό τους άκρο πρέπει να κατευθύνεται 
προς τα πίσω. Το άκρος των χειρολαβών του είδους αυτού πρέπει 
να στρέφεται προς το επίπεδο της θύρας και να βρίσκεται σε 
προστατευτικό περίγυρο ή σε εσοχή. 

 Οι θυρολαβές που στρέφονται περί άξονα προς τα έξω προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση µη παράλληλη µε το επίπεδο της θύρας 
πρέπει να περιβάλλονται, όταν βρίσκονται στη θέση κλεισίµατος, 
από προστατευτικό περίγυρο ή να είναι τοποθετηµένες σε εσοχή. 



49 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

5 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

49 Εξωτερικές προεξοχές θαλάµου 
οδήγησης 

92/114/ΕΚ   61.00 Σε όλα τα οχήµατα Ν1,Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Το ελεύθερο άκρο πρέπει να κατευθύνεται είτε προς τα πίσω είτε 
προς τα κάτω. Ωστόσο, είναι δυνατό να γίνουν δεκτές χειρολαβές 
που δεν πληρούν την τελευταία αυτή προδιαγραφή εάν: 

έχουν ανεξάρτητο µηχανισµό επιστροφής 

σε περίπτωση βλάβης του µηχανισµού αυτού, δεν προεξέχουν 
περισσότερο από 15mm 

έχουν, στη θέση ανοίγµατος, ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 
2,5mm (αυτό δεν είναι υποχρεωτικό αν, στη µέγιστη θέση 
ανοίγµατος, η προεξοχή είναι µικρότερη από 5mm, οπότε οι 
γωνίες των εξαρτηµάτων τα οποία απευθύνονται προς τα έξω 
πρέπει αν είναι αµβλυµµένες) 

η επιφάνεια του ελεύθερου άκρου τους, µετρούµενη σε απόσταση 
µικρότερη από 6,5mm από το πλέον προεξέχον σηµείο, δεν είναι 
µικρότερη από 150mm2. 

Τα σηµεία υποδοχής του γρύλου (αν υπάρχουν) και ο σωλήνας ή 
οι σωλήνες εξάτµισης δεν πρέπει να προεξέχουν περισσότερο από 
10mm πέρα είτε από την κατακόρυφη προβολή της γραµµής 
δαπέδου, είτε από την κατακόρυφη προβολή της τοµής του 
επιπέδου αναφοράς µε την εξωτερική επιφάνεια του οχήµατος.  

 

 

 



50 ΖΕΥΞΕΙΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ  55.01 Οχήµατα Μ1,Ν1,Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 ∆ιατάξεις ρυµούλκησης που δεν περιέχουν µία σφαίρα 
διαµέτρου 50 mm δεν επιτρέπονται π.χ. Στρατιωτικού 
τύπου εξαρτήµατα όπως γάντζο και είδη σύνδεσης. 

Ελέγχεται η σωστή σήµανση «e» ή «Ε» και ότι η διάταξη 
ζεύξης έχει εγκατασταθεί σωστά, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή, 

Ελέγχεται το ύψος εγκατάστασης της συσκευής 
ρυµούλκησης-ζεύξης και ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω 
από αυτό για να επιτραπεί η ασφαλής λειτουργία του. 

Σηµείωση 1: Η διάταξη ρυµούλκησης περιλαµβάνει: το 
πλαίσιο, την σφαίρα και τα συναφή εξαρτήµατα. 

1. Η συσκευή ρυµούλκησης πρέπει να φέρει  σήµανση «e» ή 
«Ε», ώστε να διασφαλίζεται ότι η συσκευή ρυµούλκησης πληροί 
τα κατάλληλα κριτήρια έγκρισης.  

2. Η διάταξη πρέπει να έχει εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις 
σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή, µε ιδιαίτερη έµφαση: 

• Το αριθµό και το µέγεθος των βιδών 

• Εάν απαιτείται επιπλέον ενίσχυση της επιφάνειας 
στερέωσης 

• Η διάταξη δεν πρέπει να καλύπτει ή να καθιστά 
δυσδιάκριτη την πινακίδα κυκλοφορίας και σε αντίθετη 
περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιείται σφαίρα ζεύξης που 
µπορεί να αποσυνδέεται χωρίς ειδικά εργαλεία 

3. Η  διάταξη ρυµούλκησης πρέπει να είναι καλά στερεωµένη 
στο όχηµα προκείµενου να αντέχει τα φορτία που µπορεί να 
επιβληθούν σε αυτό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
(βλ. σηµείωση 1) 

4. Η διάταξη πρέπει να εγκατασταθεί στο σωστό ύψος σύµφωνα 
µε τον πίνακα 1 (Μ1,Ν1, M2 κάτω από 3500 κιλά)  

Πίνακας 1 

Ελάχιστο Ύψος Μέγιστο Ύψος 

375 mm 500 mm 



50 ΖΕΥΞΕΙΣ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ  55.01 Οχήµατα Μ1,Ν1,Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Το ύψος της διάταξης ρυµούλκησης 
µετριέται από το έδαφος έως την κορυφή 
της σφαίρας. 

 



50 ΖΕΥΞΕΙΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ  55.01 Οχήµατα Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Κάθε διάταξη ζεύξης πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες 
εγκατάστασης και χρήσης, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή 
εγκατάσταση και ασφαλής χρήση της. Κατά την 
επιθεώρηση ελέγχεται η ορθή σήµανση ‘e’ ή “E”. 

Για τη ζεύξη ρυµουλκουµένων µε µάζα µεγαλύτερη των 
3,5 τόνων, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά αυτόµατες 
διατάξεις ζεύξης που επιτρέπουν αυτοµατοποιηµένη 
διαδικασία ζεύξης σε οχήµατα µε κινητήρα. 

Η συµµόρφωση µε τις διατάξεις αποδεικνύεται µε: 

• Έγκριση του οχήµατος 

• Πρακτικό επιθεώρησης του οχήµατος 

• Έλεγχος της εγκατάστασης 

Σηµείωση 1: όπου η σήµανση δεν είναι ορατή λόγω του 
τρόπου εγκατάσταση, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να 
υποβάλλει τεκµηρίωση ότι η διάταξη είναι πιστοποιηµένη 

Σηµείωση 2: εκτός από την περίπτωση σφαίρας έλξης 
50mm, η διάταξη ζεύξης πρέπει να είναι επαρκής ώστε να 
υποστηρίζει την έλξη ρυµουλκούµενου µε τη µέγιστη µάζα 
ρυµούλκησης που δηλώνεται για το όχηµα  

 

 

Όλες οι διατάξεις ζεύξης 

2. Οι διατάξεις ζεύξης πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου και να 
διαθέτουν την κατάλληλη σήµανση (σηµείωση 1) 

3. Η διάταξη πρέπει να αναγράφει το µέγιστο φορτίο της 

4.Η διάταξη πρέπει να έχει επαρκές µέγιστο φορτίο (σηµείωση 2) 

5.Η διάταξη πρέπει να έχει εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις σχετικές 
οδηγίες του κατασκευαστή, µε ιδιαίτερη έµφαση: 

• Το αριθµό και το µέγεθος των βιδών 

• Εάν απαιτείται επιπλέον ενίσχυση της επιφάνειας 
στερέωσης 

6. Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος ώστε η διάταξη να λειτουργεί 
µε ασφάλεια όταν είναι προσαρτηµένο ρυµουλκούµενο 

Βραχίονες έλξης 

7.Στο χώρο όπου στέκεται το άτοµο το οποίο χειρίζεται τη ζεύξη, 
δεν πρέπει να υπάρχουν εκ κατασκευής επικίνδυνα σηµεία όπως 
αιχµηρά άκρα, γωνίες κ.λπ., ή πρέπει να παρέχεται προστασία ώστε 
να µην είναι πιθανός ο τραυµατισµός του. 

8. Η πορεία διαφυγής από την εν λόγω περιοχή δεν πρέπει να 
περιορίζεται ή να εµποδίζεται σε κάθε πλευρά, από διάφορα 
σταθερώς προσαρτηµένα αντικείµενα. 

9. Για να δοθεί η δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας των 



50 ΖΕΥΞΕΙΣ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ  55.01 Οχήµατα Ν2,Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Σχήµα 1 

 

  

συνδέσµων ράβδου ρυµουλκήσεως, πρέπει να υπάρχει επαρκής 
ελεύθερος χώρος γύρω από το χειροµοχλό (σχήµα 1). 

10.  Η απόσταση µεταξύ του κέντρου του πείρου ζεύξης και του 
οπίσθιου άκρου του αµαξώµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 420 
mm. Εν τούτοις, η απόσταση των 420 mm µπορεί να αυξηθεί για 
λόγους τεχνικής αναγκαιότητας: 

i. σε οχήµατα µε ανατρεπόµενο αµάξωµα ή µε εξοπλισµό 
προσαρµοσµένο στο οπίσθιο µέρος, η απόσταση µπορεί να 
είναι µέχρι 650 mm, 

ii. όταν το ελεύθερο ύψος είναι τουλάχιστο 1 150 mm, η 
απόσταση µπορεί να είναι µέχρι 1 320 mm, 

iii. οχήµατα µεταφοράς αυτοκινήτων µε τουλάχιστο δύο επίπεδα 
φορτώσεως, όταν το ρυµουλκούµενο δεν αποχωρίζεται από το 
έλκον όχηµα κατά την κανονική λειτουργία µεταφοράς, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται αρνητικά η εύκολη και 
ασφαλής ενεργοποίηση του συνδέσµου της ράβδου 
ρυµουλκήσεως. 
 

Σφαίρες εύξης 
11. Η εφαρµοζόµενη σφαίρα ζεύξης δεν πρέπει να καλύπτει ή να 
καθιστά δυσδιάκριτη την πινακίδα κυκλοφορίας και σε αντίθετη 
περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιείται σφαίρα ζεύξης που µπορεί να 
αποσυνδέεται χωρίς ειδικά εργαλεία. 

   



50 ΖΕΥΞΕΙΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ  55.01 Οχήµατα Ο1,Ο2 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Κάθε διάταξη ζεύξης πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες 
εγκατάστασης και χρήσης, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή 
εγκατάσταση και ασφαλής χρήση της.  

Ελέγχεται αν έχει εγκατασταθεί ο σωστός τύπος διάταξης 
ζεύξης (συνήθως κατηγορίας B όπως ορίζεται στην οδηγία 
94/20ΕΚ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Όλες οι διατάξεις ζεύξης 

1.  Οι διατάξεις ζεύξης πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου και να 
διαθέτουν την κατάλληλη σήµανση (σηµείωση 1) 

2.  Πρέπει να είναι εγκατεστηµένη διάταξη αυτόµατης 
ακινητοποίησης του ρυµουλκούµενου σε περίπτωση απόσπασής 
του από το έλκον όχηµα 

3. Ελέγχεται η ορθή σήµανση ‘e’ ή “E”  

4. Η διάταξη πρέπει να έχει εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις 
σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή, µε ιδιαίτερη έµφαση: 

• Το αριθµό και το µέγεθος των βιδών 

• Εάν απαιτείται επιπλέον ενίσχυση της επιφάνειας 
στερέωσης 

5. Με το ρυµουλκούµενο σε οριζόντια θέση και µε το µέγιστο 
επιτρεπόµενο φορτίο, οι κεφαλές ζεύξης πρέπει να προσαρµόζονται 
έτσι ώστε το σηµείο ζεύξης του ρυµουλκούµενου να βρίσκεται 
κατά 430 ± 35 mm πάνω από το οριζόντιο επίπεδο επί του οποίου 
ακουµπούν οι τροχοί αυτού. (βλέπε σχήµα 1). Στην περίπτωση των 
τροχόσπιτων και των ρυµουλκουµένων για εµπορεύµατα, σαν 
οριζόντια θέση θεωρείται αυτή κατά την οποία τα δάπεδο της 
επιφάνειας φορτώσεως είναι οριζόντιο. Στην περίπτωση των 
ρυµουλκουµένων χωρίς µια τέτοια επιφάνεια αναφοράς (π.χ. σε 
ρυµουλκούµενα µεταφοράς σκαφών και σχετικά) ο κατασκευαστής 
του ρυµουλκούµενου πρέπει να δίδει µια κατάλληλη ευθεία 



50 ΖΕΥΞΕΙΣ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ  55.01 Οχήµατα Ο1,Ο2 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

αναφοράς που να καθορίζει την οριζόντια θέση. 

6.  

 

 

 

 

 

   



50 ΖΕΥΞΕΙΣ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ  55.01 Οχήµατα Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Κάθε διάταξη ζεύξης πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες 
εγκατάστασης και χρήσης, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή 
εγκατάσταση και ασφαλής χρήση της.  

 

 

 

 

 

 

  

1.  Οι διατάξεις ζεύξης πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου 
διαθέτουν την κατάλληλη σήµανση. 

2. Η διάταξη ζεύξης πρέπει να είναι κατασκευασµένη ώστε να 
λειτουργεί µε ασφάλεια για τη µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα του 
οχήµατος που δηλώνει ο κατασκευαστής. 

Ηµιρυµουλκούµενα 

3. Οι πείροι για πέταλα ζεύξης πρέπει να στερεώνεται στο πλαίσιο 
συναρµογής όπως ορίζεται στις οδηγίες εγκατάστασης του 
κατασκευαστή. 

4. Τα ηµιρυµουλκούµενα πρέπει να εφοδιάζονται µε διάταξη 
έδρασης στο έδαφος ή άλλη διάταξη η οποία επιτρέπει την 
απόζευξη και το παρκάρισµα του ηµιρυµουλκουµένου. 

Ρυµουλκούµενα µε δοκό ρυµούλκησης  

5. Η στερέωση του δακτυλίου στο σκελετό της δοκού 
ρυµούλκησης πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

6. Οι αρθρωτές ράβδοι ρυµουλκήσεως πρέπει να απέχουν από το 
έδαφος. Η απόστασή τους από το έδαφος όταν δεν συγκρατούνται 
στο οριζόντιο επίπεδο, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 200 
mm. 

7. Οι αρθρωτές ράβδοι ρυµουλκήσεως πρέπει να φέρουν διατάξεις 
για την προσαρµογή της ράβδου ρυµουλκήσεως στο ύψος του 
µηχανισµού ζεύξης ή της σιαγόνας. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να 



50 ΖΕΥΞΕΙΣ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

50 Ζεύξεις 94/20/ΕΚ  55.01 Οχήµατα Ο3,Ο4 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

σχεδιάζονται έτσι ώστε η προσαρµογή αυτή να γίνεται από ένα 
άτοµο, χωρίς τη χρήση εργαλείων ή άλλων βοηθηµάτων. 

8. Οι διατάξεις ρυθµίσεως ύψους πρέπει να µπορούν να ρυθµίζουν 
τη θέση των δακτυλίων ράβδου ρυµουλκήσεως ή των σφαιρικών 
συνδέσµων, τουλάχιστον κατά 300 mm πάνω και κάτω από το 
οριζόντιο επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το έδαφος. Γι' αυτό το 
διάστηµα αποστάσεων, η θέση της ράβδου ρυµουλκήσεως πρέπει 
να ρυθµίζεται συνεχώς ή µε µέγιστα βήµατα 50 mm, µετρούµενα 
από το δακτύλιο ράβδου ρυµουλκήσεως ή το σφαιρικό σύνδεσµο. 

9. Η διάταξη ρυθµίσεως ύψους δεν πρέπει να εµποδίζει την 
απρόσκοπτη κίνηση της ράβδου ρυµουλκήσεως µετά τη ζεύξη. 



51 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

51 Συµπεριφορά κατά την καύση των 
υλικών 

95/28/ΕΚ    118.00 Μ3 κλάση ΙΙΙ 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

∆ιασφαλίστε ότι το όχηµα που παρουσιάζεται συνοδεύεται 
από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούµενα 
πρότυπα 

Το όχηµα πρέπει να συνοδεύεται από ένα από τα 
ακόλουθα: 

α. Πιστοποιητικό σύµφωνα µε την Οδηγία 95/28/ΕΚ ή 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 118, που να καλύπτουν όλα 
τα υλικά και τις κόλλες που χρησιµοποιούνται. 

β. Έκθεση δοκιµής από τεχνική υπηρεσία σύµφωνα µε το 
εδάφιο 7 του Παραρτήµατος Ι, της Οδηγίας 95/28/ΕΚ, η 
οποία να καλύπτει όλα τα υλικά και τις κόλλες που 
χρησιµοποιούνται. 

γ. Γραπτή δήλωση του κατασκευαστή, µε επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία της συµµόρφωσης τα οποία να 
καλύπτουν όλα τα υλικά και τις κόλλες που 
χρησιµοποιούνται. Αυτή θα πρέπει να είναι κάποια µορφή 
των αποδεικτικών στοιχείων π.χ. συµµόρφωση 

 

• Εντολές αγοράς για ορισµένες κόλλες και τα υλικά που  
χρησιµοποιούνται, και δείχνουν ότι τα υλικά πληρούν τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές. 

• Οπτικό έλεγχο των στοιχείων που φέρουν εµφανή 

1. Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία συµµόρφωσης µε τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές για τη " Συµπεριφορά κατά την καύση των υλικών" 



51 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

51 Συµπεριφορά κατά την καύση των 
υλικών 

95/28/ΕΚ    118.00 Μ3 κλάση ΙΙΙ 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

σήµατα πιστοποίησης. 

• Βεβαιώσεις / αποδεικτικά της συµµόρφωσης στοιχείου 
από τον κατάλληλο κατασκευαστή εξαρτηµάτων. π.χ. τον 
κατασκευαστή του καθίσµατος. 

Σηµείωση 1: Αυτό είναι ένα τυχαίο δείγµα ελέγχου για τη 
βεβαίωση και τα αποδεικτικά στοιχεία, και όχι έλεγχος 
όλων των χρησιµοποιούµενων στοιχείων 

 



52 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ 

1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

52 Σκοπός 

 

Η ενότητα αυτή εφαρµόζεται για κάθε όχηµα Μ2 ή Μ3, το οποίο δεν διαθέτει έγκριση σύµφωνα µε τη 2001/85EC ή τον κανονισµό 107.02 UN 
ECE για το συγκεκριµένο τύπο οχήµατος, όπως παρουσιάζεται. 

 

Οι απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος ισχύουν για τα οχήµατα που ακολουθούν, µόνον εφόσον αυτές είναι συµβατές µε την 
προβλεπόµενη χρήση και λειτουργία τους: 

Οχήµατα τα οποία περιέχουν ορισµένα καθίσµατα τα οποία προορίζονται για χρήση µόνον όταν το όχηµα είναι ακινητοποιηµένο.  
Παραδείγµατα αυτών αποτελούν οι κινητές βιβλιοθήκες, τα κινητά παρεκκλήσια και οι κινητές νοσοκοµειακές µονάδες. Τα καθίσµατα στα 
οχήµατα αυτά, τα οποία είναι σχεδιασµένα για χρήση όταν το όχηµα δεν είναι εν κινήσει, πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς από τους χρήστες. 



52 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Ορισµοί Οχηµάτων 

 

«Όχηµα», ένα όχηµα των κατηγοριών Μ2 ή Μ3 

 

Για οχήµατα χωρητικότητας άνω των 22 επιβατών εκτός από τον οδηγό, υφίστανται τρεις κλάσεις: 

 

Κλάση I  : Οχήµατα κατασκευασµένα µε χώρο για όρθιους, έτσι ώστε να επιτρέπεται η συχνή µετακίνησή τους. 

 

Κλάση II: Οχήµατα κατασκευασµένα κυρίως για τη µεταφορά καθήµενων επιβατών και σχεδιασµένα έτσι ώστε να επιτρέπεται η µεταφορά 
όρθιων επιβατών στο διάδροµό τους ή/και σε χώρο µη µεγαλύτερο από το χώρο δύο διπλών καθισµάτων. 

 

Κλάση III: Οχήµατα κατασκευασµένα αποκλειστικά για τη µεταφορά καθήµενων επιβατών. 

 

Σηµείωση: Ένα όχηµα µπορεί να θεωρείται ότι ανήκει σε περισσότερες από µία κλάσεις. Στην περίπτωση αυτή, µπορεί να εγκριθεί για κάθε 
κλάση στην οποία αντιστοιχεί. 

 

Για οχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών εξαιρέσει του οδηγού, υπάρχουν δύο κλάσεις οχηµάτων: 

 

Κλάση Α Οχήµατα σχεδιασµένα για να µεταφέρουν όρθιους επιβάτες. Ένα όχηµα της κλάσης αυτής έχει καθίσµατα και δια θέτει χώρο για 
όρθιους. 

Κλάση Β Οχήµατα που δεν είναι σχεδιασµένα για να µεταφέρουν όρθιους επιβάτες. Ένα όχηµα της Κλάσης αυτής δεν µπορεί να διαθέτει 
χώρο για όρθιους. 

 



52 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ 

3 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

«Αρθρωτό όχηµα» όχηµα το οποίο συνίσταται σε δύο ή περισσότερα άκαµπτα τµήµατα συνδεόµενα µεταξύ τους µε άρθρωση. Τα διαµερίσµατα 
επιβατών κάθε τµήµατος επικοινωνούν µεταξύ τους έτσι ώστε οι επιβάτες να µπορούν να κινούνται ελεύθερα από το ένα στο άλλο. Τα άκαµπτα 
τµήµατα είναι µονίµως συνδεδεµένα κατά τρόπο ώστε να µπορούν να διαχωριστούν µόνο µε χειρισµό που προϋποθέτει τεχνικές εγκαταστάσεις 
απαντώµενες φυσιολογικά µόνον σε συνεργείο. 

 

«∆ιώροφο όχηµα», όχηµα στο οποίο οι χώροι των επιβατών είναι διαρρυθµισµένοι, σε ένα τουλάχιστον τµήµα του, σε δύο επάλληλα επίπεδα, 
και στον άνω όροφο του οποίου δεν προβλέπονται θέσεις όρθιων. 

 

«Αρθρωτό διώροφο όχηµα», νοείται ένα όχηµα, το οποίο συνίσταται σε δύο ή περισσότερα άκαµπτα τµήµατα αρθρωµένα µεταξύ τους· οι χώροι 
επιβατών κάθε τµήµατος επικοινωνούν µεταξύ τους τουλάχιστον στον ένα όροφο έτσι ώστε οι επιβάτες να µπορούν να κινούνται εύκολα µεταξύ 
αυτών· τα άκαµπτα τµήµατα είναι συνεχώς συνδεδεµένα ούτως ώστε να είναι δυνατόν να διαχωριστούν µόνον µε διεργασία που συνεπάγεται 
µηχανήµατα, τα οποία φυσιολογικά απαντώνται µόνον σε συνεργείο. 

 

«Χαµηλοδάπεδο όχηµα», όχηµα των κλάσεων I, II ή Α, στο οποίο το 35 % τουλάχιστον της επιφανείας που διατίθεται για τους όρθιους επιβάτες 
(ή στο εµπρόσθιο τµήµα στην περίπτωση αρθρωτών οχηµάτων, ή στο χαµηλότερο όροφο σε περίπτωση διωρόφου οχήµατος) σχηµατίζει µια 
ενιαία επιφάνεια χωρίς βαθµίδες και περιλαµβάνει πρόσβαση σε µία τουλάχιστον θύρα επιβατών. 

 

«Τρόλεϊ" νοείται το όχηµα µε ηλεκτροκίνηση µε εξωτερική ενέργεια, από εναέρια καλώδια επικοινωνίας. Για τους σκοπούς του παρόντος 
Κανονισµού, περιλαµβάνει επίσης τα οχήµατα αυτά έχουν ένα επιπρόσθετο εσωτερικό µέσο πρόωσης (οχήµατα διπλής λειτουργίας) ή µε τη 
βοήθεια προσωρινών εξωτερικών καθοδήγηση (καθοδηγούµενη τρόλεϊ). 

«Όχηµα χωρίς στέγη" νοείται όχηµα χωρίς στέγη πάνω από το σύνολο ή µέρος του δαπέδου του. Σε περίπτωση διώροφου οχήµατος αυτό πρέπει 
να είναι στον άνω όροφο. Χώρος για τους όρθιους, επιβάτες δεν πρέπει να παρέχεται σε οποιοδήποτε δάπεδο χωρίς στέγη, ανεξάρτητα από την 
κατηγορία του οχήµατος. 

 



52 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ 

1 από 5                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

52 Ορισµοί 

 

«∆ίοδος προσπέλασης», ο χώρος που εκτείνεται προς το εσωτερικό του οχήµατος και περιλαµβάνεται µεταξύ της θύρας επιβατών και της 
εξωτερικής ακµής της υψηλότερης βαθµίδας (άκρο του διαδρόµου), του κλιµακοστασίου επικοινωνίας ή του ηµικλιµακοστασίου. Όταν δεν 
υπάρχει βαθµίδα στη θύρα, ο χώρος που θεωρείται ως δίοδος προσπέλασης είναι ο χώρος που µετράται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 
(52Ι) και καλύπτει απόσταση µέχρι 300 mm από το σηµείο εκκίνησης του διπλού θυρόφυλλου, µετρούµενη από την εσωτερική όψη του. 

 

«Θύρα επιβατών αυτόµατης λειτουργίας», µηχανοκίνητη θύρα επιβατών η οποία µπορεί να ανοίγει (εξαιρέσει των µέσων χειρισµού σε 
περίπτωση κινδύνου) µόνο εφόσον ένας επιβάτης θέσει σε λειτουργία χειριστήριο µηχανισµό και αφού ενεργοποιηθούν οι χειριστήριοι 
µηχανισµοί από τον οδηγό, και η οποία κλείνει στη συνέχεια αυτοµάτως. 

 

«Βοήθηµα επιβίβασης», σύστηµα που διευκολύνει την πρόσβαση αναπηρικής πολυθρόνας στο όχηµα, όπως ανελκυστήρας, κεκλιµένο επίπεδο, 
κ.λπ. 

 

«Αποσυναρµολογούµενο κάθισµα», κάθισµα το οποίο µπορεί εύκολα να αποσπασθεί από το όχηµα. 

 

«∆ιπλή θύρα», η θύρα που διαθέτει δύο, ή το ισοδύναµο προς δύο, διόδους προσπέλασης. 

 

«∆ιπλό ή πολλαπλό παράθυρο», ένα παράθυρο κινδύνου το οποίο, όταν διαιρεθεί σε δύο ή περισσότερα µέρη µε νοητή(ές) κατακόρυφη(ες) 
ευθεία(ες) ή επίπεδο(α), χωρίζεται σε δύο ή περισσότερα µέρη αντίστοιχα, καθένα από τα οποία ανταποκρίνεται, ως προς τις διαστάσεις και τη 
δυνατότητα προσπέλασης, στις απαιτήσεις που ισχύουν για ένα κανονικό παράθυρο κινδύνου. 

 

«∆ιαµέρισµα οδηγού», ο χώρος που προβλέπεται για την αποκλειστική, εκτός από περιπτώσεις κινδύνου, χρήση του οδηγού και περιλαµβάνει 
το κάθισµα του οδηγού, το τιµόνι, τα χειριστήρια, όργανα και άλλες διατάξεις αναγκαίες για την οδήγηση ή την λειτουργία του οχήµατος. 

"Λειτουργούµενη από τον οδηγό θύρα επιβατών", θύρα επιβατών η οποία κανονικές συνθήκες, ανοίγει και κλείνει από τον οδηγό. 
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«Θύρα κινδύνου», η θύρα που προβλέπεται να χρησιµοποιείται από επιβάτες ως έξοδος µόνο κατ' εξαίρεση και ιδίως σε περίπτωση ανάγκης. 

 

«Παράθυρο κινδύνου», ένα παράθυρο, όχι αναγκαστικά µε υαλοπίνακα, που προβλέπεται να χρησιµοποιείται ως έξοδος από τους επιβάτες µόνο 
σε περίπτωση ανάγκης. 

 

«Έξοδος κινδύνου», µια θύρα κινδύνου, ένα παράθυρο κινδύνου ή µία καταπακτή διαφυγής. 

 

«Καταπακτή διαφυγής», άνοιγµα στην οροφή ή το δάπεδο που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως έξοδος από τους επιβάτες µόνο σε περίπτωση 
κινδύνου. 

 

«Έξοδος», µία θύρα επιβατών,  κλιµακοστάσιο επικοινωνίας, ηµικλιµακοστάσιο ή µία έξοδος κινδύνου 

 

«∆άπεδο ή όροφος», το µέρος του αµαξώµατος, στην άνω επιφάνεια του οποίου στηρίζονται οι όρθιοι επιβάτες, τα πέλµατα των καθήµενων 
επιβατών και του οδηγού και των τυχόν µελών του πληρώµατος, καθώς και, ενδεχοµένως, τα σηµεία στερέωσης των καθισµάτων. 

 

«Εµπρός» και «πίσω», το εµπρόσθιο ή το οπίσθιο του οχήµατος σε σχέση µε την κανονική κατεύθυνση κίνησης οι όροι «εµπρόσθιος», «ο πλέον 
εµπρόσθιος», «οπίσθιος» ή «ο πλέον οπίσθιος» κ.λπ. πρέπει να χρησιµοποιούνται ανάλογα. 

 

«∆ιάδροµος», ο χώρος µέσω του οποίου οι επιβάτες µπορούν να έχουν προσπέλαση από οιοδήποτε κάθισµα ή οιαδήποτε σειρά καθισµάτων σε 
οιοδήποτε άλλο κάθισµα ή άλλη σειρά καθισµάτων ή σε οιαδήποτε άλλη δίοδο προσπέλασης από ή προς οποιαδήποτε θύρα επιβατών ή κλίµακα 
επικοινωνίας ή οποιοδήποτε χώρο όρθιων επιβατών. 

 

Στο χώρο αυτό δεν περιλαµβάνεται: 
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1. Ο χώρος σε απόσταση 300 mm προ των καθισµάτων, εκτός εάν κάθισµα τοποθετηµένο κατά την έννοια του µήκους του οχήµατος καλύπτει 
το θόλο τροχών, οπότε η διάσταση αυτή µπορεί να περιορίζεται σε 225 mm, 

2. Ο χώρος επάνω από την επιφάνεια οποιασδήποτε βαθµίδας ή κλιµακοστασίου (εκτός αν η επιφάνεια της βαθµίδας είναι συνεχόµενη µε 
εκείνη του διαδρόµου ή µε δίοδο πρόσβασης). 

3. Οποιοσδήποτε χώρος επιτρέπει προσπέλαση µόνο σε ένα κάθισµα ή µια σειρά καθισµάτων ή αντικριστό ζεύγος πλάγιων  καθισµάτων ή 
σειράς καθισµάτων. 

 

«Ηµικλιµακοστάσιο», κλιµακοστάσιο από τον άνω όροφο το οποίο καταλήγει σε έξοδο κινδύνου. 

 

«Κλιµακοστάσιο επικοινωνίας», κλιµακοστάσιο που επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ του άνω και του κάτω ορόφου. 

 

«Σύστηµα χαµηλώµατος του αµαξώµατος», σύστηµα το οποίο κατεβάζει µερικώς ή ολικώς το αµάξωµα του οχήµατος σε σχέση µε τη συνήθη 
θέση που έχει όταν κυκλοφορεί. 

 

«Ανελκυστήρας», διάταξη ή σύστηµα µε εξέδρα η οποία µπορεί να ανυψώνεται και να κατεβαίνει για να προσφέρει πρόσβαση στους επιβάτες 
µεταξύ του εδάφους ή του πεζοδροµίου και του διαµερίσµατος επιβατών. 

 

"Μάζα του οχήµατος σε κατάσταση λειτουργίας" νοείται η µάζα του µη φορτωµένου οχήµατος µε το αµάξωµα, και µε το σύστηµα ζεύξης στην 
περίπτωση ρυµουλκού οχήµατος σε ετοιµότητα κίνησης, (µε ψυκτικό µέσο, έλαια, το 90 τοις εκατό των καυσίµων, το 100 τοις εκατό άλλοι 
υγρών πλην ακαθάρτων υδάτων, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό (75 kg), και, για λεωφορεία και πούλµαν, η µάζα του συνοδηγού (75 kg) 
εφόσον υπάρχει κάθισµα συνοδηγού στο όχηµα. 

 

«Μέλος πληρώµατος», άτοµο που έχει ορισθεί ως συνοδηγός ή ως πιθανός βοηθός. 

 

«Επιβάτης», άτοµο διαφορετικό από τον οδηγό ή από ένα µέλος πληρώµατος. 
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«∆ιαµέρισµα επιβατών», χώρος που προβλέπεται για χρήση των επιβατών εξαιρέσει οιουδήποτε άλλου χώρου καταλαµβανόµενου 

από µόνιµες εγκαταστάσεις όπως κυλικεία, µικροµαγειρεία, τουαλέτες ή διαµερίσµατα αποσκευών/εµπορευµάτων. 

 

«Επιβάτης µειωµένης κινητικότητας», όλοι οι επιβάτες που δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν τις δηµόσιες συγκοινωνίες, όπως άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες (συµπεριλαµβανοµένων ατόµων µε προβλήµατα διανοητικής και αισθητηριακής φύσεως και ατόµων που χρησιµοποιούν 
αναπηρικές πολυθρόνες), άτοµα χωλαίνοντα, πρόσωπα µικρού αναστήµατος, άτοµα µε βαριές αποσκευές, ηλικιωµένα άτοµα, έγκυες γυναίκες, 
άτοµα µε καρότσια αγορών και γονείς µε παιδιά (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών τα οποία κάθονται σε καροτσάκια για νήπια). 

 

«Φορητό κεκλιµένο επίπεδο», κεκλιµένο επίπεδο το οποίο µπορεί να αποσπάται από τη δοµή του οχήµατος και µπορεί να αναπτυχθεί από το 
οδηγό ή µέλος του πληρώµατος. 

 

«Μηχανοκίνητη θύρα επιβατών», θύρα επιβατών η οποία λειτουργεί αποκλειστικά µε ενέργεια εκτός της µυϊκής δύναµης, 

και της οποίας τη λειτουργία, εάν δεν είναι αυτόµατη, ελέγχει από απόσταση ο οδηγός ή µέλος του πληρώµατος. 

 

«Κάθισµα µε προτεραιότητα», κάθισµα µε συµπληρωµατικό χώρο για επιβάτη µειωµένης κινητικότητας και το οποίο φέρει σχετική σήµανση. 

 

«Κεκλιµένο επίπεδο», διάταξη για να γεφυρώνει το άνοιγµα µεταξύ του δαπέδου του διαµερίσµατος επιβατών και του εδάφους ή του 
πεζοδροµίου. Βρισκόµενη σε κατάσταση λειτουργίας της, περιλαµβάνει οποιαδήποτε επιφάνεια που µπορεί να κινηθεί στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης της ράµπας ή να είναι διαθέσιµη για χρήση µόνο όταν η ράµπα είναι σε αναπτυγµένη θέση, και πάνω στην οποία µια αναπηρική 
καρέκλα πρόκειται να µεταφερθεί. 

