
 

 

Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ 
 

Πξόζθιεζε γηα Απόςεηο 
 

ΠΡΟΥΔΓΙO ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 
 

Πξνζρέδην ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξί Μεραλνθηλήησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσλ 
Καλνληζκώλ ηνπ 1984 κέρξη 2014 γηα ηελ ελαξκόληζε κε ηηο Οδεγίεο 2014/45/ΔΚ 
θαη 2014/47/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο 

Απξηιίνπ 2014 ζε ζρέζε κε ηνλ ηερληθό έιεγρν ησλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 
ησλ ξπκνπιθνύκελσλ ηνπο θαζώο θαη κε ηελ νδηθή επηζεώξεζε ηεο θαιήο 
ηερληθήο θαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο πνπ 
θπθινθνξνύλ ζηελ Γεκνθξαηία 

         
 

Σo πξνζρέδην απηφ ηίζεηαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζηηο 17/3/2017 γηα απφςεηο 
απφ θάζε ελδηαθεξφκελν.  
 
2. Πξφζθιεζε γηα απφςεηο απνζηάιεθε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πνπ 
είλαη ζε γλψζε ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ θαη δεκνζηνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν ζηε 
δηεχζπλζε http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf γηα ζθνπνχο πξφζβαζεο θαη θαηάζεζεο 
απφςεσλ απφ νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη. 
 
3. Με ην ζπλεκκέλν πξνζρέδην θαλνληζκψλ επηρεηξείηαη ε ελαξκφληζε ηεο Κππξηαθήο 
λνκνζεζίαο κε ηηο Οδεγίεο 2014/45/ΔΚ θαη 2014/47/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014 ζε ζρέζε κε ηνλ ηερληθφ έιεγρν ησλ κεραλνθηλήησλ 
νρεκάησλ θαη ησλ ξπκνπιθνχκελσλ ηνπο θαζψο θαη κε ηελ νδηθή επηζεψξεζε ηεο θαιήο 
ηερληθήο θαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 
Γεκνθξαηία. 
 

4. Με βάζε ηα πην πάλσ παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα απνζηείινπλ ηηο 
απφςεηο ηνπο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 7/4/2017, ειεθηξνληθά, κε 
ηειενκνηφηππν ή ηαρπδξνκηθψο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην θάησ δηεπζχλζεηο: 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν:  rvenezis@rtd.mcw.gov.cy 

           Σειενκνηφηππν:   22354030 

 

           Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε:  Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ 

      1425 Λεπθσζία 
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Ο ΠΔΡΙ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΥΑΙΑ 

ΚΙΝΗΔΩ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1972 

 

 Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5(1) 

 

 Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

κε ηίηιν – 

 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L127, 

29.04.2014, 

ζ.51. 

 

 

 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Δ.Δ.: L127, 

29.04.2014, 

ζ.134. 

 

 

«Οδεγία 2014/45/ΔE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηνλ πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν 

ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ ηνπο θαη γηα 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2009/40/ΔΚ», 

 

 

 

«Οδεγία 2014/47/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή νδηθή 

επηζεψξεζε ηεο θαιήο ηερληθήο θαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ 

επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Έλσζε θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2000/30/ΔΚ», 

 

 

  

86 ηνπ 1972 

37 ηνπ 1974 

58 ηνπ 1976 

20 ηνπ 1978 

64 ηνπ 1978 

72 ηνπ 1981 

83 ηνπ 1983 

75 ηνπ 1984 

72 ηνπ 1985 

134 ηνπ 1989 

152 ηνπ 1991 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 

ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πεξί 

Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκνπ ηνπ 1972, 

εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 
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241 ηνπ 1991 

44 (Η) ηνπ 1992 

5 (Η) ηνπ 1993 

28 (Η) ηνπ 1993 

49 (Η) ηνπ 1994 

5 (Η) ηνπ 1996 

45 (Η) ηνπ 1996 

95 (Η) ηνπ 1996 

56 (Η) ηνπ 1998 

1 (Η) ηνπ 1999 

18 (Η) ηνπ 1999 

66 (Η) ην1999 

117 (Η) ηνπ 1999 

56(Η) ηνπ 2000 

61 (Η) ηνπ 2000 

80 (Η) ηνπ 2000 

81 (Η) ηνπ 2000 

110 (Η) ηνπ 2000 

38 (Η) ηνπ 2001 

98 (Η) ηνπ 2001 

20 (Η) ηνπ 2002 

237 (Η) ηνπ 2002 

146 (Η) ηνπ 2003 

174 (Η) ηνπ 2003 

243 (Η) ηνπ 2004 

255 (Η) ηνπ 2004 

270 (Η) ηνπ 2004 

153 (I) ηνπ 2005 

6 (I) ηνπ 2006 

71 (Η) ηνπ 2006 

145 (Η) ηνπ 2006 

107 (Η) ηνπ 2007 

5 (Η) ηνπ 2008  

102(Η) ηνπ 2008 

113(Η) ηνπ 2009 

5(Η) ηνπ 2010 

8(Η) ηνπ 2010 

93(Η) ηνπ 2011 

109(Η) ηνπ 2012 

166(Η) ηνπ 2012 

100(Η) ηνπ 2013 
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1(Η) ηνπ 2014 

11(Η) ηνπ 2014 

121(Η) ηνπ 2014 

143(Η) ηνπ 2014 

172(Η) ηνπ 2014 

189(Η) ηνπ 2014 

10(Η) ηνπ 2015 

24(Η) ηνπ 2015 

29(Η) ηνπ 2015 

206(Η) ηνπ 2015 

1(Η) ηνπ 2016 

12(Η) ηνπ 2016 

13(Η) ηνπ 2016 

14(Η) ηνπ 2016. 

  

Σξνπνπνίεζε 

ηνπ 

Καλνληζκνχ 65 

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

1. Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξαγξάθνπ (10) ηνπ Καλνληζκνχ 65 ησλ 

βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο 

«Παξαηεκάησλ VI θαη VII» (δεχηεξε γξακκή), κε ηε θξάζε «Παξαηεκάησλ 

VI, VII θαη VIIΗ» 

  

 

 

 

 

 

 

 
Αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ηχπνπ ΥΥ 

ηνπ Πξψηνπ 

Παξαξηήκαηνο 

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

 

2. O Σχπνο ΥΥ ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν λέν Σχπν ΥΥ: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ XX 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΗΛΛΟΣΗΣΑ 

ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ 

 
(Καλνληζκόο 65(3) ησλ πεξί Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ 

θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Καλνληζκώλ ηνπ 1984) 
 

1. Αξ. Πιαηζίνπ :.........................................  

Αξ. Μεραλήο : ………………………….. 

Καηαζθεπή κεραλνθηλήηνπ νρήκαηνο:............................................ 

Σύπνο κεραλνθηλήηνπ νρήκαηνο:..................................................... 

2. Γηαθξηηηθά ζεκεία ηαπηόηεηνο ηνπ κεραλνθηλήηνπ νρήκαηνο: 

CY  ..........................  

3. Σόπνο Δπηζεωξήζεωο :.................................................. 

4. Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ηερληθνύ ειέγρνπ:………  

 5. Έλδεημε ηνπ κεηξεηή ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεωλ, εάλ 

ππάξρεη:……………. 

 6. Καηεγνξία ηνπ νρήκαηνο, εάλ είλαη γλωζηή:……………… 

7. Γηαπηζηωζείζεο αζηνρίεο θαη ηε ζνβαξόηεηά ηνπο:  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

8. Απνηέιεζκα ηερληθνύ ειέγρνπ:……………………………… 

  9.        Ηκεξνκελία ιήμεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο:…………. 

10.        Όλνκα Κέληξνπ Δπηζεώξεζεο:………………………………  

             Ολνκαηεπώλπκν Δπηζεωξεηή:........................................  

 

11.  Λνηπέο πιεξνθνξίεο:.……………………………………………… 

 

 

Τπνγξαθή Δπηζεωξεηή:.................................................................... 
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Αληηθαηάζηαζε 

ηνπ Πέκπηνπ 

Παξαξηήκαηνο 

ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

3. Σν Πέκπην Παξάξηεκα ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη 

απφ ην αθφινπζν λέν Πέκπην Παξάξηεκα: 
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 ΠΔΜΠΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Καλνληζκνί 65 (2) 
  
 ΠΙΝΑΚΑ Α’ 

  
 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΣΔΥΝΙΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ 
  
 

Καηεγνξία νρεκάηωλ πρλόηεηα ειέγρνπ 

1.   Μεραλνθίλεηα νρήκαηα θαηεγνξίαο Μ1.  Σέζζεξα ρξόληα από ηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε 

θνξά, θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε δύν ρξόληα. 

2.   Μεραλνθίλεηα νρήκαηα θαηεγνξίαο N1.  

 

Σέζζεξα ρξόληα από ηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε 

θνξά, θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε δύν ρξόληα. 

3.   Μεραλνθίλεηα νρήκαηα ηωλ θαηεγνξηώλ Μ2, 

Μ3.  

Έλα ρξόλν από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά, 

θαη ζηε ζπλέρεηα κία θνξά θάζε ρξόλν. 

4.   Μεραλνθίλεηα νρήκαηα ηωλ θαηεγόξηωλ Ν2, 

Ν3. 

 

Έλα ρξόλν από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά, 

θαη ζηε ζπλέρεηα κία θνξά θάζε ρξόλν. 

5.   Ρπκνπιθνύκελα θαη εκηξπκνπιθνύκελα ηωλ 

θαηεγόξηωλ Ο3, Ο4.  

Έλα ρξόλν από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά, 

θαη ζηε ζπλέρεηα κία θνξά θάζε ρξόλν. 

 

6.  Ορήκαηα ηωλ θαηεγνξηώλ Μ1, Ν1 πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ωο ηαμί ή αζζελνθόξα. 

Έλα ρξόλν από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά, 

θαη ζηε ζπλέρεηα κία θνξά θάζε ρξόλν. 

 

7.   Μεραλνθίλεηα νρήκαηα ηωλ θαηεγνξηώλ Μ1, 

Ν1 πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ωο εθκηζζνύκελα 

ρωξίο νδεγό. 

Γύν ρξόληα από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά, 

θαη ζηε ζπλέρεηα κία θνξά θάζε ρξόλν. 

 

8.  Ορήκαηα ηεο θαηεγνξίαο T5 πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίωο ζην δεκόζην νδηθό 

δίθηπν γηα επαγγεικαηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο. 

Σέζζεξα ρξόληα από ηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε 

θνξά, θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε δύν ρξόληα. 

9.  Ορήκαηα ηωλ θαηεγνξηώλ L3e, L4e, L5e θαη L7e, 

κε θπβηζκό άλω ηωλ 125 θπβηθώλ εθαηνζηώλ. 

Κάζε πέληε ρξόληα από ηελ εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

πξώηε θνξά. 

10.Ορήκαηα ηωλ θαηεγνξηώλ L1e, L2e, L3e L4e, 

L5e, L6e θαη L7e, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ωο 

εθκηζζνύκελα ρωξίο νδεγό.   

Κάζε δύν ρξόληα από ηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε 

θνξά. 

11. Οπνηαδήπνηε άιια κεραλνθίλεηα νρήκαηα, πνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πην πάλω θαηεγνξίεο. 

Όπωο ζα απνθαζίδεη εθάζηνηε ν Έθνξνο. 

 

  

 

 

      6(Η) ηνπ 2005 

45(Η) ηνπ 2010 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πίλαθα – 

«νρήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Μ1,Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, 
Ο3, Ο4 θαη L1e, L2e, L3e L4e, L5e, L6e θαη L7e, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ Νφκν, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη» 



8 

 

  

 

 
  

 ΠΙΝΑΚΑ Β’ 

  
 ΗΜΔΙΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

  
 O ηερληθόο έιεγρνο θαιύπηεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζεκεία πνπ απαξηζκνύληαη θαηωηέξω, εθόζνλ 

ζρεηίδνληαη κε εμνπιηζκό εγθαηεζηεκέλν ζην όρεκα πνπ ειέγρεηαη. 

 

Ο πεξηνδηθόο έιεγρνο όιωλ ηα απαξηζκνύκελωλ ζεκείωλ ζεωξείηαη ππνρξεωηηθόο, πιελ όζωλ 

ραξαθηεξίδνληαη κε (Υ), ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ 

θαηαιιειόηεηα νδηθήο ρξήζεο ηνπ, αιιά δελ ζεωξνύληαη νπζηώδε γηα ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν. 

 

Οη έιεγρνη πξέπεη λα εθηεινύληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηξέρνπζεο ηερληθέο θαη εμνπιηζκό ρωξίο ηε ρξήζε 

εξγαιείωλ γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ή ηελ αθαίξεζε κέξνπο ηνπ νρήκαηνο. 

 

Αλ ην όρεκα παξνπζηάδεη ειαηηώκαηα όζνλ αθνξά ηα ζεκεία ειέγρνπ πνπ θαζνξίδνληαη θαηωηέξω, ν 

Έθνξνο νξίδεη δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη όξνη ππό ηνπο νπνίνπο ην όρεκα επηηξέπεηαη 

λα θπθινθνξεί έωο όηνπ ππνβιεζεί επηηπρώο ζε λέν ηερληθό έιεγρν. 

 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ 1,2,3,4,5,6 θαη 7πνπ θαίλνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ Α’ ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο 

  
εκείν Μέζνδνο Αίηηα αζηνρίαο Αμηνιφγεζε αζηνρηψλ 

  Διάζζσ
λ 

Μείδσλ Δπηθίλδπλε 

0.   ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΥΖΜΑΣΟ 

0.1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ 
θπθινθνξίαο (εάλ 
πξνδηαγξάθεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο1) 

 

Οπηηθφο έιεγρνο α) Πηλαθίδα(-εο) ιείπεη(-νπλ) ή 
είλαη ηφζν επηζθαιψο 
ζηεξεσκέλε(-εο) πνπ 
πηζαλφηαηα ζα πέζεη(-νπλ). 

 

  X   

β) Ζ επηγξαθή ιείπεη ή δελ είλαη 
αλαγλψζηκε. 

 

  X   

γ) Γελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 
έγγξαθα ή ζηα κεηξψα. 

 

  X   

0.2. Αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο 
πιαηζίνπ/αχμσλ αξηζκφο 

 

Οπηηθφο έιεγρνο α) Λείπεη ή αδχλαηνλ λα 
εμεπξεζεί. 

 

  X   

β) Διιηπήο, δπζαλάγλσζηνο, 
εκθαλψο πιαζηφο ή δελ 
ζπκθσλεί κε ηα έγγξαθα ηνπ 
νρήκαηνο. 

 

  X   

γ) Γπζαλάγλσζηα έγγξαθα 
νρήκαηνο ή ηππηθέο αλαθξίβεηεο 

 

X     

1.   ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ 

1.1. Μεραληθή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

1.1.1. ηξεθφκελνο άμνλαο 
πνδν/ρεηξνπιήθηξνπ 
θχξηνπ ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο. 
εκείσζε: Ορήκαηα κε 
ππνβνεζνχκελα 
ζπζηήκαηα πέδεζεο ζα 
πξέπεη λα ειέγρνληαη κε 
ηνλ θηλεηήξα εθηφο 
ιεηηνπξγίαο. 

α) ηξεθφκελνο άμνλαο πνιχ 
ζθηθηφο. 

 

  X   

β) Τπεξβνιηθή θζνξά ή ηδφγνο. 
 

  X   

1.1.2. Καηάζηαζε θαη 
δηαδξνκή ηνπ 
πνδν/ρεηξνπιήθηξνπ 
ηνπ κεραληζκνχ 
πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο 
εκείσζε: Ορήκαηα κε 
ππνβνεζνχκελα 
ζπζηήκαηα πέδεζεο 
πξέπεη λα ειέγρνληαη κε 
ηνλ θηλεηήξα εθηφο 
ιεηηνπξγίαο. 

α) Τπεξβνιηθή ή αλεπαξθήο 
ειεχζεξε δηαδξνκή. 

 

  X   

β) Ζ πέδεζε δελ δηαθφπηεηαη 
ζσζηά κεηά ηελ παχζε ηεο 
επελέξγεηαο ζην ζχζηεκα. 
Αλ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ. 

 

X X   

γ) Γελ ππάξρεη, είλαη ραιαξφ ή 
έρεη ππνζηεί ιείαλζε ιφγσ 
θζνξάο ην αληηνιηζζεηηθφ 
θάιπκκα ηνπ πνδνπιήθηξνπ 
πέδεζεο. 

 

  X   



9 

 

  

1.1.3. Αληιία θελνχ ή αεξν-
ζπκπηεζηήο θαη δνρεία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ππφ 
θπζηνινγηθή πίεζε 
ιεηηνπξγίαο. Διέγρεηαη ε 
ρξνληθή δηάξθεηα πνπ 
απαηηείηαη ψζηε ε 
ππνπίεζε ή ε πίεζε ηνπ 
αέξα λα θζάζεη ζε ηηκή 
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, 
θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία 
ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο 
δηάηαμεο, ηεο 
πξνζηαηεπηηθήο βαιβίδαο 
πνιιψλ θπθισκάησλ θαη 
ηεο αλαθνπθηζηηθήο 
βαιβίδαο πίεζεο. 

α) Αλεπαξθήο πίεζε/ππνπίεζε γηα 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο πεδήζεηο 
κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 
πξνεηδνπνηεηηθήο δηάηαμεο (ή 
κεηά ηελ έλδεημε επηθίλδπλεο 
ηηκήο ζην καλφκεηξν): 
γηα ηνπιάρηζηνλ δχν πεδήζεηο 
κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 
πξνεηδνπνηεηηθήο δηάηαμεο (ή 
κεηά ηελ έλδεημε επηθίλδπλεο 
ηηκήο ζην καλφκεηξν). 

 

  X X 

β) Τπεξβνιηθφο, ζε ζρέζε κε ηηο 
απαηηήζεηο, ν ρξφλνο πνπ 
παξέξρεηαη κέρξηο φηνπ ε 
πίεζε/ππνπίεζε αλέιζεη ζε ηηκή 
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο1. 

 

  X   

γ) Γελ ιεηηνπξγεί ε πξνζηαηεπηηθή 
βαιβίδα πνιιψλ θπθισκάησλ ή 
ε αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα 
πίεζεο. 

 

  X   

δ) Γηαξξνή αέξα πνπ πξνθαιεί 
ζεκαληηθή πηψζε πίεζεο ή 
αηζζεηέο δηαξξνέο αέξα. 

 

  X   

ε) Δμσηεξηθή βιάβε πηζαλψο 
επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 
Οη επηδφζεηο ηεο 
δεπηεξεχνπζαο πέδεζεο δελ 
πιεξνχληαη. 

 

  X X 

1.1.4. Γείθηεο 
πξνεηδνπνίεζεο 
ρακειήο πίεζεο ή 
καλφκεηξν 

 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. Καθή ή ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο ή ηνπ 
καλνκέηξνπ. 
Με αλαγλσξίζηκε ρακειή πίεζε. 

X X   

1.1.5. Υεηξνθίλεηε βαιβίδα 
ειέγρνπ ηεο πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο. 

α) Ρσγκέο, βιάβεο ή ππεξβνιηθή 
θζνξά ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. 

 

  X   

β) Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ ή ηεο βαιβίδαο. 

 

  X   

γ) Υαιαξέο ζπλδέζεηο ή δηαξξνέο 
ζην ζχζηεκα. 

 

  X   

δ) Με ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία. 
 

  X   

1.1.6. Πιήθηξν 
ελεξγνπνίεζεο, κνριφο 
ρεηξηζκνχ, επίζρεζηξν 
(θαζηάληα) πέδεο 
ζηάζκεπζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο. 

α) Καζηάληα δελ ζπγθξαηεί 
νξζψο. 

 

  X   

β) Φζνξά ζηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο ηνπ κνρινχ ή ηνπ 
κεραληζκνχ ηεο θαζηάληαο ηνπ 
κνρινχ. 
Τπεξβνιηθή θζνξά. 

 

X X   

γ) Τπεξβνιηθή δηαδξνκή ηνπ 
κνρινχ ρεηξηζκνχ ιφγσ θαθήο 
ξχζκηζεο. 

 

  X   

δ) Σν πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο 
ιείπεη, έρεη βιάβε ή είλαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο. 

 

  X   

ε) Διιηπήο ιεηηνπξγία, 
πξνεηδνπνηεηηθφο δείθηεο 
δείρλεη δπζιεηηνπξγία. 

 

  X   

1.1.7. Βαιβίδεο ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο 
(πνδνβαιβίδεο, 
βαιβίδεο 
απνζπκπίεζεο, 
ξπζκηζηέο πίεζεο) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο. 

α) Βιάβε βαιβίδαο ή ππεξβνιηθή 
δηαξξνή αέξα. 
Αλ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ. 

 

  X X 

β) Τπεξβνιηθή εθξνή ιαδηνχ απφ 
ηνλ αεξνζπκπηεζηή. 

 

X     

γ) Βαιβίδα επηζθαιήο ή 
αλεπαξθψο ζηεξεσκέλε. 

 

  X   

δ) Δθξνή ή δηαξξνή πδξαπιηθνχ 
πγξνχ. 
Αλ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ. 

 

  X X 

1.1.8. χλδεζκνη (ξαθφξ) γηα 
ζχζηεκα πέδεζεο 
ξπκνπιθνχκελνπ 
(ειεθηξηθή ή 
πλεπκαηηθή ζχλδεζε) 

 

Απνζχλδεζε θαη 
επαλαζχλδεζε φισλ ησλ 
ζπλδέζκσλ (ξαθφξ) 
κεηαμχ ηνπ έιθνληνο 
νρήκαηνο θαη ηνπ 
ξπκνπιθνπκέλνπ. 

α) Διαηησκαηηθή ζηξφθηγγα 
δηαθνπήο ή βαιβίδα απηφκαηνπ 
θιεηζίκαηνο. 
Αλ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ. 

 

X X   

β) Δπηζθαιήο ή αλεπαξθψο 
ζηεξεσκέλε ζηξφθηγγα 
δηαθνπήο ή βαιβίδα. 
Αλ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία 

X X   
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ηνπ. 
 

γ) Τπεξβνιηθέο δηαξξνέο. 
Αλ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ. 

 

  X X 

δ) Γελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

  X X 

1.1.9. Γνρείν πίεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο 
απνηακίεπζεο 
ελέξγεηαο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Διαθξά βιάβε ή ειαθξά 
δηάβξσζε δνρείνπ. 
νβαξή βιάβε δνρείνπ, 
δηάβξσζε ή δηαξξνέο. 

 

X X   

β) Δπεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο. 
Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
απνζηξάγγηζεο. 

 

X X   

γ) Δπηζθαιήο ή αλεπαξθήο 
ζηεξέσζε ηνπ δνρείνπ. 

 

  X   

1.1.10. χζηεκα 
ππνβνήζεζεο ηεο 
πέδεζεο 
(ζεξβνκεραληζκνί), 
θεληξηθφο θχιηλδξνο 
(πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο, εθφζνλ γίλεηαη. 

α) Διαηησκαηηθή ή 
αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ ζεξβνκεραληζκνχ. 
Αλ δελ ιεηηνπξγεί. 

 

  X X 

β) Διαηησκαηηθφο θεληξηθφο 
θχιηλδξνο, αιιά ιεηηνπξγεί 
αθφκε ε πέδε. 
Βιάβε ή δηαξξνή θεληξηθνχ 
θπιίλδξνπ. 

 

  X X 

γ) Δπηζθαιήο θεληξηθφο 
θχιηλδξνο, αιιά ιεηηνπξγεί 
αθφκε ε πέδε. 
Δπηζθαιήο θεληξηθφο 
θχιηλδξνο. 

 

  X X 

δ) Αλεπαξθήο πνζφηεηα πγξνχ 
πέδεζεο θάησ ηεο ειάρηζηεο 
έλδεημεο. 
Πνζφηεηα πγξνχ πέδεζεο 
ζεκαληηθά θάησ ηεο ειάρηζηεο 
έλδεημεο. 
Τγξφ πέδεζεο κε νξαηφ. 

 

X X X 

ε) Γελ ππάξρεη θάιπκκα ζην 
δνρείν ηνπ θεληξηθνχ 
θπιίλδξνπ. 

 

X     

ζη) Ζ ελδεηθηηθή ιπρλία πγξνχ 
πέδεζεο παξακέλεη ζπλερψο 
αλακκέλε ή είλαη 
ειαηησκαηηθή. 

 

X     

δ
) 

Γελ ιεηηνπξγεί άξηηα ε δηάηαμε 
πξνεηδνπνίεζεο γηα πηψζε ηεο 
ζηάζκεο ηνπ πγξνχ πέδεζεο. 

 

X     

1.1.11. Άθακπηνη ζσιήλεο 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο, εθφζνλ γίλεηαη. 

α) εκαληηθφο θίλδπλνο βιάβεο ή 
ζξαχζεο. 