 

«Χωριστό διαµέρισµα», χώρος εντός του οχήµατος ο οποίος είναι δυνατόν να καταλαµβάνεται από επιβάτες ή πλήρωµα όταν χρησιµοποιείται 
το όχηµα, ο οποίος χωρίζεται από κάθε άλλο χώρο επιβατών ή πληρώµατος, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ένα χώρισµα επιτρέπει 
στους επιβάτες να βλέπουν εντός του άλλου χώρου επιβατών, και ο οποίος συνδέεται µε διάδροµο χωρίς θύρες. 
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«Θύρα επιβατών», µία θύρα επιβατών η οποία, υπό κανονικές συνθήκες, ανοίγει και κλείνει από τον οδηγό. 

 

"Φωτιζόµενη θύρα επιβατών ", µία διάταξη φωτισµού του οχήµατος που προορίζεται να φωτίζει το χώρο έξω από τις θύρες επιβατών και των 
τροχών. 

 

«Συρόµενη θύρα», µία θύρα η οποία µπορεί να ανοίγει ή να κλείνει µόνο συρόµενη κατά µήκος µιας ή περισσοτέρων ευθυγράµµων ή σχεδόν 
ευθυγράµµων τροχιών. 

 

"Μαλακό ελαστικό άκρο», ελαστικό τµήµα που τοποθετείται σε µια πόρτα, ειδικά σχεδιασµένο για να επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή ενός 
παγιδευµένου χεριού, χωρίς την πιθανότητα πρόκλησης ζηµιάς στο χέρι. Ελαστικές άκρες σχεδιασµένες για να αποτελέσουν µόνο φραγή για τις 
καιρικές συνθήκες, µπορεί να µην είναι ιδιαίτερα βαθιά ώστε να συµµορφώνεται. 

 

«∆ιάταξη παρεµπόδισης της εκκίνησης», µία αυτόµατη διάταξη η οποία εµποδίζει την εκκίνηση του οχήµατος. 

 

«Υπερκατασκευή», το µέρος του αµαξώµατος του οχήµατος το οποίο συµβάλλει στην αντοχή του οχήµατος σε περίπτωση ανατροπής. 

 

"Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος" η µέγιστη µάζα του οχήµατος δηλούµενη από τoν κατασκευαστή, ανάλογα µε  την 
κατασκευή και τις προδιαγραφές του. Χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της κατηγορίας του οχήµατος. 

 

«Χρήστης αναπηρικής πολυθρόνας», άτοµο που λόγω αναπηρίας ή ειδικών αναγκών, χρησιµοποιεί αναπηρική πολυθρόνα για τη µετακίνησή 
του. 

 



52α ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52α Ανατροπή   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η ενότητα αυτή δεν αφορά σε όχηµα της κατηγορίας Β, µε 
λιγότερους από 17 καθήµενους  

Το όχηµα πρέπει να συνοδεύεται µε την εξής τεκµηρίωση: 

•Πιστοποίηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό 107.02 
ΟΕΕ/ΟΗΕ 

•Πιστοποίηση σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/85EΚ 

•Ένα πρακτικό υπολογισµού (µε βάση την φυσική δοκιµή 
ευστάθειας), επικυρωµένο από εγκριτική αρχή, µε βάση τη 
µέθοδο που περιγράφεται στον Κανονισµό 107.02 
ΟΕΕ/ΟΗΕ 

ή 

•Για τα µονώροφα οχήµατα, µια εγκατεστηµένη 
ηλεκτρονική σταθερότητας πιστοποιηµένη σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό 13.11 ΟΕΕ/ΟΗΕ 

1.Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από µια επιτυχηµένη δοκιµή κλίσης, 
που καλύπτουν όλα τα παρόντα χαρακτηριστικά. 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52β Αντοχή της υπερκατασκευής   107.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 
Κλάσεις ΙΙ & ΙΙΙ 

Απαιτούµενη Τεκµηρίωση Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να 
συνοδεύεται από ένα από τα ακόλουθα: 

•Πιστοποίηση σύµφωνα µε τον Καν. 66 
ΟΕΕ/ΟΗΕ 

•Ένα πρακτικό δοκιµής από την τεχνική 
υπηρεσία που να καλύπτει τις τεχνικές 
απαιτήσεις του Καν. 66 ΟΕΕ/ΟΗΕ  

•Πιστοποίηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
107.02 του ΟΕΕ/ΟΗΕ 

•Πιστοποίηση σύµφωνα µε την οδηγία 
2001/85/ΕΚ 

1.Το όχηµα που παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από 
επαρκή έγγραφα αποδεικτικά της αντοχής της υπερκατασκευής 

 



52γ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52γ ∆ιαθέσιµος χώρος των επιβατών   107.02 Κλάσεις Ι, ΙΙ, Α 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Πρέπει να υπάρχουν επαρκή καθίσµατα και, επιπλέον, 
επαρκής χώρος για όρθιους επιβάτες. 

Σηµείωση 1: Αυτός ο αριθµός µπορεί, στα οχήµατα της 
Κλάσης I, εκτός του άνω ορόφου, να µειωθεί κατά 10%. 

Σηµείωση 2: "Συνολική επιφάνεια του χώρου επιβατών 
και του πληρώµατος" είναι το εµβαδόν του συνολικού 
χώρου της καµπίνας επιβατών, (µετρούµενο κατά µήκος 
µεταξύ του πίνακα οργάνων του ταµπλό που βλέπει προς 
το θάλαµο επιβατών έως την επιφάνεια του πίσω µέρους 
του τελευταίου καθίσµατος των επιβατών, και κατά 
πλάτος, µεταξύ των εσωτερικών επιφανειών των απέναντι 
πλευρικών τοιχωµάτων του οχήµατος), αφαιρούµενων των 
επιφανειών των ακόλουθων χώρων: 

  α) Του εµβαδού του διαµερίσµατος του οδηγού. 

  β) το εµβαδόν των βαθµίδων στις θύρες και το εµβαδόν 
οποιασδήποτε άλλης βαθµίδας πατήµατος κάτω των 300 
mm, και το εµβαδόν που καταλαµβάνεται από τη θύρα και 
το µηχανισµό της όταν λειτουργεί, 

  γ) Η περιοχή οποιουδήποτε τµήµατος υπεράνω του 
οποίου η καθαρή κάθετη απόσταση είναι µικρότερη από 
1350 mm µετρούµενη από το πάτωµα ανεξάρτητα από τα 
επιτρεπόµενα παρεµβαλλόµενα στοιχεία που προβλέπονται 
στην ενότητα 52ιστ.(Στην περίπτωση των οχηµάτων της 
κλάσης Α ή Β, η διάσταση αυτή µπορεί να µειώνεται σε 

1.Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθµός θέσεων 
καθήµενων επιβατών, που προορίζονται για χρήση, ενώ το όχηµα 
βρίσκεται σε κίνηση, (πλην των πτυσσόµενων καθισµάτων), τα 
οποία πληρούν τις απαιτήσεις της ενότητας 52ιστ, σε κάθε όροφο, 
τουλάχιστον ίσο µε τον αριθµό των τετραγωνικών µέτρων του 
συνολικού εµβαδού του δαπέδου του ορόφου αυτού που 
διατίθεται για τους επιβάτες και το πλήρωµα (αν υπάρχει) 
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο 
αριθµό (Βλ. Σηµειώσεις 1 & 2). Στην περίπτωση σχολικών 
µεταφοράς νηπίων, πρέπει να υπάρχει κάθισµα συνοδού. 

2.Για τις κατηγορίες οχηµάτων I και Α πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον 0,125 τετραγωνικά µέτρα του «διαθέσιµου χώρου" 
ανά όρθιο επιβάτη που σηµαίνεται στο όχηµα σύµφωνα µε την 
απαίτηση 1 της ενότητας 52δ (Βλ. Σηµειώσεις 3 & 4). 

3.Για οχήµατα Κλάσης ΙΙ πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 0,15 
τετραγωνικά µέτρα του «διαθέσιµου χώρου" ανά όρθιο επιβάτη 
που σηµαίνεται στο όχηµα σύµφωνα µε την απαίτηση 1 της 
ενότητας 52δ (Βλ. Σηµειώσεις 3 & 4). 
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2 από 4                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52γ ∆ιαθέσιµος χώρος των επιβατών   107.02 Κλάσεις Ι, ΙΙ, Α 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1200 mm). 

  δ) Για τα αρθρωτά οχήµατα, το εµβαδόν οποιουδήποτε 
µέρους του οχήµατος στο οποίο η πρόσβαση στους 
επιβάτες, απαγορεύεται, όπως ορίζεται στο σηµείο 4 της 
ενότητας 52κε. 

  ε) Το εµβαδόν οποιουδήποτε χώρου που προορίζεται 
µόνον για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή αποσκευών. 

  στ) Το εµβαδόν που απαιτείται ως ελεύθερος χώρος 
εργασίας σε θυρίδες σερβιρίσµατος. 

  ζ) Το εµβαδόν του δαπέδου που καταλαµβάνεται από 
οποιοδήποτε κλιµακοστάσιο, ηµικλιµακοστάσιο, 
κλιµακοστάσιο επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένης και 
της επιφάνειας οποιασδήποτε βαθµίδας. 

Σηµείωση 3: Στην περίπτωση ενός οχήµατος µε 
µεταβλητή χωρητικότητα καθισµάτων (δηλαδή 
αναδιπλούµενα καθίσµατα, χώρο για αναπηρικές καρέκλες 
για διπλή χρήση κλπ), ο χώρος που διατίθεται για τους 
όρθιους επιβάτες πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε µία 
από τις παραλλαγές που δηλώνονται (βλ. ενότητα 52δ), 
όπως ισχύει κατά περίπτωση, και να σηµαίνονται  επί του 
οχήµατος. 

Σηµείωση 4: Ο «διαθέσιµος χώρος» για τους όρθιους 
επιβάτες, είναι το «Συνολικό εµβαδόν δαπέδου που 
διατίθενται για τους επιβάτες και το πλήρωµα», 



52γ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52γ ∆ιαθέσιµος χώρος των επιβατών   107.02 Κλάσεις Ι, ΙΙ, Α 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

αφαιρούµενων των επιφανειών των ακόλουθων χώρων: 

  α) Το εµβαδόν όλων των µερών του δαπέδου µε διαµήκη 
κλίση που υπερβαίνει το 8% ή 5% στην περίπτωση της 
κάθετης προς το διαµήκη άξονα συµµετρίας του οχήµατος. 

   β) Το εµβαδόν όλων των µερών που δεν είναι 
προσπελάσιµα για τους όρθιους επιβάτες όταν είναι 
κατειληµµένες όλες οι θέσεις. (µε εξαίρεση τα πτυσσόµενα 
καθίσµατα). 

   γ) Το εµβαδόν όλων των µερών όπου το καθαρό ύψος 
υπεράνω του δαπέδου είναι µικρότερο του ύψους του 
διαδρόµου που ορίζεται στην ενότητα 52ιγ, σηµεία 1, 2, ή 
3 ανάλογα µε την περίπτωση (οι χειρολαβές δεν 
λαµβάνονται υπόψη). 

  δ) το εµβαδόν εµπρός από ένα εγκάρσιο κάθετο επίπεδο 
που διέρχεται από το κέντρο της επιφάνειας του 
καθίσµατος του οδηγού (την πιο πίσω θέση του), 

  ε) Ο χώρος σε απόσταση 300 mm µπροστά από όλα τα µη 
αναδιπλούµενα καθίσµατα, εκτός από την περίπτωση των 
καθισµάτων που βρίσκεται πάνω από το θόλο τροχού 
οπότε η διάσταση αυτή µπορεί να µειωθεί σε 225 mm. 

  στ) Ο χώρος που καλύπτεται από ένα πτυσσόµενο 
κάθισµα και 300 mm µπροστά από το αναδιπλούµενο 
κάθισµα, κατά τον υπολογισµό της κατάστασης του 
µειωµένου αριθµού των ορθίων, εκτός από την περίπτωση 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52γ ∆ιαθέσιµος χώρος των επιβατών   107.02 Κλάσεις Ι, ΙΙ, Α 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

των καθισµάτων που βρίσκονται κατά την έννοια του 
µήκους του οχήµατος πάνω από το θόλο των τροχών, όπου 
µπορεί η διάσταση αυτή να µειώνεται σε 225 χιλιοστά. 

   ζ) Οποιαδήποτε επιφάνεια, επί της οποίας δεν είναι 
δυνατόν να τοποθετηθεί ορθογώνιο παραλληλόγραµµο 
διαστάσεων 400 mm Χ 300 mm. 

   η) Στα οχήµατα της Κλάσης II, οποιαδήποτε άλλη 
περιοχή εκτός του διαδρόµου και / ή, µια περιοχή που δεν 
υπερβαίνει το χώρο που προβλέπεται για δύο διπλά 
καθίσµατα. 

   θ) Οποιαδήποτε περιοχή στον επάνω όροφο διώροφων 
οχηµάτων. 

   ι) Η επιφάνεια του χώρου για αναπηρικές πολυθρόνες, 
όταν θεωρείται ότι είναι κατειληµµένοι από χρήστη 
αναπηρικού αµαξιδίου. 

  ια) Η επιφάνεια του κάθε χώρου αναπηρικού αµαξιδίου 

που προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για τη χρήση των 
αναπηρικών αµαξιδίων χρήστης. 

 



52δ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52δ Σήµανση των οχηµάτων   107.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Η επιθεώρηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι υπάρχουν όλες οι 
σχετικές σηµάνσεις πληροφοριών για την ασφάλεια είναι 
πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα. 

Σηµείωση 1: Για το µέγιστο αριθµό των ορθίων, 
ανατρέξτε στην επιφάνεια που διατίθεται για το τµήµα των 
επιβατών και στην τεκµηρίωση των κατασκευαστών 

Σηµείωση 2: Ο αριθµός των θέσεων καθηµένων 
περιλαµβάνει όλα τα καθίσµατα που έχουν σχεδιαστεί για 
χρήση όταν το όχηµα βρίσκεται σε κίνηση, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν όσων έχουν σηµανθεί για 
χρήση µόνο από το πλήρωµα, αλλά δεν περιλαµβάνει τον 
οδηγό. 

Σηµείωση 3: Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παρέχει 
επαρκή τεκµηρίωση του υπολογισµού που 
χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό του πιο πάνω 
βάρους των αποσκευών. 

Σηµείωση 4: Η σήµανση «Έξοδος Κινδύνου» µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως γενική σήµανση για κάθε έξοδο 
κινδύνου. Κάθε έξοδος, όπως ορίζεται στο παρόν 
εγχειρίδιο µπορεί να επισηµαίνεται ως τέτοια, δηλαδή 
Θύρα Κινδύνου, Παράθυρο Κινδύνου, Καταπακτές 
∆ιαφυγής κ.α. 

Σηµείωση 5: ∆ιαθέτει «σφυριά θραύσεως κρυστάλλων». 

  

1. Το όχηµα πρέπει να φέρει σαφή επισήµανση, σε σαφώς ορατή 
εσωτερική θέση, κοντά στην εµπρόσθια θύρα, µε χαρακτήρες ή 
εικονογράµµατα ύψους τουλάχιστον 15 mm και αριθµούς ύψους 
τουλάχιστον 25 mm, µε τις ακόλουθες πληροφορίες. (βλ. 
Σηµείωση 1) 

  • Το µέγιστο αριθµό των καθισµάτων του οχήµατος που έχει 
σχεδιαστεί για να µεταφέρει το όχηµα (βλ. Σηµείωση 2) 

  • Το µέγιστο αριθµό των όρθιων, εφόσον υπάρχει, το όχηµα έχει 
που το όχηµα έχει σχεδιαστεί να µεταφέρει. 

  • Το µέγιστο αριθµό των αναπηρικών αµαξιδίων τις οποίες το 
όχηµα έχει σχεδιαστεί να µεταφέρει, εφόσον προβλέπεται. 

2.  Όταν ένα όχηµα έχει χώρους αποσκευών µη προσβάσιµους από 
το εσωτερικό του οχήµατος, ή είναι κατάλληλα εξοπλισµένο για 
τη µεταφορά αποσκευών στην οροφή, στο όχηµα πρέπει να 
υπάρχουν ευκρινείς επισηµάνσεις (µε γράµµατα ή 
εικονογράµµατα ύψους τουλάχιστον 10 mm, και αριθµούς ύψους 
τουλάχιστον 12 mm) στο χώρο του οδηγού µε τη µάζα των 
αποσκευών που µπορούν να µεταφερθούν όταν το όχηµα είναι 
φορτωµένο µε το µέγιστο αριθµό επιβατών και πληρώµατος, και 
το βάρος του οχήµατος δεν υπερβαίνει την µέγιστη αποδεκτή 
µάζα, ή την αποδεκτή µάζα σε κάθε άξονα (βλ. Σηµείωση 3). 

3. Όλες οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισηµαίνονται εντός και 
εκτός του οχήµατος από µια επιγραφή που λέει «Έξοδος 
Κινδύνου» (βλ. Σηµείωση 4). 



52δ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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4.  Όλα χειριστήρια έκτακτης ανάγκης των θυρών επιβατών και 
των εξόδων κινδύνου πρέπει να επισηµαίνονται µε αυτή την 
ονοµασία εντός και εκτός του οχήµατος, είτε µε 
αντιπροσωπευτικό σύµβολο είτε µε ευανάγνωστη επιγραφή (βλ. 
Σηµείωση 5). 

5.  Όλα τα χειριστήρια έκτακτης ανάγκης των θυρών επιβατών και 
των εξόδων κινδύνου πρέπει να φέρουν επισήµανση, πάνω ή σε 
κοντινή σε αυτά απόσταση, µε τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω 
χειριστηρίου, συµπεριλαµβανοµένων των οδηγιών λειτουργίας 
τους, π.χ. «Σπρώξτε», επισηµασµένο σε ένα συγκεκριµένο µέρος 
της πόρτας. 

 



52ε ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ε Πυροπροστασία   107.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Το όχηµα πρέπει να ελέγχεται προκειµένου να 
εξασφαλισθεί ότι, στο µέτρο του δυνατού, ότι έχουν 
ληφθεί επαρκείς προφυλάξεις έναντι του κινδύνου της 
πυρκαγιάς κατά την κατασκευή του οχήµατος. 

Σηµείωση 1: Σε περίπτωση που υπάρχουν αµφιβολίες για 
την καταλληλότητα των υλικών, πρέπει να τεκµηριωθεί η 
συµµόρφωση των υλικών από τον κατασκευαστή τους, ή 
το ίδιο υλικό να χρησιµοποιείται στο χώρο του κινητήρα, 
ενός εγκεκριµένου οχήµατος σύµφωνα µε την 2001/85 ΕΚ 
/ 107: 02 ΟΕΕ/ΟΗΕ 

Σηµείωση 2: Αυτό µπορεί να είναι, είτε µε την ύπαρξη 
κατάλληλης εξόδου του διαµερίσµατος του κινητήρα ή µε 
την τοποθέτηση στραγγιστικού στοµίου. 

Σηµείωση 3: Παραδείγµατα τέτοιων πηγή θερµότητας 
είναι  µια διάταξη που είναι σχεδιασµένη για να απορροφά 
την ενέργεια που ελευθερώνεται όταν το όχηµα κατέρχεται 
µια µακρά κατωφέρεια, π.χ. επιβραδυντής ή η διάταξη 
θέρµανσης του εσωτερικού του σώµατος, εκτός από τη 
διάταξη που λειτουργεί µε κυκλοφορία θερµού νερού 

Σηµείωση 4: Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, 
εύφλεκτο υλικό θεωρείται εκείνο το οποίο δεν είναι 
µελετηµένο να αντέχει σε θερµοκρασίες που µπορούν να 
σηµειωθούν στη θέση αυτή. 

Σηµείωση 5: Ακόµη κι αν υπάρχουν µονωτικά -
στεγανωτικά γενικού τύπου µεταξύ των αρµών των 

1. Το όχηµα δεν πρέπει να έχει κανένα εύφλεκτο υλικό, ή / και 
υλικό που ενδέχεται να διαποτιστεί από καύσιµο, λιπαντικό ή 
άλλο καύσιµο υλικό στο χώρο της µηχανής, εκτός αν το υλικό 
καλύπτεται από αδιάβροχο κάλυµµα (βλ. Σηµείωση 1). 

2. Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση καυσίµου, λιπαντικού 
ελαίου ή οιουδήποτε άλλου καύσιµου υλικού σε οποιοδήποτε 
µέρος του διαµερίσµατος του κινητήρα, (βλ. Σηµείωση 2). 

3. Μεταξύ του κινητήρα και του υπόλοιπου οχήµατος πρέπει να 
τοποθετείται ένα χώρισµα από πυράντοχο υλικό. Όλες οι 
πακτώσεις, οι σύνδεσµοι κ.λπ. που χρησιµοποιούνται στο χώρισµα 
αυτό πρέπει να είναι πυράντοχα. 

4. Ένα πυράντοχο χώρισµα πρέπει να τοποθετείται µεταξύ κάθε 
πηγής θερµότητας, διαφορετικής από τον κινητήρα, και το 
υπόλοιπο του οχήµατος (βλ. Σηµείωση 3) 

5. Οποιαδήποτε συσκευή θέρµανσης (που λειτουργεί εκτός από το 
ζεστό νερό) στο εσωτερικό του θαλάµου επιβατών θα πρέπει να 
περιβάλλεται από υλικό, σχεδιασµένο να αντέχει στις 
θερµοκρασίες που δηµιουργούνται από τη συσκευή. 

6. Εύφλεκτα υλικά σε απόσταση µικρότερη από 100 mm από το 
σύστηµα εξάτµισης, και οποιοσδήποτε υψηλής τάσης ηλεκτρικός 
εξοπλισµός ή άλλη σηµαντική πηγή θερµότητας, πρέπει να είναι 
επαρκώς µονωµένα (βλ. Σηµείωση 4) 

7. Το σύστηµα εξάτµισης ή άλλες σηµαντικές πηγές θερµότητας 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή θωράκιση -µόνωση, προκειµένου να 



52ε ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ε Πυροπροστασία   107.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ2, Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

κινούµενων µερών, απαιτούνται στεγανώσεις για γράσο 

 

αποφευχθεί η επαφή τους µε γράσο ή άλλα εύφλεκτα υλικά (Βλ. 
Σηµείωση 4 & 5) 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52στ Ηλεκτρικός Εξοπλισµός   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Συσσωρευτές (Μπαταρίες) 

Η επιθεώρηση γίνεται για να διασφαλιστεί η σωστή 
τοποθέτηση των συσσωρευτών στα οχήµατα καθώς και ότι 
οι ακροδέκτες τους είναι προστατευµένοι.  

Σηµείωση 1: Για την πρόσβαση µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν εργαλεία.  

Ηλεκτρικός Εξοπλισµός και Καλωδιώσεις. 

Η επιθεώρηση πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα ηλεκτρικά 
καλώδια είναι τα κατάλληλα για τη χρήση που 
προορίζονται, ότι είναι µονωµένα, ασφαλισµένα και όπου 
απαιτείται προστατευµένα, καθώς και πως όλα τα 
απαραίτητα κυκλώµατα περιέχουν µια ασφάλεια, και κάθε 
κύκλωµα πάνω από το 100 volts RMS είναι κατάλληλα 
προστατευµένο.  

Σηµείωση 2: Στο χώρο του κινητήρα, πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε τα καλώδια και ο 
ηλεκτρολογικός εξοπλισµός να αντέχουν στη θερµοκρασία 
του περιβάλλοντος και στις επιπτώσεις από τυχόν ρύπους.  

Σηµείωση 3: Ο έλεγχος αυτός είναι για εµφανή σηµάδια 
της καταλληλότητας ή µη ενός καλωδίου.  

Σηµείωση 4: Μπορούν, ωστόσο, να προστατεύονται µε 
κοινή ασφάλεια ή κοινό διακόπτη κυκλώµατος, υπό τον 
όρο ότι η ένταση να µην υπερβαίνει την ονοµαστική 

Συσσωρευτές (Μπαταρίες) 

1. Όλοι οι συσσωρευτές (µπαταρίες) πρέπει να είναι 
ασφαλισµένοι, και εύκολα προσβάσιµοι (βλ. Σηµείωση 1)  

2. Ο χώρος του συσσωρευτή πρέπει να διαχωρίζεται από την 
καµπίνα του οδηγού και των επιβατών, και να αερίζεται από τον 
εξωτερικό αέρα.  

3. Όλοι οι ακροδέκτες του συσσωρευτή πρέπει να 
προστατεύονται από βραχυκύκλωµα, µε την τοποθέτηση 
µεµονωµένων προστατευτικών καλυµµάτων.  

Ηλεκτρικός Εξοπλισµός και Καλωδιώσεις 

4. Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι καλά µονωµένα. Τα καλώδια 
και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός πρέπει να αντέχουν στις 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας στις οποίες εκτίθενται (βλ.  
Σηµείωση 2). 

5. Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι κατάλληλα για το ρεύµα που 
τα διατρέχει, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο εγκατάστασής τους 
και τη µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος (βλ. Σηµείωση 3)  

6. Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα, εκτός του κυκλώµατος της 
τροφοδοσίας του εκκινητή, του κυκλώµατος ανάφλεξης 
(επιβαλλόµενη ανάφλεξη), των αναφλεκτήρων, της διάταξης 
παύσης του κινητήρα, του κυκλώµατος φόρτισης και γείωσης του 
συσσωρευτή, πρέπει να διαθέτουν ασφάλειες ή διακόπτες 
κυκλώµατος (βλ. Σηµειώσεις 4, 5 & 6).  
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 
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 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

έντασή τους.  

Σηµείωση 5: Στοιχεία ότι προστατεύονται όλα τα 
απαιτούµενα κυκλώµατα, µπορούν να δοθούν υπό τη 
µορφή δήλωσης του κατασκευαστή, διαγράµµατος 
καλωδιώσεων κλπ., και µετά από οπτικό έλεγχο για 
εµφανή απροστάτευτα κυκλώµατα.  

Σηµείωση 6: Σε περίπτωση που ενσωµατώνονται 
ηλεκτρονικά, αυτά τα κυκλώµατα µπορεί να 
προστατεύονται από διατάξεις µέσα στο ηλεκτρονικό 
εξάρτηµα ή σύστηµα. Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να 
δοθεί από τον κατασκευαστή βεβαίωση σχετικά µε τη 
λειτουργία του συστήµατος.  

Σηµείωση 7: Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τα 
κυκλώµατα ανάφλεξης υψηλής τάσης ή για τα αυτοτελή 
κυκλώµατα µέσα σε µια µονάδα εξοπλισµού του 
οχήµατος. 

Σηµείωση 8: Ένα συµβατός διακόπτης πρέπει να είναι 
ικανός να αποσυνδέσει όλα αυτά τα κυκλώµατα από την 
κύρια συσκευή ηλεκτρικής παροχής, σε κάθε πόλο αυτής 
της παροχής, η οποία δεν διαθέτει γείωση, και πρέπει να 
τοποθετείται εντός του οχήµατος σε θέση εύκολα 
προσβάσιµη από τον οδηγό, µε την προϋπόθεση ότι ο 
διακόπτης δε θα µπορεί να αποσυνδέσει οιοδήποτε 
ηλεκτρικό κύκλωµα που τροφοδοτεί τους υποχρεωτικούς 
εξωτερικούς φανούς του οχήµατος. 

7. Τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να είναι καλά προστατευµένα 
και ασφαλώς τοποθετηµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
µπορούν να υποστούν ζηµιά λόγω κοπής, τριβής ή φθοράς.  

8. Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να είναι τοποθετηµένα έτσι 
ώστε κανένα τµήµα τους να µην έρχεται σε επαφή µε 
οποιαδήποτε σωλήνωση καυσίµου ή οποιοδήποτε µέρος του 
συστήµατος εξάτµισης, ή να υποβάλλεται σε υπερβολική 
θερµότητα, εκτός εάν προβλεφθεί και παρέχεται κατάλληλη 
ειδική µόνωση και προστασία, όπως για παράδειγµα σε µια 
ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα εξάτµισης.  

9. Όλα τα κυκλώµατα, όπου η τάση υπερβαίνει το 100 Volts 
RMS (µέση τετραγωνική ρίζα) πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε 
συµβατό χειροκίνητο διακόπτη αποµόνωσης. (βλ. Σηµειώσεις 7 
& 8) 
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Η επιθεώρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής 
χώρος για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων και κουτιών 
Πρώτων Βοηθειών. 

Σηµείωση 1: dm3 = 1000 κυβικά εκατοστά. 

Σηµείωση 2: Ο χώρος τοποθέτησης µπορεί να είναι είτε 
ένα σηµείο στον ανοιχτό χώρο είτε µια εσοχή σε αυτόν ή 
ένα κουτί µε διαστάσεις τέτοιες που να επιτρέπει την 
τοποθέτηση ενός πυροσβεστήρα ή ενός κιβωτίου πρώτων 
βοηθειών. 

Σηµείωση 3: Η σήµανση που υποδεικνύει το σηµείο που 
είναι τοποθετηµένοι ο πυροσβεστήρας και το κιβώτιο 
πρώτων βοηθειών, χρησιµοποιείται µόνο στην περίπτωση 
που δεν είναι άµεσα ορατά. 

Μονώροφα Οχήµατα 

Στο χώρο πρέπει να προβλέπεται θέση για την τοποθέτηση 
τουλάχιστον ενός πυροσβεστήρα σε σηµείο κοντά στο κάθισµα 
του οδηγού. Στα οχήµατα της κλάσης Α ή Β, ο χώρος πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 8 dm3 και στα οχήµατα της κατηγορία I, II ή III, 
να είναι τουλάχιστον 15 dm3. (βλ. Σηµειώσεις 1 & 2) 

∆ιώροφα οχήµατα 

Στο χώρο πρέπει να προβλέπεται µία θέση για την τοποθέτηση  
ενός πυροσβεστήρα σε σηµείο κοντά στο κάθισµα του οδηγού και 
ενός δεύτερου στον δεύτερο όροφο του οχήµατος. Κάθε χώρος 
τοποθέτησης πυροσβεστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 dm3. 

Όλες οι Κλάσεις 

Στο χώρο πρέπει να προβλέπεται και θέση για την τοποθέτηση 
ενός ή περισσότερων κιβωτίων πρώτων βοηθειών. Ο χώρος αυτός, 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 dm3, η δε ελάχιστη διάστασή του 
πρέπει να είναι τουλάχιστον  80 mm (βλ. Σηµειώσεις 1 & 2) 

Στην περίπτωση που ένας πυροσβεστήρας ή ένα κιβώτιο πρώτων 
βοηθειών είναι τοποθετηµένα σε µη ορατό σηµείο (π.χ. µέσα σε 
εσωτερικό ερµάριο ή πίσω από εύθραυστο ύαλο), τότε πρέπει να 
υπάρχει σήµανση και όπου απαιτείται µέσα για την εξαγωγή τους 
(βλ. Σηµείωση 3) 
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 Η επιθεώρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι το όχηµα διαθέτει 
τον απαιτούµενο αριθµό θυρών επιβατών  / θυρών 
κινδύνου και λοιπών εξόδων κινδύνου, 
συµπεριλαµβανοµένης της σωστής θέσης τους εντός του 
οχήµατος. 

Σηµείωση 1: Αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη θύρας στην 
οπίσθια όψη του οχήµατος για χρήση της από επιβάτες µε 
αναπηρικό αµαξίδιο, ή των θυρών επιβατών στην οπίσθια 
όψη του οχήµατος κατηγορίας Α ή Β, ή την ύπαρξη µιας ή 
περισσότερης θύρας επιβατών στην αντίθετη πλευρά των 
οχηµάτων στην περίπτωση που αυτά είναι σχεδιασµένα για 
χρήση σε συνθήκες που απαιτούν τη φόρτωση / 
εκφόρτωση και στις δύο πλευρές. Παραδείγµατα τέτοιων 
περιπτώσεων είναι τα  οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε 
ελεγχόµενο χώρο αερολιµένα, τα οχήµατα για χρήση σε 
συστήµατα συνδυασµένων µεταφορών που χρησιµοποιούν 
πλατφόρµες νησίδες, ή τα οχήµατα που διασχίζουν τα 
σύνορα προς τις χώρες οι οποίες δεν οδηγούν στην ίδια 
πλευρά του δρόµου, όπως η χώρα στην οποία το όχηµα 
πρόκειται να αδειοδοτηθεί για εκµετάλλευση. Τα οχήµατα 
που είναι εξοπλισµένα κατά τον τρόπο αυτό, πρέπει να 
είναι εφοδιασµένα µε χειριστήρια τα οποία να επιτρέπουν 
στον οδηγό να εµποδίζει τη λειτουργία των θυρών οι 
οποίες δεν βρίσκονται σε χρήση. 

Σηµείωση 2: Εάν µία από αυτές τις δύο θύρες αποτελεί 
µέρος διπλής θύρας, η απόσταση αυτή µετράται µεταξύ 

Όλες οι κατηγορίες 

1. Τουλάχιστον δύο πόρτες πρέπει να υπάρχουν, οι οποίες να 
είναι, είτε δύο θύρες επιβατών, είτε µία θύρας επιβατών και µία 
θύρα κινδύνου. Κάθε διώροφο όχηµα πρέπει να διαθέτει δύο 
θύρες, στον κατώτερο όροφο (βλ. Σηµείωση 11) 

2. Οι θύρες επιβατών πρέπει να βρίσκονται στην πλευρά του 
οχήµατος που προσεγγίζει περισσότερο την πλευρά της οδού που 
αντιστοιχεί στην κατεύθυνση κυκλοφορίας της χώρας στην οποία 
το όχηµα πρόκειται να λάβει άδεια λειτουργίας 

Κλάσεις I, II, III και Α, Β που δεν συµµορφώνονται µε τις 
ενότητες 22 έως 25 

3. Μία τουλάχιστον θύρα επιβατών πρέπει να υπάρχει στο 
εµπρόσθιο ήµισυ του οχήµατος. (βλ. Σηµείωση 1) 

Αρθρωτά οχήµατα Κλάσης 1 

4. Το µπροστινό τµήµα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο θύρες 
επιβατών. Το πίσω τµήµα πρέπει να περιέχει µία τουλάχιστον 
θύρα επιβατών. 

Αρθρωτό όχηµα εκτός Κλάσης 1 

5. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µίας θύρας επιβατών σε κάθε 
τµήµα του οχήµατος 

Κλάσεις I, II, III 

6. Τα µονώροφα οχήµατα και ο κάτω όροφος των διώροφων 
οχηµάτων, πρέπει να έχουν ως ελάχιστη απόσταση µεταξύ των 
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των δύο θυρών που απέχουν περισσότερο µεταξύ τους. 
Σηµείωση 3: Για τους σκοπούς της παρούσας απαίτησης, 
οι θύρες επιβατών µε µηχανοκίνητο σύστηµα ελέγχου δεν 
θεωρούνται θύρες κινδύνου, εκτός εάν µπορούν να είναι 
και χειροκίνητες, όταν το σύστηµα ελέγχου έκτακτης 
ανάγκης έχει ενεργοποιηθεί. 

Σηµείωση 4: Οι καταπακτές διαφυγής υπολογίζονται µόνο 
ως µία από τις ανωτέρω αναφερόµενες εξόδους κινδύνου. 
Σηµείωση 5: Κάθε άκαµπτο τµήµα ενός αρθρωτού 
οχήµατος αντιµετωπίζεται ως χωριστό όχηµα για τον 
καθορισµό του κατώτατου αριθµού και της θέσης των 
εξόδων. Το πέρασµα που συνδέει µεταξύ τους, δεν 
θεωρείται ως έξοδος. Ο αριθµός επιβατών καθορίζεται για 
κάθε άκαµπτο τµήµα. Το επίπεδο το οποίο περιέχει τον 
οριζόντιο άξονα της άρθρωσης µεταξύ ενωµένων 
άκαµπτων τµηµάτων του οχήµατος, και κάθετα προς το 
διαµήκη άξονα του οχήµατος, όταν κινείται ευθεία, 
θεωρείται το σύνορο µεταξύ των τµηµάτων. 

Σηµείωση 6: Τα διαµερίσµατα τουαλέτας και µαγειρείου 
δεν θεωρούνται χωριστά διαµερίσµατα για τον καθορισµό 
του αριθµού των εξόδων κινδύνου. 

Σηµείωση 7: Μια διπλή θύρα επιβατών υπολογίζεται ως 
δύο θύρες, και κάθε διπλό ή πολλαπλό παράθυρο ως δύο 
παράθυρα κινδύνου. 

Σηµείωση 8: Εάν η πρόσβαση στη θύρα επιβατών 

δύο θυρών τους, τόση ώστε η απόσταση µεταξύ των εγκαρσίων 
επιπέδων που διέρχονται από το κέντρο της επιφανείας τους να 
µην είναι µικρότερη από το 40% του συνολικού µήκους του 
χώρου επιβατών. 

7. Τα διώροφα οχήµατα µπορούν, εναλλακτικά για τις παραπάνω 
απαιτήσεις, να έχουν ως ελάχιστη απόσταση διαχωρισµού των 
θυρών τους το 25% του συνολικού µήκους του χώρου επιβατών. 
Αυτό δεν ισχύει εφόσον δύο θύρες είναι τοποθετηµένες σε 
διαφορετικές πλευρές του οχήµατος. (Βλ. Σηµείωση 2) 

8. Το αρθρωτό όχηµα πρέπει να διαθέτει δύο θύρες σε κάθε 
διαφορετικό τµήµα, διαχωρισµένες έτσι ώστε η απόσταση µεταξύ 
των θυρών να µην είναι µικρότερη από το 40 % του συνολικού 
µήκους του συνολικού θαλάµου επιβατών (όλα τα τµήµατα). 

Κλάση I & A 

9. Το όχηµα πρέπει να έχει τον ελάχιστο αριθµό των θυρών 
επιβατών σε σχέση µε τους επιβάτες που προσδιορίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Αριθµός επιβατών Αριθµός θυρών 

9-45 1 θύρα επιβατών 

46-100 2 θύρες επιβατών 

>100 4 θύρες επιβατών 

Κλάση IΙ 
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εµποδίζεται από ένα επιτρεπόµενο αναδιπλούµενο κάθισµα 
συνοδηγού, τότε η πόρτα δεν µπορεί να υπολογίζονται ως 
µία από τις εξόδους κινδύνου. 

Σηµείωση 9: Αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη θύρας ή 
άλλου εµποδίου µεταξύ του καθίσµατος του οδηγού και 
του διαµερίσµατος επιβατών, υπό τον όρο ότι το εµπόδιο 
αυτό µπορεί εύκολα να ελευθερωθεί από τον οδηγό σε 
περίπτωση ανάγκης. Μία θύρα οδηγού σε διαµέρισµα 
προστατευόµενο από εµπόδιο του είδους αυτού, δεν πρέπει 
να υπολογίζεται ως έξοδος επιβατών. 

Σηµείωση 10: Αυτές θα λειτουργούν ως θύρες επιβατών 
και ως θύρες κινδύνου για τον οδηγό και για δύο 
καθήµενους επιβάτες. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των 
ενοτήτων 52θ Θύρες επιβατών, 52ι Θύρες κινδύνου και 
52ιγ. Βαθµίδες δεν ισχύουν για αυτές τις θύρες. 

Σηµείωση 11: Οι έξοδοι που προβλέπονται για το 
διαµέρισµα οδηγού δεν υπολογίζονται ως µία από τις 
θύρες που απαιτούνται από το πρότυπο (1), ούτε ως µία 
από τις εξόδους που απαιτούνται από το πρότυπο (12) - 
εκτός και η θύρα του οδηγού συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις για µια θύρα κινδύνου υπό τον όρο, και ο 
χώρος που προορίζεται για το κάθισµα του οδηγού πρέπει 
να επικοινωνεί µε το κυρίως διαµέρισµα των επιβατών 
µέσω µιας κατάλληλης διόδου. Τέτοια απαίτηση θεωρείται 
ότι πληρείται εφόσον ο σχετικός ελεγκτής διαδρόµου (βλ. 
ενότητα 52Μ) µπορεί να κινηθεί χωρίς εµπόδια από το 

10. Το όχηµα πρέπει να έχει τον ελάχιστο αριθµό των θυρών 
επιβατών σε σχέση µε τους επιβάτες που προσδιορίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Αριθµός επιβατών Αριθµός θυρών 

9-70 1 θύρα επιβατών 

71-100 2 θύρες επιβατών 

>100 3 θύρες επιβατών 

Κλάσεις IΙΙ & Β 

11. Το όχηµα πρέπει να έχει τουλάχιστον µια θύρα επιβατών 

Όλες οι Κλάσεις 

12. Το όχηµα πρέπει να έχει τον ελάχιστο αριθµό εξόδων 
κινδύνου. Αυτές µπορεί να είναι οι θύρες, τα παράθυρα κινδύνου, 
οι καταπακτές διαφυγής, ή για τον άνω όροφο η σκάλα 
ενδοεπικοινωνίας. Οι απαιτούµενοι αριθµοί αναφέρονται 
παρακάτω:  (βλ. Σηµειώσεις 3 έως 8 και 11) 
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διάδροµο, µέχρι το εµπρόσθιο άκρο του ελεγκτή να φτάσει 
στο κατακόρυφο επίπεδο που εφάπτεται στο ακρότατο 
εµπρόσθιο σηµείο της πλάτης του καθίσµατος του οδηγού 
(το κάθισµα  βρίσκεται στο πιο πίσω µέρος της διαµήκους 
θέσης του) και, από αυτό το επίπεδο, ελεγκτήρας 
διαστάσεων 600x400mm θα πρέπει να µπορεί να κινηθεί 
προς τη θύρα κινδύνου προς την κατεύθυνση την οποία 
ένας επιβάτης που εγκαταλείπει το όχηµα αναµένεται να 
κινηθεί (βλ. Σχήµα 2), µε κάθισµα και τιµόνι 
προσαρµοσµένα στη µέση θέση τους. 

17-30 4 

31-45 5 

46-60 6 

61-75 7 

76-90 8 

91-110 9 

111-130 10 

>130 11 

(Για οχήµατα µε ανοικτό όροφο, η απαίτηση αυτή ικανοποιείται 
για τον εν λόγω όροφο, εάν ο κενός χώρος είναι ίσος µε τον 
αριθµό των εξόδων που διαθέτουν το προβλεπόµενο µέγεθος) 

Κλάσεις II, III & B Μονώροφα οχήµατα 

13. Το όχηµα πρέπει να έχει ελάχιστο αριθµό καταπακτών 
διαφυγής: 

Μέχρι και 50 επιβάτες               1 

Πάνω από 50 Επιβάτες              2 

Κλάσεις II, III & B ∆ιώροφα οχήµατα 

14. Το όχηµα πρέπει να έχει ελάχιστο αριθµό καταπακτών 
διαφυγής οροφής: 

Μέχρι και 50 επιβάτες στο άνω κατάστρωµα      1 
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Πάνω από 50 επιβάτες στο άνω κατάστρωµα      2 

Για όλες τις κατηγορίες 

15. Το διαµέρισµα του οδηγού πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση 
στο διάδροµο του οχήµατος ή επαρκείς εναλλακτικές εξόδους (βλ. 
Σηµείωση 9)  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις εναλλακτικών εξόδων είναι: 

α. Το διαµέρισµα του οδηγού πρέπει να έχει δύο εξόδους, όχι στην 
ίδια πλευρά του οχήµατος. 

β. Εάν µία από τις εξόδους είναι παράθυρο, πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των διαστάσεων των 
παραθύρων έκτακτης ανάγκης και της λειτουργία τους (όπως 
ορίζονται στο σχετικό τµήµα του παρόντος εγχειριδίου) 

Όλες οι Κλάσεις που υπάρχουν δύο καθίσµατα παραπλεύρως 
του οδηγού 

16. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο θύρες, όχι στην ίδια 
πλευρά του οχήµατος, στη διάθεση του οδηγού και των επιβατών 
στα δύο παράπλευρα καθίσµατα, ή πρέπει να υπάρχει πρόσβαση 
από τον κυρίως χώρο επιβατών που να συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις διαστάσεων για το διάδροµο της κατάλληλης 
αντίστοιχης κατηγορίας του οχήµατος) (βλ. Σηµείωση 10) 

17. Σε περίπτωση µη επαρκούς πρόσβασης στο χώρο των 
επιβατών, η πόρτα του οδηγού γίνεται δεκτή ως θύρα κινδύνου για 
τους καταλαµβάνοντες αυτά τα καθίσµατα, µε την προϋπόθεση ότι 
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είναι δυνατόν να κινηθεί ένας ελεγκτήρας από τα καθίσµατα των 
επιβατών προς το εξωτερικό του οχήµατος µέσα από την πόρτα 
του οδηγού. (Αυτό µπορεί να ελεγχθεί µε τη χρήση ενός 
ελεγκτήρα διαστάσεων 600x400mm. Η κατεύθυνση κίνησης του 
ελεγκτήρα είναι η κατεύθυνση προς την οποία ένας επιβάτης που 
εγκαταλείπει το όχηµα αναµένεται να κινηθεί. Ο ελεγκτήρας 
διατηρείται κατακόρυφος προς την κατεύθυνση της κίνησης) (βλ. 
Σηµείωση 11 & Σχήµα 1) 

Όλες οι κατηγορίες όπου υπάρχουν κατ 'ανώτατο όριο 5 
επιπλέον θέσεις σε ένα ξεχωριστό διαµέρισµα που περιέχει το 
κατάλυµα οδηγού. 

18. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία θύρα που να παρέχει 
πρόσβαση στο χώρο των επιβατών, η οποία να καλύπτει τις 
απαιτήσεις των διαστάσεων για µια έξοδο κινδύνου. 

Κλάσεις I, II, & III ή προαιρετικά για τις Κλάσεις Α & Β 
19. Οι έξοδοι πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε ο αριθµός τους 
σε κάθε µία από τις δύο πλευρές του οχήµατος να είναι 
ουσιαστικά ο ίδιος. Στην περίπτωση ενός διώροφου οχήµατος 
αυτό ισχύει για κάθε όροφο. 

20. Όταν υπάρχουν περισσότερες από µία έξοδοι στην ίδια πλευρά 
του οχήµατος, πρέπει να είναι κατάλληλα κατανεµηµένες κατά 
µήκος του οχήµατος. 

21. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία έξοδος κινδύνου 
τοποθετηµένη στην πίσω πλευρά ή στην εµπρόσθια πλευρά του 
οχήµατος αντίστοιχα. 
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Για τα οχήµατα της Κλάσης I και για τα οχήµατα µε ένα οπίσθιο 
µέρος τους µόνιµα αποκοµµένο από το χώρο των επιβατών, η 
απαίτηση αυτή πληρείται εφόσον υπάρχει µία καταπακτή 
κινδύνου που είναι σύµφωνη µε τα σηµεία 12 και 13 της 
παρούσας ενότητας. Στην περίπτωση ενός διώροφο οχήµατος, 
αυτό ισχύει µόνο για τον άνω όροφο. 

Οχήµατα Κλάσεων Α ή Β, που δεν συµµορφώνονται µε τα 
ανωτέρω 19 έως 21 

22. Οι έξοδοι πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να υπάρχει 
τουλάχιστον µία έξοδος σε κάθε πλευρά του οχήµατος.  

23. Τα τµήµατα προς τα εµπρός και προς τα πίσω του χώρου 
επιβατών, πρέπει να περιλαµβάνουν µια έξοδο. 

24. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία έξοδος στην εµπρός ή 
πίσω πλευρά, είτε να έχει τοποθετηθεί καταπακτή διαφυγής. 

25. Οι θύρες επιβατών τοποθετούνται στην πλευρά του οχήµατος 
που προσεγγίζει περισσότερο την πλευρά της οδού που 
αντιστοιχεί στην κατεύθυνση κυκλοφορίας της χώρας στην οποία 
το όχηµα πρόκειται να λάβει άδεια λειτουργίας, ή στην πίσω όψη 
του οχήµατος. 

Όλες οι Κλάσεις µε καταπακτές διαφυγής, εκτός των 
οχηµάτων Κλάσης Α ή Β, που συµµορφώνονται µε τα 
ανωτέρω πρότυπα 22 έως 25. 

26. Εάν υπάρχει µόνον µία καταπακτή, αυτή πρέπει να βρίσκεται 
στο µεσαίο τρίτο του χώρου επιβατών. Αν υπάρχουν δύο 
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καταπακτές, αυτές πρέπει να έχουν µεταξύ τους απόσταση 
τουλάχιστον 2 m µεταξύ των πλησιέστερων ακµών των 
ανοιγµάτων, επί µίας γραµµής παράλληλης προς τον διαµήκη 
άξονα του οχήµατος. 
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Ελεγκτής 600 mm Χ 400 mm 
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 Η επιθεώρηση αυτή έχει σα σκοπό να εξασφαλίζει ότι οι 
ελάχιστες διαστάσεις των θυρών επιβατών, η λειτουργία 
τους και η πρόσβαση σ’ αυτές, πληρούν τα απαιτούµενα 
πρότυπα. 

Η επιθεώρηση αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις των θυρών 
επιβατών αυτόµατης λειτουργίας 

Σηµείωση 1: Για τα οχήµατα της Κλάσης Α ή Β, το κάτω 
χώρισµα µπορεί να µετατοπιστεί οριζόντια σε σχέση µε το 
άνω χώρισµα, µε την προϋπόθεση ότι είναι προς την ίδια 
κατεύθυνση. 

Σηµείωση 2: Το ύψος εισόδου της θύρας επιβατών 
µετριέται ως η κάθετη απόσταση από το οριζόντιο 
προβολή του µέσου σηµείου του ανοίγµατος της θύρας και 
την άνω επιφάνεια της χαµηλότερης βαθµίδας. 

Σηµείωση 3: Το πλάτος της κάθε θύρας επιβατών µπορεί 
να µειωθεί κατά 100 χιλιοστά όταν η µέτρηση ληφθεί στο 
επίπεδο των χειρολαβών, και κατά 250 χιλιοστά σε 
περιπτώσεις όπου η προεξοχή των θόλων των τροχών, ή ο 
µηχανισµός αυτόµατου ή µε τηλεχειρισµό ελέγχου των 
θυρών, ή η απαιτούµενη κλίση του αλεξήνεµου. 

Σηµείωση 4: Οι διαστάσεις µπορούν να µειωθούν από µία 
ακτίνα στις γωνίες του ανοίγµατος που δεν υπερβαίνει τα 
150mm. Το πλάτος µπορεί να µειωθεί κατά 100 χιλιοστά 
όταν η µέτρηση ληφθεί στο επίπεδο των χειρολαβών, και 
κατά 250 χιλιοστά σε περιπτώσεις όπου η προεξοχή των 
θόλων των τροχών, ή ο µηχανισµός αυτόµατου ή µε 
τηλεχειρισµό ελέγχου των θυρών, ή η απαιτούµενη κλίση 

∆ιαστάσεις των θυρών επιβατών 

Κλάσεις I, II, III ή κατ’ επιλογήν για την κατηγορία Α ή Β 

1. Το άνοιγµα των θυρών επιβατών πρέπει να επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση, κατάλληλου ελεγκτή που ορίζεται στο Σχήµα 1. 
(βλ. Σηµείωση 1) 

Κλάση Α ή Β ως εναλλακτική λύση στην RS1 

2. Το ελάχιστο ύψος εισόδου της θύρας επιβατών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον: (βλ. Σηµείωση 2) 

Κλάση Α       1650 χιλιοστά 

Κλάση Β        1500 χιλιοστά 

3. Έλεγχος του πλάτος της θύρας επιβατών ότι είναι τουλάχιστον: 
(βλ. Σηµείωση 3) 

Μονή θύρα                                650 χιλιοστά 

∆ιπλή θύρα                              1200 χιλιοστά 

Για την Κλάση οχηµάτων Β µε ύψος ανοίγµατος µεταξύ 1400 & 
1500 χιλιοστών            750 χιλιοστά 

Οχήµατα Κλάσης Β µε µέγιστη τεχνικώς επιτρεπόµενη µάζα που 
δεν υπερβαίνουν τους 3,5 τόνους και µέχρι 12 καθίσµατα 
επιβατών και στα οποία κάθε κάθισµα έχει ανεµπόδιστη 
πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον θύρες. Μπορούν εναλλακτικά των 
σηµείων 1-3 να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας ενότητας. 

4. Το ύψος του ανοίγµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1100 
χιλιοστά. Αυτό µπορεί να µειωθεί µε στρογγύλευµα των γωνιών 
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του αλεξήνεµου. 

Σηµείωση 5: (Αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη µέσα στο 
κλιµακοστάσιο, όταν η πόρτα είναι κλειστή, του 
µηχανισµού λειτουργίας της θύρας και άλλου εξοπλισµού 
προσαρτηµένου στην εσωτερική πλευρά της θύρας, ο 
οποίος δεν αποτελεί προέκταση του δαπέδου πάνω στο 
οποίο οι επιβάτες µπορούν να σταθούν. Αυτός ο 
µηχανισµός και ο εξοπλισµός δεν πρέπει να είναι 
επικίνδυνος για τους επιβάτες) 

Σηµείωση 6: Στην περίπτωση θύρας επιβατών στην 
οπίσθια όψη του οχήµατος µέγιστης χωρητικότητας 22 
επιβατών, η απαίτηση αυτή πληρούται εφόσον ο οδηγός 
είναι σε θέση να ανιχνεύσει την παρουσία ενός προσώπου 
ύψους 1,3 µέτρων το οποίο να στέκεται σε απόσταση 1 
µέτρου πίσω από το όχηµα) 

Οπτικές ή άλλες διατάξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας 
παραγράφου, υπό τον όρο ότι το οπτικό πεδίο που 
απαιτείται για την οδήγηση εξακολουθεί να καλύπτεται. 

Στην περίπτωση θυρών που βρίσκονται πίσω από το 
αρθρωτό τµήµα ενός αρθρωτού οχήµατος, οι καθρέφτες 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως επαρκής οπτική συσκευή. 

Σηµείωση 7: Ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει εφόσον 
η θύρα επιβατών κλείνει αυτόµατα όταν το όχηµα κινείται 
µε ταχύτητα άνω των 5 km / h. 

Σηµείωση 8: Αυτό δεν αποκλείει την ικανότητα 

ανοίγµατος µε ακτίνα έως 150mm. (βλ. Σηµείωση 4) 

5. Το πλάτος του ανοίγµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον: 
Μονή θύρα                     650 χιλιοστά 

∆ιπλή θύρα                  1200 χιλιοστά  

Η λειτουργία των θυρών επιβατών 

Όλες οι Κλάσεις 

6. Η θύρα επιβατών πρέπει να ανοίγει εύκολα τόσο από το 
εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του οχήµατος, όταν το όχηµα 
είναι ακινητοποιηµένο. 

7. Οι θύρες επιβατών που µπορούν να κλειδωθούν από το εξωτερικό 
πρέπει πάντα να είναι σε θέση να ανοίγουν από το εσωτερικό 

8. Η θέση του εξωτερικού χειριστηρίου ανοίγµατος της θύρας 
επιβατών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις θέσης: 

α. Το ύψος του χειριστηρίου από το έδαφος πρέπει να είναι µεταξύ 
1000 και 1500 χιλιοστών. 

β. Το χειριστήριο πρέπει να απέχει το πολύ 500 χιλιοστά από την 
πλησιέστερη ακµή θύρας. 

Κλάσεις I, II & III 

9. Τα εσωτερικά χειριστήρια ανοίγµατος θυρών (αυτό δεν 
περιλαµβάνει τον έλεγχο έκτακτης ανάγκης για µηχανοκίνητες 
πόρτες) που δεν βρίσκονται στο χώρο του οδηγού, πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες απαιτήσεις θέσης: 

α. Το ύψος του χειριστηρίου ελέγχου από την άνω επιφάνεια 
δαπέδου ή βαθµίδας η οποία βρίσκεται πιο κοντά στο χειριστήριο, 
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υπέρβασης του σηµείου ακινητοποίησής τους και 
ανοίγµατος της θύρας πέραν της γωνίας αυτής όταν αυτό 
είναι ασφαλές. Για παράδειγµα, για να είναι εύκολη η 
προσέγγιση υψηλού πλατύσκαλου για τη φόρτωση ή για 
να ανοίγουν οι θύρες κατά 270° έτσι ώστε να 
δηµιουργείται καθαρός χώρος φόρτωσης πίσω από το 
όχηµα. 

Σηµείωση 9: Η απαίτηση αυτή µπορεί να ελεγχθεί, µε µία 
ράβδο δοκιµής, η οποία σε µήκος 300 mm να έχει 
καταστεί λεπτότερη από 30 mm σε 5 mm. ∆εν πρέπει να 
έχει στιλβωθεί ή λιπανθεί. Εάν η θύρα εγκλωβίσει τη 
ράβδο, πρέπει να µπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. 

Σηµείωση 10: Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
µπορούν να επέρχονται είτε απευθείας, µέσω ενός 
διακόπτη, είτε έµµεσα, π.χ. µε το άνοιγµα και κλείσιµο της 
εµπρόσθιας θύρας επιβατών. 

Σηµείωση 11: Η πίεση των κοµβίων που αναφέρονται στο 
τµήµα Α, και η χρήση των συνηθισµένων µέσων 
επικοινωνίας των επιβατών µε τον οδηγό, µπορεί να 
στείλει ένα σήµα το οποίο καταχωρείται σε µνήµη και, 
µετά την ενεργοποίηση των χειριστηρίων ανοίγµατος από 
τον οδηγό, επηρεάζει το άνοιγµα της πόρτας. 

Σηµείωση 12: Ο χώρος ελεύθερης διέλευσης στην 
περίπτωση αυτή δεν περιλαµβάνει χώρο που να εκτείνεται 
σε µήκος έως 300 mm εµπρός από οποιοδήποτε 
ασυµπίεστο µαξιλάρι καθίσµατος µε την όψη προς τα 
εµπρός ή προς τα πίσω ή 225 mm στην περίπτωση 

πρέπει να είναι µεταξύ 1000 και 1500 χιλιοστών. 

β. Το χειριστήριο πρέπει να απέχει το πολύ έως 500 χιλιοστά από 
την πλησιέστερη ακµή θύρας. 

Όλες οι Κλάσεις 

10. Κάθε µονή, χειροκίνητη θύρα επιβατών συρόµενη ή 
περιστρεφόµενη, πρέπει να σύρεται ή να περιστρέφεται έτσι ώστε, 
εάν η ανοικτή θύρα έρχεται σε επαφή µε ακίνητο αντικείµενο ενόσω 
το όχηµα κινείται, να κλείνει. 

11. Όταν µία χειροκίνητη θύρα επιβατών είναι εξοπλισµένη µε 
σύστηµα που µανδαλώνει τη θύρα όταν κλείνει απότοµα, το 
µάνδαλο πρέπει να µανδαλώνει σε δύο στάδια. 

12. Στην εσωτερική πλευρά µιας θύρας επιβατών δεν πρέπει να 
υπάρχει καµία διάταξη που να καλύπτει τις εσωτερικές βαθµίδες 
όταν η θύρα είναι κλειστή. (Βλ. Σηµείωση 5) 

13. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύει από το κάθισµά 
του, είτε µε άµεση θέα, είτε µε οπτική ή άλλη συσκευή, την 
παρουσία επιβάτη στην άµεση εσωτερική και εξωτερική γειτνίαση 
της κάθε πλευράς θύρας επιβατών, µη αυτόµατης λειτουργίας. (βλ. 
Σηµείωση 6) 

∆ιώροφα Κλάσης 1 

14. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύει από το κάθισµά 
του, είτε µε άµεση θέα, είτε µε οπτική ή άλλη συσκευή, την 
παρουσία επιβάτη στην άµεση γειτνίαση του κάθε κλιµακοστασίου 
επικοινωνίας στον άνω όροφο. 

Για όλες τις Κλάσεις 
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καθισµάτων προσαρµοσµένων σε θόλους των τροχών, και 
έως το ύψος της άνω πλευράς του µαξιλαριού του 
καθίσµατος. Στην περίπτωση πτυσσόµενου καθίσµατος, ο 
χώρος αυτός πρέπει να καθορίζεται µε το κάθισµα στη 
θέση χρήσης του. 

Σηµείωση 13: Ωστόσο, ένα πτυσσόµενο κάθισµα που 
προορίζεται για το πλήρωµα µπορεί να εµποδίζει τη 
διέλευση πρόσβασης προς µία θύρα επιβατών όταν είναι 
στη θέση χρήσης του, υπό τον όρο ότι: 
α.  Είναι σαφώς σηµασµένο, ότι το κάθισµα είναι µόνο για 
χρήση του πληρώµατος 

β.  Όταν το κάθισµα δεν χρησιµοποιείται, επανέρχεται 
απαραιτήτως αυτόµατα για να ισχύουν οι απαιτήσεις των 
56 & 57. 

γ.  Η θύρα δεν θεωρείται υποχρεωτική έξοδος για τους 
σκοπούς του ελάχιστου αριθµού των εξόδων κινδύνου 

δ.   Όταν το κάθισµα είναι στη θέση χρήσης του, και όταν 
βρίσκεται στην πτυσσόµενη θέση του, κανένα τµήµα 
αυτού δεν πρέπει να βρίσκεται µπροστά από κάθετο 
επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο της επιφανείας του 
καθίσµατος του οδηγού στην πλέον οπίσθια θέση και από 
το κέντρο του εξωτερικού κατόπτρου που είναι 
τοποθετηµένο στην αντίθετη πλευρά του οχήµατος. 

15. Για κάθε θύρα επιβατών η οποία ανοίγει προς το εσωτερικό του 
οχήµατος, ο µηχανισµός της πρέπει να είναι κατασκευασµένη έτσι 
ώστε η κίνησή της να µην είναι πιθανό να προκαλέσει τραυµατισµό 
σε επιβάτες υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.(Όπου είναι 
απαραίτητο, πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλες συσκευές 
προστασίας). 

16. Κάθε θύρα επιβατών που είναι δίπλα σε θύρα τουαλέτας ή άλλου 
εσωτερικού διαµερίσµατος, πρέπει να είναι προστατευµένη από 
ακούσια λειτουργία της. (βλ. Σηµείωση 7) 

Κλάσεις A & B  

17. Για οποιαδήποτε θύρα επιβατών που βρίσκεται στο πίσω µέρος 
του οχήµατος, τα φύλλα πρέπει να µπορούν να ανοίγουν άνω των 85 
° και όχι µεγαλύτερη από 115 ° και, όταν είναι ανοικτά, να µπορούν 
αυτόµατα να διατηρούνται στη θέση αυτή (βλ. Σηµείωση 8) 

Για όλες οι Κλάσεις 

18. Η θύρα επιβατών, σε κάθε ανοικτή θέση, δεν πρέπει να εµποδίζει 
τη χρήση ή την πρόσβαση, σε οποιαδήποτε υποχρεωτική έξοδο. 

Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις για τις θύρες επιβατών 
µηχανικής λειτουργίας  

19. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάθε θύρα επιβατών 
µηχανοκίνητης λειτουργίας πρέπει να είναι ικανή, όταν το όχηµα 
είναι σταµατηµένο ή όταν κινείται µε ταχύτητα µικρότερη ή ίση από 
5 km/h, να ανοίγει από µέσα, και όταν δεν είναι µανδαλωµένη, από 
έξω µε χειριστήρια τα οποία να λειτουργούν, άσχετα µε το αν η θύρα 
τροφοδοτείται µε ισχύ. 
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20. Η λειτουργία των χειριστηρίων έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
υπερισχύουν έναντι όλων των υπολοίπων χειριστηρίων θυρών. 

21. Το εσωτερικό χειριστήριο έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι 
τοποθετηµένο επάνω από, ή σε λιγότερο 300 mm από τη θύρα, σε 
ύψος µεγαλύτερο από 1600 mm πάνω από την πρώτη εσωτερική 
βαθµίδα από το έδαφος, που βρίσκεται στη σχετική θύρα. (Εκτός 
από την περίπτωση εσωτερικών χειριστηρίων για θύρες που έχουν 
σχεδιαστεί µόνο για την πρόσβαση αναπηρικού αµαξιδίου, στην 
περίπτωση που ισχύουν οι απαιτήσεις της αντίστοιχης ενότητας) 

22. Όλα τα χειριστήρια έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι εύκολα 
ορατά και να επισηµαίνονται σαφώς, όταν κάποιος πλησιάζει τη 
θύρα και όταν στέκεται µπροστά από αυτή, και όταν είναι 
επιπρόσθετα των συνήθων χειριστηρίων ανοίγµατος, να έχουν σαφή 
σήµανση για χρήση εκτάκτου ανάγκης. 

23. Τα χειριστήρια έκτακτης ανάγκης πρέπει να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από ένα άτοµο όρθιο ακριβώς µπροστά από την 
θύρα. 

24. Η λειτουργία του χειριστηρίου έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
ανοίγει τη θύρα σε πλάτος τέτοιο που ο ελεγκτήρας µέτρησης, όπως 
ορίζεται στο Σχήµα 1, να µπορεί να περάσει µέσα από αυτή, εντός 8 
δευτερολέπτων µετά τη λειτουργία του ελέγχου, ή να επιτρέψει στη 
θύρα να ανοίξει εύκολα χειροκίνητα σε ένα εύρος που ο ελεγκτήρας 
µέτρησης, όπως ορίζεται στο Σχήµα 1, να µπορεί να περάσει µέσα 
από αυτή, εντός 8 δευτερολέπτων µετά τη λειτουργία του ελέγχου. 

25. Οποιαδήποτε συσκευή προστασίας για το χειριστήριο έκτακτης 
ανάγκης πρέπει να µπορεί να µετακινηθεί ή να σπάσει εύκολα ώστε 
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να επιτραπεί η εύκολη πρόσβαση στο χειριστήριο. 

26. Η λειτουργία του χειριστηρίου έκτακτης ανάγκης, ή η αφαίρεση 
ενός προστατευτικού καλύµµατος επάνω από το χειριστήριο, πρέπει 
να υποδεικνύεται στον οδηγό τόσο ακουστικά όσο και οπτικά. 

27. Πρέπει να εµποδίζεται το άνοιγµα των θυρών, εφόσον το όχηµα 
κινείται µε ταχύτητα µεγαλύτερη από 5 χλµ/ώρα. 

28. Οποιαδήποτε συσκευή που βρίσκεται στο εσωτερικό διαµέρισµα 
του οδηγού η οποία επιτρέπει στον οδηγό από το κάθισµα του 
οδηγού να απενεργοποιεί τα εξωτερικά χειριστήρια έκτακτης 
ανάγκης, ώστε να µανδαλώνουν οι θύρες επιβατών από έξω, πρέπει 
να πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α. Τα εξωτερικά χειριστήρια έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
επανενεργοποιούνται αυτόµατα, είτε από την εκκίνηση του κινητήρα 
είτε πριν το όχηµα φτάσει την ταχύτητα των 20 km/h. 

β. Στη συνέχεια, η απενεργοποίηση των εξωτερικών χειριστηρίων 
έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να συµβαίνει αυτόµατα, αλλά να 
απαιτεί περαιτέρω ενέργεια από τον οδηγό. 

29. Κάθε θύρα επιβατών που τίθεται λειτουργία από τον οδηγό, 
πρέπει να µπορεί να τίθεται σε λειτουργία από αυτόν καθήµενο στο 
κάθισµα οδήγησης χρησιµοποιώντας χειριστήρια τα οποία, εξαιρέσει 
της περίπτωσης ποδοκίνητου χειριστηρίου, φέρουν σαφή και 
χωριστή ένδειξη. 

30. Τα χειριστήρια θυρών του οδηγού, πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο 
οδηγός είναι σε θέση να αναστρέψει την κίνηση της θύρας 
οιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του ανοίγµατος ή του 
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κλεισίµατός της. 

31. Κάθε θύρα επιβατών µηχανοκίνητης λειτουργίας πρέπει να 
ενεργοποιεί µία οπτική ένδειξη, πλήρως ορατή στον οδηγό στη 
φυσιολογική θέση οδήγησης υπό οιεσδήποτε συνθήκες φυσικού 

φωτισµού, µε σκοπό να προειδοποιείται ότι η θύρα δεν έχει κλείσει 
τελείως. Η ένδειξη αυτή θα ενεργοποιείται οποτεδήποτε η άκαµπτη 
δοµή της θύρας βρίσκεται µεταξύ της πλήρως ανοικτής θέσης και 
ενός σηµείου 30 mm από την πλήρως κλειστή θέση της. Η ίδια 
λυχνία µπορεί να χρησιµεύει για µία ή περισσότερες θύρες. Ωστόσο, 
δεν πρέπει να τοποθετείται τέτοια λυχνία για εµπρόσθια θύρα 
επιβατών που δεν πληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω σηµείων 38 
και 39. 

32. Η λειτουργία του χειριστηρίου έκτακτης ανάγκης όλων των 
θυρών επιβατών που δεν συµµορφώνονται µε τα παρακάτω σηµεία 
33 έως 37 πρέπει να είναι τέτοια ώστε, µετά τη λειτουργία του 
χειριστηρίου έκτακτης ανάγκης για να ανοίξει την πόρτα, και αφού 
επιστρέψει το χειριστήριο στην κανονική του θέση, η θύρα να µην 
ξανακλείνει µέχρι ο οδηγός να ενεργοποιήσει τη συσκευή 
κλεισίµατος. 

Οι εµπρόσθιες θύρες επιβατών µπορούν να συµµορφώνονται είτε 
µε τα παρακάτω σηµεία 33 έως 36 ή µε τα σηµεία 37 & 38. Όλες 
οι άλλες θύρες επιβατών πρέπει να συµµορφώνονται µε τα 
σηµεία 33 έως 36 

33. Οι θύρες κατά το κλείσιµο δεν πρέπει να κινούνται µε ταχύτητα 
που να µπορεί να βλάψει έναν επιβάτη, ή να ασκούν µία δύναµη 
πίεσης άνω των 150N, µετρούµενη στις κύριες ακµές κλεισίµατος 
της πόρτας, πρακτικά σε ένα σηµείο έως 150mm πάνω από το 
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κατώτατο άκρο της θύρας, και στο κέντρο του ύψους της πόρτας. (Η 
δύναµη πίεσης µπορεί να υπερβαίνει τα 150N για µικρό χρονικό 
διάστηµα (περίπου 3 δευτερόλεπτα), αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 300N). 