 

    X 

β) Γηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή 
ζπλδέζεηο (ζπζηήκαηα 
πέδεζεο κε πεπηεζκέλν αέξα). 
Γηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή 
ζπλδέζεηο (πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα πέδεζεο). 

 

  X X 

γ) Βιάβεο ή ππεξβνιηθή 
δηάβξσζε ζσιήλσλ. 
Γπζκελήο επηξξνή ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο πέδεζεο εμαηηίαο 
ηεο εκπινθήο ή άκεζνο 
θίλδπλνο δηαξξνήο. 

 

  X X 

δ) Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε 
ζσιήλσλ. 
Κίλδπλνο βιάβεο. 

 

X X   

1.1.12. Δχθακπηνη ζσιήλεο 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο, εθφζνλ γίλεηαη. 

α) εκαληηθφο θίλδπλνο βιάβεο ή 
ζξαχζεο. 

 

    X 

β) Βιάβε, ζεκεία ηξηβήο, 
ζπζηξνθή ή αλεπαξθέο κήθνο 
ησλ εχθακπησλ ζσιήλσλ. 
Βιάβε, ζεκεία ηξηβήο ησλ 
εχθακπησλ ζσιήλσλ. 

 

X X   

γ) Γηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή 
ζπλδέζεηο (ζπζηήκαηα πέδεζεο 
κε πεπηεζκέλν αέξα). 
Γηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή 
ζπλδέζεηο (πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα πέδεζεο). 

 

  X X 
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δ) Τπεξβνιηθή δηφγθσζε ησλ 
ζσιήλσλ φηαλ ηίζεληαη ππφ 
πίεζε. 
Βιάβε πεξηβιήκαηνο. 

 

  X X 

ε) Πνξψδεηο εχθακπηνη ζσιήλεο. 
 

  X   

1.1.13. Παξεκβχζκαηα 
θξέλσλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Δπελδχζεηο ή ηαθάθηα 
ππεξβνιηθά θζαξκέλα (ζηελ 
έλδεημε ειάρηζηνπ). 
Δπελδχζεηο ή ηαθάθηα 
ππεξβνιηθά θζαξκέλα 
(ειάρηζηε έλδεημε κε νξαηή). 

 

  X X 

β) Λεξσκέλεο επελδχζεηο ή 
ηαθάθηα (ιάδηα, γξάζν θ.ιπ.). 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

  X X 

γ) Λείπνπλ επελδχζεηο ή ηαθάθηα ή 
είλαη ιάζνο ηνπνζεηεκέλα. 

 

    X 

1.1.14. Σχκπαλα (ηακπνχξα), 
δηζθφθξελα 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Σχκπαλν (ηακπνχξν) ή δίζθνο 
θζαξκέλνο, 
Σχκπαλν (ηακπνχξν) 
ππεξβνιηθά θζαξκέλν, ή 
ραξαγκέλν ή ξεγκαησκέλν, 
επηζθαιέο ή ζπαζκέλν. 

 

  X   

β) Σχκπαλα ή δίζθνη ιεξσκέλνη 
(ιάδηα, γξάζν θ.ιπ.). 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

    X 

γ) Λείπεη ηχκπαλν ή δίζθνο 
 

    X 

δ) Δπηζθαιήο ζηεξέσζε ηεο 
πιάθαο ζηήξημεο. 

 

  X   

1.1.15. Καιψδηα 
(ζπξκαηφζρνηλα), 
ξάβδνη, κνρινί, 
ζπλδέζεηο ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο, εθφζνλ γίλεηαη. 

α) πξκαηφζρνηλα θζαξκέλα ή 
κπιεγκέλα. 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

  X X 

β) Τπεξβνιηθή θζνξά ή δηάβξσζε 
απηψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ. 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

  X X 

γ) Δπηζθαιέο ζπξκαηφζρνηλν, 
ξάβδνο ή ζχλδεζε. 

 

  X   

δ) Διαηησκαηηθφο νδεγφο 
ζπξκαηφζρνηλσλ. 

 

  X   

ε) Πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία 
θίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο. 

 

  X   

ζη) Αθχζηθε κεηαηφπηζε ησλ 
κνριψλ/ζπλδέζεσλ, 
ελδεηθηηθή θαθήο ξχζκηζεο ή 
ππεξβνιηθήο θζνξάο. 

 

  X   

1.1.16. Κχιηλδξνη πέδεζεο 
(πεξηιακβάλνληαη ηα 
ζπζηήκαηα πέδεζεο 
κε ειαηήξηα θαη 
πδξαπιηθνί θχιηλδξνη) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο, εθφζνλ γίλεηαη. 

α) Κχιηλδξνη πέδεζεο κε ξσγκέο 
ή βιάβεο. 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

  X X 

β) Γηαξξνέο απφ θχιηλδξν 
πέδεζεο. 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

  X Υ 

γ) Δπηζθαιήο ή αλεπαξθψο 
ζηεξεσκέλνο θχιηλδξνο 
πέδεζεο. 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

  X X 

δ) Τπεξβνιηθά δηαβξσκέλνο 
θχιηλδξνο πέδεζεο. 
Πηζαλφλ λα ξαγίζεη 

 

  X X 

ε) Αλεπαξθήο ή ππεξβνιηθή 
δηαδξνκή ηνπ εκβφινπ 
ιεηηνπξγίαο ή ηεο κεκβξάλεο. 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο 
(αλεπαξθήο ειεχζεξε 
κεηαηφπηζε). 

 

  X X 

ζη) Φζαξκέλν ην θάιπκκα 
πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε. 
Λείπεη ή είλαη θαηεζηξακκέλν 
ην θάιπκκα πξνζηαζίαο απφ 
ηε ζθφλε. 

 

X X   

1.1.17. Βαιβίδα απηφκαηεο 
πξνζαξκνγήο ηεο 
πέδεζεο ζην θνξηίν 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ελφζσ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
πέδεζεο, εθφζνλ γίλεηαη. 

α) Διαηησκαηηθή ζχλδεζε. 
 

  X   

β) Δζθαικέλε ξχζκηζε ζχλδεζεο. 
 

  X   

γ) Βαιβίδα «θνιιεκέλε» ή εθηφο 
ιεηηνπξγίαο (ιεηηνπξγία ABS). 

  X X 



12 

 

  

Βαιβίδα «θνιιεκέλε» ή εθηφο 
ιεηηνπξγίαο. 

 

δ) Λείπεη ε βαιβίδα (εάλ 
απαηηείηαη). 

 

    X 

ε) Λείπεη ε πηλαθίδα δεδνκέλσλ. 
 

X     

ζη) Γεδνκέλα δπζαλάγλσζηα ή 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο1  

 

X     

1.1.18. Απηφκαηνη-έθθεληξνη 
κνρινί ξχζκηζεο θαη 
δείθηεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Μνριφο ξχζκηζεο έρεη βιάβε, 
έρεη «θνιιήζεη» ή παξνπζηάδεη 
αθχζηθε κεηαηφπηζε, 
ππεξβνιηθή θζνξά ή 
εζθαικέλε ξχζκηζε. 

 

  X   

β) Διαηησκαηηθφο κνριφο 
ξχζκηζεο. 

 

  X   

γ) Δζθαικέλε εγθαηάζηαζε ή 
αληηθαηάζηαζε. 

 

  X   

1.1.19. χζηεκα ζπλερνχο 
πέδεζεο (φηαλ 
ππάξρεη ή απαηηείηαη) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Δπηζθαιείο ζπλδέζεηο ή 
ζηεξεψζεηο. 
Αλ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ. 

 

X X   

β) χζηεκα πξνθαλψο είλαη 
ειαηησκαηηθφ ή ιείπεη. 

 

  X   

1.1.20. Απηφκαηε ιεηηνπξγία 
πεδψλ 
ξπκνπιθνχκελνπ 

 

Απνζχλδεζε δεχμεο 
πέδεζεο κεηαμχ ηνπ 
έιθνληνο νρήκαηνο θαη 
ηνπ ξπκνπιθνπκέλνπ. 

Πέδε ξπκνπιθνπκέλνπ δελ 
ελεξγνπνηείηαη απηνκάησο φηαλ 
απνζπλδέεηαη ε δεχμε. 

    X 

1.1.21. Πιήξεο ζχζηεκα 
πέδεζεο 

 

Οπηηθφο έιεγρνο α) Δμσηεξηθέο βιάβεο ή 
ππεξβνιηθή δηάβξσζε άιισλ 
δηαηάμεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
(π.ρ. αληιία αληηςπθηηθνχ, 
μεξαληήξαο αέξα θ.ιπ.) θαηά 
ηξφπν πνπ επεξεάδεηαη 
δπζκελψο ην ζχζηεκα 
πέδεζεο. 
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

  X X 

β) Τπεξβνιηθή δηαξξνή αέξα ή 
αληηςπθηηθνχ. 
Με νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 

X X   

γ) Δπηζθαιήο ή αθαηάιιειε 
ζηεξέσζε νπνηνπδήπνηε 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ. 

 

  X   

δ) Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε 
νπνηνπδήπνηε 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ3  
Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. 

 

  X X 

1.1.22. πλδέζεηο δηελέξγεηαο 
δνθηκψλ (φηαλ έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί ή 
απαηηνχληαη) 

 

Οπηηθφο έιεγρνο α) Λείπνπλ. 
 

  X   

β) Βιάβε 
Αδχλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ή παξνπζηάδνπλ δηαξξνή. 

 

X X   

1.1.23. Πέδε αδξαλείαο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Αλεπαξθήο απφδνζε.   X   

1.2  Δπηδφζεηο θαη απφδνζε θχξηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

1.2.1. Δπηδφζεηο 
 

Καηά ηε δνθηκή ζε κεραλή 
ζηαηηθήο δνθηκήο πέδεζεο 
ή, ζε πεξίπησζε 
αδπλακίαο εθηέιεζεο, 
θαηά ηε δνθηκή ζε νδφ 
απμάλεηαη ζηαδηαθά ε 
πέδεζε κέρξη ηε κέγηζηε 
δχλακε. 

α) Αλεπαξθήο δχλακε πέδεζεο 
ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
ηξνρνχο. 
Έιιεηςε πέδεζεο ζε έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο. 

 

  X X 

β) Ζ δχλακε πέδεζεο ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξνρφ είλαη 
κηθξφηεξε απφ ην 70 % ηεο 
κέγηζηεο δχλακεο πνπ 
θαηαγξάθεηαη ζε άιιν ηξνρφ 
ηνπ ηδίνπ άμνλα. Με βαζκηαία 
κεηαβνιή ηεο δχλακεο 
πέδεζεο (απφηνκε εκπινθή). 
Ζ δχλακε πέδεζεο ζε 
νπνηνδήπνηε ηξνρφ είλαη 
κηθξφηεξε απφ ην 50 % ηεο 
κέγηζηεο δχλακεο πνπ 
θαηαγξάθεηαη ζε άιιν ηξνρφ 
ηνπ ηδίνπ άμνλα γηα θηλεηήξηνπο 
ηξνρνχο. 

 

  X X 

γ) Με βαζκηαία κεηαβνιή ηεο 
δχλακεο πέδεζεο (απφηνκε 
εκπινθή). 

 

  X   

δ) Αλψκαιε πζηέξεζε ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο πέδεζεο ζε 

  X   
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νπνηνλδήπνηε ηξνρφ. 
 

ε) Τπέξκεηξε δηαθχκαλζε ηεο 
δχλακεο πέδεζεο θαηά ηε 
δηάξθεηα πιήξνπο πεξηζηξνθήο 
ηξνρνχ. 

 

  X   

1.2.2. Απφδνζε 
 

Γνθηκή ζε κεραλή 
ζηαηηθήο δνθηκήο πέδεζεο 
ή, εάλ δελ είλαη δπλαηφλ 
γηα ηερληθνχο ιφγνπο, 
δνθηκή ζε νδφ κε ρξήζε 
θαηαγξαθηθνχ 
επηβξαδπλζηνκέηξνπ, 
ψζηε λα θαζνξίδεηαη ν 
ιφγνο πέδεζεο γηα ηε 
κέγηζηε επηηξεπφκελε 
κάδα ή, ζηελ πεξίπησζε 
εκηξπκνπιθνχκελνπ, γηα 
ην άζξνηζκα ησλ 
επηηξεπνκέλσλ θνξηίσλ 
αλά άμνλα. 
Όρεκα ή ξπκνπιθνχκελν 
κε κέγηζηε επηηξεπφκελε 
κάδα κεγαιχηεξε ησλ 3,5 
ηφλσλ πξέπεη λα 
ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξφηππα θαηά ην ISO 
21069 ή ηζνδχλακεο 
κεζφδνπο. 
Οη δνθηκέο ζε νδφ πξέπεη 
λα εθηεινχληαη ζε ζηεγλφ 
νδφζηξσκα επίπεδεο, 
επζείαο νδνχ. 