34. Η θύρα, όταν για κάποιο λόγο η κίνησή της εµποδιστεί, µεταξύ 
της πλήρως ανοιχτής θέσης και ενός σηµείου 30 mm από την 
πλήρως κλειστή θέση της, πρέπει να σταµατήσει, και αυτόµατα να 
ανοίξει εκ νέου, πλήρως. 

35. Η θύρα (που περιγράφεται στο σηµείο 33) πρέπει να ανοίγει και 
πάλι αυτόµατα, και µε εξαίρεση την περίπτωση των αυτόµατων 
θυρών επιβατών, να παραµένει ανοικτή έως ότου τεθεί σε λειτουργία 
το χειριστήριο κλεισίµατός της. 

36. Όταν η θύρα κλείνει κάτω από τα 30 mm και έως τα 5mm από 
την πλήρως κλειστή θέση της, πρέπει να πληροί ένα από τα 3 
ακόλουθα κριτήρια: 

α. Η θύρα να ανοίγει και πάλι αυτόµατα στο µέγιστο άνοιγµά της, 
όταν συναντά τον καρπό ή τα δάχτυλα, και, εκτός από την 
περίπτωση των αυτοµάτων θυρών επιβατών, πρέπει να παραµένει 
ανοικτή έως ότου τεθεί σε λειτουργία το χειριστήριο κλεισίµατός 
της, ή 

β. Ο καρπός ή τα δάκτυλα να µπορούν να ελευθερωθούν από τις 
θύρες χωρίς κίνδυνο τραυµατισµού του επιβάτη. (Βλέπε Σηµείωση 
9), ή 

γ. Η θύρα να διατηρηθεί σε θέση που να επιτρέπει την ελεύθερη 
διέλευση µιας ράβδου δοκιµής καθ' ύψος τοµής 60 mm, πλάτους 20 
mm, µε στρογγυλευµένες τις γωνίες µε ακτίνα 5 mm. Η θέση αυτή 
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δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 mm απόσταση από την πλήρως 
κλειστή θέση της. 

Εναλλακτική λύση για τις εµπρόσθιες θύρες επιβατών όλων των 
Κλάσεων 

37. Οι θύρες κατά το κλείσιµό τους δεν πρέπει να κινούνται µε 
ταχύτητα ή δύναµη που θα µπορούσε να βλάψει έναν επιβάτη. 

38. Οι εµπρόσθιες θύρες επιβατών πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε 
απαλές ακµές. Αυτές δεν πρέπει πάντως να είναι τόσο απαλές ώστε, 
εάν οι θύρες κλείσουν επί µιας ράβδου δοκιµής καθ 'ύψος τοµής 60 
mm, πλάτους 30 mm µε τις γωνίες στρογγυλευµένες µε ακτίνα 5 
mm, η άκαµπτη δοµή των θυρών να φθάνει την πλήρως κλειστή 
θέση. 

39. Εφόσον µια µηχανοκίνητη θύρα επιβατών διατηρείται κλειστή 
µόνο µε συνεχή λειτουργία της τροφοδοσίας της µε ενέργεια, πρέπει 
να είναι εφοδιασµένη µε µία διάταξη οπτικής προειδοποίησης για να 
ενηµερώνεται ο οδηγός για κάθε αστοχία της τροφοδοσίας των 
θυρών. 

40. Όλες οι µηχανοκίνητες θύρες επιβατών πρέπει να έχουν, είτε µια 
διάταξη παρεµπόδισης της εκκίνησης, είτε µια ακουστική 
προειδοποίηση του οδηγού όταν το όχηµα εκκίνησε από τη στάση 
και κάποια µηχανοκίνητη θύρα επιβατών δεν έχει κλείσει πλήρως. 

41. Οποιαδήποτε διάταξη παρεµπόδισης της εκκίνησης, εφόσον 
υπάρχει, πρέπει να τίθεται σε λειτουργία µόνον σε ταχύτητες κάτω 
των 5 km/h και να µην µπορεί να τεθεί σε λειτουργία άνω της 
ταχύτητας αυτής. 

Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις για τις θύρες επιβατών 
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αυτόµατης λειτουργίας 

42. Όλα τα χειριστήρια ανοίγµατος θυρών (µε εξαίρεση τα 
εσωτερικά χειριστήρια έκτακτης ανάγκης), πρέπει να µπορούν να 
ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν µόνο από τον οδηγό, 
καθήµενο στο κάθισµά του. (βλ. Σηµείωση 10) 

43. Η ενεργοποίηση των χειριστηρίων ανοίγµατος από τον οδηγό 
πρέπει να είναι ορατή στο εσωτερικό του οχήµατος και, όταν µία 
θύρα πρόκειται να ανοίξει από έξω, και στο εξωτερικό του 
οχήµατος· ο δείκτης (π.χ. φωτεινό πλήκτρο, φωτεινό σήµα) πρέπει 
να βρίσκεται επί της θύρας ή δίπλα. 

44. Σε περίπτωση της απευθείας ενεργοποίησης µε διακόπτη, η 
λειτουργία του συστήµατος πρέπει να επισηµαίνεται στον οδηγό, 
από π.χ. τη θέση του διακόπτη ή µε µία ενδεικτική λυχνία ή µε 
φωτιζόµενο διακόπτη. Ο διακόπτης πρέπει να φέρει ειδική 
επισήµανση και να είναι τοποθετηµένος κατά τρόπο ώστε να µην 
µπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση µε άλλα χειριστήρια. 

45. Μετά την ενεργοποίηση των χειριστηρίων ανοίγµατος από τον 
οδηγό, πρέπει οι επιβάτες να µπορούν να ανοίξουν τη θύρα ως εξής: 

α. Από µέσα, π.χ. µε το πάτηµα ενός κουµπιού ή µε τη διέλευση από 
φωτεινό εµπόδιο, και 

β. Από έξω, (εκτός από την περίπτωση της θύρας που προορίζεται 
µόνον ως έξοδος και φέρει αντίστοιχη επισήµανση), µε, π.χ. την 
πίεση ενός φωτιζόµενου κουµπιού, ενός κουµπιού κάτω από ένα 
φωτιζόµενο σήµα, ή παρεµφερή διάταξη που φέρει κατάλληλη 
ένδειξη (βλ. Σηµείωση 11) 

46. Όταν µία θύρα επιβατών αυτόµατης λειτουργίας έχει ανοίξει, 
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πρέπει να κλείνει και πάλι αυτόµατα µετά την παρέλευση ενός 
χρονικού διαστήµατος. 

47. Εάν ένας επιβάτης ανέρχεται ή κατέρχεται στο όχηµα κατά το 
διάστηµα αυτό, µία διάταξη ασφαλείας (π.χ. ένας βατήρας, ένα 
φωτεινό εµπόδιο, µία πύλη µονής κατεύθυνσης) θα εξασφαλίζει ότι 
επαρκεί το χρονικό διάστηµα αυτό έως ότου κλείσει η θύρα. 
48. Εάν ένας επιβάτης ανέρχεται ή κατέρχεται στο όχηµα τη στιγµή 
που κλείνει η θύρα, η διαδικασία κλεισίµατος πρέπει να διακόπτεται 
αυτόµατα και η θύρα πρέπει να επιστρέφει στην ανοικτή θέση. Η 
αντίστροφη διαδικασία µπορεί να ενεργοποιείται από κάποια 
διάταξη ασφαλείας αναφερόµενη στο σηµείο 47, ή οποιαδήποτε 
άλλη διάταξη. 

49. Μια θύρα που έχει κλείσει αυτόµατα πρέπει να µπορεί να ανοίγει 
και πάλι από έναν επιβάτη, χρησιµοποιώντας τα χειριστήρια ελέγχου 
του σηµείου 45, (αυτό δεν ισχύει όταν ο οδηγός έχει 
απενεργοποιήσει τα χειριστήρια ανοίγµατος των θυρών.) 

50. Μετά από απενεργοποίηση των χειριστηρίων ανοίγµατος των 
θυρών επιβατών αυτόµατης λειτουργίας από τον οδηγό, οι ανοικτές 
θύρες πρέπει να κλείνουν σύµφωνα µε τα σηµεία 47 & 48. 
51. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτει την αυτόµατη 
διαδικασία κλεισίµατος µε ενεργοποίηση ειδικού χειριστηρίου. 

52. Ένας επιβάτης πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτει την 
αυτόµατη λειτουργία κλεισίµατος απευθείας µε πίεση ενός ειδικού 
κοµβίου. 

53. Η διακοπή της αυτόµατης διαδικασίας κλεισίµατος πρέπει να 
επισηµαίνεται στον οδηγό, π.χ. µε οπτική ένδειξη. 
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54. Ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να αποκαταστήσει την 
αυτόµατη διαδικασία κλεισίµατος. 

55. Οποιαδήποτε ανοικτή πόρτα που κλείνει, όταν ο οδηγός 
αποκαθιστά την αυτόµατη διαδικασία κλεισίµατος, πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τα σηµεία 47 και 48. 

Πρόσβαση προς τις θύρες επιβατών 

Κλάση I, II, III και κατ’ επιλογήν για την κατηγορία Α ή Β 

56. Πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση ενός κάθετου 
ορθογωνίου χωρίσµατος που περιγράφεται παρακάτω στο Σχήµα 1, 
το οποίο να στηρίζεται πάνω στο δάπεδο ή τη βαθµίδα, στο 
εσωτερικό του οχήµατος σε απόσταση 300 mm από την πλευρά του 
τοιχώµατος στην οποία έχει τοποθετηθεί η θύρα. Τα δύο χωρίσµατα 
του ελεγκτή πρέπει να διατηρούνται παράλληλα µε το άνοιγµα της 
θύρας καθ 'όσον αυτά µετακινούνται από τη θέση εκκίνησης, και στη 
συνέχεια, να διατηρούνται σε ορθή γωνία ως προς την πιθανή 
κατεύθυνση κίνησης ενός ατόµου που χρησιµοποιεί τη θύρα. 

57. Για όλα τα οχήµατα που έχουν περισσότερες από µια βαθµίδες 
στη θύρα επιβατών τους, µεταξύ των χωρισµάτων ελεγκτή που 
περιγράφεται στο σηµείο 56, όταν η διχοτόµος αυτού του διπλού 
χωρίσµατος έχει διαγράψει απόσταση 300 mm στο εσωτερικό του 
οχήµατος στο διάδροµο από τη θέση εκκίνησής του κυλινδρικού 
στοιχείου που περιγράφεται στην ενότητα 52ιγ, έως ότου η 
διχοτόµος φθάσει το επίπεδο που περιλαµβάνει την άνω ακµή της 
υψηλότερης βαθµίδας. 

Ένα χώρισµα πάχους 20 mm που έχει τις κατάλληλες διαστάσεις για 
ένα διάδροµο και για τη συγκεκριµένη κατηγορία του οχήµατος, 



52θ ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

13 από 16                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52θ Θύρες επιβατών   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

πρέπει να µπορεί να κινηθεί (βλ. ενότητα 52ιγ), από τη θέση του 
κυλινδρικού στοιχείου ελέγχου διαδρόµου µέχρι η εξωτερική του 
πλευρά να έλθει σε επαφή µε την εσωτερική πλευρά του διπλού 
χωρίσµατος, εγγίζοντας το ή τα επίπεδα που καθορίζονται από τις 
άνω ακµές της βαθµίδας, στην πιθανή κατεύθυνση κίνησης ενός 
ατόµου που εγκαταλείπει το όχηµα (βλ. Σχήµα 2 & Σηµειώσεις 12 & 
13) 

Εναλλακτικά για τις Κλάσεις Α ή Β, που δεν συµµορφώνονται µε 
τα πρότυπα των σηµείων 56 & 57 (Για την Κλάση οχηµάτων Β 
µε τεχνικά επιτρεπτή µέγιστη µάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους και µέχρι 12 καθίσµατα επιβατών, δες την επιλογή του 
σηµείου 59) 

58. Ως εναλλακτική λύση για τα σηµεία 56 & 57, οχήµατα 
χωρητικότητας έως 22 επιβατών, η θύρα και η διαδροµή µέσω της 
οποίας οι επιβάτες έχουν πρόσβαση σε αυτή θεωρούνται 
απρόσκοπτες εφόσον: 

α. Μετρούµενη παράλληλα προς τον διαµήκη άξονα του οχήµατος, 
υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 220 mm σε οιοδήποτε σηµείο και 
550 mm σε οιοδήποτε σηµείο σε ύψος 500 mm από το δάπεδο ή τις 
βαθµίδες (βλ. Σχήµα 3) 

β. Μετρούµενος κάθετα προς το διαµήκη άξονα του οχήµατος, 
υπάρχει χώρος τουλάχιστον 300 mm σε οιοδήποτε σηµείο και 550 
mm σε οιοδήποτε σηµείο σε ύψος άνω των 1 200 mm από το δάπεδο 
ή τις βαθµίδες ή κάτω των 300 mm κάτω από την οροφή (βλ. Σχήµα 
4).Κλάση Β µε τεχνικώς επιτρεπόµενη µέγιστη µάζα που δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και µέχρι 12 θέσεις επιβατών 

59. Κάθε κάθισµα θα πρέπει να έχει ανεµπόδιστη πρόσβαση σε δύο 
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τουλάχιστον θύρες. 

Όλες οι Κλάσεις 

60. Η µέγιστη κλίση του δαπέδου της διόδου πρόσβασης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 5% όταν µετράται µε το όχηµα εν κινήσει και εν 
στάση επί οριζόντιας επιφανείας. Οι µηχανισµοί επιγονάτισης 

δεν πρέπει να είναι σε λειτουργία. 

61. Η επιφάνεια όλες των διόδων πρόσβασης πρέπει να είναι 
αντιολισθηρές 
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  Η επιθεώρηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ελάχιστα 
µεγέθη των εξόδων κινδύνου, η λειτουργία τους και η 
πρόσβαση σ’ αυτές, πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα. 

Σηµείωση 1: Η τεκµηρίωση πρέπει να είναι ή µια έγκριση 
ή µια δοκιµή που διεξάγεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του Κανονισµού 33 ΟΕΕ/ΟΗΕ, και εκτός του πρακτικού 
δοκιµής, πρέπει να υπάρχει µια δήλωση ότι η θύρα µπορεί 
ακόµη να ανοιχτεί.(Αυτό είναι σηµαντικό καθώς η βασική 
δοκιµή για τον Κανονισµό. 33 δεν καλύπτει το άνοιγµα 
των θυρών) 

Σηµείωση 2: Η διάµετρος του άνω κυλίνδρου µπορεί να 
µειωθεί στα 400 mm όταν υπάρχει λοξοτοµηµένη γωνία 
µέγιστου ανοίγµατος 30 ° από την οριζόντια. 

Σηµείωση 3: Η βάση του πρώτου κυλίνδρου πρέπει να 
βρίσκεται εντός της προβολής του δευτέρου κυλίνδρου. 
(βλέπε Σχήµα 1) 

Σηµείωση 4: Όταν υπάρχουν πτυσσόµενα καθίσµατα 
κατά µήκος της διόδου αυτής, στο σηµείο 14 ή 15, ο 
ελεύθερος χώρος για τον κύλινδρο απαιτείται να 
καθορίζεται όταν το κάθισµα βρίσκεται στη θέση χρήσης 
του 

Μέγεθος των θυρών κινδύνου 

Κλάσεις I, II, & III ( κατ’ επιλογήν για την Κλάση Α ή Β) 

1. Το ελάχιστο ύψος του ανοίγµατος της θύρας κινδύνου πρέπει να 
είναι 1250 mm και το ελάχιστο πλάτος του ανοίγµατος της θύρας 
κινδύνου πρέπει να είναι 550 mm. 

Εναλλακτικά για τις Κλάσεις Α & Β 

2. Το ελάχιστο κατακόρυφο ύψος του ανοίγµατος της θύρας 
κινδύνου πρέπει να είναι 1250 mm. Οι άνω γωνίες µπορούν να 
µειωθούν αν στρογγυλευτούν µε ακτίνα έως 150 mm. Το ελάχιστο 
πλάτος του ανοίγµατος της θύρας κινδύνου πρέπει να είναι 550 
mm. Το ελάχιστο πλάτος µπορεί να µειωθεί σε 300mm σε 
περιπτώσεις που η εισχώρηση των τόξων των τροχών το απαιτεί, 
υπό τον όρο ότι τηρείται πλάτος 550 mm σε ελάχιστο ύψος 400 
mm πάνω από το χαµηλότερο µέρος του ανοίγµατος της θύρας. 

Εναλλακτικά για τα οχήµατα της Κλάσης Β µε τεχνικώς 
επιτρεπτή µέγιστη µάζα έως 3,5 τόνους και έως 12 καθίσµατα 
επιβατών, και στα οποία κάθε κάθισµα έχει ανεµπόδιστη 
πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον θύρες 

3. Το ελάχιστο ύψος του ανοίγµατος της θύρας κινδύνου πρέπει να 
είναι 1100mm. Οι άνω γωνίες µπορούν να µειωθούν µε 
στρογγύλευµα των γωνιών ανοίγµατος µε ακτίνα έως 150 mm. Το 
ελάχιστο πλάτος του ανοίγµατος της θύρας κινδύνου πρέπει να 
είναι 550 χιλιοστά. Το ελάχιστο πλάτος µπορεί να µειωθεί σε 
300mm σε περιπτώσεις όπου η προεξοχή των τόξων των τροχών 
το απαιτεί, υπό τον όρο ότι τηρείται πλάτος 550 mm σε ελάχιστο 
ύψος 400 mm πάνω από το χαµηλότερο µέρος του ανοίγµατος της 
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θύρας 

Τεχνικές απαιτήσεις για τις θύρες κινδύνου 

Όλες οι Κλάσεις 

4. Όλες οι θύρες κινδύνου πρέπει να µπορούν να ανοιχθούν 
εύκολα από µέσα και από έξω όταν το όχηµα είναι 
ακινητοποιηµένο. Ωστόσο, η θύρα πρέπει να µπορεί να κλειδωθεί 
από το εξωτερικό, µε την προϋπόθεση ότι η θύρα µπορεί πάντοτε 
να ανοιχθεί από µέσα µε τη χρήση του κανονικού µηχανισµού 
ανοίγµατος. 

Όλες οι κλάσεις µε µηχανοκίνητες θύρες κινδύνου 

5. Όλες οι µηχανοκίνητες θύρες κινδύνου πρέπει να πληρούν τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

α. Τα χειριστήρια έκτακτης ανάγκης πρέπει να υπερισχύουν έναντι 
όλων των υπολοίπων χειριστηρίων θυρών 

β. Το εσωτερικό χειριστήριο έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι 
τοποθετηµένο επάνω, ή σε απόσταση έως 300 mm από τη θύρα, 
σε ύψος τουλάχιστον 

γ. 1600 mm επάνω από την πρώτη βαθµίδα. 

δ. Όλα τα χειριστήρια έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι 
ευδιάκριτα και να εντοπίζονται εύκολα, όταν κάποιος πλησιάζει 
και στέκεται µπροστά στη θύρα, και όταν είναι πρόσθετα των 
συνήθων χειριστηρίων ανοίγµατος, έχουν σαφή σήµανση για 
χρήση εκτάκτου ανάγκης. 

ε. Τα χειριστήρια έκτακτης ανάγκης πρέπει να µπορούν να τεθούν 
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σε λειτουργία από ένα άτοµο όρθιο εµπρός ακριβώς από τη θύρα. 

στ. Η λειτουργία του χειριστηρίου έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
προκαλεί το άνοιγµα της θύρας σε πλάτος τέτοιο που ο 
ελεγκτήρας µέτρησης, όπως ορίζεται στα σηµεία 14 ή 15 πιο 
κάτω, να µπορεί να περάσει µέσα από αυτή το πολύ εντός 8 
δευτερολέπτων µετά την ενεργοποίηση του χειριστηρίου, ή να 
επιτρέψει στη θύρα να ανοίξει εύκολα χειροκίνητα σε ένα πλάτος 
τέτοιο που ο ελεγκτήρας µέτρησης να µπορεί να περάσει µέσα από 
αυτή το πολύ εντός 8 δευτερολέπτων µετά την ενεργοποίηση του 
χειριστηρίου. 

ζ. Οποιαδήποτε διάταξη προστασίας του χειριστηρίου έκτακτης 
ανάγκης πρέπει εύκολα να µπορεί να αφαιρεθεί ή να θραυσθεί, 
επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση στο χειριστήριο 

η. Η λειτουργία του χειριστηρίου έκτακτης ανάγκης ή η αφαίρεση 
ενός προστατευτικού καλύµµατος επάνω από αυτό, πρέπει να 
υποδεικνύεται στον οδηγό τόσο µε ακουστικό όσο και οπτικό 
τρόπο. 

θ. Η λειτουργία του χειριστηρίου έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε, µετά τη λειτουργία του χειριστηρίου, το 
άνοιγµα της θύρας και την επιστροφή του χειριστηρίου στην 
κανονική του θέση, η θύρα να µην κλείσει εκ νέου µέχρι ο οδηγός 
να ενεργοποιήσει µια διάταξη κλεισίµατος. 

Όλες οι Κλάσεις 

6. Συρόµενες θύρες κινδύνου µπορούν να τοποθετηθούν µόνο σε 
οχήµατα κατηγορίας Α ή Β. 
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Κλάση A & B 

7. Στην περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί συρόµενες θύρες 
έκτακτης ανάγκης, πρέπει να πληρούνται ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

α. Όλοι οι επιβάτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον 
δύο θύρες, που να είναι θύρα επιβατών ή θύρα έκτακτης ανάγκης, 
εκ των οποίων η µια να µην είναι συρόµενη, ή 

β. Απαιτείται επαρκής τεκµηρίωση ότι η θύρα µπορεί να ανοίγεται 
χωρίς τη χρήση εργαλείων µετά τη δοκιµή σύγκρουσης µε 
µετωπικό εµπόδιο σύµφωνα µε τον Κανονισµό 33 ΟΕΕ/ΟΗΕ (βλ. 
Σηµείωση 1) 

Όλες οι Κλάσεις 

8. Το εξωτερικό χειριστήριο ανοίγµατος θύρας έκτακτης ανάγκης 
(µόνο του κάτω ορόφου σε διώροφο όχηµα) πρέπει να βρίσκεται 
σε απόσταση µεταξύ 1000 και 1500 mm από το έδαφος, και το 
πολύ 500 mm από την πλησιέστερη ακµή θύρας. 

Για Κλάσεις I, II, & III 

9. Κάθε χειριστήριο ελέγχου ανοίγµατος θυρών που δεν 
βρίσκεται στο χώρο του οδηγού, πρέπει να βρίσκεται σε 
απόσταση µεταξύ 1000 και 1500 mm από την άνω επιφάνεια του 
δαπέδου ή της βαθµίδας που βρίσκεται στη µικρότερη απόσταση 
από το χειριστήριο, και το πολύ 500 mm από την πλησιέστερη 
ακµή θύρας. Αυτό δεν ισχύει για τα χειριστήρια ελέγχου έκτακτης 
ανάγκης για µηχανοκίνητες πόρτες. 

Για όλες οι κατηγορίες 
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10. Κάθε θύρα επιβατών µηχανοκίνητης λειτουργίας που 
βρίσκεται στην πλάγια όψη του οχήµατος, πρέπει να είναι 
γιγγλυµωτές στην εµπρόσθια ακµή τους και να ανοίγουν προς τα 
έξω. 

11. Κάθε θύρα κινδύνου µε γυγγλιµούς που έχει ιµάντες, πρέπει 
να επιτρέπει στη θύρα να ανοίξει και να παραµείνει ανοικτή σε 
γωνία τουλάχιστον 100 °. Αν υπάρχει µέσο ικανό να παρέχει 
ελεύθερη διέλευση στο µέτρο προσπέλασης της θύρας κινδύνου, 
δεν απαιτείται ελάχιστη γωνία 100°. 

12. Όλες οι θύρες κινδύνου πρέπει να ασφαλίζονται έναντι 
ακούσιας λειτουργίας τους (δηλαδή να µην µπορούν να ανοιχτούν 
χωρίς τη σκόπιµη εκούσια ενέργεια). Ωστόσο, η απαίτηση αυτή 
δεν ισχύει εφόσον η θύρα κινδύνου κλειδώνει αυτοµάτως όταν το 
όχηµα κινείται µε ταχύτητα άνω των 5 km/h. 

13. Για όλες τις θύρες κινδύνου πρέπει να προβλέπεται ηχητική 
διάταξη προειδοποίησης του οδηγού, όταν δεν είναι ασφαλώς 
κλεισµένες. Η προειδοποιητική διάταξη θα ενεργοποιείται από την 
κίνηση του µανδάλου ή της λαβής της θύρας και όχι από την 
κίνησή της. 

Πρόσβαση στις θύρες κινδύνου 

Οι απαιτήσεις για οχήµατα Κλάσεων Α ή Β που 
χρησιµοποιούν τη θύρα του οδηγού ως έξοδο κινδύνου, 
περιέχονται στο σηµείο 17 της ενότητας 52η. 

Οχήµατα της Κλάσης Β µε µέγιστη τεχνικά επιτρεπόµενη 
µάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και µέχρι 12 
καθίσµατα επιβατών 



52ι ΘΥΡΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

6 από 7                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ι Θύρες κινδύνου   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

14. Κάθε κάθισµα θα πρέπει να έχει ανεµπόδιστη πρόσβαση σε 
δύο τουλάχιστον θύρες. 

Για όλα τα υπόλοιπα οχήµατα 

15. Ο ελεύθερος χώρος µεταξύ διαδρόµου και ανοίγµατος της 
θύρας κινδύνου πρέπει να επιτρέπει ελεύθερη διέλευση ενός 
κατακόρυφου κυλίνδρου διαµέτρου 300 mm και ύψους 700 mm 
από το δάπεδο επί του οποίου στηρίζεται δεύτερος κατακόρυφος 
κύλινδρος διαµέτρου 550 mm, µε συνολικό ύψος των δύο 
κυλίνδρων 1400 mm. (Βλ. Σηµειώσεις 2, 3 & 4) 

16. Για την αξιολόγηση της πρόσβασης, ως εναλλακτική λύση στο 
σηµείο 15, µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατάλληλος ελεγκτής 
διαδρόµου για την κατάλληλη Κλάση του οχήµατος, όπως 
περιγράφεται στη σχετική ενότητα.. 
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  Σηµείωση 1: Ως εναλλακτική λύση, σε ένα παράθυρο 
έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στην πίσω όψη του 
οχήµατος, πρέπει να είναι δυνατόν να εγγραφεί ένα 
ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ύψους 350mm και πλάτους 
1550mm. Οι γωνίες του ορθογωνίου παραλληλογράµµου 
επιτρέπεται να στρογγυλεύονται µε ακτίνα το πολύ 
250mm. 

Σηµείωση 2: Το ύψος του δαπέδου θεωρείται ότι είναι το 
γενικό επίπεδο του δαπέδου, εξαιρέσει οιωνδήποτε 
παραλλαγών όπως η ύπαρξη του θόλου ενός τροχού ή 
κιβωτίου µετάδοσης της κίνησης. 

Σηµείωση 3: Η διάσταση αυτή µπορεί να µειωθεί σε 
500mm µε την προϋπόθεση ότι το άνοιγµα του παραθύρου 
είναι εφοδιασµένο µε στοιχείο προφύλαξης σε ύψος 
650mm για να αποκλείεται η πτώση επιβατών έξω από το 
όχηµα. Όταν το άνοιγµα ενός παραθύρου διαθέτει στοιχείο 
προφύλαξης, το µέγεθος του παραθύρου επάνω από το 
στοιχείο αυτό δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το 
ελάχιστο µέγεθος που προδιαγράφεται για ένα παράθυρο 
κινδύνου. 

Σηµείωση 4: Να δοκιµαστεί από ένα ελεγκτήρα από:  

Λεπτό έλασµα διαστάσεων 600mm x 400mm µε τις γωνίες 
καµπυλωµένες µε ακτίνα 200mm. Ωστόσο, στην 
περίπτωση ενός παραθύρου κινδύνου στη πίσω όψη του 
οχήµατος, ο ελεγκτήρας µπορεί εναλλακτικά να έχει 
µέγεθος 1400mm x 350mm µε τις γωνίες καµπυλωµένες 
µε ακτίνα 175mm. 

Για όλα τα παράθυρα κινδύνου 

1. Ένα παράθυρο κινδύνου πρέπει να έχει ελάχιστο εµβαδόν 
400.000mm ², και να είναι δυνατόν να εγγραφεί µέσα σε αυτό ένα 
ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε διαστάσεις 500mmX700mm (βλ. 
Σηµείωση 1). 

Για τις εξόδους µε εύθραυστο κρύσταλλο ασφαλείας 

2. Το παράθυρο κινδύνου πρέπει να είναι κατασκευασµένο από 
εύθραυστο ύαλο ασφαλείας. (Φύλλα υάλου ή πλαστικό, δεν είναι 
αποδεκτά υλικά για εύθραυστο ύαλο ασφαλείας) 
3. Μια κατάλληλη συσκευή «θραύσεως υάλων» πρέπει να υπάρχει 
εσωτερικά, δίπλα σε κάθε παράθυρο, και να είναι άµεσα 
διαθέσιµη για να διασφαλίσει ότι το παράθυρο µπορεί να 
θραυσθεί. Η συσκευή "θραύσεως υάλων " για τα παράθυρα 
κινδύνου στη πίσω όψη του οχήµατος πρέπει να τοποθετείται στο 
κέντρο πάνω ή κάτω από το παράθυρο κινδύνου, ή εναλλακτικά, η 
συσκευή πρέπει να είναι τοποθετηµένη δίπλα σε κάθε άκρο του 
παραθύρου. 

4. Το ύψος της κατώτερης ακµής ενός παραθύρου κινδύνου 
τοποθετηµένου σε πλάγια όψη του οχήµατος από το επίπεδο του 
δαπέδου αµέσως κάτω από αυτό δεν πρέπει να είναι ανώτερο των 
1200mm (βλ. Σηµείωση 2) 

5. Το ύψος του κάτω άκρου δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 500 
χλστ από το γενικό επίπεδο του δαπέδου αµέσως κάτω από αυτό 
(βλ. Σηµείωση 2) 

Για ανοιγόµενα παράθυρα κινδύνου µε στροφείς 

6. Όλα τα ανοιγόµενα παράθυρα κινδύνου µε στροφείς πρέπει να 
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Η κατεύθυνση κίνησης του ελεγκτήρα πρέπει να είναι η 
κατεύθυνση προς την οποία ένας επιβάτης που 
εγκαταλείπει το όχηµα αναµένεται να κινηθεί. Ο 
ελεγκτήρας πρέπει να διατηρείται κατακόρυφος προς την 
κατεύθυνση της κίνησης. 

ανοίγουν προς τα έξω. 

7. Τα ανοιγόµενα παράθυρα κινδύνου µε στροφείς πρέπει να είναι 
σε θέση να λειτουργούν εύκολα και ακαριαία από το εσωτερικό 
και εξωτερικό του οχήµατος µε κατάλληλο όργανο. 

8. Κάθε παράθυρο κινδύνου µε στροφείς, το οποίο µπορεί να 
µανταλωθεί από έξω πρέπει να είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε 
να µπορεί ανοίγει ανά πάσα στιγµή και από µέσα. 

9. Εφόσον ένα παράθυρο κινδύνου διαθέτει στροφείς 
διατεταγµένους οριζόντια στην άνω ακµή, πρέπει να προβλέπεται 
κατάλληλη διάταξη η οποία να το διατηρεί τελείως ανοικτό. 

10. Το ύψος της κατώτερης ακµής ενός παραθύρου κινδύνου 
τοποθετηµένου σε πλάγια όψη του οχήµατος από το επίπεδο του 
δαπέδου αµέσως κάτω από αυτό, δεν είναι ανώτερο από 1200mm 
(βλ. Σηµείωση 2) 

11. Το ύψος της κατώτερης ακµής ενός παραθύρου µε στροφείς 
δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 650mm από το γενικό επίπεδο 
του δαπέδου αµέσως κάτω από αυτό. (βλ. Σηµειώσεις 2 & 3) 

12. Κάθε παράθυρο κινδύνου µε στροφείς, το οποίο δεν είναι 
ευκρινώς ορατό από το κάθισµα του οδηγού, πρέπει να έχει ειδική 
διάταξη προειδοποίησης ώστε να ειδοποιείται ο οδηγός ότι το 
παράθυρο δεν έχει κλείσει τελείως. Η διάταξη αυτή πρέπει να 
ενεργοποιείται από το µάνδαλο του παραθύρου και όχι από την 
κίνηση του ιδίου του παραθύρου. 

13. Ένα παράθυρο έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι σε θέση να 
λειτουργεί έτσι ώστε να µην εµποδίζει την ελεύθερη διέλευση από 
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το εσωτερικό ή το εξωτερικό του οχήµατος. 

Για εκτινασσόµενα παράθυρα 

14. Κάθε εκτινασσόµενο παράθυρο κινδύνου πρέπει να ανοίγει 
προς τα έξω. 

15. Τα εκτινασσόµενα παράθυρα κινδύνου δεν πρέπει να 
αποσπώνται τελείως από το όχηµα όταν τίθενται σε λειτουργία. 

16. Η λειτουργία τους πρέπει να αποκλείει την ακούσια εκτόξευσή 
τους. 

17. Όλα τα εκτινασσόµενα παράθυρα πρέπει να είναι σε θέση να 
λειτουργούν εύκολα και ακαριαία από το εσωτερικό και το 
εξωτερικό του οχήµατος, µε διάταξη αναγνωριζόµενη ως 
ικανοποιητική. 

18. Κάθε εκτινασσόµενο παράθυρο κινδύνου, το οποίο µπορεί να 
µανταλωθεί από έξω, πρέπει να είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε 
να µπορεί να ανοίγει οιαδήποτε στιγµή από το εσωτερικό του 
οχήµατος. 

19. Το ύψος της κατώτερης ακµής ενός εκτινασσόµενου 
παραθύρου κινδύνου, τοποθετηµένου σε πλάγια όψη του 
οχήµατος, από το επίπεδο του δαπέδου αµέσως κάτω από αυτό, 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1200mm (βλ. Σηµείωση 2) 

Πρόσβαση σε όλους τους τύπους των παραθύρων κινδύνου 

20. Ο κατάλληλος ελεγκτήρας πρέπει να είναι σε θέση να 
µετακινηθεί από το διάδροµο προς το εξωτερικό του οχήµατος, 
µέσω κάθε παραθύρου κινδύνου. (Βλέπε Σηµείωση 4) 
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 Η επιθεώρηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ελάχιστα 
µεγέθη των καταπακτών κινδύνου, η λειτουργία τους και η 
πρόσβαση σε αυτές πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα. 

Οι καταπακτές διαφυγής µπορεί να είναι στην οροφή 
και να είναι εκτινασσόµενες, µε στροφείς ή 
κατασκευασµένες από εύθραυστο γυαλί ασφαλείας. 
Εναλλακτικά, µπορεί να είναι στο δάπεδο του οχήµατος 
και να είναι µε στροφείς ή εκτινασσόµενες 

Σηµείωση 1: Η απαίτηση αυτή δεν πρέπει να ισχύει εάν η 
καταπακτή δαπέδου κλειδώνει αυτοµάτως όταν το όχηµα 
κινείται µε ταχύτητα άνω των 5km/h. 