Γελ επηηπγράλεηαη ηνπιάρηζηνλ ε 
αθφινπζε ειάρηζηε ηηκή (1): 

1. Ορήκαηα πνπ ηαμηλνκήζεθαλ 
γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ 
1/1/2012: 

— Καηεγνξίαο M1: 58 % 

 

— Καηεγνξηψλ M2 θαη M3: 
50 % 

 

— Καηεγνξίαο N1: 50 % 

 

— Καηεγνξηψλ N2 θαη N3: 
50 % 

 

— Καηεγνξηψλ O2, O3 θαη 
O4: 

— γηα 
εκηξπκνπιθνχκελα
: 45 % (2)  

 

— γηα 
ξπκνπιθνχκελα κε 
ξάβδν έιμεο: 50 % 

 

 

 

  X   

2. Ορήκαηα πνπ ηαμηλνκήζεθαλ 
γηα πξψηε θνξά πξηλ απφ ηελ 
1/1/2012: 

— Καηεγνξηψλ M1, M2 θαη 
M3: 50 % (3)  

 

— Καηεγνξίαο N1: 45 % 

 

— Καηεγνξηψλ N2 θαη N3: 
43 % (4)  

 

— Καηεγνξηψλ O2, O3 θαη 
O4: 40 % (5)  

 

 

  X   

3. Άιιεο θαηεγνξίεο 
Καηεγνξηψλ L (θαη νη δπν 
πέδεο): 

— Καηεγνξίαο L1e: 42 % 

 

— Καηεγνξηψλ L2e, L6e: 
40 % 

 

— Καηεγνξίαο L3e: 50 % 

 

— Καηεγνξίαο L4e: 46 % 

 

— Καηεγνξηψλ L5e, L7e: 
44 % 

Καηεγνξίαο L (πέδε πίζσ 
ηξνρνχ): 
φιεο νη θαηεγνξίεο: 25 % ηεο 
νιηθήο κάδαο ηνπ νρήκαηνο 

Πνζνζηφ θάησ ηνπ 50 % ησλ 
αλσηέξσ ηηκψλ. 

  X X 

1.3.   Δπηδφζεηο θαη απφδνζε ηεο βνεζεηηθήο (έθηαθηεο αλάγθεο) πέδεο (εθφζνλ ππάξρεη σο μερσξηζηφ ζχζηεκα). 

1.3.1. Δπηδφζεηο 
 

Δάλ ην βνεζεηηθφ 
ζχζηεκα πέδεζεο είλαη 
μερσξηζηφ απφ ην θχξην 
ζχζηεκα πέδεζεο, 
ρξεζηκνπνηείηαη ε 
κέζνδνο πνπ 
πξνζδηνξίδεηαη ζην ζεκείν 
1.2.1. 

α) Αλεπαξθήο δχλακε πέδεζεο 
ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
ηξνρνχο. 
Έιιεηςε πέδεζεο ζε έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο. 

 

  X X 

β) Ζ δχλακε πέδεζεο ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξνρφ είλαη 
κηθξφηεξε απφ ην 70 % ηεο 
κέγηζηεο δχλακεο πνπ 
θαηαγξάθεηαη ζε άιιν ηξνρφ 
ηνπ ηδίνπ άμνλα. Με βαζκηαία 
κεηαβνιή ηεο δχλακεο 
πέδεζεο (απφηνκε εκπινθή). 
Ζ δχλακε πέδεζεο ζε 
νπνηνδήπνηε ηξνρφ είλαη 
κηθξφηεξε απφ ην 50 % ηεο 
κέγηζηεο δχλακεο πνπ 
θαηαγξάθεηαη ζε άιιν ηξνρφ 
ηνπ ηδίνπ άμνλα γηα θηλεηήξηνπο 
ηξνρνχο. 

 

  X X 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr1-L_2014127EL.01006601-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr2-L_2014127EL.01006601-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr3-L_2014127EL.01006601-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr4-L_2014127EL.01006601-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr5-L_2014127EL.01006601-E0005
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γ) Με βαζκηαία κεηαβνιή ηεο 
δχλακεο πέδεζεο (απφηνκε 
εκπινθή). 

 

  X   

1.3.2. Απφδνζε 
 

Δάλ ην βνεζεηηθφ 
ζχζηεκα πέδεζεο είλαη 
μερσξηζηφ απφ ην θχξην 
ζχζηεκα πέδεζεο, 
ρξεζηκνπνηείηαη ε 
κέζνδνο πνπ 
πξνζδηνξίδεηαη ζην ζεκείν 
1.2.2. 

Ζ δχλακε πέδεζεο είλαη κηθξφηεξε 
απφ ην 50 % (6) ηεο επίδνζεο ηνπ 
θχξηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο πνπ 
νξίδεηαη ζην ζεκείν 1.2.2 γηα ηε 
κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα. 
Πνζνζηφ θάησ ηνπ 50 % ηεο αλσηέξσ 
δχλακεο πέδεζεο. 

  X X 

1.4. Δπηδφζεηο θαη απφδνζε ηεο πέδεο ζηάζκεπζεο 

1.4.1. Δπηδφζεηο 
 

Δλεξγνπνίεζε ηεο πέδεο 
ζε κεραλή ζηαηηθήο 
δνθηκήο πέδεζεο. 

Ζ πέδε δελ επελεξγεί ζε κία πιεπξά 
ή, θαηά ηε δνθηκή ζε νδφ, ην φρεκα 
παξεθθιίλεη ππέξκεηξα απφ επζεία 
πνξεία. 
Κάησ ηνπ 50 % ηεο δχλακεο πέδεζεο 
ηνπ ζεκείνπ 1.4.2 πνπ επηηπγράλνληαη 
σο πξνο ηε κάδα ηνπ νρήκαηνο θαηά 
ηνλ έιεγρν 

  X X 

1.4.2. Απφδνζε 
 

Γνθηκή ζε κεραλή 
ζηαηηθήο δνθηκήο 
πέδεζεο. Αλ απηφ είλαη 
αλέθηθην, δνθηκή ζε νδφ 
κε ρξήζε κε 
θαηαγξαθηθνχ ή 
θαηαγξαθηθνχ 
επηβξαδπλζηνκέηξνπ ή κε 
ην φρεκα ζε θαησθέξεηα 
γλσζηήο θιίζεο. 

Γελ πξνθχπηεη ν ειάρηζηνο γηα φιεο 
ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ ιφγνο 
πέδεζεο 16 % ζε ζρέζε κε ηε 
κέγηζηε επηηξεπφκελε κάδα ή, ζηελ 
πεξίπησζε ησλ κεραλνθίλεησλ 
νρεκάησλ, 12 % ζε ζρέζε κε ηε 
κέγηζηε επηηξεπφκελε ζπλδπαζκέλε 
κάδα ηνπ νρήκαηνο, φπνηνο είλαη ν 
κεγαιχηεξνο 
Πνζνζηφ θάησ ηνπ 50 % ηεο αλσηέξσ 
δχλακεο πέδεζεο. 

  X X 

1.5. Δπηδφζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπλερνχο 
πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη, 
εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, 
δνθηκή θαηά πφζνλ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

α) Ζ απφδνζε ηεο πέδεζεο δελ 
κεηαβάιιεηαη πξννδεπηηθά (δελ 
εθαξκφδεηαη ζε ζπζηήκαηα 
πέδεζεο κε αλάζρεζε ησλ 
θαπζαεξίσλ). 

 

  X   

β) Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί. 
 

  X   

1.6. χζηεκα αληηεκπινθήο 
ησλ ηξνρψλ θαηά ηελ 
πέδεζε (ABS) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ηεο δηάηαμεο 
πξνεηδνπνίεζεο ή/θαη 
ρξήζε ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

α) Διαηησκαηηθή δηάηαμε 
πξνεηδνπνίεζεο. 

 

  X   

β) ηε δηάηαμε πξνεηδνπνίεζεο 
εκθαίλεηαη θαθή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο EBS. 

 

  X   

γ) Λείπνπλ ή έρνπλ βιάβεο νη 
αηζζεηήξεο ζηξνθψλ ηξνρνχ. 

 

  X   

δ) Βιάβεο ζηελ θαισδίσζε. 
 

  X   

ε) Λείπνπλ ή έρνπλ βιάβε άιια 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. 

 

  X   

ζη) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

 

  X   

1.7. Ζιεθηξνληθφ χζηεκα 
Πέδεζεο (EBS) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
επηζεψξεζε ηεο δηάηαμεο 
πξνεηδνπνίεζεο ή/θαη 
ρξήζε ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

α) Διαηησκαηηθή δηάηαμε 
πξνεηδνπνίεζεο. 

 

  X   

β) ηε δηάηαμε πξνεηδνπνίεζεο 
εκθαίλεηαη θαθή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο EBS. 

 

  X   

γ) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ 

 

  X   

1.8. Τγξφ θξέλσλ 
 

Οπηηθή εμέηαζε Αθάζαξην ή ηδεκαηψδεο πγξφ 
θξέλσλ. 
Άκεζνο θίλδπλνο αζηνρίαο. 

  X X 

2.  ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

2.1. Μεραληθή θαηάζηαζε 

2.1.1. Καηάζηαζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο 

 

Δλψ ην φρεκα είλαη πάλσ 
απφ θξεάηην επηζεψξεζεο 
ή αλπςσκέλν θαη νη 
ηξνρνί ηνπ δελ αθνπκπνχλ 
ην έδαθνο ή επηθάζνληαη 
ζε παιηλδξνκνχζεο 
πιάθεο, ζηξέθεηαη ην 
ηηκφλη απ’ άθξν ζε άθξν. 
Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 

α) Γπζρέξεηα ρεηξηζκνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 

 

  X   

β) ηξεβισκέλε άηξαθηνο ηνπ 
αηέξκνλνο θνριία ή θζαξκέλεο 
απιαθψζεηο. 
Με νξζή ιεηηνπξγία. 

 

  X X 

γ) Τπέξκεηξε θζνξά ηεο 
αηξάθηνπ ηνπ αηέξκνλνο 
θνριία. 
Με νξζή ιεηηνπξγία. 

 

  X X 

δ) Τπέξκεηξε κεηαηφπηζε ηεο 
αηξάθηνπ ηνπ αηέξκνλνο 
θνριία. 
Με νξζή ιεηηνπξγία. 

 

  X X 

ε) Γηαξξνή. X X   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr6-L_2014127EL.01006601-E0006
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ρεκαηηζκφο ζηαγνληδίσλ. 
 

2.1.2. ηεξέσζε ηνπ θηβσηίνπ 
ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηεχζπλζεο 

 

Δλψ ην φρεκα είλαη πάλσ 
απφ θξεάηην επηζεψξεζεο 
ή αλπςσκέλν θαη νη 
ηξνρνί ηνπ επηθάζνληαη 
ζην έδαθνο, ζηξέθεηαη 
δεμηφζηξνθα θαη 
αξηζηεξφζηξνθα ην 
ηηκφλη/ε ρεηξνιαβή 
νδήγεζεο, ή 
ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά 
ξπζκηζκέλν ηδνγφκεηξν. 
Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο 
ζηεξέσζεο ηνπ θηβσηίνπ 
ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηεχζπλζεο ζην πιαίζην. 

α) Σν θηβψηην ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηεχζπλζεο δελ είλαη ζσζηά 
ζηεξεσκέλν. 
ηεξεψζεηο επηθίλδπλα ραιαξέο 
ή νξαηή ζρεηηθή κεηαηφπηζε 
ηνπ πιαηζίνπ/ακαμψκαηνο. 

 

  X X 

β) Έρνπλ δηεπξπλζεί νη νπέο 
ζηεξέσζεο ζην πιαίζην. 
Δπεξεάδνληαη ζνβαξά νη 
ζηεξεψζεηο. 

 

  X X 

γ) Λείπνπλ ή είλαη ξαγηζκέλνη νη 
θνριίεο ζηεξέσζεο. 
Δπεξεάδνληαη ζνβαξά νη 
ζηεξεψζεηο. 

 

  X X 

δ) Ραγηζκέλν θηβψηην ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 
Με νξζή ζηαζεξφηεηα ή 
αζηάζεηα πεξηβιήκαηνο 

 

  X X 

2.1.3. Καηάζηαζε ησλ 
ξάβδσλ δηεχζπλζεο 

 

Δλψ ην φρεκα είλαη πάλσ 
απφ θξεάηην επηζεψξεζεο 
ή αλπςσκέλν θαη νη 
ηξνρνί ηνπ επηθάζνληαη 
ζην έδαθνο, ζηξέθεηαη 
δεμηφζηξνθα θαη 
αξηζηεξφζηξνθα ην ηηκφλη, 
ή ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά 
ξπζκηζκέλν ηδνγφκεηξν. 
Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο 
θζνξάο, ησλ ξσγκψλ θαη 
ηεο αζθάιεηαο ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηεχζπλζεο. 

α) ρεηηθή κεηαηφπηζε κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα 
επηδηνξζσζεί. 
Τπέξκεηξε κεηαηφπηζε ή 
πηζαλή απνθφιιεζε. 

 

  X X 

β) Τπέξκεηξε θζνξά ησλ 
ζπλαξκνγψλ. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
απνθφιιεζεο. 

 

  X X 

γ) Ρσγκέο ή παξακφξθσζε 
νπνηνπδήπνηε 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ. 
Με νξζή ιεηηνπξγία. 

 

  X X 

δ) Λείπνπλ δηαηάμεηο 
καλδάισζεο. 

 

  X   

ε) Απεπζπγξάκκηζε κεηαμχ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 
(π.ρ. θαηεπζπληήξηαο ξάβδνπ ή 
βξαρίνλα ζχλδεζεο ησλ 
πεξηζηξεθφκελσλ ηξνρψλ). 

 

  X   

ζη) Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε3. 
Δπεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία. 

 

  X X 

δ
) 

Καηεζηξακκέλν ή θζαξκέλν ην 
θάιπκκα πξνζηαζίαο απφ ηε 
ζθφλε. 
Λείπεη ή είλαη πνιχ θζαξκέλν 
ην θάιπκκα πξνζηαζίαο απφ ηε 
ζθφλε. 

 

X X   

2.1.4. Λεηηνπξγία ησλ ξάβδσλ 
δηεχζπλζεο 

 

Δλψ ην φρεκα είλαη πάλσ 
απφ θξεάηην επηζεψξεζεο 
ή αλπςσκέλν θαη νη 
ηξνρνί ηνπ ζην έδαθνο, 
ζηξέθεηαη δεμηφζηξνθα 
θαη αξηζηεξφζηξνθα ην 
ηηκφλη, ή ρξεζηκνπνηείηαη 
εηδηθά ξπζκηζκέλν 
ηδνγφκεηξν. Οπηηθή 
επηζεψξεζε ηεο θζνξάο, 
ησλ ξσγκψλ θαη ηεο 
αζθάιεηαο ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηεχζπλζεο. 

α) Οη θηλνχκελεο ξάβδνη 
δηεχζπλζεο πξνζθξνχνπλ ζε 
ζηαζεξά ηκήκαηα ηνπ πιαηζίνπ. 

 

  X   

β) Γελ ιεηηνπξγνχλ ή ιείπνπλ νη 
αλαζηνιείο (ζηνπ) ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 

 

  X   

2.1.5. Τπνβνεζνχκελε 
δηεχζπλζε 
(ζεξβνκεραληζκφο) 

 

Διέγρεηαη ην ζχζηεκα 
δηεχζπλζεο γηα δηαξξνέο 
θαη ε ζηάζκε ζην δνρείν 
πδξαπιηθνχ πγξνχ (εάλ 
είλαη νξαηή). Δλψ νη 
ηξνρνί ηνπ νρήκαηνο 
επηθάζνληαη ζην έδαθνο 
θαη ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί, 
ειέγρεηαη θαηά πφζνλ 
ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 
ππνβνήζεζεο ηεο 
δηεχζπλζεο. 

α) Γηαξξνή πγξνχ ή κε νξζή 
ιεηηνπξγία. 

 

  X   

β) Αλεπαξθήο πνζφηεηα πγξνχ 
πέδεζεο (θάησ ηεο ειάρηζηεο 
έλδεημεο) 
Αλεπαξθέο δνρείν. 

 

X X   

γ) Ο κεραληζκφο δελ ιεηηνπξγεί. 
Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

 

  X X 

δ) παζκέλνο ή επηζθαιήο 
κεραληζκφο. 
Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

 

  X X 

ε) Απεπζπγξάκκηζε ή 
πξνζθξνχζεηο κεηαμχ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ. 
Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

 

  X X 

ζη) Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε3. 
Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

 

  X X 
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δ
) 

Βιάβεο, ππέξκεηξε θζνξά 
θαισδίσλ/εχθακπησλ 
ζσιήλσλ. 
Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

 

  X X 

2.2. Σηκφλη, θνιφλα δηεχζπλζεο θαη ηηκφλη νδήγεζεο δηθχθινπ 

2.2.1. Καηάζηαζε ηηκνληνχ 
δηεχζπλζεο/ηηκνληνχ 
νδήγεζεο δηθχθινπ 

 

Δλψ ην φρεκα είλαη πάλσ 
απφ θξεάηην επηζεψξεζεο 
ή αλπςσκέλν θαη ε κάδα 
ηνπ επηθάζεηαη ζην 
έδαθνο, αζθείηαη πίεζε 
θαη έιμε ζην ηηκφλη θαηά ηε 
θνξά ηεο θνιφλαο θαη 
πηέδεηαη ην ηηκφλη 
δηεχζπλζεο/ην ηηκφλη 
νδήγεζεο δηθχθινπ πξνο 
δηάθνξεο δηεπζχλζεηο 
θάζεηα ζηελ θνιφλα 
δηεχζπλζεο/πηξνχλη 
δηθχθινπ. Οπηηθή 
επηζεψξεζε ηνπ ηδφγνπ 
θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
ειαζηηθψλ ζπλδέζκσλ ή 
ησλ θαξδαληθψλ 
ζπλδέζκσλ. 

α) ρεηηθή κεηαηφπηζε κεηαμχ 
ηηκνληνχ θαη θνιφλαο είλαη 
ελδεηθηηθή ραιαξφηεηαο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
απνθφιιεζεο. 

 

  X X 

β) Λείπεη δηάηαμε αλάζρεζεο ζηελ 
πιήκλε ηνπ ηηκνληνχ. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
απνθφιιεζεο. 

 

  X X 

γ) Θξαχζε ή ραιάξσζε ηεο 
πιήκλεο, ηεο ζηεθάλεο ή ησλ 
αθηηλψλ ηνπ ηηκνληνχ. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
απνθφιιεζεο. 

 

  X X 

2.2.2. Κνιφλα 
δηεχζπλζεο/πηξνχλη θαη 
απνζβεζηήξεο 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο 

 

Δλψ ην φρεκα είλαη πάλσ 
απφ θξεάηην επηζεψξεζεο 
ή αλπςσκέλν θαη ε κάδα 
ηνπ επηθάζεηαη ζην 
έδαθνο, αζθείηαη πίεζε 
θαη έιμε ζην ηηκφλη θαηά ηε 
θνξά ηεο θνιφλαο θαη 
πηέδεηαη ην ηηκφλη 
δηεχζπλζεο/ην ηηκφλη 
νδήγεζεο δηθχθινπ πξνο 
δηάθνξεο δηεπζχλζεηο 
θάζεηα ζηελ θνιφλα 
δηεχζπλζεο/ην πηξνχλη 
δηθχθινπ. Οπηηθή 
επηζεψξεζε ηνπ ηδφγνπ 
θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
ειαζηηθψλ ζπλδέζκσλ ή 
ησλ θαξδαληθψλ 
ζπλδέζκσλ. 

α) Τπέξκεηξε πξνο ηα πάλσ ή 
θάησ κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ 
ηεο πιήκλεο ηνπ ηηκνληνχ. 

 

  X   

β) Τπέξκεηξε αθηηληθή κεηαηφπηζε 
ηεο θνξπθήο ηεο θνιφλαο σο 
πξνο ηνλ άμνλα ηεο θνιφλαο. 

 

  X   

γ) Φζαξκέλνο ειαζηηθφο 
ζχλδεζκνο. 

 

  X   

δ) Διαηησκαηηθή ζχλδεζε 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
απνθφιιεζεο 

 

  X X 

ε) Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε3  
 

    X 

2.3. Παίμηκν (ηδφγνο) ηηκνληνχ 
 

Δλψ ην φρεκα είλαη πάλσ 
απφ θξεάηην επηζεψξεζεο 
ή αλπςσκέλν θαη ε κάδα 
ηνπ αζθείηαη ζηνπο 
ηξνρνχο, κε ηνλ θηλεηήξα, 
εάλ είλαη δπλαηφλ, λα 
ιεηηνπξγεί φηαλ πξφθεηηαη 
γηα φρεκα κε 
ππνβνεζνχκελε 
δηεχζπλζε θαη ηνπο 
ηξνρνχο ζε ζέζε επζείαο 
πνξείαο, ην ηηκφλη 
ζηξέθεηαη ειαθξά 
δεμηφζηξνθα θαη 
αξηζηεξφζηξνθα φζν ην 
δπλαηφλ ρσξίο λα 
κεηαθηλεζνχλ νη ηξνρνί. 
Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο 
δπλαηφηεηαο ειεχζεξεο 
θίλεζεο. 

Τπέξκεηξνο ειεχζεξνο ηδφγνο ηνπ 
ζπζηήκαηνο νδήγεζεο (γηα 
παξάδεηγκα, ε κεηαηφπηζε ελφο 
ζεκείνπ ηεο ζηεθάλεο ππεξβαίλεη 
θαηά ην έλα πέκπην ηε δηάκεηξν ηνπ 
ηηκνληνχ ή δελ ηεξεί ηηο απαηηήζεηο1. 
Δπεξεάδεηαη ην ζχζηεκα αζθαινχο 
δηεχζπλζεο. 

  X X 

2.4. Δπζπγξάκκηζε ηξνρψλ 
(X)2  

 

Με ηνλ θαηάιιειν 
εμνπιηζκφ, ειέγρεηαη ε 
επζπγξάκκηζε ησλ 
δηεπζπληεξίσλ ηξνρψλ. 

Ζ επζπγξάκκηζε δελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηα δεδνκέλα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
νρήκαηνο ή ζηηο απαηηήζεηο1. 
Με νξζή ε πνξεία ζε επζεία· 
δηαηαξαρή ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο 
θαηεχζπλζεο πνξείαο 

X X   

2.5. Σξνρφο δνθνχ έιμεο 
δηεπζπλφκελνο απφ ην 
ξπκνπιθνχκελν 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή 
ρξήζε εηδηθά ξπζκηζκέλνπ 
ηδνγφκεηξνπ. 

α) Διαθξά βιάβε ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ. 
Καηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν κε 
βαξηά βιάβε ή ξαγηζκέλν. 

 

  X X 

β) Τπέξκεηξνο ηδφγνο. 
Με νξζή ε πνξεία ζε επζεία· 
δηαηαξαρή ηεο ζηαζεξφηεηαο 
ηεο θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

 

  X X 

γ) Διαηησκαηηθή ζχλδεζε. 
Έρνπλ επεξεαζηεί ζνβαξά νη 
ζηεξεψζεηο. 

 

  X X 

2.6. Ζιεθηξνληθά 
ππνβνεζνχκελε 
δηεχζπλζε (EPS) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο 
κεηαμχ ηεο γσλίαο 
ζηξνθήο ηνπ ηηκνληνχ θαη 
ηεο γσλίαο ησλ ηξνρψλ 
θαηά ηελ έλαξμε/ηε 
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θηλεηήξα ή/θαη θαηά ηε 
ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

α) Λπρλία έλδεημεο δπζιεηηνπξγίαο 
(Malfunction Indicator Lamp, 
MIL) ηεο EPS δείρλεη θάζε 
αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

  X   

β) Αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηεο 
γσλίαο ζηξνθήο ηνπ ηηκνληνχ 
θαη ηεο γσλίαο ησλ ηξνρψλ. 
Δπεξεάδεηαη ην ζχζηεκα 
δηεχζπλζεο. 

 

  X X 

γ) Ζ ππνβνεζνχκελε δηεχζπλζε 
δελ ιεηηνπξγεί. 

 

  X   
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δ) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ 

 

  X   

 
 
3.   ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ 

3.1. Οπηηθφ πεδίν 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε απφ 
ην θάζηζκα νδεγνχ. 

Παξεκπφδηζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ 
πνπ επεξεάδεη νπζησδψο ηελ 
εκπξφζζηα θαη ηελ πιεπξηθή 
νξαηφηεηα. (εθηφο ηεο επηθαλείαο 
θαζαξηζκνχ ησλ παινθαζαξηζηήξσλ). 

X     

Βιάβε εληφο ηεο επηθαλείαο 
θαζαξηζκνχ ησλ παινθαζαξηζηήξσλ 
ή κε νξαηά ηα εμσηεξηθά θάηνπηξα. 