Σηµείωση 2: Ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι αποκλείει τη δυνατότητα µανδάλωσης της 
καταπακτής διαφυγής για να ασφαλίζεται το µη 
επιτηρούµενο όχηµα, υπό τον όρο ότι η καταπακτή 
διαφυγής µπορεί πάντοτε να ανοιχθεί ή να αφαιρεθεί από 
το εσωτερικό του οχήµατος µε χρήση του κανονικού 
µηχανισµού ανοίγµατος ή αφαίρεσης. 

Σηµείωση 3: Τα στηρίγµατα πρέπει να είναι πτυσσόµενα 
ή κινητά εφόσον µπορούν να κλειδωθούν στη θέση χρήσης 
τους. Τα αφαιρούµενη καθίσµατα και οι αναπηρικές 
καρέκλες δεν θεωρούνται ως ισοδύναµο υποστήριγµα. 

Σηµείωση 4: Εάν το δοµικό πάχος της οροφής υπερβαίνει 
τα 150mm, η µικρή τοµή της πυραµίδας θα εφάπτεται µε 
το άνοιγµα της θυρίδας διαφυγής στο επίπεδο της 
εξωτερικής επιφάνειας της οροφής. 

Μέγεθος των καταπακτών διαφυγής 

1. Όλες οι καταπακτές διαφυγής πρέπει να έχουν ελάχιστη 
επιφάνεια 400.000mm ², και πάνω σ’ αυτή την επιφάνεια, πρέπει 
να είναι δυνατή η εγγραφή ενός ορθογώνιου παραλληλόγραµµου 
µικρότερου από 500mm x 700mm. 

Τεχνικές απαιτήσεις για τις καταπακτές διαφυγής 

2. Όλες οι καταπακτές διαφυγής πρέπει να λειτουργούν έτσι ώστε 
να µην εµποδίζουν την ελεύθερη διέλευση από το εσωτερικό ή το 
εξωτερικό του οχήµατος 

3. Όλες οι καταπακτές διαφυγής δαπέδου πρέπει να είναι 
εφοδιασµένες µε ηχητικό προειδοποιητικό σύστηµα που 
προειδοποιεί τον οδηγό ότι δεν είναι ασφαλώς κλεισµένες. Το 
σύστηµα αυτό πρέπει να ενεργοποιείται από το κλείστρο της 
καταπακτής διαφυγής δαπέδου και όχι από την κίνηση της ίδιας 
της καταπακτής. 

4. Η λειτουργία των εκτινασσόµενων καταπακτών διαφυγής 
πρέπει να αποκλείει την αδόκητη ενεργοποίησή τους. (βλ. 
Σηµείωση 1) 

5. Οι εκτινασσόµενες καταπακτές δαπέδου πρέπει να 
εκτινάσσονται µόνο προς το εσωτερικό του διαµερίσµατος 
επιβατών. 

6. Όλες οι καταπακτές διαφυγής δαπέδου µε στροφείς πρέπει να 
περιστρέφονται στο εσωτερικό του θαλάµου επιβατών.  

7. Οι εκτινασσόµενες καταπακτές διαφυγής δεν πρέπει να 
αποσπώνται εντελώς από το όχηµα όταν λειτουργούν, ώστε να 



52ιβ ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιβ Καταπακτές κινδύνου   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

Σχήµα 1 

 

 

 

µην αποτελούν κίνδυνο για άλλους χρήστες των οδών. 

8. Η λειτουργία των εκτινασσόµενων καταπακτών διαφυγής 
πρέπει να αποκλείει την αδόκητη ενεργοποίησή τους. 

9. Οι καταπακτές διαφυγής µε στροφείς πρέπει να περιστρέφονται 
γύρω από την ακµή η οποία ευρίσκεται προς το εµπρόσθιο ή το 
οπίσθιο µέρος του οχήµατος κατά γωνία τουλάχιστον 100 µοιρών. 

10. Όλες οι καταπακτές διαφυγής (εκτός από αυτές που είναι από 
εύθραυστο γυαλί) πρέπει να µπορούν να ανοίγουν εύκολα ή να 
αφαιρούνται από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. (βλ. 
Σηµείωση 2) 

11. Στην περίπτωση καταπακτής από εύθραυστο γυαλί, πρέπει να 
προβλέπεται διάταξη παρακείµενη στην καταπακτή, προσιτή 
στους επιβάτες, για να εξασφαλίζεται ότι η καταπακτή µπορεί να 
θραυσθεί. 

12. Στην περίπτωση καταπακτής από εύθραυστο γυαλί, πρέπει να 
είναι κατασκευασµένες από εύθραυστο γυαλί ασφαλείας 

Πρόσβαση στις καταπακτές διαφυγής 

Καταπακτές διαφυγής στην οροφή 

13. Στα οχήµατα εκτός της Κλάσης Ι και Α, πρέπει να 
τοποθετείται τουλάχιστον µία καταπακτή διαφυγής ούτως ώστε 
µια κόλουρη τετραγωνική πυραµίδα γωνίας πλευρών 20 ° και 
ύψους 1600mm να αγγίζει σε κάθισµα ή ισοδύναµο υποστήριγµα. 
Ο άξονας της πυραµίδας πρέπει να είναι κατακόρυφος και η µικρή 
της βάση πρέπει να εφάπτεται µε το άνοιγµα της καταπακτής 
κινδύνου. (Βλ. Σχήµα 1 & Σηµειώσεις 3 & 4) 
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Καταπακτές διαφυγής στο δάπεδο 

14. Όλες οι καταπακτές διαφυγής δαπέδου πρέπει να έχουν άµεση 
και ελεύθερη πρόσβαση στο εξωτερικό του οχήµατος 

15. Όλες οι καταπακτές διαφυγής δαπέδου πρέπει να έχουν πάνω 
από αυτές ένα ελεύθερο χώρο, ίσο µε το ύψος του διαδρόµου, 
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το όχηµα. (Βλ. 
ενότητα 52ιγ) 

16. ∆εν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε πηγή θερµότητας ή τυχόν 
κινητά στοιχεία σε απόσταση τουλάχιστον 500mm από 
οποιοδήποτε τµήµα του ανοίγµατος της καταπακτής. 

17. Πρέπει να µπορεί να κινηθεί ένας ελεγκτήρας, µε τη µορφή 
ενός λεπτού ελάσµατος διαστάσεων 600mm Χ 400mm µε τις 
γωνίες καµπυλωµένες µε ακτίνα 200mm, σε οριζόντια θέση, από 
ύψος 1m πάνω από το δάπεδο του οχήµατος του, προς το έδαφος. 
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 Ο ορισµός του διαδρόµου περιέχεται στην ενότητα 
Ορισµοί, και ο ορισµός της προς τα εµπρός 
περιορισµούς των διαδρόµων, όπου δεν υπάρχει καµία 
έξοδος µπροστά από κάθισµα ή σειρά καθισµάτων 
φαίνεται στα ακόλουθα Σχήµατα 5,6,7. Οι ορισµοί 
αυτοί θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε 
αυτή την ενότητα. 

Σηµείωση 1: Ο ελεγκτήρας µπορεί να έρθει σε επαφή µε 
δερµάτινες χειρολαβές, εφόσον υπάρχουν, ή µε άλλα 
εύκαµπτα αντικείµενα όπως τα εξαρτήµατα των ζωνών 
ασφαλείας, και να τα µετακινεί. 

Σηµείωση 2: Στην µέτρηση του πλάτους του διαδρόµου, 
δεν λαµβάνεται υπόψη το αν ο διαθέσιµος χώρος που 
ορίζεται στο (4) της ενότητας 52ιστ αν προεξέχει µέσα στο 
διάδροµο. 

Σηµείωση 3: ∆ιάσταση µέσα σε παρένθεση (ή πρώτη 
διάσταση σε παρένθεση που περιέχει 2 διαστάσεις), 
εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε µέρος του διαδρόµου του 
κάτω ορόφου πίσω από εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο το 
οποίο απέχει 1500mm εµπρός από το κέντρο του πίσω 
άξονα (του πλέον οπίσθιου άξονα στην περίπτωση των 
οχηµάτων µε περισσότερους του ενός οπίσθιους άξονες), 

Σηµείωση 4: Η 2η διάσταση σε παρένθεση ισχύει στην 
περίπτωση θύρας επιβατών που ευρίσκεται εµπρός από τον 
εµπρόσθιο άξονα σε οποιοδήποτε σηµείο του διαδρόµου 
που περιέχεται µεταξύ δύο εγκάρσιων κατακόρυφων 
επιπέδων που απέχουν 800mm εµπρός και πίσω από την 

Οχήµατα της Κλάσης Β µε µέγιστη τεχνικά επιτρεπόµενη 
µάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και µέχρι 12 
καθίσµατα επιβατών 

1. Κάθε κάθισµα θα πρέπει να έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση σε 
δύο τουλάχιστον θύρες. 

Κλάσεις Α ή Β 

2. Ως εναλλακτική λύση για τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 
παρακάτω σηµεία 3, ή 4), ένα όχηµα της Κλάσης Α ή Β, µπορεί 
να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Στην περίπτωση που όλοι οι επιβάτες έχουν πρόσβαση από τις 
θέσεις τους στη θύρα επιβατών, καθώς και το σύνολο των 
προσβάσεων πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις των ακόλουθων α. 
και β., δεν απαιτείται διάδροµος. 

α. Μετρούµενη παράλληλα προς τον διαµήκη άξονα του 
οχήµατος, υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 220mm σε οιοδήποτε 
σηµείο και 550mm σε οιοδήποτε σηµείο σε ύψος 500mm από το 
δάπεδο ή τις βαθµίδες. (Βλέπε Σχήµα 3) 

β. Μετρούµενος κάθετα προς το διαµήκη άξονα του οχήµατος, 
υπάρχει χώρος τουλάχιστον 300mm σε οιοδήποτε σηµείο και 
550mm σε οιοδήποτε σηµείο σε ύψος 1200mm από το δάπεδο ή 
τις βαθµίδες ή κάτω των 300mm κάτω από την οροφή (Βλέπε 
Σχήµα 4) 

Όλα τα υπόλοιπα Μονώροφα 

3. Ο κατάλληλος ελεγκτής που περιγράφεται στο Σχήµα 1 και 
στον πίνακα που ακολουθεί, πρέπει να µπορεί να διέλθει ελεύθερα 
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κεντρική γραµµή του εµπρόσθιου άξονα. 

Σηµείωση 5: Στην περίπτωση ενός οχήµατος χωρίς 
οροφή, οι έξοδοι στον όροφο που δεν έχει οροφή, πρέπει 
να είναι τέτοιες ώστε να πληρούν αυτές τις προδιαγραφές 
που δεν είναι ασυµβίβαστες µε την απουσία της οροφής. 

το διάδροµο. (βλ. Σηµειώσεις 1, 2, 3, 4 και Σχήµα 1) 

 Κλάση I Κλάση II Κλάση 
ΙII 

Κλάση 
A 

∆ιάµετρος κάτω 
κυλίνδρου «A» 

450 350 300 350 

Ύψος κάτω κυλίνδρου 900 900 900 900 

∆ιάµετρος άνω 
κυλίνδρου «Γ» 

550 550 450 550 

Ύψος άνω κυλίνδρου 
«B» 

500 (*) 500 (*) 500 (*) 500 (*) 

Συνολικό ύψος «H» 1900 (*) 1900 (*) 1900 
(*) 

1900 (*) 

(*) Το ύψος του άνω κυλίνδρου, και στην περίπτωση αυτή, το 
συνολικό ύψος µπορούν να µειωθούν κατά 100mm στις 
οποιοδήποτε σηµείο του διαδρόµου πίσω από: 
- Ένα εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο ευρισκόµενο 1,5m µπροστά 
από τη διάµεσο του πίσω άξονα (του κύριου πίσω άξονα στην 
περίπτωση οχηµάτων µε περισσότερους του ενός πίσω άξονες) και 
- Ένα εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο ευρισκόµενο στην πίσω 
ακµή της πλέον οπίσθιας θύρας επιβατών, εάν υπάρχουν 
περισσότερες από µία θύρες επιβατών. 

(**) Στα οχήµατα της Κλάσης I, η διάµετρος του κατώτερου 
κυλίνδρου µπορεί να µειωθεί από 450mm έως 400mm σε 
οιοδήποτε µέρος του διαδρόµου πίσω από τα πιο µπροστά από τα 
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ακόλουθα δύο επίπεδα: 

Ένα εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο ευρισκόµενο 1,5m µπροστά 
από την κεντρική γραµµή του πίσω άξονα (του πλέον εµπρός 
ευρισκόµενου πίσω άξονα στην περίπτωση οχηµάτων µε 
περισσότερους του ενός πίσω άξονες), και 

Ένα εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο ευρισκόµενο στην πίσω ακµή 
της πλέον οπίσθιας θύρας επιβατών µεταξύ των αξόνων (Για τους 
σκοπούς των ανωτέρω, κάθε άκαµπτο τµήµα ενός αρθρωτού 
οχήµατος πρέπει να εξετάζεται χωριστά). 

Όλα τα άλλα ∆ιώροφα 

4. Ο κατάλληλος ελεγκτής που περιγράφεται στο Σχήµα 2 και 
στον πίνακα που ακολουθεί, πρέπει να µπορεί να διέρχεται 
ελεύθερα στο διάδροµο. (βλ. Σηµειώσεις 1, 2, 3, 4, 5 και Σχήµα 2) 

 Κλάση Ι Κλάση ΙΙ Κλάση ΙΙΙ 

Άνω/ 

κάτω 

Άνω Κάτω Άνω Κάτω Άνω Κάτω 

∆ιάµετρος 
κάτω 

κυλίνδρου 

450 
(400) 

450 
(400) 

350 350 300 300 

Ύψος κάτω 

κυλίνδρου 

900 1020 
(900/ 

990) 

900 1020 
(900/ 

990) 

900 1020 
(900/ 

990) 
∆ιάµετρος 550 550 550 550 450 450 
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άνω 

κυλίνδρου 

Ύψος άνω 

κυλίνδρου 

500 500 500 500 500 500 

Συνολικό 
ύψος 

1680 1800 
(1680/
1770) 

1680 1800 
(1680/
1770) 

1680 1800 
(1680/
1770) 

 

Όλες οι Κλάσεις όπου δεν υπάρχει καµία έξοδος µπροστά από 
κάθισµα ή σειρά καθισµάτων 

5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καµία έξοδος µπροστά από 
κάθισµα ή σειρά καθισµάτων θα ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

α. Στην περίπτωση καθισµάτων διατεταγµένων προς τα εµπρός, η 
εµπρόσθια ακµή του κυλινδρικού µέτρου που καθορίζεται στο 
παραπάνω σηµείο 1) πρέπει να φθάνει τουλάχιστον έως το 
εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο που εφάπτεται στο πλέον 
εµπρόσθιο σηµείο του ερεισίνωτου του πλέον εµπρόσθιου 
καθίσµατος και να διατηρείται στη θέση αυτή. Από το επίπεδο 
αυτό, το χώρισµα που υποδεικνύεται στο Σχήµα 5 πρέπει να είναι 
δυνατόν να κινηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε µε σηµείο εκκίνησης τη 
θέση επαφής µε την κυλινδρική συσκευή µέτρησης, η πλευρά του 
χωρίσµατος που πρόσκειται στο εξωτερικό του οχήµατος να 
µετακινείται προς τα εµπρός σε απόσταση 660 mm. 

β. Στην περίπτωση καθισµάτων διατεταγµένων πλευρικώς, το 
εµπρόσθιο µέρος της κυλινδρικής συσκευής πρέπει να φθάνει 
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τουλάχιστον το εγκάρσιο επίπεδο, το οποίο συµπίπτει µε ένα 
κατακόρυφο επίπεδο διερχόµενο από το κέντρο του εµπρόσθιου 
καθίσµατος (βλέπε Σχήµα 6) 

γ. Στην περίπτωση καθισµάτων διατεταγµένων προς τα πίσω, το 
εµπρόσθιο τµήµα της κυλινδρικής συσκευής µέτρησης πρέπει να 
φθάνει τουλάχιστον το εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο που 
εφάπτεται των µαξιλαριών του καθίσµατος της εµπρόσθιας σειράς 
καθισµάτων ή καθίσµατος (βλέπε Σχήµα 7) 

Όλες οι Κλάσεις 

6. Πλευρικά κινητά καθίσµατα µπορούν να τοποθετηθούν µόνο σε 
οχήµατα Κλάσης III. 

Κλάση III 

7. Όπου έχουν τοποθετηθεί καθίσµατα σε µία πλευρά ή και στις 
δύο πλευρές του διαδρόµου πρέπει να µπορούν να µετακινούνται 
πλευρικά, οπότε είναι δυνατόν να µειωθεί το πλάτος του 
διαδρόµου σύµφωνα προς ένα σχήµα που αντιστοιχεί σε µια 
χαµηλότερη διάµετρο κυλίνδρου 220mm, µε την προϋπόθεση ότι 
η λειτουργία ενός χειριστηρίου σε κάθε κάθισµα, ευπρόσιτου σε 
άτοµο όρθιο στο διάδροµο, αρκεί για να προκαλέσει εύκολη και ει 
δυνατόν αυτόµατη στροφή του καθίσµατος, στη θέση που 
αντιστοιχεί σε ελάχιστο πλάτος 300mm. 

Αρθρωτά οχήµατα 

8. Η διάταξη µέτρησης που περιγράφεται ανωτέρω 1) στα 
µονόροφα ή 2) στα διώροφα,  πρέπει να µπορεί να διέρχεται 
απρόσκοπτα από το αρθρωτό τµήµα. Κανένα µέρος της 
εύκαµπτου στοιχείου που καλύπτει το εν λόγω τµήµα, 
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συµπεριλαµβανοµένων των µερών των φυσητήρων, δεν πρέπει να 
προεξέχει µέσα στο διάδροµο. 

Όλες οι Κλάσεις 

9. Στους διαδρόµους είναι δυνατόν να υπάρχουν βαθµίδες. Το 
πλάτος των βαθµίδων αυτών δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το 
πλάτος του διαδρόµου στην κορυφή των βαθµίδων. 

10. Τα πτυσσόµενα καθίσµατα για καθήµενους δεν επιτρέπονται 
στο διάδροµο. 

11. Οι επιφάνειες των διαδρόµων και όλες οι δίοδοι πρόσβασης 
πρέπει να είναι αντιολισθητικές. 

Κλάση Ι, ΙΙ, ή A 

12. Η κατά µήκος κλίση του διαδρόµου δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 8% 

Κλάση III ή B 

13. Η κατά µήκος κλίση του διαδρόµου δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 12,5% 

Όλες οι Κλάσεις 

14. Η κλίση διαδρόµου που είναι κάθετο προς το διαµήκη άξονα 
συµµετρίας του οχήµατος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% 

Κλιµακοστάσια επικοινωνίας 

Όλες οι Κλάσεις διωρόφων 

15. Ο διάδροµος του άνω ορόφου πρέπει να συνδέεται µε ένα ή 
περισσότερα κλιµακοστάσια επικοινωνίας προς τη δίοδο 
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52ιγ ∆ιάδροµοι και Κλίµακες   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

πρόσβασης σε µία θύρα επιβατών ή προς το διάδροµο του κάτω 
ορόφου εντός 3 m από µία θύρα επιβατών. 

16. Πρέπει να είναι δυνατόν να διακινείται ελεύθερα η διάταξη 
δοκιµής που ορίζεται στο Σχήµα 8, αρχίζοντας από το διάδροµο 
του κάτω ορόφου έως την τελευταία βαθµίδα, στην πιθανή 
κατεύθυνση κίνησης ενός ατόµου που χρησιµοποιεί το 
κλιµακοστάσιο. 

17. Τα κλιµακοστάσια επικοινωνίας πρέπει να είναι σχεδιασµένα 
έτσι ώστε, κατά την απότοµη πέδηση του οχήµατος κατά τη 
µετακίνηση προς τα εµπρός, να µην υπάρχει κίνδυνος να 
εκτιναχθεί κάποιος επιβάτης προς τα κάτω. Η απαίτηση αυτή 
θεωρείται ότι ικανοποιείται εφόσον πληρείται µία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Κανένα µέρος του κλιµακοστασίου δεν κατέρχεται προς τα 
εµπρός, 

β. Το κλιµακοστάσιο σκάλα είναι εξοπλισµένο µε κιγκλίδωµα ή 
παρεµφερή διάταξη, 

γ. Υπάρχει µια αυτόµατη διάταξη στο άνω µέρος του 
κλιµακοστασίου, η  οποία εµποδίζει τη χρήση της όταν το όχηµα 
βρίσκεται σε κίνηση. Αυτή η διάταξη πρέπει να λειτουργεί εύκολα 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

18. Το ρίχτι (ύψος) κάθε βαθµίδας σε ένα κλιµακοστάσιο πρέπει 
να είναι κλειστό. 
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  Σχήµα 1                    Σχήµα 2 
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     Σχήµα 3                   Σχήµα 4
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     Σχήµα 8 

 

            ∆ιάταξη δοκιµής 1    ∆ιάταξη δοκιµής 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*/ Για τα οχήµατα Κλάσης Α ή Β, η κάτω επιφάνεια της ∆ιάταξης δοκιµής µπορεί να µετατοπίζεται οριζόντια σε σχέση µε την άνω επιφάνεια, 
µε την προϋπόθεση ότι είναι προς την ίδια κατεύθυνση 

Ύψος της άνω επιφάνειας (mm) 

∆ιάσταση Α του Σχήµατος 8 

Κλάση οχήµατος 

∆ιάταξη δοκιµής 
1 

∆ιάταξη δοκιµής 2 



52ιδ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 

1 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιδ Χειρολισθήρες και χειρολαβές   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Η επιθεώρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι 
απαιτήσεις δοµής και θέσης των χειρολισθήρων και των 
χειρολαβών, πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα 

Σηµείωση 1: ∆ερµάτινες χειρολαβές, εφόσον υπάρχουν, 
µπορούν να υπολογίζονται ως χειρολαβές, εφόσον 
διατηρούνται στη θέση τους µε κατάλληλα µέσα. 

Σηµείωση 2: Αυτό δεν ισχύει σε περιοχή που πρόσκειται 
στη θύρα, όπου αυτή ή ο µηχανισµός της, όταν είναι 
ανοικτή, εµποδίζει τη χρήση της χειρολαβής. 

Σηµείωση 3: Εξαίρεση µπορεί να γίνει στο κέντρο των 
µεγάλων πλατφορµών, αλλά το άθροισµα των εν λόγω 
εξαιρέσεων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της 
συνολικής επιφάνειας ορθίων. 

Σηµείωση 4: Στην περίπτωση διπλών θυρών, η απαίτηση 
αυτή µπορεί να πληρούται µε την τοποθέτηση ενός 
κεντρικού στύλου ή ενός κεντρικού χειρολισθήρα. 

  

Χειρολισθήρες και χειρολαβές για όρθιους επιβάτες 

Κλάσεις I, II & A 

1. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς χειρολισθήρες ή/και χειρολαβές 
(που βρίσκονται µεταξύ 800 mm και όχι περισσότερο από 1900 
mm πάνω από το δάπεδο) για κάθε όρθιο επιβάτη. Αυτό µπορεί να 
εκτιµηθεί µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

α. Για όλα τα δυνατά σηµεία της διάταξης δοκιµής που 
απεικονίζεται στο Σχήµα 1, ο κινητός βραχίονας της διάταξης 
µπορεί να φτάσει δύο τουλάχιστον χειρολισθήρες ή χειρολαβές. Η 
διάταξη δοκιµής µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα περί τον 
κατακόρυφο άξονα της (βλ. Σηµείωση 1). 

β. Για κάθε όρθια θέση που προσδιορίζονται στο α)παραπάνω, 
τουλάχιστον ένας από τους απαιτούµενους δύο χειρολισθήρες ή 
χειρολαβή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 mm από το επίπεδο 
του δαπέδου στη θέση αυτή (βλ. Σηµειώσεις 2 και 3) 

γ. Οι περιοχές οι οποίες µπορούν να καταληφθούν από όρθιους 
επιβάτες και δεν χωρίζονται από καθίσµατα από τα πλευρικά 
τοιχώµατα ή το οπίσθιο τοίχωµα του οχήµατος, πρέπει να 
διαθέτουν οριζόντιους χειρολισθήρες, παράλληλους προς τα 
τοιχώµατα, και τοποθετηµένους σε ύψος από 800 mm και 1500 
mm από το δάπεδο. 

Χειρολισθήρες και χειρολαβές για θύρες επιβατών 

Κλάσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

2. Όλα τα ανοίγµατα των θυρών επιβατών πρέπει να διαθέτουν 
χειρολισθήρες ή/και χειρολαβές σε κάθε πλευρά τους. Να 



52ιδ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιδ Χειρολισθήρες και χειρολαβές   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

διαθέτουν ένα σηµείο λαβής για κάθε όρθιο άτοµο στο χώρο που 
πρόσκειται στη θύρα επιβατών ή σε οποιαδήποτε από τις 
διαδοχικές βαθµίδες. Τα σηµεία αυτά πρέπει να βρίσκονται: 
κατακόρυφα, σε ύψος 800 mm έως 1100 mm από το έδαφος ή από 
την επιφάνεια κάθε βαθµίδας, και οριζόντια, σε απόσταση η οποία 
δεν υπερβαίνει τα 400 mm προς τα µέσα από την εξώτερη ακµή 
της πρώτης βαθµίδας (Βλ. Σηµείωση 4). 

Κλάσεις Α ή Β 

3. Όλες οι θύρες επιβατών πρέπει να έχουν ένα χειρολισθήρα ή 
χειρολαβή σε τουλάχιστον µία πλευρά του ανοίγµατος της θύρας 
(Βλέπε Σηµείωση 4). 

Όλες οι Κλάσεις 

4. Σε κάθε διαδοχική βαθµίδα σε δίοδο πρόσβασης πρέπει να 
υπάρχει χειρολισθήρας ή/και χειρολαβή, σε ύψος µεταξύ 800 mm 
και 1100 mm πάνω από την επιφάνεια κάθε βαθµίδας, και σε 
κατάλληλη θέση για κάθε βαθµίδα, όχι πιο έξω από την εξωτερική 
ακµή της συγκεκριµένης βαθµίδας, και µέχρι 600 mm προς τα 
µέσα από την ακµή αυτή. 

Χειρολισθήρες και χειρολαβές για κλιµακοστάσια 

Όλες οι Κλάσεις για ∆ιώροφα 

5. Για ένα άτοµο όρθιο στον κάτω όροφο δίπλα στο 
κλιµακοστάσιο, πρέπει να υπάρχει χειρολισθήρας ή/και χειρολαβή 
τοποθετηµένος σε κάθε πλευρά της σκάλας, µεταξύ 800 mm και 
1100 mm επάνω από τον κάτω όροφο, και µέχρι 400 mm προς τα 
µέσα από την εξωτερική πλευρά της πρώτης βαθµίδας. 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιδ Χειρολισθήρες και χειρολαβές   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

6. Πρέπει να υπάρχουν χειρολισθήρες ή/και χειρολαβές 
τοποθετηµένες σε κάθε πλευρά της σκάλας, µεταξύ 800 mm και 
1100 mm από την ακραία ακµή κάθε βαθµίδας 
(συµπεριλαµβανοµένου ενός όρθιου επιβάτη στον πάνω όροφο 
δίπλα στο κλιµακοστάσιο), και όχι πιο έξω από την εξώτερη ακµή 
της συγκεκριµένης βαθµίδας, και µέχρι 600 mm προς τα µέσα από 
την ακµή αυτή. 

Γενικές απαιτήσεις για χειρολισθήρες και χειρολαβές 

Όλες οι Κλάσεις 

7. Όλοι οι χειρολισθήρες και οι χειρολαβές πρέπει να έχουν 
επαρκή αντοχή 

8. Όλοι οι χειρολισθήρες και οι χειρολαβές πρέπει να σχεδιάζονται 
και να τοποθετούνται έτσι ώστε να µη υπάρχει κανένας κίνδυνος 
τραυµατισµού των επιβατών. 

9. Όλοι οι χειρολισθήρες και οι χειρολαβές πρέπει να είναι τέτοιας 
διατοµής που να επιτρέπουν στους επιβάτες την αποτελεσµατική 
και εύκολη συγκράτηση. 

10. Όλες οι χειρολαβές (εκτός χειρολισθήρων σε θύρες ή αυτών 
που ευρίσκονται µεµονωµένες πάνω σε ένα κάθισµα και, στην 
περίπτωση οχήµατος της κλάσης II, III και Β, στις διόδους 
πρόσβασης) πρέπει να έχουν µήκος τουλάχιστον 100 mm, 
σύµφωνα µε τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α. Η διάσταση της διατοµής πρέπει να είναι µεταξύ 20 mm και 45 
mm. 

11. Στην περίπτωση οχήµατος κλάσης II, III και Β, στις διόδους 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιδ Χειρολισθήρες και χειρολαβές   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

προσπέλασης, χειρολαβές που είναι τοποθετηµένες σε πόρτες ή σε 
µεµονωµένα κάθισµα, πρέπει να έχουν διατοµή µεταξύ 20 mm και 
45 mm, ή να έχουν µήκος τουλάχιστον 100 mm και η διατοµή 
τους να είναι τουλάχιστον 15 mm υπό τον όρο ότι η άλλη 
διάσταση θα να είναι µεταξύ 25 mm και 45 mm. 

12. Οι χειρολισθήρες δεν πρέπει να παρουσιάζουν αιχµηρές 
καµπύλες. 

13. Η απόσταση µεταξύ χειρολισθήρα ή χειρολαβής και του 
παρακείµενου µέρους του αµαξώµατος ή των τοιχωµάτων του 
οχήµατος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 m. 

14. Ωστόσο, στην περίπτωση χειρολισθήρα σε θύρα ή κάθισµα ή 
σε δίοδο πρόσβασης σε όχηµα της κλάσης II, III και Β, 
επιτρέπεται ελάχιστη απόσταση 35 m. 

15. Η επιφάνεια κάθε χειρολισθήρα, χειρολαβής ή στύλου πρέπει 
να έχει χρωµατική αντίθεση και να είναι αντιολισθητική. 

Η προστασία των επιβατών σε οχήµατα χωρίς οροφή 

Όλες οι Κλάσεις 

16. Το όχηµα πρέπει να έχει ένα συνεχόµενο µια συνεχή πρόσοψη 
σε όλο το πλάτος του τµήµατός τους που δεν έχει οροφή, µε ύψος 
τουλάχιστον 1400 mm από το γενικό επίπεδο του δαπέδου που 
γειτνιάζει µε το εµπρόσθιο διαχωριστικό. 

17. Το όχηµα πρέπει να έχει ένα περιµετρικό διαχωριστικό στις 
πλευρές και στο πίσω µέρος του στο τµήµα που δεν έχει οροφή, µε 
ύψος τουλάχιστον 1100 mm στις πλευρές και 1200 mm στο πίσω 
µέρος του, που µετράται από το γενικό επίπεδο του δαπέδου που 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιδ Χειρολισθήρες και χειρολαβές   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

γειτνιάζει µε τα προστατευτικά διαχωριστικά. Η προστασία πρέπει 
να αποτελείται από συνεχή πλαϊνά και πίσω διαχωριστικά µε ύψος 
τουλάχιστον 700 mm από το επίπεδο του δαπέδου που γειτνιάζει 
µε τα διαχωριστικά, σε συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα συνεχή 
προστατευτικά κιγκλιδώµατα που πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Το µήκος του πρέπει να είναι µεταξύ 20 mm και 45 mm. 

β. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ ενός προστατευτικού 
κιγκλιδώµατος και ενός γειτονικού του ή ενός περιµετρικού 
διαχωριστικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 mm. 

γ. Πρέπει να είναι πακτωµένα στο αµάξωµα του οχήµατος. 

δ. Οι θύρες εξόδου πρέπει να θεωρούνται µέρος αυτής της 
προστασίας. 
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Σχήµα 1 
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Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιε Καθίσµατα επιβατών και χώρος για 
καθήµενους 

  107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλες τις 
θέσεις επιβατών (συµπεριλαµβανοµένων των 
πτυσσόµενων καθισµάτων) και του  σχετικού µ’ αυτές 
ελεύθερου χώρου τους, πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα. 

Σηµείωση 1: Για τα οχήµατα πλάτους το πολύ 2,35 m, το 
πλάτος του διαθέσιµου χώρου για κάθε θέση καθήµενου, 
µετρούµενο από ένα κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται 
από το κέντρο της θέσης αυτής καθήµενου σε ύψη µεταξύ 
270 mm και 650 mm άνωθεν του ασυµπίεστου µαξιλαριού 
του καθίσµατος, πρέπει να είναι 200 mm 

Σηµείωση 2: Για τα οχήµατα της κλάσης Α ή Β, στην 
περίπτωση καθισµάτων προσκείµενων στο τοίχωµα του 
οχήµατος, ο διαθέσιµος χώρος δεν περιλαµβάνει, στο άνω 
µέρος του, µια τριγωνική επιφάνεια πλάτους 20 mm και 
ύψους 100 mm (βλέπε Σχήµα 2α) . Επίσης, ο χώρος που 
χρειάζεται για τις ζώνες ασφαλείας και τις αγκυρώσεις 
τους και για το αλεξήλιο θεωρούνται ότι εξαιρούνται. 

Σηµείωση 3: Όλες οι µετρήσεις πρέπει να 
πραγµατοποιούνται µε το µαξιλάρι του καθίσµατος και το 
ερεισίνωτο ασυµπίεστα, σε κατακόρυφο επίπεδο 
διερχόµενο από τη διάµεσο της ατοµικής θέσης 
καθήµενου. Τα ανακλινόµενα καθίσµατα επιβατών και τα 
προσαρµοζόµενα καθίσµατα οδηγού µε τα ερεισίνωτά τους  
και τις υπόλοιπες ρυθµίσεις πρέπει να είναι στην κανονική 
θέση χρήσης που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του 
καθίσµατος. Τυχόν πτυσσόµενο τραπεζάκι 
προσαρµοσµένο στο ερεισίνωτο του καθίσµατος, πρέπει να 

Όλα οι Κλάσεις 

1. Όλα τα καθίσµατα επιβατών πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 
του µαξιλαριού καθίσµατος, µετρούµενο από ένα κατακόρυφο 
επίπεδο που διέρχεται από το κέντρο της θέσης αυτής καθήµενου, 
πρέπει να είναι (F ∆ιάσταση στο Σχήµα 1):  

Κλάση  I, II, Α, Β       200 mm 

Κλάση III                  225 mm  

Σχολικά Μεταφοράς Νηπίων από 130mm έως 170mm 

2. Όλα τα καθίσµατα επιβατών πρέπει να έχουν ελάχιστο βάθος 
µαξιλαριού καθίσµατος (διάσταση Κ στο Σχήµα 2):  

Κλάσης I, Α, Β       350 mm 

Κλάση II, & III     400 mm 

Σχολικά Μεταφοράς Νηπίων 300mm 

Μετράται κατά µήκος της κεντρικής γραµµής της θέσης 
καθίσµατος. 