X 

3.2. Καηάζηαζε παινπηλάθσλ 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Ραγηζκέλνο ή 
απνρξσκαηηζκέλνο 
παινπίλαθαο ή δηαθαλέο θχιιν 
(εάλ επηηξέπεηαη). (εθηφο ηεο 
επηθαλείαο θαζαξηζκνχ ησλ 
παινθαζαξηζηήξσλ). 

 

X     

Βιάβε εληφο ηεο επηθαλείαο 
θαζαξηζκνχ ησλ παινθαζαξηζηήξσλ 
ή κε νξαηά ηα εμσηεξηθά θάηνπηξα. 

X 

β) Ταινπίλαθαο ή δηαθαλέο θχιιν 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
αλαθιαζηηθψλ ή 
ρξσκαηηζκέλσλ πκελίσλ) δελ 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 
απαηηήζεσλ1 (XX)(3), (εθηφο 
ηεο επηθαλείαο θαζαξηζκνχ ησλ 
παινθαζαξηζηήξσλ). 

 

X     

Βιάβε εληφο ηεο επηθαλείαο 
θαζαξηζκνχ ησλ παινθαζαξηζηήξσλ 
ή κε νξαηά ηα εμσηεξηθά θάηνπηξα. 

X 

γ) Απαξάδεθηε ε θαηάζηαζε ηνπ 
παινπίλαθα ή ηνπ δηαθαλνχο 
θχιινπ. 

 

  X   

Πνιχ θαθή νξαηφηεηα απφ ηελ 
εζσηεξηθή επηθάλεηα θαζαξηζκνχ ησλ 
παινθαζαξηζηήξσλ. 

X 

3.3. Κάηνπηξα νδήγεζεο ή 
νπηζζνζθνπηθέο δηαηάμεηο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Κάηνπηξν νδήγεζεο ή 
νπηζζνζθνπηθή δηάηαμε ιείπεη 
ή δελ είλαη ηνπνζεηεκέλν 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο1. 
(Σνπιάρηζηνλ δχν ζπζθεπέο 
νξαηφηεηαο πίζσ). 

 

  X   

Ληγφηεξεο απφ δχν ζπζθεπέο 
νξαηφηεηαο πίζσ. 

X 

β) Διαθξά βιάβε ή ραιαξφ 
θάηνπηξνπ ή δηάηαμεο. 

 

X     

Δθηφο ιεηηνπξγίαο, κε βαξηά βιάβε, 
ραιαξά ζηεξεσκέλν ή επηζθαιέο 
θάηνπηξν νδήγεζεο ή νπηζζνζθνπηθή 
δηάηαμε. 

X 

γ) Γελ θαιχπηεηαη ην απαξαίηεην 
νπηηθφ πεδίν. 

 

  X   

3.4. Ταινθαζαξηζηήξεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Οη παινθαζαξηζηήξεο δελ 
ιεηηνπξγνχλ, ιείπνπλ ή δελ 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο.1  

 

  X   

β) Διαηησκαηηθά ιάζηηρα 
παινθαζαξηζηήξσλ. 

 

X     

Σα ιάζηηρα παινθαζαξηζηήξσλ 
ιείπνπλ ή είλαη εκθαλψο 
ειαηησκαηηθά. 

X 

3.5. Πίδαθεο θαζαξηζκνχ 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Πίδαθεο θαζαξηζκνχ δελ ιεηηνπξγνχλ 
ηθαλνπνηεηηθά (ρσξίο πγξφ 
θαζαξηζκνχ αιιά ε αληιία λα 
ιεηηνπξγεί ή κε επζπγξακκηζκέλνο ν 
εθηνμεπηήξαο λεξνχ). 

X     

Πίδαθεο θαζαξηζκνχ δελ ιεηηνπξγνχλ. X 

3.6. χζηεκα απνζάκβσζεο 
(X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

χζηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο ή 
εκθαλψο ειαηησκαηηθφ. 

X     

4.  ΦΑΝΟΗ, ΑΝΑΚΛΑΣΖΡΔ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

4.1.  Φαλνί πνξείαο 

4.1.1. Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Φσο/πεγή θσηφο ειαηησκαηηθφ 
ή ιείπεη.(πνιιαπιά 
θψηα/πεγέο θσηφο· ζε 
πεξίπησζε LED, έσο 1/3 δελ 
ιεηηνπξγεί). 
Έλα θσο/κία πεγή θσηφο· ζε 
πεξίπησζε LED πνιχ θαθή 
νξαηφηεηα. 

 

X X   
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β) Διαθξά ειαηησκαηηθφ ζχζηεκα 
πξνβνιήο (αλαθιαζηήξαο θαη 
θαθφο). 
Πνιχ ειαηησκαηηθφ ή ιείπεη ην 
ζχζηεκα πξνβνιήο 
(αλαθιαζηήξαο θαη θαθφο). 

 

X X   

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 
ζηεξεσκέλνο. 

 

  X   

4.1.2. Δπζπγξάκκηζε 
 

Πξνζδηνξίδεηαη ε 
νξηδφληηα ζηφρεπζε ηεο 
δέζκεο δηαζηαχξσζεο 
θάζε πξνβνιέα κε ηε 
ρξήζε θσηφκεηξνπ 
ζθφπεπζεο πξνβνιέα ή 
νζφλεο ειέγρνπ ή ηεο 
ειεθηξηθήο δηεπαθήο ηνπ 
νρήκαηνο. 

α) Ζ ζθφπεπζε ηνπ πξνβνιέα δελ 
βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο1. 

 

  X   

β) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

 

  X   

4.1.3. Γηαθφπηεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ή 
ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο ηνπ νρήκαηνο 

α) Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο1 
(αξηζκφο πξνβνιέσλ πνπ 
θσηίδνπλ ηαπηφρξνλα). 
Τπέξβαζε ηεο κέγηζηεο 
επηηξεπφκελεο θσηεηλφηεηαο 
εκπξφο. 

 

X X   

β) Γηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ. 

 

  X   

γ) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

 

  X   

4.1.4. πκκφξθσζε ζηηο 
απαηηήζεηο1. 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 
ζέζε, θσηεηλφηεηα ή ζήκαλζε 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο1  

 

  X   

β) Πξντφληα επί ηνπ θαθνχ ή ηεο 
πεγήο θσηφο εκθαλψο 
κεηψλνπλ ηε θσηεηλφηεηα ή 
κεηαβάιινπλ ην εθπεκπφκελν 
θσο. 

 

  X   

γ) Αζπκβαηφηεηα κεηαμχ πεγήο 
θσηφο θαη θαλνχ 

 

  X   

4.1.5. Γηαηάμεηο νξηδνληίσζεο 
(φηαλ είλαη 
ππνρξεσηηθή) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο, εάλ 
είλαη δπλαηφλ, ή ρξήζε 
ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο ηνπ νρήκαηνο 

α) Ζ δηάηαμε δελ ιεηηνπξγεί. 
 

  X   

β) Γελ είλαη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο 
ηεο ρεηξνθίλεηεο δηάηαμεο απφ 
ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ. 

 

  X   

γ) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

 

  X   

4.1.6. Γηάηαμε θαζαξηζκνχ 
πξνβνιέσλ (φηαλ είλαη 
ππνρξεσηηθή) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εάλ 
είλαη δπλαηφ. 

Ζ δηάηαμε δελ ιεηηνπξγεί. 
Γηα ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίνπ. 

X X   

4.2.   Δκπξφο θαη πίζσ θαλνί ζέζεο, θαλνί πιεπξηθήο ζήκαλζεο θαη θαλνί φγθνπ θαζψο θαη θψηα πνξείαο εκέξαο 

4.2.1. Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 
 

  X   

β) Διαηησκαηηθφο θαθφο. 
 

  X   

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 
ζηεξεσκέλνο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
πηψζεο. 

 

X X   

4.2.2. Γηαθφπηεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο1. 
Οη νπίζζηνη θαλνί ζέζεο θαη νη 
θαλνί πιεπξηθήο ζήκαλζεο 
κπνξνχλ λα ζβήλνπλ φηαλ 
είλαη αλακκέλνη νη θαλνί 
πνξείαο. 

 

  X 
X 

  

β) Γηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ. 

 

  X   

4.2.3. πκκφξθσζε ζηηο 
απαηηήζεηο1  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 
ζέζε, θσηεηλφηεηα ή ζήκαλζε 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο1  
Κφθθηλν θσο εκπξφο θαη ιεπθφ 
πίζσ· πνιχ κεησκέλε ε έληαζε 
ηνπ θσηφο. 

 

X X   
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β) Πξντφληα επί ηνπ θαθνχ ή ηεο 
πεγήο θσηφο εκθαλψο 
κεηψλνπλ ηε θσηεηλφηεηα ή 
κεηαβάιινπλ ην εθπεκπφκελν 
θσο. 
Κφθθηλν θσο εκπξφο θαη ιεπθφ 
πίζσ· πνιχ κεησκέλε ε έληαζε 
ηνπ θσηφο. 

 

X X   

 
 
 
 
4.3.   Φαλνί πέδεζεο 

4.3.1. Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 
(πνιιαπιή πεγή θσηηζκνχ ζε 
πεξίπησζε LED, έσο 1/3 δελ 
ιεηηνπξγεί). 
Μία πεγή θσηφο· ζηελ 
πεξίπησζε LED κε ιηγφηεξα 
ησλ 2/3 ζε ιεηηνπξγία). 
Κακία πεγή θσηφο δελ 
ιεηηνπξγεί. 

 

X X X 

β) Διαθξά ειαηησκαηηθφο θαθφο 
(ρσξίο επίδξαζε ζην 
εθπεκπφκελν θσο). 
Πνιχ ειαηησκαηηθνί θαθνί 
(επίδξαζε ζην εθπεκπφκελν 
θσο). 

 

X X   

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 
ζηεξεσκέλνο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
πηψζεο. 

 

X X   

4.3.2. Γηαθφπηεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ή 
ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο ηνπ νρήκαηνο. 

α) Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο1. 
Καζπζηεξεκέλε ιεηηνπξγία. 
Κακία ιεηηνπξγία. 

 

X X X 

β) Γηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ. 

 

  X   

γ) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

 

  X   

δ) Οη θαλνί πέδεζεο έθηαθηεο 
αλάγθεο δελ ιεηηνπξγνχλ ή δελ 
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

 

  X   

4.3.3. πκκφξθσζε κε ηηο 
απαηηήζεηο1. 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, ζέζε, 
θσηεηλφηεηα ή ζήκαλζε δελ πιεξνχλ 
ηηο απαηηήζεηο1  
Λεπθφ θσο πίζσ· πνιχ κεησκέλε ε 
έληαζε ηνπ θσηφο. 

X X   

4.4.   Φσηεηλνί δείθηεο θαηεχζπλζεο θαη θαλνί θηλδχλνπ (ζπλαγεξκφο) 

4.4.1. Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 
(πνιιαπιή πεγή θσηηζκνχ ζε 
πεξίπησζε LED, έσο 1/3 δελ 
ιεηηνπξγεί). 
Μία πεγή θσηφο· ζηελ 
πεξίπησζε LED κε ιηγφηεξα 
ησλ 2/3 ζε ιεηηνπξγία). 

 

X X   

β) Διαθξά ειαηησκαηηθνί θαθνί. 
(θακία επίδξαζε ζην 
εθπεκπφκελν θσο). 
Πνιχ ειαηησκαηηθνί θαθνί 
(επίδξαζε ζην εθπεκπφκελν 
θσο) 

 

X X   

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 
ζηεξεσκέλνο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
πηψζεο. 

 

X X   

4.4.2. Γηαθφπηεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο1. 
Κακία ιεηηνπξγία. 

X X   

4.4.3. πκκφξθσζε ζηηο 
απαηηήζεηο1. 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, ζέζε, 
θσηεηλφηεηα ή ζήκαλζε δελ πιεξνχλ 
ηηο απαηηήζεηο1  

  X   

4.4.4. πρλφηεηα αλαιακπήο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ ζπρλφηεηα αλαιακπήο δελ πιεξνί 
ηηο απαηηήζεηο1 (απφθιηζε ηεο 
ζπρλφηεηαο άλσ ηνπ 25 %). 

X     

4.5.   Δκπξφο θαη πίζσ θαλνί νκίριεο 

4.5.1. Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 
(πνιιαπιή πεγή θσηηζκνχ ζε 
πεξίπησζε LED, έσο 1/3 δελ 
ιεηηνπξγεί). 
Μία πεγή θσηφο· ζηελ 
πεξίπησζε LED κε ιηγφηεξα 
ησλ 2/3 ζε ιεηηνπξγία). 