3. Το ύψος του ασυµπίεστου µαξιλαριού καθίσµατος σε σχέση µε 
το δάπεδο πρέπει να είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε η απόσταση 
από το δάπεδο µέχρι ένα οριζόντιο επίπεδο εφαπτόµενο στο 
µέτωπο της άνω επιφανείας του µαξιλαριού καθίσµατος να είναι 
µεταξύ 400 και 500 mm. Ωστόσο, το ύψος αυτό µπορεί να µειωθεί 
έως τα 350 mm στους θόλους των τροχών και στο διαµέρισµα του 
κινητήρα (∆ιάσταση Υ στο Σχήµα 2) 

4. Το ελάχιστο πλάτος του διαθέσιµου χώρου για κάθε θέση 
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είναι στη διπλωµένο στη θέση του. Τα καθίσµατα που 
είναι προσαρµοσµένα επί τροχιάς ή σε άλλο σύστηµα που 
επιτρέπει στον χειριστή ή τον χρήστη να µεταβάλλει 
εύκολα την εσωτερική διαµόρφωση του οχήµατος, πρέπει 
να µετρούνται στην κανονική θέση χρήσης τους, όπως την 
καθορίζεται από τον  κατασκευαστή στην έγκριση τύπου. 

Σηµείωση 4: Το ερεισίνωτο οιουδήποτε άλλου 
προηγούµενου καθίσµατος ή ένα χώρισµα, του οποίου το 
περίγραµµα αντιστοιχεί περίπου σε εκείνο του κεκλιµένου 
ερεισίνωτου του καθίσµατος, µπορούν να εισχωρούν στο 
χώρο αυτό, αρκεί να πληροί τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο α) ανωτέρω. Η ύπαρξη στο χώρο αυτό 
στηριγµάτων των καθισµάτων επιτρέπεται επίσης υπό τον 
όρο ότι αποµένει επαρκής χώρος για τα πόδια των 
επιβατών. Σε οχήµατα της κλάσης Α ή Β, για τα 
καθίσµατα δίπλα στο κάθισµα του οδηγού, επιτρέπεται  
προεξοχή του πίνακα ενδείξεων για τον οδηγό, του πίνακα 
χειριστηρίων, του αλεξήνεµου, του αλεξηλίου, των ζωνών 
ασφαλείας και των αγκυρώσεων αυτών των ζωνών. 

Σηµείωση 5: Η ύπαρξη στον ελάχιστο αυτό χώρο, 
στηριγµάτων των καθισµάτων, υποποδίου του επιβάτη και 
των εσοχών, όπως προβλέπεται από το σηµείο 7 α έως ι, 
επιτρέπεται υπό τον όρο ότι αποµένει επαρκής χώρος για 
τα πόδια των επιβατών. Αυτός ο χώρος για τα πόδια 
µπορεί εν µέρει να βρίσκεται εντός ή πάνω από το 
διάδροµο, αλλά δεν πρέπει να δηµιουργεί κανένα εµπόδιο 
κατά τη µέτρηση του ελάχιστου πλάτους του διαδρόµου, 

καθηµένου, που εµφανίζεται ως διάσταση G στο Σχήµα 1, 
µετρούµενο από ένα κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από το 
κέντρο της θέσης αυτής καθήµενου σε ύψη µεταξύ 270 mm και 
650 mm άνωθεν του ασυµπίεστου µαξιλαριού του καθίσµατος, 
δεν πρέπει να είναι τουλάχιστον: (βλ. Σηµειώσεις 1 & 2) 

Ατοµικές θέσεις                              250 mm 

Συνεχόµενες θέσεις για                   225 mm 

δυο ή περισσότερους επιβάτες  

Σχολικά Μεταφοράς Νηπίων: 

Ατοµικές θέσεις                              150 mm 

Συνεχόµενες θέσεις για                   130 mm 

δυο ή περισσότερους επιβάτες  

5. Η απόσταση µεταξύ των καθισµάτων επιβατών πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: (βλέπε Σχήµα 3 & 
Σηµείωση 3) 

α. Στα καθίσµατα που είναι διατεταγµένα προς την ίδια 
κατεύθυνση, η απόσταση µεταξύ του µετώπου ενός ερεισίνωτου 
και της πίσω πλευράς του ερεισίνωτου του προηγούµενου 
καθίσµατος (διάσταση Η) µετράται οριζοντίως και σε όλο το ύψος 
µεταξύ του επιπέδου της άνω επιφανείας του µαξιλαριού 
καθίσµατος και ενός σηµείου 620 mm επάνω από το δάπεδο, 
πρέπει να είναι τουλάχιστον:  

Κλάσεις I, Α, Β             650 mm 
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σύµφωνα µε την ενότητα 52ιγ. Στην περίπτωση 
καθισµάτων δίπλα στο κάθισµα του οδηγού σε οχήµατα 
της κλάσης Α ή Β, επιτρέπεται η προεξοχή των ζωνών 
ασφαλείας και των αγκυρώσεων ζωνών ασφαλείας. 

Σηµείωση 6: Για οχήµατα της κλάσεως Β µε µέγιστη 
τεχνικώς επιτρεπόµενη µάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 
τόνους και µε χωρητικότητα έως 12 θέσεις επιβατών, 
καθώς και για καθίσµατα δίπλα στο κάθισµα του οδηγού 
σε οχήµατα κλάσης Α ή Β, το ύψος αυτό µπορεί να 
µειωθεί στα 1200 mm µετρούµενο από το πάτωµα, και στα 
800 mm µετρούµενο από το υψηλότερο σηµείο του 
ασυµπίεστου µαξιλαριού του καθίσµατος. 

Σηµείωση 7: για τα διώροφα οχήµατα το ελεύθερο ύψος 
µετρούµενο από το υψηλότερο σηµείο του ασυµπίεστου 
µαξιλαριού του καθίσµατος, πρέπει να είναι τουλάχιστον 
900 mm για τον κάτω όροφο και 850 mm για τον άνω 
όροφο. 

Σηµείωση 8: Ο ελεύθερος αυτός χώρος εκτείνεται επάνω 
από τη ζώνη που ορίζεται, από τα διαµήκη κατακόρυφα 
επίπεδα 200 mm εκατέρωθεν του µέσου κατακόρυφου 
επιπέδου της θέσης καθήµενου, και από ένα εγκάρσιο 
κατακόρυφο επίπεδο διερχόµενο από το πλέον πίσω και 
άνω σηµείο του ερεισινώτου του καθίσµατος και από ένα 
εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο 280 mm εµπρός από το 
πλέον εµπρόσθιο σηµείο του ασυµπίεστου µαξιλαριού 
καθίσµατος, µετρούµενο σε κάθε περίπτωση στο µέσο 

Κλάσεις II & III          680 mm 

Σχολικά Μεταφοράς Νηπίων 400mm 

β. Όταν τα εγκάρσια καθίσµατα είναι διατεταγµένα το ένα 
απέναντι στο άλλο, η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των µετώπων 
των ερεισινώτων των αντιµέτωπων καθισµάτων,  µετρούµενη στα 
υψηλότερα σηµεία των µαξιλαριών των καθισµάτων, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 1300 mm. 

Οχήµατα Κλάσης Β µε µέγιστη τεχνικώς επιτρεπόµενη  µάζα 
που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και µέχρι 12 καθίσµατα 
επιβατών 

6. Όταν απέναντι σε ένα κάθισµα βρίσκεται µέρος τραπεζιού ή 
παρόµοιας µορφής κατασκευή, πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος 
για την πρόσβαση των επιβατών. 

7. Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τα πόδια των καθηµένων 
επιβατών πίσω από ένα κάθισµα ή ένα κάθισµα που βλέπει σε 
διάδροµο.  

Όλα οι Κλάσεις εκτός από τα οχήµατα της κατηγορίας Β µε 
µέγιστη τεχνικώς επιτρεπόµενη µάζα που δεν υπερβαίνει τους 
3,5 τόνους και έως 12 καθίσµατα επιβατών 

8. Όταν απέναντι σε ένα κάθισµα βρίσκεται µέρος τραπεζιού ή 
τραπέζι ή παρόµοιας µορφής κατασκευή, ισχύουν οι απαιτήσεις 
του Σχεδίου 4 (Βλ. Σηµείωση 4). 

9. Πρέπει να υπάρχει καθαρός χώρος για τα πόδια των καθηµένων 
επιβατών πίσω από ένα κάθισµα ή ένα κάθισµα που βλέπει σε 



52ιε ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ 

4 από 12                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιε Καθίσµατα επιβατών και χώρος για 
καθήµενους 

  107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

κατακόρυφο επίπεδο της θέσης καθίσµατος. 

Σηµείωση 9: Ως εµπρόσθιος θόλος θεωρείται ότι είναι το 
κυρτό µέρος της οροφής ακριβώς πάνω από το παρµπρίζ, 
το οποίο χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των 
πληροφοριακών πινακίδων κλπ. 

 

διάδροµο, τουλάχιστον 300 mm βάθος και πλάτος τουλάχιστον 
όσο ορίζεται στο Σηµείο 1 ανωτέρω, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5 
(Βλ. Σηµείωση 5). 

Κλάση I, II, & A 

10. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τις 
θέσεις προτεραιότητας καθήµενων: 

α. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις θέσεις στα οχήµατα 
Κλάσης I, δύο στα οχήµατα της Κλάσης II και µια στα οχήµατα 
Κλάσης Α, καθισµάτων γυρισµένων προς τα εµπρός ή προς τα 
πίσω, και που προορίζονται και σηµαίνονται για επιβάτες µε 
µειωµένη κινητική, εκτός των χρηστών αναπηρικού αµαξιδίου. 

β. Τα καθίσµατα που προσδιορίζονται στο α. ανωτέρω πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις για καθίσµατα προτεραιότητας 
στην ενότητα 52κστ. 

γ. Τα καθίσµατα που προσδιορίζονται στο α. ανωτέρω πρέπει να 
έχουν κατάλληλα σχεδιασµένες και τοποθετηµένες χειρολαβές για 
να διευκολύνουν την είσοδο και την έξοδο από το κάθισµα. 

δ. Τα καθίσµατα που προσδιορίζονται στο α. ανωτέρω, πρέπει να 
είναι εφοδιασµένα µε συσκευές ανακοίνωσης, σύµφωνα µε 52ιζ 
ενότητα του παρόντος εγχειριδίου, χρησιµοποιήσιµη από τη θέση 
καθήµενου. 

Ελεύθερος χώρος για τις θέσεις καθηµένων 

Όλες οι Κλάσεις 

11. Πάνω από κάθε θέση καθήµενου, και εκτός από την 
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περίπτωσης της εµπρόσθιας σειράς καθισµάτων σε όχηµα 
χωρητικότητας έως 22 επιβατών, πάνω από το σχετικό χώρο για 
τα πόδια, πρέπει να µετράται ελεύθερος χώρος ύψους τουλάχιστον 
900 mm µετρούµενου από το υψηλότερο σηµείο του ασυµπίεστου 
µαξιλαριού καθίσµατος και τουλάχιστον 1350 mm από το µέσο 
επίπεδο του δαπέδου στο χώρο για τα πόδια. (βλ. Σηµειώσεις 6, 7 
& 8). 

Από τις ακµές του ελεύθερου χώρου που ορίζεται ανωτέρω 
εξαιρούνται οι ακόλουθες ζώνες: 

α. Στην περίπτωση του άνω µέρος των εξωτερικών καθισµάτων, 
µία ζώνη ορθογώνιας διατοµής ύψους 150 mm και πλάτους 100 
mm (βλ. Σχήµα 6) 

β. Στην περίπτωση του άνω µέρος των εξωτερικών θέσεων, µία 
ζώνη τριγωνικής διατοµής, της οποίας η κορυφή βρίσκεται 700 
mm από την κορυφή και της οποίας η βάση έχει µήκος 100 mm µε 
πλάτος (Βλέπε Σχήµα 7). Ο χώρος που χρειάζεται για τις ζώνες 
ασφαλείας και τις αγκυρώσεις τους και για το αλεξήλιο είναι 
επίσης αποκλείεται. 

γ. Στην περίπτωση του κάτω µέρους του χώρου για τα πόδια των 
εξωτερικών καθισµάτων, µία ζώνη µε διατοµή επιφανείας 0,02 m2 
το πολύ (0,03 m2 για τα χαµηλοδάπεδα οχήµατα της κλάσης I) και 
µέγιστο πλάτος 100 mm το πολύ (150 mm για τα χαµηλοδάπεδα 
οχήµατα της κλάσης I)  (βλ. Σχήµα 8) 

δ. Για τα οχήµατα Κλάσεως Α ή Β. Στην περίπτωση θέσεων 
καθήµενων κοντά στις πίσω γωνίες του αµαξώµατος, η απώτερη 
πίσω ακµή του ελεύθερου χώρου, σε κάτοψη, µπορεί να 
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στρογγυλεύεται µε ακτίνα το πολύ 150 mm (βλ. Σχήµα 9) 

ε. Προεξοχή του ερεισινώτου άλλου καθίσµατος, των 
υποστηριγµάτων του και των εξαρτηµάτων του (π.χ. πτυσσόµενο 
τραπεζάκι) 

στ. Για τα οχήµατα Κλάσης Α και Β, η προεξοχή ενός θόλου 
τροχού υπό τον όρο ότι πληρούται µία από τις ακόλουθες δύο 
προϋποθέσεις: 

     i. Η προεξοχή δεν εκτείνεται πέραν του µέσου κατακόρυφου 
επιπέδου της θέσης καθήµενου (βλ. Σχήµα 10), ή 

     ii. Η πλησιέστερη ακµή της περιοχής βάθους 300 mm για τα 
πόδια του καθήµενου επιβάτη εκτείνεται έως 200 mm από την 
ακµή του ασυµπίεστου µαξιλαριού του καθίσµατος και έως 600 
mm εµπρός από το ερεισίνωτο του καθίσµατος, µε τις µετρήσεις 
πραγµατοποιούµενες στο διάµεσο κατακόρυφο επίπεδο της θέσης 
καθήµενου (βλ. Σχήµα 11) 

ζ. Στην περίπτωση δύο αντιµέτωπων θέσεων, η διάταξη του 
παραπάνω στ ii ισχύει για ένα µόνο από τα καθίσµατα, ο δε 
εναποµένων χώρος για τα πόδια των καθήµενων επιβατών πρέπει 
να είναι σε πλάτος τουλάχιστον 400 mm. 

η. Για οχήµατα Κλάσης Α ή Β. Στην περίπτωση καθισµάτων 
δίπλα στο κάθισµα του οδηγού η προεξοχή του πίνακα 
ενδείξεων/οργάνων, το αλεξήνεµο, τα αλεξήλια, οι ζώνες 
ασφαλείας, οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας και το 
εµπρόσθιο µέρος της οροφής (βλ. Σηµείωση 9) 

θ. Η προεξοχή των παραθύρων µε οριζόντιους στροφείς, όταν 
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είναι ανοικτά, και τα εξαρτήµατά τους. 

Οχήµατα τα οποία διαθέτουν καθίσµατα για χρήση µόνον όταν 
το όχηµα εν στάσει, τα οποία όµως δεν είναι σχεδιασµένα για 
να µεταφέρουν άνω των οκτώ ατόµων (εξαιρέσει του οδηγού) 
όταν είναι εν κινήσει 

12. Τα καθίσµατα στα οχήµατα αυτά, τα οποία είναι σχεδιασµένα 
για να χρησιµοποιούνται όταν το όχηµα είναι εν κινήσει, πρέπει 
να αναγνωρίζονται σαφώς από τους χρήστες. 
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                                                           Σχήµα 1                      Σχήµα 2 

  

 

              Σχήµα 2α 
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10 από 12                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

  Σχήµα 5              Σχήµα 6            Σχήµα 7 

 

 

  



52ιε ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ 

11 από 12                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

    Σχήµα 8                 Σχήµα 9 

 

  



52ιε ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ 

12 από 12                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

    Σχήµα 10                 Σχήµα 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52ιστ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

1 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιστ Βαθµίδες   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Σηµείωση 1: Το ύψος µιας βαθµίδας µετράται στο 
κέντρο του πλάτους της. 

Σηµείωση 2: Οι µετρήσεις θα πρέπει να λαµβάνονται µε 
το σύστηµα επιγονάτισης δεν είναι ενεργοποιηµένο και 
όσον αφορά την πρώτη βαθµίδα σε σχέση µε το έδαφος 
πρέπει να µετράται µε το όχηµα επί οριζόντιου εδάφους, 
µε τη µάζα του σε ετοιµότητα λειτουργίας και µε τον 
εξοπλισµό και την πίεση του ελαστικού που 
προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή για τη µέγιστη 
τεχνικά επιτρεπόµενη µάζα του εµφόρτου οχήµατος (Μ) 
που δηλώνεται σύµφωνα µε το σηµείο 2.19. 

 

Όλες οι βαθµίδες 

1. Το µέγιστο και το ελάχιστο ύψος, µε το σύστηµα 
χαµηλώµατος ανενεργό καθώς και το ελάχιστο βάθος των 
βαθµίδων για επιβάτες στις θύρες επιβατών και στις θύρες 
κινδύνου µέσα στο όχηµα πρέπει να είναι τα εξής (σχήµα 1): 

Κλάσεις Ι και Α 
ΙΙ, ΙΙΙ 
και Β 

Μέγιστο ύψος (mm) 340 (1) 
380 
(1)(2)
(5) 

Πρώτη 
βαθµίδα 
από το 

έδαφος 
«∆» Ελάχιστο βάθος (mm) 300 (*) 

Μέγιστο ύψος (mm) 250 (3) 
350 
(4) 

Ελάχιστο ύψος (mm) 120 

Λοιπές 
βαθµίδες 
«E» 

Ελάχιστο βάθος (mm) 200 

 

(*) 230 mm για οχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών. 

(1) 700 mm για τις θύρες κινδύνου  

      1500 mm στην περίπτωση θύρας κινδύνου στον επάνω 
όροφο διώροφου οχήµατος. 

(2) 430 mm για οχήµατα µόνο µε µηχανική ανάρτηση  

(3) 300 mm για βαθµίδες σε θύρα πίσω από τον πλέον οπίσθιο 
άξονα. 



52ιστ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

2 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιστ Βαθµίδες   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

(4) 250 mm σε διαδρόµους οχηµάτων χωρητικότητας έως 22 
επιβατών 

(5) για µία τουλάχιστον θύρα επιβατών, 400 mm για άλλες 
θύρες επιβατών. 

Σηµείωση  

 Στους διπλούς διαδρόµους, οι βαθµίδες σε κάθε ήµισυ της 
διόδου πρόσβασης θα υποβάλλονται σε χωριστή κατεργασία. 

 Στην εικόνα 1, η διάσταση «E», δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο 
για κάθε βαθµίδα. 

2. Κάθε µετάβαση από έναν χαµηλωµένο διάδροµο σε περιοχή 
καθήµενων δεν πρέπει να θεωρείται βαθµίδα. Ωστόσο, η 
κατακόρυφη απόσταση µεταξύ της επιφάνειας του διαδρόµου 
και του δαπέδου της περιοχής καθήµενων δεν θα πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από 350mm.  

3. Το πλάτος και το σχήµα κάθε βαθµίδας πρέπει να είναι έτσι 
διαµορφωµένα ούτως ώστε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, 
όπως το εµφαινόµενο στον κάτωθι πίνακα, να µπορεί να 
τοποθετείται επί της βαθµίδας αυτής, προεξέχοντας κατά 5 % 
το πολύ από τη βαθµίδα. Σε µια διπλή θύρα, κάθε ήµισυ της 
θύρας πρέπει να πληροί την απαίτηση αυτή. 

Αριθµός επιβατών > 22 ≤ 22 

Πρώτη 
βαθµίδα (mm) 

400 × 300 400 × 200 

Εµβαδόν 
Λοιπές 
βαθµίδες (mm) 

400 × 200 400 × 200 



52ιστ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

3 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιστ Βαθµίδες   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

4. Όταν υπάρχουν περισσότερες της µιας βαθµίδες, κάθε 
βαθµίδα µπορεί να προεξέχει στην περιοχή της κατακόρυφης 
προβολής της επόµενης βαθµίδας έως 100mm, η δε προβολή 
επάνω από το κάτω ίχνος πρέπει να αφήνει ελεύθερη 
επιφάνεια τουλάχιστον 200mm (βλέπε εικόνα 1) 

5. Όλες οι ακµές των βαθµίδων πρέπει να είναι σχεδιασµένες 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παραπατήµατος, το 
δε χρώµα τους πρέπει να δηµιουργεί αντίθεση. 

6. Η µέγιστη κλίση της βαθµίδας προς όλες τις κατευθύνσεις 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % όταν το όχηµα ευρίσκεται εν 
στάσει, χωρίς φορτίο, επί οµαλής και οριζόντιας επιφάνειας, 
και σε κανονική κατάσταση προς κυκλοφορία (ιδίως: το 
σύστηµα χαµηλώµατος δεν είναι ενεργοποιηµένο). 

7. Όλες οι βαθµίδες πρέπει να έχουν αντιολισθητική 
επιφάνεια. 

Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις για ανασυρόµενες βαθµίδες 

 

Η λειτουργία των ανασυρόµενων βαθµίδων µπορεί να είναι 
συγχρονισµένη µε τη λειτουργία της αντίστοιχης θύρας 
επιβατών ή θύρας κινδύνου. 

8. Όταν η θύρα είναι κλειστή κανένα τµήµα τους δεν θα 
προεξέχει περισσότερο από 10mm έξω από την γειτονική τους 
γραµµή του αµαξώµατος. 

9. Όταν η θύρα είναι ανοικτή και η ανασυρόµενη βαθµίδα 



52ιστ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

4 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιστ Βαθµίδες   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

βρίσκεται στην εκτεταµένη της θέση, η ωφέλιµη επιφάνειά της 
θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σηµείων 1 έως 8 του 
παρόντος παραρτήµατος 

10. Στην περίπτωση που προβλέπεται µηχανοκίνητη βαθµίδα, 
το όχηµα δεν θα µπορεί να ξεκινήσει µε την δική του 
προωστική ισχύ, εφ' όσον η βαθµίδα βρίσκεται σε εκτεταµένη 
θέση. 

11. Στην περίπτωση χειροκίνητων βαθµίδων κατάλληλο 
ηχητικό ή οπτικό σήµα θα επισηµαίνει στον οδηγό ότι η 
βαθµίδα δεν έχει πλήρως ανασυρθεί. 

12. Η έκταση της βαθµίδας όταν το όχηµα βρίσκεται σε 
κίνηση πρέπει να είναι αδύνατη. 

13. Αν αστοχήσει η διάταξη που λειτουργεί τη βαθµίδα, η 
βαθµίδα θα ανασυρθεί και θα παραµείνει στη θέση αυτή 
τούτοις, σε περίπτωση τέτοιας αστοχίας ή βλάβης της 
βαθµίδας ή εφόσον υπάρχει εµπόδιο επ' αυτής, δεν θα 
παρεµποδίζεται η λειτουργία της θύρας  

14. Όταν στη βαθµίδα στέκεται επιβάτης, η αντίστοιχη θύρα 
δεν πρέπει να µπορεί να κλείσει. Η συµµόρφωση µε την 
παρούσα απαίτηση θα ελέγχεται τοποθετώντας στο κέντρο της 
βαθµίδας βάρος 15kg που αντιπροσωπεύει το βάρος µικρού 
παιδιού. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για οποιαδήποτε θύρα 
βρίσκεται εντός του άµεσου οπτικού πεδίου του οδηγού. 

15. Οι γωνίες των ανασυρόµενων βαθµίδων που βρίσκονται 
προς τα εµπρός ή προς τα πίσω θα έχουν στρογγυλευτεί µε 
ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 5mm οι ακµές τους θα 



52ιστ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

5 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιστ Βαθµίδες   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

έχουν στρογγυλευτεί µε ακτίνα καµπυλότητας τουλάχιστον 
2,5mm 

16. Όταν η αντίστοιχη θύρα επιβατών είναι ανοικτή, η 
ανασυρόµενη βαθµίδα θα βρίσκεται σταθερά στερεωµένη 
στην εκτεταµένη θέση 

17.Όταν στο κέντρο µονής βαθµίδας τοποθετηθεί βάρος 136kg 
ή στο κέντρο διπλής βαθµίδας τοποθετηθεί βάρος 272kg, η 
υποχώρηση οποιουδήποτε σηµείου της βαθµίδας δεν θα 
υπερβαίνει τα 10mm.  



52ιστ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ 

6 από 6                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 1 

 

 

 



52ιζ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο∆ΗΓΟΥ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιζ Επικοινωνία Οδηγού 2001/85/ΕΚ  107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η επιθεώρηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι είναι 
τοποθετηµένος επαρκής αριθµός συσκευών επικοινωνίας 
και ικανοποιούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές 

Σηµείωση 1: Επαρκές θεωρείται ένα χειριστήριο για κάθε 
τρίτη σειρά καθισµάτων επιβατών. 

Σηµείωση 2: Αποδεκτά οπτικά µέσα περιλαµβάνουν έναν 
καθρέφτη, περισκόπιο, ή βίντεο µε κάµερα και οθόνη. 

Κλάσεις I, II & A  

Πρέπει να παρέχεται ένα µέσο για την ενηµέρωση του οδηγού να 
σταµατήσει το όχηµα.  

Τα χειριστήρια για όλες αυτές τις διατάξεις επικοινωνίας πρέπει 
να είναι κατανεµηµένα κατάλληλα και οµοιόµορφα στο όχηµα 
(βλ. Σηµείωση 1). 

Όλα τα χειριστήρια  πρέπει να µπορούν να λειτουργήσουν µε την 
παλάµη του χεριού. 

Τα χειριστήρια δεν πρέπει είναι τοποθετηµένα σε ύψος 
µεγαλύτερο από 1500 mm από το δάπεδο του οχήµατος. (Αυτό 
δεν αποκλείει τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων συσκευών 
επικοινωνίας σε υψηλότερη θέση) 

Τα χειριστήρια πρέπει να ξεχωρίζουν οπτικά από τον άµεσο 
περίγυρό τους 

Όταν ενεργοποιούνται τα χειριστήρια, την ενεργοποίηση πρέπει 
να τη συνοδεύει ένα φωτεινό σήµα ή ένδειξη «Στάση 
λεωφορείου» ή ισοδύναµη επιγραφή ή σύµβολο. (Στα αρθρωτά 
οχήµατα απαιτούνται ενδείξεις σε κάθε άκαµπτο τµήµα του 
οχήµατος. Στα διώροφα οχήµατα απαιτούνται σε κάθε όροφο). 

Οι φωτεινές επιγραφές στάσης πρέπει να παραµένουν αναµµένες 
έως ότου η/ οι θύρα/ ες είναι ανοιχτή / ανοιχτές. 

Όλες οι Κλάσεις 

Για τα διαµερίσµατα του πληρώµατος που δεν έχουν πρόσβαση 
στο διαµέρισµα του οδηγού ή των επιβατών, πρέπει να παρέχεται 
ένα µέσο επικοινωνίας µεταξύ του οδηγού και του πληρώµατος. 

Οι τουαλέτες πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε µέσα για την κλήση 



52ιζ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο∆ΗΓΟΥ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιζ Επικοινωνία Οδηγού 2001/85/ΕΚ  107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

εξωτερικής βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Οχήµατα χωρίς οροφή 

Πρέπει να παρέχονται οπτικά µέσα στον οδηγό που θα επιτρέπει 
την επίβλεψη των κανόνων συµπεριφοράς των επιβατών, που 
πρέπει να τηρούνται στους χώρους χωρίς οροφή (βλ. Σηµείωση 2) 

Πρέπει να διατίθεται ένα σύστηµα ενδοεπικοινωνίας οδηγού-
επιβατών στην περιοχή του οχήµατος χωρίς οροφή 

 



52ιη ΜΗΧΑΝΗ ΖΕΣΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιη Μηχανή ζεστών ροφηµάτων & 
Εξοπλισµός Μαγειρικής  

  107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Με την επιθεώρηση πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα 
προληπτικά µέτρα ασφαλείας πληρούν τα απαιτούµενα 
πρότυπα σε οχήµατα εξοπλισµένα µε συσκευές 
παρασκευής ζεστών ροφηµάτων και / ή τροφίµων. 

 

Οποιαδήποτε µηχανήµατα παρασκευής ζεστών ροφηµάτων και/ή 
εξοπλισµός παρασκευής φαγητών πρέπει να τοποθετούνται ή να 
προστατεύονται ώστε να αποτρέπεται να χυθούν ζεστά ποτά ή 
φαγητά στους επιβάτες κατά την απότοµη πέδηση του οχήµατος ή 
λόγω της φυγόκεντρου δύναµης που αναπτύσσεται στις στροφές. 

Σε περίπτωση που τα οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε µηχανήµατα 
ζεστών ποτών και/ ή εξοπλισµό µαγειρέµατος, όλα τα καθίσµατα 
επιβατών πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε διάταξη εναπόθεσης 
ποτών και φαγητών ενόσω το όχηµα βρίσκεται σε κίνηση. 

 

  

 



52ιθ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52ιθ Θύρες & Εσωτερικά 
διαµερίσµατα  

  107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η επιθεώρηση διασφαλίζει ότι για κάθε θύρα 
τουαλέτας ή άλλου εσωτερικού διαµερίσµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων ντουλαπιών κλπ,  πληρούνται οι 
απαιτούµενες προδιαγραφές (µε εξαίρεση τα 
αφαιρούµενα χωρίσµατα συντήρησης ή τα 
διαµερίσµατα οδηγού) 

Σηµείωση 1: Εσωτερικό διαµέρισµα είναι ένα 
ξεχωριστό διαµέρισµα του οχήµατος, στο οποίο είναι 
δυνατή η πρόσβαση (µπορεί να ανοιχτεί) χωρίς τη 
χρήση εργαλείων. 

 

Όλες οι θύρες εσωτερικών διαµερισµάτων πρέπει να κλείνουν 
µόνες τους και δεν πρέπει να διαθέτουν διάταξη που να τις κρατά 
ανοικτές, καθώς µπορεί να δηµιουργήσει εµπόδιο στους επιβάτες 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (βλ. Σηµείωση 1) 

Όταν µια θύρα είναι ανοικτή, πρέπει να αποτρέπεται η κάλυψη 
χειρολαβής, χειριστηρίου, διάταξης για το άνοιγµα της πόρτας 
καθώς και την κάλυψη της υποχρεωτικής επισήµανσης που 
συνδέεται µε οποιαδήποτε θύρα επιβατών, θύρα κινδύνου, έξοδο 
κινδύνου, πυροσβεστήρα ή κιβωτίου πρώτων βοηθειών. 

Σε περίπτωση που το διαµέρισµα µπορεί να καταληφθεί από έναν 
επιβάτη, η πόρτα δεν πρέπει να κλειδώνεται από έξω, εκτός και 
εάν είναι πάντοτε δυνατόν να ανοιχθεί από µέσα. 

Σε περίπτωση που το διαµέρισµα µπορεί να καταληφθεί από έναν 
επιβάτη, πρέπει να υπάρχει ένα µέσο που να επιτρέπει το άνοιγµα 
της θύρα σε περίπτωση έκτατης ανάγκης, από την έξω πλευρά του 
διαµερίσµατος αυτού. 

 

 

 

 



52κ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

1 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κ Τεχνητός φωτισµός   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

  Η επιθεώρηση αυτή είναι για να εξασφαλιστεί ότι ο 
τεχνητός φωτισµός έχει τοποθετηθεί και πληροί τα 
απαιτούµενα πρότυπα. 

Σηµείωση 1: Τα µεµονωµένα φώτα για κάθε µια από τις 
ζώνες που παρατίθενται δεν απαιτείται να παρέχουν 
επαρκή φωτισµό που µπορεί να διατηρηθεί κατά τη 
διάρκεια της κανονικής χρήσης 

Σηµείωση 2: Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από αυτά, ένα 
κύκλωµα που χρησιµεύει µόνο για το συνεχή φωτισµό της 
εισόδου και της εξόδου 

Σηµείωση 3: Αυτές µπορούν να είναι οθόνες, χωρίσµατα 
ή ο κατάλληλος σχεδιασµός του κυκλώµατος φωτισµού, ή 
ένας συνδυασµός αυτών των χαρακτηριστικών 

1. Οι ακόλουθες ζώνες πρέπει να φωτίζονται επαρκώς µε 
ηλεκτρικό φωτισµό (βλ. Σηµείωση 1): 

α. Όλα τα διαµερίσµατα επιβατών 

β. Κάθε διαµέρισµα πληρώµατος. 

γ. Κάθε τουαλέτα. 

δ. Κάθε αρθρωτό τµήµα αρθρωτού οχήµατος. 

ε. Τυχόν βαθµίδας ή βαθµίδων. 

στ. Η πρόσβαση σε όλες τις εξόδους και το χώρο που γειτνιάζει 
άµεσα µε την (τις) έξοδο (εξόδους) επιβατών, 
συµπεριλαµβανοµένων όταν είναι σε χρήση, οποιουδήποτε 
συστήµατος επιβίβασης που έχει τοποθετηθεί 

ζ. Οι εσωτερικές σηµάνσεις και τα εσωτερικά χειριστήρια όλων 
των εξόδων. 

η. Όλα τα σηµεία όπου υπάρχουν εµπόδια. 

θ. Στην περίπτωση των διώροφων οχηµάτων χωρίς στέγη, 
τουλάχιστον µία συσκευή φωτισµού πρέπει να είναι τοποθετηµένη 
όσο πλησιέστερα είναι πρακτικά δυνατόν στην κορυφή της κάθε 
κλίµακας που οδηγεί στον επάνω όροφο. 

2. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο εσωτερικά κυκλώµατα 
φωτισµού, έτσι ώστε η αστοχία του ενός να µην επηρεάζει το 
άλλο (βλ. Σηµείωση 2). 

3. Πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για την προστασία του οδηγού 
από το εκτυφλωτικό φως και τις αντανακλάσεις που προκαλεί ο 
εσωτερικός τεχνητός φωτισµός (βλ. Σηµείωση 3). Όλα τα είδη 



52κ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

2 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κ Τεχνητός φωτισµός   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

φωτισµού που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά και σηµαντικά 
την ορατότητα του οδηγού, πρέπει να είναι σε θέση να 
λειτουργούν µόνο όταν το όχηµα είναι σταµατηµένο. 

4. Ο έλεγχος των υποχρεωτικών διατάξεων εσωτερικού φωτισµού, 
πρέπει να είναι χειροκίνητος υπό τον έλεγχο του οδηγού ή 
αυτόµατος. 