 

X X   
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β) Διαθξά ειαηησκαηηθνί θαθνί. 
(θακία επίδξαζε ζην 
εθπεκπφκελν θσο). 
Πνιχ ειαηησκαηηθνί θαθνί 
(επίδξαζε ζην εθπεκπφκελν 
θσο). 

 

X X   

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 
ζηεξεσκέλνο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο λα 
πέζεη ή λα είλαη εθηπθισηηθφο 
γηα ηελ θπθινθνξία. 

 

X X   

4.5.2. Δπζπγξάκκηζε (X)2  
 

Έιεγρνο θαηά ηε 
ιεηηνπξγία θαη κε ηε ρξήζε 
θσηφκεηξνπ ζθφπεπζεο 
πξνβνιέα. 

Δκπξφο θαλφο νκίριεο εθηφο ηεο 
νξηδφληηαο επζπγξάκκηζεο φηαλ ν 
θσηηζκφο έρεη γξακκή απνθνπήο 
(πνιχ ρακειή ε γξακκή απνθνπήο). 
Ζ γξακκή απνθνπήο επάλσ απφ 
εθείλε ησλ θαλψλ δηαζηαχξσζεο. 

X X   

4.5.3. Γηαθφπηεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο1. 
Γελ ιεηηνπξγεί. 

X X   

4.5.4. πκκφξθσζε ζηηο 
απαηηήζεηο1. 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 
ζέζε, θσηεηλφηεηα ή ζήκαλζε 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο1  

 

  X   

β) Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο1. 

 

  X   

4.6.   Φαλνί νπηζζνπνξείαο 

4.6.1. Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή. 
 

X     

β) Διαηησκαηηθφο θαθφο. 
 

X     

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 
ζηεξεσκέλνο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο λα 
πέζεη. 

 

X X   

4.6.2. πκκφξθσζε ζηηο 
απαηηήζεηο1  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 
ζέζε, θσηεηλφηεηα ή ζήκαλζε 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο1  

 

  X   

β) Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο1. 

 

  X   

4.6.3. Γηαθφπηεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο1. 
Ο δηαθφπηεο ηνπ θαλνχ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ ηαρχηεηα 
φπηζζελ. 

X X   

4.7.   Φαλφο ηεο πίζσ πηλαθίδαο θπθινθνξίαο 

4.7.1. Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Φαλφο εθπέκπεη απεπζείαο 
θσο ή ιεπθφ θσο πξνο ηα 
πίζσ. 

 

X     

β) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 
(Πνιιαπιή πεγή θσηφο). 
Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή (Μία 
πεγή θσηφο). 

 

X X   

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 
ζηεξεσκέλνο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο λα 
πέζεη. 

 

X X   

4.7.2. πκκφξθσζε κε ηηο 
απαηηήζεηο1  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο1. 

X     

4.8. Οπηζζαλαθιαζηήξεο, ζεκάλζεηο επδηαθξηηφηεηαο (νπηζζαλάθιαζεο) θαη πίζσ πηλαθίδεο ζήκαλζεο 

4.8.1. Καηάζηαζε 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) χζηεκα αληαλάθιαζεο 
ειαηησκαηηθφ ή κε βιάβε. 
Καθή αληαλάθιαζε. 

 

X X   

β) Αλαθιαζηήξαο κε αζθαιψο 
ζηεξεσκέλνο. 
Πηζαλφηεηα πηψζεο. 

 

X X   

4.8.2. πκκφξθσζε ζηηο 
απαηηήζεηο1  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. Ζ δηάηαμε, ην αληαλαθιψκελν ρξψκα 
θαη ε ζέζε δελ πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο1. 
Λείπεη ή αληαλαθιά θφθθηλν ρξψκα 
εκπξφο ή ιεπθφ πίζσ. 

X X   

4.9.   Τπνρξεσηηθέο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ 

4.9.1. Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Γελ ιεηηνπξγεί. 
Γελ ιεηηνπξγεί γηα ηνλ θχξην θαλφ 
δηαζηαχξσζεο ή ηνλ πίζσ θαλφ 
νκίριεο. 

X X   

4.9.2. πκκφξθσζε ζηηο 
απαηηήζεηο1  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. X     

4.10. Ζιεθηξνινγηθέο 
ζπλδέζεηο κεηαμχ 

Οπηηθή εμέηαζε: εάλ είλαη 
δπλαηφ, ειέγρεηαη ε 

α) Γελ είλαη αζθαιψο ζηεξεσκέλα 
ηα ζηαζεξά θαηαζθεπαζηηθά 

X X   
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ξπκνπιθνχ θαη 
ξπκνπιθνπκέλνπ ή εκη-
ξπκνπιθνπκέλνπ 

 

ζπλερήο ξνή ξεχκαηνο 
κέζσ ηεο ζχλδεζεο. 

ζηνηρεία. 
Υαιαξφ έδξαλν. 

 

β) Βιάβε ή θζνξά ηεο κφλσζεο. 
Πηζαλή ε πξφθιεζε 
βξαρπθπθιψκαηνο. 

 

X X   

γ) Γελ ιεηηνπξγνχλ άξηηα νη 
ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ηνπ 
ξπκνπιθνχκελνπ ή ηνπ 
ξπκνπιθνχ νρήκαηνο. 
Γελ ιεηηνπξγνχλ ηα θψηα 
πέδεζεο ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ. 

 

  X X 

4.11. Ζιεθηξνινγηθή 
θαισδίσζε 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην επηζεψξεζεο ή 
αλπςσκέλν, θαη εληφο ηνπ 
δηακεξίζκαηνο ηνπ 
θηλεηήξα (εάλ 
ελδείθλπηαη). 

α) Καισδίσζε επηζθαιήο ή 
αλεπαξθψο ζηεξεσκέλε. 
Υαιαξή ζηεξέσζε, αηρκεξά 
άθξα, πηζαλή απνζχλδεζε. 
Πηζαλή επαθή κε θαπηά κέξε, 
πεξηζηξεθφκελα κέξε ή ην 
έδαθνο, απνζχλδεζε 
ζπλδέζεσλ (αληίζηνηρα κέξε 
πέδεζεο, ζπζηήκαηνο 
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο). 

 

X X X 

β) Διαθξά θζαξκέλε θαισδίσζε. 
Πνιχ θζαξκέλε θαισδίσζε. 
Δμαηξεηηθά θζαξκέλε 
θαισδίσζε (κέξε πνπ 
επελεξγνχλ ζηελ πέδεζε, ζην 
ζχζηεκα δηεχζπλζεο). 

 

X X X 

γ) Βιάβε ή θζνξά ηεο κφλσζεο. 
Πηζαλή ε πξφθιεζε 
βξαρπθπθιψκαηνο. 
Άκεζνο θίλδπλνο ππξθαγηάο, 
δεκηνπξγία ζπηλζήξσλ. 

 

X X X 

4.12. Με ππνρξεσηηθνί θαλνί 
θαη νπηζζαλαθιαζηήξεο 
(X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Φαλφο ή νπηζζαλαθιαζηήξαο 
δελ είλαη ηνπνζεηεκέλνο 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο1. 
Δθπνκπή/αληαλάθιαζε 
θφθθηλνπ θσηφο εκπξφο ή 
ιεπθνχ πίζσ. 

 

X X   

β) Φαλφο δελ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο1. 
Αξηζκφο θαλψλ πνξείαο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη 
ππεξβαίλνπλ ηελ επηηξεπηή 
έληαζε θσηηζκνχ Δθπνκπή 
θφθθηλνπ θσηφο εκπξφο ή 
ιεπθνχ πίζσ. 

 

X X   

γ) Φαλφο/αλαθιαζηήξαο δελ είλαη 
αζθαιψο ζηεξεσκέλνο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
πηψζεο. 

 

X X   

4.13. πζζσξεπηήο 
(κπαηαξία) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Δπηζθαιήο. 
Με νξζή ζχλδεζε: πηζαλή ε 
πξφθιεζε βξαρπθπθιψκαηνο. 

 

X X   

β) Γηαξξνή. 
Γηαξξνή επηθίλδπλσλ νπζηψλ. 

 

X X   

γ) Διαηησκαηηθφο δηαθφπηεο (εάλ 
απαηηείηαη). 

 

  X   

δ) Διαηησκαηηθή αζθάιεηα 
δηαθνπήο ειεθηξηθνχ 
θπθιψκαηνο (εάλ απαηηείηαη). 

 

  X   

ε) Αθαηάιιεινο εμαεξηζκφο (εάλ 
απαηηείηαη). 

 

  X   

5. ΑΞΟΝΔ, ΣΡΟΥΟΗ, ΔΛΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΑΡΣΖΖ 

5.1. Άμνλεο 

5.1.1. Άμνλεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν. 
Δπηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
αληρλεπηέο ηδφγνπ 
ηξνρψλ, νη νπνίνη 
ζπληζηψληαη ζε 
πεξίπησζε νρεκάησλ κε 
κεγίζηε κάδα άλσ ησλ 3,5 
ηφλσλ. 

α) παζκέλνο ή 
παξακνξθσκέλνο άμνλαο. 

 

    X 

β) Αλεπαξθήο ζηεξέσζε ζην 
φρεκα. 
Γηαηαξαρή ηεο ζηαζεξφηεηαο, 
κε νξζή ιεηηνπξγία: εθηελήο 
κεηαηφπηζε ζε ζρέζε κε ηα 
ζηαζεξά εμαξηήκαηα. 

 

  X X 

γ) Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε3. 
Γηαηαξαρή ηεο ζηαζεξφηεηαο, 
κε νξζή ιεηηνπξγία, αλεπαξθήο 
ειεχζεξε απφζηαζε απφ άιια 
κέξε ηνπ νρήκαηνο ή απφ ην 
έδαθνο. 

 

  X X 

5.1.2. Αθξαμφληα 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ α) παζκέλν εκηαμφλην. 
 

    X 
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ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν. 
Δπηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
αληρλεπηέο ηδφγνπ 
ηξνρψλ, νη νπνίνη 
ζπληζηψληαη ζε 
πεξίπησζε νρεκάησλ κε 
κεγίζηε κάδα άλσ ησλ 3,5 
ηφλσλ.. Αζθείηαη 
θαηαθφξπθε θαη πιεπξηθή 
δχλακε ζε θάζε ηξνρφ θαη 
θαηαγξάθεηαη ην κέγεζνο 
ηεο κεηαηφπηζεο κεηαμχ 
ηεο δνθνχ ηνπ άμνλα θαη 
ηνπ αθξαμνλίνπ. 

β) Τπέξκεηξε θζνξά ηνπ πείξνπ 
ή/θαη ησλ δαθηπιίσλ ησλ 
εδξάλσλ αθξαμνλίνπ. 
Πηζαλή ραιάξσζε· δηαηαξαρή 
ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο 
θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

 

  X X 

γ) Τπέξκεηξε κεηαηφπηζε κεηαμχ 
αθξαμνλίνπ θαη δνθνχ ηνπ 
άμνλα. 
Πηζαλή ραιάξσζε· δηαηαξαρή 
ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο 
θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

 

  X X 

δ) Ο πείξνο αθξαμνλίνπ είλαη 
ραιαξσκέλνο ζηνλ άμνλα. 
Πηζαλή ραιάξσζε· δηαηαξαρή 
ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο 
θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

 

  X X 

5.1.3. Έλζθαηξνη ηξηβείο 
(ξνπιεκάλ) ηξνρψλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν. 
Δπηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
αληρλεπηέο ηδφγνπ 
ηξνρψλ, νη νπνίνη 
ζπληζηψληαη ζε 
πεξίπησζε νρεκάησλ κε 
κεγίζηε κάδα άλσ ησλ 3,5 
ηφλσλ.. είεηαη απφηνκα ν 
ηξνρφο ή αζθείηαη 
πιεπξηθή δχλακε ζε θάζε 
ηξνρφ θαη θαηαγξάθεηαη ην 
κέγεζνο ηεο πξνο ηα άλσ 
κεηαηφπηζεο ηνπ ηξνρνχ 
σο πξνο ην αθξαμφλην. 

α) Τπέξκεηξνο ηδφγνο ηνπ 
έλζθαηξνπ ηξηβέα ηξνρνχ. 
Γηαηαξαρή ηεο ζηαζεξφηεηαο 
ηεο θαηεχζπλζεο πνξείαο· 
θίλδπλνο πηψζεο. 

 

  X X 

β) Έλζθαηξνο ηξηβέαο πνιχ 
ζθηθηφο, έρεη «θνιιήζεη». 
Κίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο· 
θίλδπλνο πηψζεο. 