5. Μπορεί να υπάρχει πρόσθετος βοηθητικός φωτισµός της θύρας 
επιβατών για τη διευκόλυνση της επιβίβασης και της αποβίβασης 
των επιβατών στο όχηµα, και για να επιτρέπει στον οδηγό να 
ανιχνεύει από το κάθισµά του την παρουσία επιβάτη στον άµεσο 
χώρο έξω από κάθε θύρα επιβατών, εφόσον πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α. Πρέπει να έχει λευκό χρώµα 

β. Πρέπει να φωτίζει ένα οριζόντιο επίπεδο τµήµα του εδάφους µε 
πλάτος 2 m, µετρούµενο από ένα επίπεδο παράλληλο προς το 
κατακόρυφο διάµηκες µέσο επίπεδο του οχήµατος το οποίο 
διέρχεται από το άκρο της κλειστής θύρας επιβατών και σε µήκος 
που εκτείνεται από το εγκάρσιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από το 
απώτερο άκρο της κλειστής θύρας επιβατών σε ένα εγκάρσιο 
επίπεδο που διέρχεται από την κεντρική γραµµή των πρόσθιων 
τροχών που βρίσκονται πίσω από τη θύρα επιβατών, ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι τροχοί, σε ένα εγκάρσιο 
επίπεδο που διέρχεται από το πίσω µέρος του οχήµατος. 

γ. Πρέπει να παρέχει µια ζώνη στο έδαφος περιορισµένης 
θάµβωσης, εκτός τους οχήµατος, µε µέγιστο πλάτος 5 m 
µετρούµενη από την πλευρά του οχήµατος και µε µέγιστο µήκος 
που να περιορίζεται από το εγκάρσιο επίπεδο που διέρχεται από το 



52κ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

3 από 3                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κ Τεχνητός φωτισµός   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

µπροστινό µέρος του οχήµατος και ένα εγκάρσιο επίπεδο που 
διέρχεται από το πίσω µέρος του οχήµατος. 

δ. Σε περίπτωση που η απόσταση του κατώτερου άκρου της 
συσκευής φωτισµού είναι µικρότερη από 2 m από το έδαφος, δεν 
πρέπει να προεξέχει περισσότερο από 50 mm από το συνολικό 
πλάτος του οχήµατος µετρούµενου χωρίς αυτή τη συσκευή και να 
έχουν ακτίνα καµπυλότητας µικρότερη των 2,5 mm. 

ε. Πρέπει να µπορεί ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί 
αυτόµατα από ένα ξεχωριστό χειριστήριο. 

στ. Πρέπει να είναι εγκατεστηµένο έτσι ώστε η συσκευή να 
µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο όταν µια θύρα επιβατών λειτουργεί 
και η ταχύτητα του οχήµατος δεν υπερβαίνει τα 5 km/h, και να 
απενεργοποιείται αυτόµατα πριν το όχηµα φθάσει σε ταχύτητα 
άνω των 5 km/h. 

 



52κα ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κα Κιγκλιδώµατα κλιµακοστασίων   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η επιθεώρηση αυτή ισχύει για όλες τις περιοχές, όπου ένας 
καθήµενος επιβάτης µπορεί να εκτιναχθεί στο 
κλιµακοστάσιο λόγω απότοµης πέδησης και εξασφαλίζει 
ότι τα ληφθέντα µέτρα ασφάλειας ακολουθούν τα 
απαιτούµενα πρότυπα. 

Όλες οι Κλάσεις  

Στα σηµεία όπου ένας καθήµενος επιβάτης µπορεί να εκτιναχθεί 
στο κλιµακοστάσιο λόγω απότοµης πέδησης, πρέπει είτε να είναι 
εφοδιασµένα µε κιγκλίδωµα είτε στις περιπτώσεις οχηµάτων 
Κλάσεις Α ή Β, ζωνών ασφαλείας. Όπου υπάρχει κιγκλίδωµα 
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις διαστάσεων: 

α) Το κιγκλίδωµα πρέπει να απέχει κατ’ ελάχιστο από το δάπεδο 
800 mm 

β) Το κιγκλίδωµα πρέπει να επεκτείνεται - προς το εσωτερικό από 
το τοίχωµα του οχήµατος - τουλάχιστον κατά 100 mm πέραν του 
διαµήκους κεντρικού άξονα οποιασδήποτε θέσης του καθίσµατος 
κατά την οποία ο επιβάτης διατρέχει κίνδυνο ή έως το ρίχτι του 
εσωτερικού σκαλοπατιού. Ανάλογα µε το ποια διάσταση είναι 
µικρότερη. 

∆ιώροφα οχήµατα. Όλες οι Κλάσεις  

Στον άνω όροφο κάθε κλιµακοστάσιο επικοινωνίας πρέπει να 
προστατεύεται από κιγκλίδωµα µε τις ακόλουθες ελάχιστες 
διαστάσεις: 

α)  Ελάχιστο ύψος 800 mm, απόσταση από το δάπεδο 

β) Το κάτω άκρο του προφυλακτήρα δεν πρέπει ξεπερνάει τα 100 
mm, απόσταση από το δάπεδο. 

Πρέπει να παρέχεται προφύλαξη µε µαλακή επένδυση στον 
εµπρόσθιο ανεµοθώρακα του άνω ορόφου, εµπρός από τις θέσεις 
των επιβατών. Η υψηλότερη ακµή αυτού του προστατευτικού 



52κα ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κα Κιγκλιδώµατα κλιµακοστασίων   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

στοιχείου πρέπει να είναι τοποθετηµένη κατακόρυφα σε απόσταση 
800 mm µε 900 mm, από το δάπεδο που βρίσκονται τα πόδια των 
επιβατών 

 

 



52κβ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κβ Χώρος Αποσκευών και 
προστασία των επιβατών 

  107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η επιθεώρηση αυτή είναι για να διασφαλίζεται ότι τα 
ράφια των αποσκευών και των διαµερισµάτων, πληρούν τα 
απαιτούµενα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των 
επιβατών 

Όλα τα τοποθετηµένα ράφια αποσκευών πρέπει να αποτρέπουν 
την πτώση των αντικειµένων στους επιβάτες σε περιπτώσεις 
απότοµης πέδησης ή κίνησης του οχήµατος σε δρόµους µε 
στροφές. 

Όλοι οι χώροι αποσκευών που είναι εγκατεστηµένοι στο 
εσωτερικό του θαλάµου των επιβατών πρέπει να είναι έτσι 
διαµορφωµένοι ώστε να αποτρέπεται η πτώση αποσκευών κατά 
την απότοµη πέδηση του οχήµατος. 

Εάν το διαµέρισµα του οδηγού είναι χωρίς οροφή, πρέπει να 
παρέχεται στον οδηγό κάποια ειδική προστασία στον ισχυρό 
άνεµο, τη σκόνη, τη δυνατή βροχή, κλπ. 

 

 

 



52κγ ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κγ Καταπακτές 2001/85/ΕΚ  107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η επιθεώρηση πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι 
καταπακτές πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα 

 

Όλες οι καταπακτές που δεν είναι καταπακτές διαφυγής, επί του 
δαπέδου ενός οχήµατος πρέπει να είναι τοποθετηµένες και 
ασφαλισµένες κατά τρόπο, ώστε να µην µπορούν να αποσπαστούν 
ή να ανοιχτούν χωρίς τη χρήση εργαλείων ή κλειδιών 

Οι συσκευές ανύψωσης και ασφάλισης σε όλες τις καταπακτές - 
που δεν είναι καταπακτές διαφυγής - επί του δαπέδου ενός 
οχήµατος, δεν πρέπει να προεξέχουν άνω των 8 mm από το 
επίπεδο του δαπέδου. 

Οι καταπακτές - που δεν είναι καταπακτές διαφυγής – και οι 
συσκευές ανύψωσης και ασφάλισης επί του δαπέδου ενός 
οχήµατος, πρέπει να έχουν στρογγυλεµένες τις άκρες των 
προβολών τους. 

 

 

 



52κδ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κδ Συσκευές Οπτικής Ψυχαγωγίας   107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

 Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η επιθεώρηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλες οι µορφές 
ψυχαγωγίας των επιβατών πληρούν τα απαιτούµενα 
πρότυπα, π.χ. οθόνες τηλεόρασης ή βίντεο 

Σηµείωση 1: Αυτό δεν ισχύει για τη χρήση οθονών 
τηλεόρασης ή παρόµοιων συσκευών για τον έλεγχο ή την 
καθοδήγηση του οχήµατος από τον οδηγό π.χ. για την 
παρακολούθηση των θυρών επιβατών. 

 

Όλες οι οθόνες ψυχαγωγίας πρέπει να βρίσκονται εκτός του 
οπτικού πεδίου του οδηγού όταν ο οδηγός κάθεται στην κανονική 
θέση οδήγησης (συµπεριλαµβάνεται και η έµµεση οπτική, δηλαδή 
µέσω κατόπτρων) (βλ. Σηµείωση 1). 

 

 



52κε ΑΡΘΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κε Αρθρωτό τµήµα των αρθρωτών 
οχηµάτων 

  107.02 Σε όλα τα αρθρωτά 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

  Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει ότι το 
αρθρωτό τµήµα ενός αρθρωτού οχήµατος πληροί τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές 

1. Το αρθρωτό τµήµα που συνδέει τα άκαµπτα µέρη του οχήµατος 
πρέπει να είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο ώστε να 
επιτρέπει τουλάχιστον µία περιστροφική κίνηση περί έναν 
τουλάχιστον οριζόντιο άξονα και έναν τουλάχιστον κατακόρυφο 
άξονα. 

2. Όταν το αρθρωτό όχηµα είναι εν στάσει µε τη µάζα του σε 
ετοιµότητα λειτουργίας επί οριζόντιας επιφανείας, δεν πρέπει να 
υπάρχει, µεταξύ του δαπέδου κανενός από τα άκαµπτα τµήµατα 
και του δαπέδου της περιστρεφόµενης βάσης ή του στοιχείου που 
αντικαθιστά τη βάση αυτή, ακάλυπτο κενό πλάτους άνω των: 

α. 10 mm όταν οι τροχοί του οχήµατος βρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο, ή 

β. 20 mm όταν οι τροχοί του άξονα που πρόσκεινται στο αρθρωτό 
τµήµα βρίσκονται επί επιφανείας η οποία είναι 150 mm 
υψηλότερη από την επιφάνεια επί της οποίας βρίσκονται οι τροχοί 
των υπολοίπων αξόνων. 

3. Όταν το αρθρωτό όχηµα είναι εν στάσει µε τη µάζα του σε 
ετοιµότητα λειτουργίας επί οριζόντιας επιφανείας, η διαφορά 
επιπέδου µεταξύ του δαπέδου των άκαµπτων τµηµάτων και του 
δαπέδου της περιστρεφόµενης βάσης, µετρούµενη στον αρµό, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει: 

α. τα 20 mm όταν οι τροχοί του οχήµατος βρίσκονται επί του ιδίου 
επιπέδου 

β. τα 30 mm όταν οι τροχοί του άξονα που πρόσκεινται στο 
αρθρωτό τµήµα βρίσκονται επί επιφανείας η οποία είναι 150 mm 



52κε ΑΡΘΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κε Αρθρωτό τµήµα των αρθρωτών 
οχηµάτων 

  107.02 Σε όλα τα αρθρωτά 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

υψηλότερη από την επιφάνεια επί της οποίας βρίσκονται οι τροχοί 
των υπολοίπων αξόνων.  

4. Στα οχήµατα που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις 2 + 3, 
ή όταν το δάπεδο δεν µπορεί να φέρει τη µάζα των επιβατών, ή οι 
επιβάτες διατρέχουν κίνδυνο από τις κινήσεις των τοίχων, πρέπει 
να προβλέπονται µέσα τα οποία να µην εµποδίζουν την πρόσβαση 
επιβατών σε οποιοδήποτε µέρος του αρθρωτού τµήµατος 

5. Όταν ένα αρθρωτό όχηµα κινείται επί ευθείας γραµµής, τα 
διαµήκη µέσα επίπεδα των άκαµπτων τµηµάτων του πρέπει να 
συµπίπτουν και να σχηµατίζουν συνεχές επίπεδο χωρίς εκτροπές. 



52κστ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1 από 27                                                                3η έκδοση 8/11/2013 
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 Περιλαµβάνει τις διατάξεις που εφαρµόζονται στα 
οχήµατα που έχουν σχεδιασθεί για να παρέχουν εύκολη 
πρόσβαση στους επιβάτες µε µειωµένη κινητικότητα. 

Για τα οχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών, στην 
περίπτωση καθισµάτων προσκείµενων στο τοίχωµα του 
οχήµατος, ο διαθέσιµος χώρος δεν περιλαµβάνει, στο άνω 
µέρος του, µια τριγωνική επιφάνεια πλάτους 20mm και 
ύψους 100mm (βλέπε παράρτηµα III, εικόνα 10). Επίσης, 
ο χώρος που χρειάζεται για τις ζώνες ασφαλείας και τις 
αγκυρώσεις τους και για το αλεξήλιο θεωρούνται ότι 
εξαιρούνται. 

 

Βαθµίδες 

Κλάσεις Ι και Α 

1. Το ύψος τουλάχιστον µίας θύρας επιβατών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 250mm. 

Εναλλακτικά, το ύψος της πρώτης βαθµίδας από το έδαφος 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 270mm σε δύο ανοίγµατα 
θυρών, ένα εισόδου και ένα εξόδου. (Το σύστηµα 
χαµηλώµατος του αµαξώµατος και / ή η πτυσσόµενη 
βαθµίδα µπορεί να είναι ενεργοποιηµένα). 

Κλάσεις ΙΙ, ΙΙΙ και Β 

2. Το ύψος τουλάχιστον µίας θύρας επιβατών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 320mm. (Το σύστηµα χαµηλώµατος του 
αµαξώµατος και / ή η πτυσσόµενη βαθµίδα µπορεί να είναι 
ενεργοποιηµένα). 

Όλες οι Κλάσεις  

3. Αν µόνο µια θύρα επιβατών ανταποκρίνεται στην 
ανωτέρω απαίτηση, τότε δεν πρέπει να υπάρχει εµπόδιο ή 
σήµανση που να αποτρέπει τη χρήση της θύρας ως είσοδο 
και ως έξοδο. 

Κλάσεις Ι και Α 

4. Το ύψος των βαθµίδων στη δίοδο πρόσβασης προς τις 
ανωτέρω θύρες, όπως και στο διάδροµο, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 200mm. Η µετάβαση από βυθισµένο διάδροµο 
προς χώρο καθήµενων δεν πρέπει να θεωρείται ως βαθµίδα. 
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Κλάσεις ΙΙ, ΙΙΙ και Β 

5. Το ύψος των βαθµίδων στη δίοδο πρόσβασης προς τις 
ανωτέρω θύρες, όπως και στο διάδροµο, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 250mm. Η µετάβαση από βυθισµένο διάδροµο 
προς χώρο καθήµενων δεν πρέπει να θεωρείται ως βαθµίδα. 

Θέσεις προτεραιότητας και χώρος για επιβάτες µε 
µειωµένη κινητικότητα 

Όλες οι κλάσεις 

6. Κάτω ή δίπλα σε τουλάχιστον µία θέση προτεραιότητας 
πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλος χώρος για ένα σκύλο-οδηγό. Ο χώρος αυτός δε 
µπορεί να αποτελεί µέρος του διαδρόµου 

7. Τα στηρίγµατα των βραχιόνων τοποθετούνται µεταξύ της 
καθιστής θέσης και του διαδρόµου πρέπει να µπορούν να 
αναδιπλώνονται για να επιτρέπουν ελεύθερη πρόσβαση προς 
το κάθισµα. 

8. Το ελάχιστο πλάτος του µαξιλαριού της θέσης 
προτεραιότητας, µετρούµενο από το κατακόρυφο επίπεδο 
που διέρχεται από το κέντρο της εν λόγω καθιστής θέσης, 
πρέπει να είναι 220mm προς κάθε πλευρά 

9. Το ύψος του ασυµπίεστου µαξιλαριού του καθίσµατος 
σχετικά µε το έδαφος θα πρέπει να είναι τόσο ώστε η 
απόσταση από το έδαφος έως ένα οριζόντιο επίπεδο που 
εφάπτεται στην εµπρόσθια ανώτερη επιφάνεια του 
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µαξιλαριού του καθίσµατος να είναι µεταξύ 400 και 500mm. 

10. Ο χώρος για τα πόδια στις θέσεις προτεραιότητας 
καθήµενων πρέπει να εκτείνεται µπροστά από το κάθισµα 
από ένα κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από την 
εµπρόσθια ακµή του µαξιλαριού του καθίσµατος. Ο χώρος 
για τα πόδια δεν πρέπει να έχει κλίση προς οποιαδήποτε 
διεύθυνση άνω του 8 %. 

Κλάσεις Ι και Α 

11. Κάθε θέση καθήµενου προτεραιότητας πρέπει να έχει 
ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 1300mm µετρούµενο από το 
υψηλότερο σηµείο του ασυµπίεστου µαξιλαριού του 
καθίσµατος. Το ελεύθερο αυτό ύψος πρέπει να εκτείνεται 
πάνω από την κατακόρυφη προβολή του συνόλου του 
καθίσµατος και του σχετικού χώρου για τα πόδια 
(σηµειώσεις 2 έως 6). 

Κλάση ΙΙ 

12. Κάθε θέση καθήµενου προτεραιότητας πρέπει να έχει 
ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 900mm µετρούµενο από το 
υψηλότερο σηµείο του ασυµπίεστου µαξιλαριού του 
καθίσµατος. Το ελεύθερο αυτό ύψος πρέπει να εκτείνεται 
πάνω από την κατακόρυφη προβολή του συνόλου του 
καθίσµατος και του σχετικού χώρου για τα πόδια 
(σηµειώσεις 2 έως 6).  

Όλες οι κλάσεις 

13. Τα οχήµατα που είναι εφοδιασµένα µε θέσεις 
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προτεραιότητας πρέπει να φέρουν εικονογράµµατα σύµφωνα 
µε την εικόνα 1 ορατά από το εξωτερικό, τόσο στο 
εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος προς το πεζοδρόµιο όσο και 
πλησίον της κατάλληλης θύρας επιβατών. Κατάλληλα 
εικονογράµµατα πρέπει να τοποθετούνται και στο εσωτερικό 
πλησίον του χώρου που προβλέπεται για τις θέσεις 
προτεραιότητας. 

Συσκευές επικοινωνίας 

14. Οι συσκευές επικοινωνίας πρέπει να τοποθετούνται 
κοντά σε κάθε θέση προτεραιότητας και εντός των τυχόν 
χώρων για τις αναπηρικές πολυθρόνες, σε ύψος µεταξύ 
700mm και 1200mm από το δάπεδο (εφαρµόζεται µόνο στα 
οχήµατα που απαιτείται πλήρης συµµόρφωση µε την 
παρούσα ενότητα). 

15. Οι συσκευές επικοινωνίας στο κατώτερο επίπεδο πρέπει 
να βρίσκονται σε ύψος µεταξύ 800mm και 1500mm στους 
χώρους χωρίς καθίσµατα. 

16. Εφόσον το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε κεκλιµένο 
επίπεδο ή αναβατήρα, πρέπει να προβλέπεται µέσο 
επικοινωνίας µε τον οδηγό κοντά στη θύρα και σε ύψος 
1300mm το πολύ από το έδαφος (∆εν εφαρµόζεται στην 
περίπτωση που ο οδηγός έχει άµεση οπτική επαφή µε τη 
θύρα). 

Χειρολισθήρες θέσεων προτεραιότητας 

17. Μεταξύ των καθισµάτων προτεραιότητας και της θύρας 
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επιβατών που είναι κατάλληλη για επιβίβαση και κάθοδο 
πρέπει να υπάρχει χειρολισθήρας σε ύψος µεταξύ 800 mm 
και 900 mm από το επίπεδο του δαπέδου. Επιτρέπεται 
διακοπή του χειρολισθήρα, όταν πρέπει να υπάρξει 
πρόσβαση σε θέση αναπηρικής πολυθρόνας, κάθισµα επί 
θόλου τροχού, κλιµακοστάσιο, δίοδο πρόσβασης ή 
διάδροµο. Καµία διακοπή του χειρολισθήρα δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη των 1050mm, ενώ θα πρέπει να 
προβλέπεται κατακόρυφος χειρολισθήρας στην µία 
τουλάχιστον πλευρά της διακοπής. 

18. Πλησίον των θέσεων προτεραιότητας πρέπει να 
τοποθετούνται χειρολισθήρες ή χειρολαβές ούτως ώστε οι 
επιβάτες να διευκολύνονται στην πρόσβαση και την 
αποχώρηση και να στηρίζονται µε ευκολία σ' αυτές. 

 

Κλίση του δαπέδου 

19. Η κλίση οποιουδήποτε διαδρόµου, διόδου πρόσβασης ή 
επιφάνειας δαπέδου µεταξύ κάθε θέσης προτεραιότητας ή 
χώρου για αναπηρικές πολυθρόνες και µία τουλάχιστον θύρα 
εισόδου και θύρα εξόδου ή θύρα εισόδου και εξόδου, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 8 %. Οι κεκλιµένες ζώνες 
καλύπτονται µε αντιολισθητική επιφάνεια. 

∆ιατάξεις για τις αναπηρικές πολυθρόνες 

20. Για κάθε χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας που 
προβλέπεται στο διαµέρισµα επιβατών, πρέπει να υπάρχει 
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ειδικός χώρος πλάτους τουλάχιστον 750mm και µήκους 
1300mm. Το διάµηκες επίπεδο του ειδικού χώρου πρέπει να 
είναι παράλληλο προς το διάµηκες επίπεδο του οχήµατος, 
ενώ ο ειδικός αυτός χώρος πρέπει να έχει αντιολισθητικό 
δάπεδο. Στην περίπτωση που ο χώρος αναπηρικής 
πολυθρόνας έχει σχεδιασθεί για αναπηρική πολυθρόνα 
στραµµένη προς τα εµπρός, το άνω µέρος των ερεισίνωτων 
των καθισµάτων που βρίσκονται µπροστά από αυτήν 
επιτρέπεται να εισέρχονται στο χώρο της αναπηρικής 
πολυθρόνας εφόσον προβλέπεται ελεύθερος χώρος όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 2. 

21. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µια θύρα για χρήστες 
αναπηρικής πολυθρόνας. Στα οχήµατα της κλάσης I, µία 
τουλάχιστον θύρα πρόσβασης αναπηρικής πολυθρόνας 
πρέπει να είναι θύρα επιβατών. Η θύρα αναπηρικής 
πολυθρόνας πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα 
επιβίβασης που πληροί τις απαιτήσεις του συστήµατος 
χαµηλώµατος ανάρτησης  (σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
για τους αναβατήρες και τα κεκλιµένα επίπεδα (παράρτηµα 
VII οδηγία 2001/85ΕΚ). 

22. Το ελάχιστο πλάτος όλων των θυρών που παρέχουν 
πρόσβαση αναπηρικής πολυθρόνας στο όχηµα πρέπει να 
είναι 900mm (το πλάτος αυτό µπορεί να µειώνεται κατά 
100mm όταν η µέτρηση πραγµατοποιείται στο επίπεδο των 
χειρολαβών). 

23. Μια θύρα για την πρόσβαση αναπηρικής πολυθρόνας, η 
οποία δεν είναι θύρα επιβατών, πρέπει να έχει ύψος 
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τουλάχιστον 1400mm. 

24. Θα πρέπει να είναι δυνατή η είσοδος από το εξωτερικό 
του οχήµατος µέσω τουλάχιστον µίας από τις θύρες που 
προορίζονται για την πρόσβαση των χρηστών αναπηρικών 
πολυθρόνων στο(ους) ειδικό(ούς) χώρο(ους), µε µία 
αναπηρική πολυθρόνα αναφοράς µε τις διαστάσεις που 
εµφαίνονται στο σχήµα 3. 

25. Στα οχήµατα κλάσεων Ι και Α που διαθέτουν κεκλιµένο 
επίπεδο για την πρόσβαση αναπηρικής πολυθρόνας, πρέπει 
να είναι δυνατό για µία αναπηρική πολυθρόνα αναφοράς µε 
τις διαστάσεις που εµφαίνονται στο σχήµα 3, να µπορεί να 
εισέλθει και να εξέλθει κινούµενη µόνο εµπρός. 

26. Τα οχήµατα που είναι εφοδιασµένα µε χώρο για 
αναπηρική πολυθρόνα πρέπει να φέρουν εικονογράµµατα 
σύµφωνα µε την εικόνα 4 ορατά από το εξωτερικό, τόσο στο 
εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος προς το πεζοδρόµιο όσο και 
πλησίον της κατάλληλης θύρας επιβατών.  

27. Πλησίον του χώρου που προβλέπεται για την αναπηρική 
πολυθρόνα, πρέπει να τοποθετούνται εικονογράµµατα 
σύµφωνα µε την εικόνα 4, τα οποία θα υποδεικνύουν εάν η 
πολυθρόνα τοποθετείται µε κατεύθυνση προς τα εµπρός ή 
προς τα πίσω   

Καθίσµατα στο χώρο αναπηρικής πολυθρόνας 

28. Στο χώρο αναπηρικής πολυθρόνας µπορούν να 
τοποθετούνται πτυσσόµενα καθίσµατα. Ωστόσο,  τα 
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καθίσµατα αυτά όταν είναι διπλωµένα και δεν 
χρησιµοποιούνται, δεν πρέπει να εισέρχονται στο χώρο της 
αναπηρικής πολυθρόνας. 

29. Ένα όχηµα µπορεί να εφοδιάζεται µε 
αποσυναρµολογούµενα καθίσµατα στο χώρο για αναπηρικές 
πολυθρόνες, υπό την προϋπόθεση ότι τα καθίσµατα αυτά 
µπορούν να αφαιρούνται εύκολα από τον οδηγό ή µέλος του 
πληρώµατος. 

30. Όταν ο χώρος ποδιών οποιουδήποτε καθίσµατος, ή 
τµήµα πτυσσόµενου καθίσµατος όταν χρησιµοποιείται, 
εισέρχεται στο χώρο αναπηρικής πολυθρόνας, τα καθίσµατα 
αυτά πρέπει να φέρουν στερεωµένα επ' αυτών ή δίπλα σε 
αυτά επιγραφή µε το ακόλουθο κείµενο: «Παρακαλείσθε να 
προσφέρετε το χώρο αυτό σε χρήστη αναπηρικής 
πολυθρόνας». 

31. Σε οχήµατα που ο χώρος αναπηρικής πολυθρόνας 
προορίζεται για αποκλειστική χρήση από αυτή, τότε πρέπει 
να υπάρχει επιγραφή µε το ακόλουθο κείµενο: «Χώρος 
προοριζόµενος για αποκλειστική χρήση από αναπηρική 
πολυθρόνα» 

Σταθερότητα της αναπηρικής πολυθρόνας 

32. Όταν τα καθίσµατα των επιβατών είναι εφοδιασµένα µε 
σύστηµα συγκράτησης του καθήµενου, κάθε χώρος 
αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να είναι σχεδιασµένος ώστε 
ο χρήστης να ταξιδεύει µε µέτωπο προς τα εµπρός και να 
είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα συγκράτησης ικανό να 



52κστ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

9 από 27                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

52κστ Πρόσβαση επιβατών µε µειωµένη 
κινητικότητα 

  107.02 Σε όλα τα Μ2,Μ3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

εξασφαλίζει συγκράτηση της αναπηρικής πολυθρόνας και 
του χρήστη της, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
παραρτήµατος 1 ή εναλλακτικά αυτές του παραρτήµατος 2. 

33. Σε όχηµα στο οποίο καµία θέση επιβάτη δεν πρέπει να 
είναι εφοδιασµένη µε οιασδήποτε µορφής σύστηµα 
συγκράτησης του καθήµενου, ο χώρος αναπηρικής 
πολυθρόνας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα 
συγκράτησης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα της 
αναπηρικής πολυθρόνας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
παραρτήµατος 3. 

Χειριστήρια θυρών 

34. Όλα τα χειριστήρια ανοίγµατος που βρίσκονται δίπλα σε 
θύρα που προβλέπεται στο σηµείο 21, στο εξωτερικό ή το 
εσωτερικό του οχήµατος, δεν θα πρέπει να απέχουν 
περισσότερο από 1300mm από το έδαφος ή το δάπεδο.  

∆ιατάξεις για τα συστήµατα επιβίβασης 

Γενικές διατάξεις 

35. Τα χειριστήρια που ενεργοποιούν το ή τα συστήµατα 
επιβίβασης πρέπει να φέρουν σαφή σχετική σήµανση. Η 
θέση του συστήµατος επιβίβασης (εκτεταµένο ή 
χαµηλωµένο) πρέπει να επισηµαίνεται µε κατάλληλο σήµα 
στον οδηγό. 

36. Σε περίπτωση αστοχίας µιας διάταξης ασφαλείας, πρέπει 
να είναι αδύνατη η λειτουργία των αναβατήρων, κεκλιµένων 
επιπέδων και συστηµάτων χαµηλώµατος, εκτός εάν µπορεί 
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να πραγµατοποιηθεί ασφαλώς µε το χέρι. Ο τύπος και η 
θέση του µηχανισµού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης πρέπει 
να σηµαίνεται µε σαφήνεια.  

37. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας, πρέπει 
να είναι δυνατή η λειτουργία των συστηµάτων επιβίβασης 
µε το χέρι. 

38.  Η πρόσβαση σε µια από τις θύρες επιβατών ή κινδύνου 
του οχήµατος επιτρέπεται να εµποδίζεται από ένα σύστηµα 
επιβίβασης, εφόσον πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις, 
τόσο εντός όσο και εκτός του οχήµατος: 

— το σύστηµα επιβίβασης δεν εµποδίζει τη πρόσβαση στη 
λαβή της ή σε άλλο σύστηµα που επιτρέπει το άνοιγµά της. 

— το σύστηµα επιβίβασης µπορεί να αποµακρύνεται 
εύκολα, ώστε να απελευθερώνεται η θύρα σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

Σύστηµα χαµηλώµατος της ανάρτησης 

39. Πρέπει να υπάρχει διακόπτης που επιτρέπει την 
ενεργοποίηση του συστήµατος χαµηλώµατος της ανάρτησης. 

40. Όλα τα χειριστήρια που ενεργοποιούν το χαµήλωµα ή το 
ανέβασµα οποιουδήποτε µέρους ή του συνόλου του 
αµαξώµατος σε σχέση µε την επιφάνεια της οδού πρέπει να 
επισηµαίνεται σαφώς και να βρίσκεται υπό τον άµεσο 
έλεγχο του οδηγού. 

41. Πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή και η άµεση 
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αναστροφή της διαδικασίας χαµηλώµατος ή ανεβάσµατος 
µέσω χειριστηρίου προσιτού στον οδηγό, όταν είναι 
καθισµένος στο θαλαµίσκο οδήγησης, και το οποίο 
βρίσκεται δίπλα σε κάθε άλλο χειριστήριο που προβλέπεται 
για τη λειτουργία του συστήµατος χαµηλώµατος της 
ανάρτησης. 

42. Κάθε σύστηµα χαµηλώµατος της ανάρτησης 
εγκατεστηµένο σε όχηµα, δεν θα πρέπει να επιτρέπει το 
όχηµα να κινείται µε ταχύτητα άνω των 5km/h, όταν το ύψος 
του οχήµατος είναι χαµηλότερο από το κανονικό ύψος που 
έχει όταν κινείται ή να επιτρέπει το όχηµα να ανεβαίνει ή να 
χαµηλώνει όταν εµποδίζεται, για οποιοδήποτε λόγο η 
λειτουργία της θύρας επιβατών. 

Αναβατήρας 

43. Η λειτουργία των αναβατήρων πρέπει να είναι δυνατή 
µόνο όταν το όχηµα είναι ακίνητο.  

44. Όταν σηκώνεται η εξέδρα και πριν αρχίσει το χαµήλωµα, 
πρέπει να ενεργοποιείται αυτοµάτως ένα σύστηµα που 
εµποδίζει την αναπηρική πολυθρόνα να κυλήσει από την 
εξέδρα.  

45. Η εξέδρα του αναβατήρα πρέπει να έχει πλάτος 
µικρότερο από 800mm, ούτε µήκος µικρότερο από 1200mm  

46. Η εξέδρα του αναβατήρα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί 
µε φορτίο τουλάχιστον 300kg. 

Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις για τους µηχανοκίνητους 
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αναβατήρες 

47. Το χειριστήριο λειτουργίας πρέπει να σχεδιάζεται κατά 
τρόπο ώστε, εφόσον αφεθεί ελεύθερο, να επανέρχεται στη 
θέση «κλειστό». Όταν συµβεί αυτό, η κίνηση του αναβατήρα 
σταµατά αµέσως και είναι δυνατό να κινηθεί και προς τις 
δύο κατευθύνσεις. 

48. Οι χώροι, οι οποίοι δεν είναι ορατοί από τον χειριστή και 
στους οποίους η κίνηση του αναβατήρα µπορεί να 
εγκλωβίσει ή να συνθλίψει αντικείµενα, πρέπει να 
προστατεύονται από διάταξη ασφαλείας (π.χ. µηχανισµός 
αναστροφής της κίνησης). 

49. Όταν τίθεται σε λειτουργία µία από αυτές τις διατάξεις 
ασφαλείας, η κίνηση του αναβατήρα πρέπει να σταµατά 
αµέσως και να αρχίζει η κίνησή του προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. 

50. Όταν ο αναβατήρας είναι εγκατεστηµένος σε θύρα 
επιβατών η οποία βρίσκεται στο άµεσο οπτικό πεδίο του 
οδηγού του οχήµατος, τότε ο χειρισµός του µπορεί να 
γίνεται από τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του. 

51.  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα χειριστήρια πρέπει να 
βρίσκονται δίπλα στον αναβατήρα. Η θέση τους σε 
κατάσταση λειτουργίας πρέπει να µπορεί να γίνεται από τον 
οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του. 

Χειροκίνητοι αναβατήρες 

52. Ο αναβατήρας πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να 
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λειτουργεί µε χειριστήρια κοντά στον αναβατήρα. 

53.  Ο αναβατήρας πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να µην 
απαιτείται υπερβολική δύναµη για τη λειτουργία του. 

Κεκλιµένο επίπεδο 

54. Το κεκλιµένο επίπεδο πρέπει να µπορεί να λειτουργεί 
µόνον όταν το όχηµα είναι εν στάσει. 

55. Οι εξωτερικές ακµές πρέπει να είναι στρογγυλεµένες µε 
ακτίνα τουλάχιστον 2,5 mm. Οι εξωτερικές γωνίες πρέπει να 
είναι στρογγυλεµένες µε ακτίνα τουλάχιστον 5 mm. 

56. Το ελάχιστο πλάτος του κεκλιµένου επιπέδου είναι 800 
mm. Η κλίση του κεκλιµένου επιπέδου, όταν εκτείνεται ή 
ξεδιπλώνεται σε ρείθρο ύψους 150 mm, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 12 %. Για την επιτυχία της δόκιµης αυτής 
είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί σύστηµα χαµηλώµατος της 
ανάρτησης. 

57. Όλα τα κεκλιµένα επίπεδα τα οποία, όταν είναι έτοιµα 
προς χρήση, έχουν µήκος άνω των 1 200 mm, πρέπει να 
εφοδιάζονται µε σύστηµα που εµποδίζει την αναπηρική 
πολυθρόνα να κυλήσει και να πέσει από τα πλάγια. 

58. Όλα τα κεκλιµένα επίπεδα πρέπει να µπορούν να 
λειτουργούν ασφαλώς µε φορτίο 300kg. 

59. Η εξωτερικές ακµές της διαθέσιµης επιφάνειας του 
κεκλιµένου επιπέδου πρέπει να είναι χρωµατισµένες σε 
ζώνες, παράλληλες µε τη διεύθυνση πορείας της αναπηρικής 
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πολυθρόνας, πλάτους 45mm έως 55mm, µε χρώµα που να 
δηµιουργεί αντίθεση µε την υπόλοιπη επιφάνεια.  Η ζώνη 
πρέπει να επεκτείνεται και στις πλάγιες ακµές του 
κεκλιµένου επιπέδου. 

(Τα κεκλιµένα επίπεδα πρέπει να αναγνωρίζονται µε σαφώς 
ορατές λευκές και κόκκινες ανακλαστικές σηµάνσεις 
κινδύνου στις εξωτερικές πλευρές τους.) Εναλλακτικά 

60. Η οριζόντια ανάπτυξη των φορητών κεκλιµένων 
επιπέδων πρέπει να προστατεύεται από διάταξη ασφάλειας. 
Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη θέση όταν το κεκλιµένο 
επίπεδο είναι έτοιµο για χρήση ή αναδιπλωµένο. 

61. Η ανάπτυξη και η αναδίπλωση του κεκλιµένου επιπέδου 
µπορεί να γίνεται είτε µε το χέρι είτε µε µηχανικά µέσα. 

62. Το  κεκλιµένο επίπεδο πρέπει να σχεδιάζεται ούτως ώστε 
να µην απαιτείται υπερβολική δύναµη για τη λειτουργία του. 

Συµπληρωµατικές τεχνικές απαιτήσεις για τα µηχανοκίνητα 
κεκλιµένα επίπεδα. 

63. Η ανάπτυξη και η πτύξη του κεκλιµένου επιπέδου πρέπει 
να επισηµαίνεται µε τρία διαλείποντα κίτρινα φώτα και 
ακουστικό σήµα.  

64. Όταν τίθεται σε λειτουργία µια από τις διατάξεις αυτές 
ασφαλείας, η κίνηση του κεκλιµένου επιπέδου πρέπει να 
σταµατά αµέσως.  

65. Η οριζόντια κίνηση του κεκλιµένου επιπέδου πρέπει να 
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διακόπτεται όταν φέρει µάζα 15kg. 

66. Η οριζόντια ανάπτυξη του κεκλιµένου επιπέδου πρέπει 
να προστατεύεται από διάταξη ασφαλείας. 

67. Όταν το κεκλιµένο επίπεδο είναι εγκατεστηµένο σε θύρα 
επιβατών η οποία βρίσκεται στο άµεσο οπτικό πεδίο του 
οδηγού του οχήµατος, τότε ο χειρισµός του µπορεί να 
γίνεται από τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του. Σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα χειριστήρια πρέπει να 
βρίσκονται δίπλα στο κεκλιµένο επίπεδο. Η θέση τους σε 
κατάσταση λειτουργίας πρέπει να µπορεί να γίνεται από τον 
οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του. 



52κστ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

16 από 27                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σχήµα 1 

 

 

 

Εικονόγραµµα για επιβάτες µε µειωµένη κινητική ικανότητα εκτός των χρηστών αναπηρικής πολυθρόνας  
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Σχήµα 2 

Ελάχιστος ελεύθερος χώρος για τους χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας στον χώρο αναπηρικής πολυθρόνας 
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Σχήµα 3    

Αναπηρική πολυθρόνα αναφοράς 

 

 

 

 
 

 

Συνολικό µήκος l : 1200 mm 

Συνολικό µήκος b : 700 mm 

Συνολικό µήκος h : 1090 mm 

Σηµείωση 

Εφόσον ο χρήστης είναι καθισµένος στην αναπηρική πολυθρόνα, το συνολικό της µήκος αυξάνεται κατά 50 mm και το ύψος της φθάνει 
το 1350 mm πάνω από το έδαφος. 
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Εικονόγραµµα για χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας 
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Παράρτηµα 1 

Απαιτήσεις για τη στατική δοκιµή αναπηρικής πολυθρόνας µε διεύθυνση προς τα εµπρός 

1) Κάθε χώρος αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να εφοδιάζεται µε σύστηµα συγκράτησης ικανό να την εξασφαλίζει συγκράτηση της αναπηρικής 
πολυθρόνας και του χρήστη της. 

2) Το σύστηµα συγκράτησης αυτό και οι αγκυρώσεις του πρέπει να είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο ώστε να αντέχουν δυνάµεις ισοδύναµες προς 
τις δυνάµεις που ασκούνται στα καθίσµατα των επιβατών και τα συστήµατα συγκράτησης των καθήµενων. 

3) Οι σχετικές δυνάµεις ασκούνται µε διεύθυνση προς τα εµπρός, χωριστά και στο ίδιο το σύστηµα συγκράτησης. 

4) Η άσκηση της δύναµης συνεχίζεται για περίοδο τουλάχιστον 0,2 δευτερολέπτου. 

5) Το σύστηµα συγκράτησης πρέπει να αντέξει τις τάσεις της δοκιµής. Τυχόν µόνιµη παραµόρφωση καθώς και µερική ρήξη ή θραύση του 
συστήµατος συγκράτησης δεν αποτελεί αστοχία εφόσον η απαιτούµενη δύναµη ασκήθηκε επί τον προδιαγραφόµενο χρόνο. Όπου υπάρχει, το 
σύστηµα κλειδώµατος που επιτρέπει την έξοδο της αναπηρικής πολυθρόνας από το όχηµα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί µε το χέρι µετά την 
αφαίρεση της δύναµης έλξης. 

6) Σε κάθε περίπτωση οι δυνάµεις ασκούνται στο σύστηµα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας µέσω διάταξης κατάλληλης για τον τύπο 
ζώνης σύµφωνα µε τον κανονισµό R14. 

 

Για την κατηγορία M2 

 

Κατά τη διεύθυνση προς τα εµπρός στην περίπτωση χωριστών συστηµάτων συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας και του χρήστη 
της. 

α) 1110daN ± 20daN σε περίπτωση ζώνης δύο σηµείων. Η δύναµη εφαρµόζεται στο σύστηµα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας 
στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και προς τα εµπρός µέρος του οχήµατος εφόσον το σύστηµα συγκράτησης δεν είναι στερεωµένο στο 
δάπεδο του οχήµατος. Εφόσον το σύστηµα συγκράτησης είναι στερεωµένο στο δάπεδο, η δύναµη εφαρµόζεται υπό γωνία 45 ° ± 10 ° ως προς 
το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός 

β) 675daN ± 20daN στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο οριζόντιο τµήµα της ζώνης και 675daN ± 20daN 
στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο τµήµα του κορµού της ζώνης, στην περίπτωση ζώνης 3 σηµείων 

γ) 1 715daN ± 20daN σε γωνία 45 ° ± 10 ° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα 
συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας 

δ) οι δυνάµεις ασκούνται ταυτόχρονα. 
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Κατά τη διεύθυνση προς τα εµπρός στην περίπτωση συνδυασµένου συστήµατος συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας και του 
χρήστη της. 

α) 1110daN ± 20daN µε γωνία 45° ± 10° από το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα συγκράτησης 
του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας, εφόσον πρόκειται για ζώνη 2 σηµείων 

β) 675daN ± 20daN σε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο οριζόντιο τµήµα της 
ζώνης και 675daN ± 20daN στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός, στο τµήµα του κορµού της ζώνης στην 
περίπτωση ζώνης 3 σηµείων 

γ) 1715daN ± 20daN σε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα 
συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας 

δ) οι δυνάµεις ασκούνται ταυτόχρονα. 

 

Σε κάθε περίπτωση µε κατεύθυνση προς το πίσω µέρος του οχήµατος 

α) 810daN ± 20daN µε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα πίσω στο σύστηµα συγκράτησης 
της αναπηρικής πολυθρόνας. 

 

 

Για την κατηγορία M3 

 

Κατά τη διεύθυνση προς τα εµπρός στην περίπτωση χωριστών συστηµάτων συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας και του χρήστη 
της. 

α) 740daN ± 20daN σε περίπτωση ζώνης δύο σηµείων. Η δύναµη εφαρµόζεται στο σύστηµα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας 
στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και προς τα εµπρός µέρος του οχήµατος εφόσον το σύστηµα συγκράτησης δεν είναι στερεωµένο στο 
δάπεδο του οχήµατος. Εφόσον το σύστηµα συγκράτησης είναι στερεωµένο στο δάπεδο, η δύναµη εφαρµόζεται υπό γωνία 45 ° ± 10 ° ως προς 
το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός 

β) 450daN ± 20daN στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο οριζόντιο τµήµα της ζώνης και 450daN ± 20daN 
στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο τµήµα του κορµού της ζώνης, στην περίπτωση ζώνης 3 σηµείων 
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γ) 1 130daN ± 20daN σε γωνία 45 ° ± 10 ° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα 
συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας 

δ) οι δυνάµεις ασκούνται ταυτόχρονα. 

 

Κατά τη διεύθυνση προς τα εµπρός στην περίπτωση συνδυασµένου συστήµατος συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας και του 
χρήστη της. 

α) 740daN ± 20daN µε γωνία 45° ± 10° από το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα 

συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας, εφόσον πρόκειται για ζώνη 2 σηµείων 

β) 450daN ± 20daN σε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο οριζόντιο τµήµα της 
ζώνης και 450daN ± 20daN στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός, στο τµήµα του κορµού της ζώνης στην 
περίπτωση ζώνης 3 σηµείων 

γ) 1130daN ± 20daN σε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα 
συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας 

δ) οι δυνάµεις ασκούνται ταυτόχρονα. 

 

Σε κάθε περίπτωση µε κατεύθυνση προς το πίσω µέρος του οχήµατος 

α) 810daN ± 20daN µε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα πίσω στο σύστηµα συγκράτησης 
της αναπηρικής πολυθρόνας. 
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Παράρτηµα 2 

Παραλλαγή του συστήµατος συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας 

 

Ένας χώρος αναπηρικής πολυθρόνας εφοδιάζεται µε σύστηµα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας κατάλληλο για γενική εφαρµογή στις 
αναπηρικές πολυθρόνες και επιτρέπει τη µεταφορά αναπηρικής πολυθρόνας µε διεύθυνση προς το εµπρός µέρος του οχήµατος. 

Ένας χώρος αναπηρικής πολυθρόνας εφοδιάζεται µε σύστηµα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον 
δύο σηµεία αγκύρωσης και συγκράτηση της λεκάνης (ζώνη δύο σηµείων) που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από συστατικά µέρη που 
προβλέπεται να έχουν συµπεριφορά όµοια προς εκείνη που έχει ζώνη ασφαλείας που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί 

Όλα τα συστήµατα συγκράτησης που εγκαθίσταται σε χώρο αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να µπορούν να ελευθερώνονται εύκολα σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

 

Συστήµατα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας 

 

όλα τα συστήµατα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας θα πρέπει είτε: 

 

να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της δυναµικής δοκιµής που περιγράφεται στο σηµείο Α και να στερεώνονται ασφαλώς στις αγκυρώσεις του 
οχήµατος που πληρούν τις απαιτήσεις της στατικής δοκιµής του σηµείου Β, ή 

 

να στερεώνονται ασφαλώς σε αγκυρώσεις του οχήµατος κατά τρόπον ώστε ο συνδυασµός του συστήµατος συγκράτησης και των αγκυρώσεων 
να πληροί τις απαιτήσεις του σηµείου Α 

 

Α) Το σύστηµα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας υποβάλλεται σε δυναµική δοκιµή που διεξάγεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

α) τροχοφόρο αµαξίδιο αντιπροσωπευτικό της αναπηρικής πολυθρόνας µάζας 85kg από ταχύτητα 48km/h ως 50km/h υπόκειται σε στιγµιαία 
επιβράδυνση: 

i) άνω των 2g µε διεύθυνση προς τα εµπρός για συνολικό χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 0,015 δευτερολέπτων, 
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ii) άνω των 15g µε διεύθυνση προς τα εµπρός για συνολικό χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 0,04 δευτερολέπτων, 

iii) για διάστηµα µεγαλύτερο του 0,075 του δευτερολέπτου, 

ιv) κάτω των 28g και για διάστηµα το πολύ 0,08 του δευτερολέπτου, 

v) της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει το 0,12 δευτερόλεπτα  

και 

(δεν ισχύει αν τα ίδια µέσα συγκράτησης χρησιµοποιούνται τόσο για τη διεύθυνση προς το εµπρός όσο και για τη διεύθυνση προς τα πίσω ή αν 
έχει εκτελεσθεί ισοδύναµη δοκιµή) 

β) τροχοφόρο αµαξίδιο αντιπροσωπευτικό της αναπηρικής πολυθρόνας µάζας 85kg από ταχύτητα 48km/h ως 50km/h υπόκειται σε στιγµιαία 
επιβράδυνση: 

i) άνω των 5g µε διεύθυνση προς τα πίσω για συνολικό χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 0,015 δευτερολέπτων, 

ii) κάτω των 8g µε διεύθυνση προς τα πίσω και για διάστηµα το πολύ 0,02 του δευτερολέπτου 

 

για την προαναφερόµενη δοκιµή, το σύστηµα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να στερεώνεται είτε: 

 

σε αγκυρώσεις στερεωµένες στη διάταξη δοκιµής που αντιπροσωπεύει τη γεωµετρική διαµόρφωση των αγκυρώσεων σε όχηµα για το οποίο 
προορίζεται στο σύστηµα συγκράτησης 

 

σε αγκυρώσεις που αποτελούν τµήµα αντιπροσωπευτικού τµήµατος του οχήµατος για το οποίο προορίζεται στο σύστηµα συγκράτησης, µε όλα 
τα εξαρτήµατα που παρέχονται µε το όχηµα και τα οποία ενδέχεται να συµβάλουν στην αντοχή ή την ακαµψία της δοµής 

 

Β) Εκτελείται στατική δοκιµή στα σηµεία αγκύρωσης τόσο του συστήµατος συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας όσο και στο σύστηµα 
συγκράτησης του χρήστη της αναπηρικής πολυθρόνας σύµφωνα µε τις εξής απαιτήσεις: 

i) οι δυνάµεις εφαρµόζονται µέσω συσκευής που αναπαράγει τη γεωµετρική διάταξη του συστήµατος συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας 

ii) οι δυνάµεις εφαρµόζονται όσο το δυνατόν ταχύτερα και τέµνουν τον κεντρικό κατακόρυφο άξονα του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας 

iii) η εφαρµογή της δύναµης διατηρείται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 0,2 δευτερολέπτων 
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iv) η δοκιµή διεξάγεται σε αντιπροσωπευτικό τµήµα του δοµής του οχήµατος µε όλα τα εξαρτήµατα που παρέχονται µε το όχηµα και τα οποία 
ενδέχεται να συµβάλουν στην αντοχή ή την ακαµψία της δοµής 

 

∆υνάµεις στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστηµα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας τοποθετηµένης σε όχηµα της 
κατηγορίας M2: 

1110daN στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος και προς το εµπρός µέρος του οχήµατος σε ύψος τουλάχιστον 200mm και κατά µέγιστο 300mm 
µετρούµενο κατακόρυφα από το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας 

και 

550daN στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος και προς το πίσω µέρος του οχήµατος σε ύψος τουλάχιστον 200mm και κατά 

µέγιστο 300mm µετρούµενο κατακόρυφα από το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας 

 

οι δυνάµεις εφαρµόζονται ταυτόχρονα µε διεύθυνση προς τα εµπρός και υπό γωνία 10 ° ± 5 ° άνω του οριζοντίου επιπέδου 

 

οι δυνάµεις εφαρµόζονται ταυτόχρονα µε διεύθυνση προς τα πίσω και υπό γωνία 10 ° ± 5 ° άνω του οριζοντίου επιπέδου 

 

∆υνάµεις στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστηµα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας τοποθετηµένης σε όχηµα της 
κατηγορίας M3: 

740daN στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος και προς το εµπρός µέρος του οχήµατος σε ύψος τουλάχιστον 200mm και κατά µέγιστο 300mm 
µετρούµενο κατακόρυφα από το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας  

και 

370daN στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος και προς το πίσω µέρος του οχήµατος σε ύψος τουλάχιστον 200mm και κατά µέγιστο 300mm 
µετρούµενο κατακόρυφα από το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας. 

 

οι δυνάµεις εφαρµόζονται ταυτόχρονα µε διεύθυνση προς τα εµπρός και υπό γωνία 10 ° ± 5 ° άνω του οριζοντίου επιπέδου 

 

οι δυνάµεις εφαρµόζονται ταυτόχρονα µε διεύθυνση προς τα πίσω και υπό γωνία 10 ° ± 5 ° άνω του οριζοντίου επιπέδου 
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∆υνάµεις στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστηµα συγκράτησης του χρήστη της αναπηρικής πολυθρόνας 

 

Στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστηµα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνα, οι δυνάµεις θα πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 5.4 του παραρτήµατος I της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ ( του κανονισµού R.14). Οι δυνάµεις εφαρµόζονται µέσω 
συσκευής που αναπαράγει τη γεωµετρική διάταξη του συστήµατος συγκράτησης του χρήστη της αναπηρικής πολυθρόνας και µέσω συσκευής 
έλξης που καθορίζεται στην παράγραφο 5.3.4 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ ή (στον κανονισµό R.14) 

 

Τα συστήµατα συγκράτησης των χρηστών αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις δοκιµής που ορίζονται στο σηµείο 
2.7.8.4 του παραρτήµατος I της οδηγίας 77/547/ΕΟΚ ή δοκιµής ισοδύναµης προς την στιγµιαία επιβράδυνση που προβλέπεται στο σηµείο 
3.8.2.8.1. Ζώνη ασφαλείας που έχει εγκριθεί δυνάµει της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ και φέρει τη σχετική σήµανση θεωρείται ότι είναι σύµφωνη προς 
τις απαιτήσεις αυτές. 

 

Γενικές Απαιτήσεις  

Οι δοκιµές που προβλέπονται παραπάνω θεωρείται ότι έχουν αστοχήσει εκτός αν πληρούνται οι εξής απαιτήσεις: 

 

Κατά τη διάρκεια της δοκιµής κανένα µέρος του συστήµατος δεν πρέπει να έχει αστοχήσει, ή να έχει αποσπασθεί από την αγκύρωσή του ή από 
το όχηµα 

 

Οι µηχανισµοί που ελευθερώνουν την αναπηρική πολυθρόνα και τον χρήστη πρέπει να µπορούν να λειτουργούν µετά την ολοκλήρωση της 
δοκιµής 

 

Η αναπηρική πολυθρόνα δεν πρέπει να µετατοπισθεί περισσότερο από 200mm στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος κατά τη δοκιµή 

 

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιµής, κανένα µέρος του συστήµατος δεν θα πρέπει να έχει παραµορφωθεί σε βαθµό που, λόγω αιχµηρών ακµών 
ή άλλων προεξοχών, να µπορεί να προκαλέσει κακώσεις 

 

Οι οδηγίες χρήσης του πρέπει να αναγράφονται σαφώς πλησίον του 
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Παράρτηµα 3 

 

Απαιτήσεις για αναπηρικές πολυθρόνες στραµµένες προς τα πίσω 

Εναλλακτικά προς τις διατάξεις των παραρτηµάτων Α και Β, ο χώρος για τις αναπηρικές πολυθρόνες πρέπει να σχεδιάζεται ούτως ώστε οι 
χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας να ταξιδεύουν χωρίς συγκράτηση µε την αναπηρική πολυθρόνα στραµµένη προς τα πίσω και ακουµπισµένη σε 
στήριγµα ή ερεισίνωτο, σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις: 

α) µία από τις διαµήκεις πλευρές του χώρου για την αναπηρική πολυθρόνα πρέπει να εφάπτεται µε πλευρά ή τοίχωµα του οχήµατος  

β) πρέπει να προβλέπεται εκ του σχεδιασµού στήριγµα ή ερεισίνωτο χώρισµα κάθετο προς το διαµήκη άξονα του οχήµατος, στο εµπρός µέρος 
του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας 

γ) το στήριγµα ή το ερεισίνωτο πρέπει να σχεδιάζεται ούτως ώστε οι τροχοί ή το πίσω µέρος της αναπηρικής πολυθρόνας να εφάπτονται µε το 
στήριγµα ή το ερεισίνωτο ώστε να προλαµβάνεται η ανατροπή της 

δ) το στήριγµα ή το ερεισίνωτο πρέπει να µπορεί να φέρει οριζόντιο φορτίο µε διεύθυνση προς τα εµπρός 2250daN ± 20daN ανά αναπηρική 
καρέκλα. Το φορτίο εφαρµόζεται στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς το εµπρός µέρος του οχήµατος, στο µέσο του 
στηρίγµατος του ερεισίνωτου. Η δοκιµή ασκείται για διάστηµα τουλάχιστον 1,5 δευτερόλεπτου 

ε) την πλευρά ή το τοίχωµα του οχήµατος πρέπει να τοποθετείται χειρολισθήρας ή χειρολαβή ούτως ώστε ο χρήστης αναπηρικής πολυθρόνας να 
µπορεί να κρατιέται µε ευκολία από αυτόν 

στ) στην απέναντι πλευρά του χώρου αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να τοποθετείται αναδιπλούµενος χειρολισθήρας (ή ισοδύναµο σύστηµα) 
ούτως ώστε ο χρήστης αναπηρικής πολυθρόνας να µπορεί να κρατιέται µε ευκολία από αυτόν 

ζ) η επιφάνεια του δαπέδου του ειδικού χώρου πρέπει να είναι αντιολισθητική 

η) δίπλα στο χώρο της αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να στερεώνεται σήµα µε το ακόλουθο κείµενο: «Χώρος αναπηρικής πολυθρόνας. Η 
πολυθρόνα πρέπει να είναι στραµµένη προς το πίσω και να ακουµπάει στο στήριγµα ή την πλάτη του καθίσµατος µε σφιγµένο το φρένο.» 

                     



52 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

1 από 2                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός 
UNECE 

Εφαρµογή 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
  

 Σε όλα τα M2,M3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Η επόµενη ενότητα ελέγχει την καταλληλότητα των 
οχηµάτων για χρήση σε όλες τις κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας, ακόµη και όταν είναι φορτωµένα µε το 
µέγιστο ανά άξονα και το µεικτό επιτρεπόµενο βάρος και 
αξιολογεί τις επιπτώσεις των δονήσεων και των δυνάµεων 
που επιβάλλονται από την ταχύτητά του, τα 
χαρακτηριστικά επιτάχυνσης, τα φρενάρισµα και τις 
στροφές. Τα οχήµατα πρέπει πάντοτε να είναι ασφαλή και 
να µην παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για τους 
επιβαίνοντες ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. 

Σηµείωση 1: ∆εν είναι αποδεκτή µια οθόνη 
παρακολούθησης µε την οποία να µπορεί να δει κανείς από 
τη θέση οδήγησης και να βρίσκεται σε λειτουργία όταν το 
όχηµα βρίσκεται σε κίνηση, εκτός εάν παρέχει ορατότητα 
του πίσω µέρους του οχήµατος, ενός χάρτη πλοήγησης, 
συγκεκριµένων πληροφοριών του οχήµατος ή ένα 
συνδυασµό από αυτά τα στοιχεία. 

Σηµείωση 2: Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει 
την προσαρµογή οποιουδήποτε στοιχείου και εξαρτήµατος 
συναρµολόγησης κάθε µέρους της δοµής του οχήµατος, 
την αντοχή και την καταλληλότητα των υλικών που 
χρησιµοποιούνται (συµπεριλαµβανοµένων των 
σωληνώσεων κ.λπ.), όλων των στερεώσεων (συγκόλλησης, 
σκληρής συγκόλλησης, κόλλησης, µε περτσίνια, µε 

Όλες οι πτυχές του σχεδιασµού και της κατασκευής του οχήµατος 
πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος ή 
πιθανότητα κινδύνου σε οποιονδήποτε επιβάτη του οχήµατος ή σε 
άλλους χρήστες του οδικού δικτύου (βλ. Σηµείωση 1) 

Κατά την οδήγηση, δεν πρέπει να µειωθεί ή να υπάρχει η 
πιθανότητα να µειωθεί ο ασφαλής έλεγχος του οχήµατος, εξαιτίας 
του σχεδιασµού και των χαρακτηριστικών της κατασκευής του 
εξαρτήµατος. 

Η δοµή του οχήµατος και όλα τα εξαρτήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων των κολλήσεών τους, πρέπει να είναι 
κατάλληλα και επαρκούς αντοχής (βλ. Σηµείωση 2) 

Τα εξαρτήµατα µετάδοσης και πέδησης που περιστρέφονται κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του οχήµατος, τα ηλεκτρικά, του 
συστήµατος διεύθυνσης ή της ανάρτησης, των τροχών ή των 
ελαστικών δεν πρέπει να µπορούν, ή να υπάρχει η πιθανότητα να 
προκαλέσουν φθορά σε άλλο εξάρτηµα υπό κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας. 

Εξαρτήµατα καυσίµου και ηλεκτρικά δεν πρέπει να βρίσκονται σε 
διαβρωτικό περιβάλλον ή να εκτίθενται σε πηγές θερµότητας που 
µπορούν να προκαλέσουν πρόωρη βλάβη 
Όλα τα εξαρτήµατα του συστήµατος διεύθυνσης, ανάρτησης, 
πέδησης και καυσίµων δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαρροή (Βλ. 
Σηµείωση3) 



52 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

2 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση 
Κανονισµός 
UNECE 

Εφαρµογή 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 
  

 Σε όλα τα M2,M3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

βίδωµα κλπ) και να αξιολογούνται για την καταλληλότητα, 
την πληρότητα και την ασφάλεια. 

Σηµείωση 3: Κατά τον έλεγχο ενός εξαρτήµατος για 
διαρροές πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν ο αρχικός 
σχεδιασµός του. 

Σηµείωση 4: Αυτό δεν εφαρµόζεται σε εύκαµπτα κανάλια 
καλωδίων εξειδικευµένου εξοπλισµού, όπως µηχανοκίνητα 
κεκλιµένα επίπεδα και ανελκυστήρες πρόσβασης. 

Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια δεν πρέπει να είναι φθαρµένα και να 
είναι δεµένα σε διαστήµατα το πολύ κάθε 300 mm, εκτός αν 
περιέχονται σε ένα σωλήνα ασφαλείας (βλ. Σηµείωση 4) 

 Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα πρέπει να είναι όπως απαιτείται 
επαρκώς ηλεκτρικά ασφαλισµένα και µονωµένα ώστε να 
αποφευχθεί βραχυκύκλωµα κατά τη λειτουργία. 



53 ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

53 Μετωπική Προστασία  96/79/ΕΟΚ //ΕΚ . Μ1 < 2500kg 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 .Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

2.Φύλλο ∆οκιµών 
(εάν τα απαραίτητα 
για την επιθεώρηση 
στοιχεία δε 
προκύπτουν από το 
Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου 
Ε.Κ). 

 

 

Βεβαιώνεται ότι το όχηµα όπως αυτό παρουσιάζεται 
συνοδεύεται από επαρκείς αποδείξεις ικανοποίησης των 
απαιτούµενων προϋποθέσεων. 

Οχήµατα που προκύπτουν από µετατροπές οι οποίες δεν 
χρησιµοποιούν ως βασικά οχήµατα οχήµατα κατηγορίας 
Μ1 µπορεί να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 
αρχικού οχήµατος. Αποδεικτικά έγγραφα του βασικού 
οχήµατος θα γίνονται αποδεκτά εφόσον δεν υπερβαίνεται 
η µέγιστη µάζα που προβλέπει η έγκριση του βασικού 
οχήµατος. 

Οχήµατα που έχουν προσαρµοστεί για πρόσβαση 
αναπηρικού αµαξιδίου ή χρήση από ΑµεΑ. δεν 
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 
µετωπικής σύγκρουσης µετά τη σχετική προσαρµογή. 
Αρκεί η απόδειξη της συµµόρφωσης του µη 
προσαρµοσµένου οχήµατος. 

1. Το όχηµα όπως αυτό παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από 
επαρκείς αποδείξεις συµµόρφωσης µε τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις της «Μετωπικής Προστασίας» 



54 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

54 Πλευρική προστασία 96/27/ΕΟΚ   

Μόνον για οχήµατα 
κατηγοριών Μ1 και Ν1 στα 
οποία το «σηµείο αναφοράς 
θέσης καθηµένου (σηµείο 
“R”)» της χαµηλότερης θέσης 
δεν ευρίσκεται περισσότερο 
από 700 mm από την επιφάνεια 
του εδάφους. Το σηµείο «R» 
ορίζεται στην οδηγία 
77/649/ΕΟΚ. 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

1. Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 

2. Φύλλο ∆οκιµών 
(εάν τα απαραίτητα 
για την επιθεώρηση 
στοιχεία δε 
προκύπτουν από το 
Πιστοποιητικό 
Έγκρισης Τύπου 
Ε.Κ). 

Βεβαιώνεται ότι το όχηµα όπως αυτό παρουσιάζεται 
συνοδεύεται από επαρκείς αποδείξεις ικανοποίησης των 
απαιτούµενων προϋποθέσεων. 

Εξαιρούνται τα οχήµατα που κατασκευάζονται σε πολλά 
στάδια 

Οχήµατα που προκύπτουν από µετατροπές οι οποίες δεν 
χρησιµοποιούν ως βασικά οχήµατα οχήµατα κατηγορίας 
Μ1 µπορεί να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 
αρχικού οχήµατος. Αποδεικτικά έγγραφα του βασικού 
οχήµατος θα γίνονται αποδεκτά εφόσον δεν υπερβαίνεται 
η µέγιστη µάζα που προβλέπει η έγκριση του βασικού 
οχήµατος. 

Οχήµατα που έχουν προσαρµοστεί για πρόσβαση 
αναπηρικού αµαξιδίου ή χρήση από ΑµεΑ. δεν 
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 
πλευρικής προστασίας µετά τη σχετική προσαρµογή. 
Αρκεί η απόδειξη της συµµόρφωσης του µη 
προσαρµοσµένου οχήµατος. 

1. Το όχηµα όπως αυτό παρουσιάζεται πρέπει να συνοδεύεται από 
επαρκείς αποδείξεις συµµόρφωσης µε τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις της «Πλευρικής προστασίας 



57 ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

57 Πρόσθια Προστασία 2000/40/ΕΚ    93.00 Σε όλα τα οχήµατα Ν2, Ν3 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι το όχηµα έχει εγκριθεί αναφορικά µε την 
πρόσθια προστασία, είτε ως ξεχωριστή διάταξη είτε ως 
τµήµα της δοµής της πρόσοψης του οχήµατος.  

Για οχήµατα που έχουν ξεχωριστή διάταξη πρόσθιας 
προστασίας, αυτή πρέπει να είναι εγκεκριµένη. Επιπλέον, 
η εγκατάσταση πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
προϋποθέσεις 2-7. 

Εξαιρούνται τα οχήµατα παντός εδάφους 

Σηµείωση 1: Εναλλακτικά, για οχήµατα της κατηγορίας 
Ν2 µε µέγιστη µάζα που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους. 

Η µέγιστη απόσταση από το έδαφος όσον αφορά το κάτω 
µέρος της πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι 
ενσφηνώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 mm µεταξύ 
των δύο σηµείων που ευρίσκονται σε µέγιστη απόσταση 
200 mm από τα διαµήκη επίπεδα που εφάπτονται των 
ανώτατων σηµείων των ελαστικών επισώτρων επί του 
προσθίου άξονα, εξαιρουµένων των εξογκωµάτων των 
ελαστικών επισώτρων πλησίον του εδάφους και 

 εκτός των ανωτέρω σηµείων, η απόσταση από το έδαφος 
µπορεί να αυξάνεται µε κατεύθυνση προς το εξωτερικό 
του οχήµατος, µε την προϋπόθεση ότι δε σχηµατίζει κλίση 
15° υπεράνω του οριζοντίου επιπέδου  

 

Πρέπει να υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τη 
συµµόρφωση µε τις σχετικές διατάξεις για την πρόσθια προστασία 
(σηµ. 1) 

Έλεγχος εγκατάστασης 

Η διάταξη προστασίας προσθίου µέρους έναντι ενσφηνώσεως 
πρέπει να είναι σταθερά εγκατεστηµένη στο όχηµα µε ασφαλή 
τρόπο 

Η διάταξη προστασίας προσθίου µέρους έναντι ενσφηνώσεως 
πρέπει να είναι εγκατεστηµένη στο όχηµα µε τρόπο ώστε η 
οριζόντια απόσταση, µετρούµενη σε διεύθυνση προς τα πίσω 
µεταξύ του προσθίου άκρου του οχήµατος και του προσθίου 
τµήµατος της διάταξης προστασίας προσθίου µέρους έναντι 
ενσφηνώσεως να µην υπερβαίνει τα 400 mm, µειούµενη κατά την 
καταγραφείσα παραµόρφωση των ελαστικών κοντά στο έδαφος 

Το πλάτος της πρόσθιας προστατευτικής διάταξης έναντι 
ενσφηνώσεως δεν πρέπει σε κανένα σηµείο να υπερβαίνει το 
πλάτος των λασπωτήρων που καλύπτουν τους τροχούς του 
προσθίου άξονα, ούτε πρέπει να είναι περισσότερο από 100 mm 
βραχύτερο σε κάθε πλευρά από τον πρόσθιο άξονα, µετρούµενο 
στα ακραία σηµεία των ελαστικών επισώτρων, εξαιρουµένου του 
εξογκώµατος των ελαστικών επισώτρων πλησίον του εδάφους ή 
200 mm βραχύτερο σε κάθε πλευρά, µετρουµένου από τα ακραία 
σηµεία των αναβατήρων προσπέλασης στο θάλαµο οδηγού. 



60 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1 από 1                                                                3η έκδοση 8/11/2013 

Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Οδηγία Τροποποίηση Κανονισµός UNECE Εφαρµογή 

60 Συστήµατα Μετωπικής Προστασίας 2005/66/ΕΟΚ   Σε όλα τα Μ1,Ν1 

Απαιτούµενη 
Τεκµηρίωση 

Μέθοδος επιθεώρησης Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 

 Βεβαιωθείτε ότι το όχηµα έχει ικανοποιητική απόδειξη της 
συµµόρφωσής του µε το απαιτούµενο πρότυπο, όπως 
παρουσιάζεται, ή έχει γνήσια ανεξίτηλη µόνιµη ένδειξη 
έγκρισης τύπου «e» που σηµαίνεται κατά τη στιγµή της 
κατασκευής. 

Σηµείωση 1: Ο έλεγχος αυτός δεν εφαρµόζεται για τους 
προφυλακτήρες που αποτελούν µέρος του αµαξώµατος, 
που πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. 

1. Τα συστήµατα µετωπικής προστασίας πρέπει να φέρουν τη 
γνήσια ανεξίτηλη µόνιµη ένδειξη έγκρισης τύπου «e» που 
σηµαίνεται κατά τη στιγµή της κατασκευής 

 