 

  X X 

5.2. Σξνρνί θαη ειαζηηθά 

5.2.1. Πιήκλε ηξνρνχ 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Πεξηθφριηα (παμηκάδηα) ή 
θνριίεο (κπνπιφληα) ηξνρψλ 
ιείπνπλ ή έρνπλ ραιαξψζεη. 
ηεξέσζε αλχπαξθηε ή ηφζν 
ραιαξή ψζηε επεξεάδεη πνιχ 
ζνβαξά ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

 

  X X 

β) Φζνξά ή βιάβε ηεο πιήκλεο. 
Φζνξά ή βιάβε ηεο πιήκλεο 
πνπ θαζηζηά επηζθαιή ηε 
ζηεξέσζε ησλ ηξνρψλ. 

 

  X X 

5.2.2. Σξνρνί 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 
δχν πιεπξψλ θάζε ηξνρνχ 
ελψ ην φρεκα είλαη πάλσ 
απφ θξεάηην ή 
αλπςσκέλν. 

α) Θξαχζε ή ειάηησκα 
ζπγθφιιεζεο. 

 

    X 

β) Οη αζθαιηζηηθέο ζηεθάλεο δελ 
είλαη άξηηα ζπλαξκνινγεκέλεο 
ζηα ζψηξα (δάληεο). 
Πηζαλφηεηα πηψζεο. 

 

  X X 

γ) Σξνρφο ζνβαξά 
παξακνξθσκέλνο ή 
θζαξκέλνο. 
Δπηζθαιήο ζηεξέσζε ηεο 
πιήκλεο· επηζθαιήο ζηεξέσζε 
ηνπ ειαζηηθνχ. 

 

  X X 

δ) Σν κέγεζνο, ε θαηαζθεπή, ε 
ζπκβαηφηεηα ή ην είδνο ηνπ 
ηξνρνχ δελ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο1 θαη επεξεάδεη ηελ 
νδηθή αζθάιεηα. 

 

  X   

5.2.3. Διαζηηθά 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε φινπ 
ηνπ ηξνρνχ, είηε κε 
πεξηζηξνθή ηνπ ππεξάλσ 
ηνπ εδάθνπο ελψ ην 
φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν, 
είηε κε εκπξφο θαη πίζσ 
θχιηζε ηνπ νρήκαηνο 
πάλσ απφ θξεάηην. 

α) Σν κέγεζνο, ε ηθαλφηεηα 
θνξηίνπ ειαζηηθνχ, ην ζήκα 
έγθξηζεο, ή ε θαηεγνξία 
ηαρχηεηαο ηνπ ειαζηηθνχ δελ 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη 
επεξεάδνπλ ηελ νδηθή 
αζθάιεηα. 
Αλεπαξθήο ηθαλφηεηα θνξηίνπ 
ειαζηηθνχ ή θαηεγνξία 
ηαρχηεηαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 
ειαζηηθνχ, ην ειαζηηθφ αγγίδεη 
άιια ζηαζεξά κέξε ηνπ 
νρήκαηνο θαζηζηψληαο 
επηζθαιή ηελ νδήγεζε. 

 

  X X 

β) Γηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο 
ειαζηηθά ζηνλ ίδην άμνλα ή ζε 
δίδπκνπο ηξνρνχο. 

 

  X   

γ) Διαζηηθά δηαθνξεηηθήο δνκήο 
(αθηηλσηήο/δηαγψληαο) ζηνλ ίδην 
άμνλα. 

 

  X   

δ) νβαξή βιάβε ή ηνκή ζε 
ειαζηηθφ. 
Ληλφ νξαηφ ή θζαξκέλν. 

 

  X X 
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ε) Ο δείθηεο θζνξάο ησλ 
απιαθψζεσλ πέικαηνο 
ειαζηηθνχ είλαη νξαηφο 
Βάζνο ησλ απιαθψζεσλ 
πέικαηνο ειαζηηθνχ δελ πιεξνί 
ηηο απαηηήζεηο. 

 

  X X 

ζη) Διαζηηθφ ηξίβεηαη ζε άιια 
θαηαζθεπαζηηθά κέξε 
(επέιηθηεο δηαηάμεηο θαηά ηεο 
εθηφμεπζεο ζηαγνληδίσλ) 
Διαζηηθφ ηξίβεηαη ζε άιια 
θαηαζθεπαζηηθά κέξε 
(αζθαιήο νδήγεζε δελ 
ζίγεηαη) 

 

X X   

δ
) 

Διαζηηθά κε επαλαραξαγκέλεο 
απιαθψζεηο ηα νπνία δελ 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο. 
Φζαξκέλε πξνζηαηεπηηθή 
επίζηξσζε ηνπ ιηλνχ. 

 

  X X 

ε) Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 
ηεο πίεζεο ησλ ειαζηηθψλ 
δπζιεηηνπξγεί ή είλαη εκθαλέο 
φηη ην ειαζηηθφ δελ είλαη 
επαξθψο θνπζθσκέλν. 
Δκθαλψο εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

 

X X   

5.3.χζηεκα αλάξηεζεο 

5.3.1. Διαηήξηα θαη 
ζηαζεξνπνηεηήο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν. 
Δπηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
αληρλεπηέο ηδφγνπ 
ηξνρψλ, νη νπνίνη 
ζπληζηψληαη ζε 
πεξίπησζε νρεκάησλ κε 
κεγίζηε κάδα άλσ ησλ 3,5 
ηφλσλ.. 

α) Δπηζθαιήο ζηεξέσζε ησλ 
ειαηεξίσλ ζην πιαίζην ή ζε 
άμνλα. 
Οξαηή ζρεηηθή κεηαηφπηζε. 
νβαξή ραιάξσζε ησλ 
ζηεξεψζεσλ. 

 

  X X 

β) Βιάβε ή ζξαχζε κέξνπο 
ειαηεξίνπ. 
Πνιχ ζνβαξή θζνξά ηνπ 
θχξηνπ ειάζκαηνο ειαηεξίνπ ή 
πξφζζεησλ ειαηεξίσλ. 

 

  X X 

γ) Διαηήξην ιείπεη. 
Πνιχ ζνβαξή θζνξά ηνπ 
θχξηνπ ειάζκαηνο ειαηεξίνπ ή 
πξφζζεησλ ειαηεξίσλ. 

 

  X X 

δ) Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε3  
Αλεπαξθήο ειεχζεξε 
απφζηαζε απφ άιια κέξε ηνπ 
νρήκαηνο· εθηφο ιεηηνπξγίαο ην 
ζχζηεκα ειαηεξίσλ. 

 

  X X 

5.3.2. Απνζβεζηήξεο 
θξαδαζκψλ 
(ακνξηηζέξ) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν ή 
κε ηε ρξήζε εηδηθνχ 
εμνπιηζκνχ, εάλ ππάξρεη. 

α) Δπηζθαιήο ζηεξέσζε ησλ 
απνζβεζηήξσλ θξαδαζκψλ 
ζην πιαίζην ή ζε άμνλα. 
Υαιαξνί νη απνζβεζηήξεο 
θξαδαζκψλ. 

 

X X   

β) Βιάβε απνζβεζηήξσλ 
θξαδαζκψλ, ελδεηθηηθή 
ζνβαξήο δηαξξνήο ή θαθήο 
ιεηηνπξγίαο. 

 

  X   

5.3.2.1 Έιεγρνο απφδνζεο 
απφζβεζεο 
θξαδαζκψλ (X)2  

 

Υξεζηκνπνηείηαη εηδηθφο 
εμνπιηζκφο θαη 
ζπγθξίλνληαη δηαθνξέο 
αξηζηεξήο/δεμηάο πιεπξάο 

α) εκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 
αξηζηεξήο θαη δεμηάο πιεπξάο. 

 

  X   

β) Γελ επηηπγράλνληαη δεδνκέλεο 
ειάρηζηεο ηηκέο. 

 

  X   

5.3.3. σιήλεο ξνπήο, 
ζηξεπηηθέο ξάβδνη, 
αλαξηήζεηο wishbone 
θαη βξαρίνλεο 
αλάξηεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν. 
Δπηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
αληρλεπηέο ηδφγνπ 
ηξνρψλ, νη νπνίνη 
ζπληζηψληαη ζε 
πεξίπησζε νρεκάησλ κε 
κεγίζηε κάδα άλσ ησλ 3,5 
ηφλσλ. 

α) Δπηζθαιήο ζηεξέσζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ ζην 
πιαίζην ή ζε άμνλα. 
Πηζαλή ραιάξσζε· δηαηαξαρή 
ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο 
θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

 

  X X 

β) Βιάβε ή ππέξκεηξε δηάβξσζε 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ. 
Διιηπήο επζηάζεηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ ή 
ζξαχζε ηνπ. 

 

  X X 

γ) Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε3. 
Αλεπαξθήο ειεχζεξε 
απφζηαζε απφ άιια κέξε ηνπ 
νρήκαηνο· εθηφο ιεηηνπξγίαο ην 
ζχζηεκα. 

 

  X X 

5.3.4. χλδεζκνη αλάξηεζεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν. 
Δπηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
αληρλεπηέο ηδφγνπ 

α) Τπέξκεηξε θζνξά πείξνπ ή/θαη 
ησλ δαθηπιίσλ ησλ εδξάλσλ ή 
ησλ ζπλδέζκσλ αλάξηεζεο. 
Πηζαλή ραιάξσζε· δηαηαξαρή 
ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο 
θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

 

  X X 
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ηξνρψλ, νη νπνίνη 
ζπληζηψληαη ζε 
πεξίπησζε νρεκάησλ κε 
κεγίζηε κάδα άλσ ησλ 3,5 
ηφλσλ. 

β) Σν θάιπκκα πξνζηαζίαο απφ 
ηε ζθφλε είλαη θαηεζηξακκέλν. 
Λείπεη ή είλαη ζπαζκέλν ην 
θάιπκκα πξνζηαζίαο απφ ηε 
ζθφλε. 

 

X X   

5.3.5. Αεξαλάξηεζε 
 

Οπηηθφο έιεγρνο α) χζηεκα δελ ιεηηνπξγεί. 
 

    X 

β) Βιάβε, ηξνπνπνίεζε ή 
ειαηησκαηηθφηεηα 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ κε 
ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα 
επεξεάζεη δπζκελψο ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Πνιχ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

 

  X X 

γ) Θφξπβνο δηαξξνήο απφ ην 
ζχζηεκα. 

 

  X   

6.  ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΗΗΟΤ 

6.1.   Πιαίζην θαη εμαξηήκαηα πιαηζίνπ 

6.1.1. Γεληθή πξνυπφζεζε 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν. 

α) Διαθξά ζξαχζε ή 
παξακφξθσζε νπνηαζδήπνηε 
κεθίδαο ή δηαδνθίδαο ηνπ 
πιαηζίνπ. 
νβαξή ζξαχζε ή 
παξακφξθσζε νπνηαζδήπνηε 
κεθίδαο ή δηαδνθίδαο ηνπ 
πιαηζίνπ. 

 

  X X 

β) Δπηζθαιείο εληζρπηηθέο πιάθεο 
ή ζηεξεψζεηο. 
Οη πεξηζζφηεξεο ζηεξεψζεηο 
είλαη ραιαξέο αλεπαξθήο 
ελίζρπζε κεξψλ 

 

  X X 

γ) Τπέξκεηξε δηάβξσζε πνπ 
επεξεάδεη ηελ αθακςία ηνπ 
ζπλαξκνινγεκέλνπ 
ζπγθξνηήκαηνο. 
Αλεπαξθήο ελίζρπζε κεξψλ 

 

  X X 

6.1.2. Δμάηκηζε θαη 
ζηγαζηήξαο (ζηιαλζηέ) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν. 

α) χζηεκα εμάηκηζεο επηζθαιέο 
ή παξνπζηάδεη δηαξξνέο. 

 

  X   

β) Καπλνί εηζέξρνληαη ζηνλ 
ζάιακν νδεγνχ ή ζην 
δηακέξηζκα επηβαηψλ. 
Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ 
επηβαηλφλησλ 

 

  X X 

6.1.3. Γεμακελέο θαη 
ζσιελψζεηο θαπζίκνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
δεμακελήο θαη 
ζσιελψζεσλ θαπζίκνπ 
ζέξκαλζεο) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ελψ 
ην φρεκα είλαη πάλσ απφ 
θξεάηην ή αλπςσκέλν, 
ρξήζε ζπζθεπψλ 
αλίρλεπζεο δηαξξνήο ζηελ 
πεξίπησζε ζπζηεκάησλ 
θαχζεο πγξαεξίνπ 
(LPG)/πεπηεζκέλνπ 
θπζηθνχ αεξίνπ 
(CNG)/πγξνπνηεκέλνπ 
θπζηθνχ αεξίνπ (LNG). 

α) Δπηζθαιήο δεμακελή ή 
ζσιελψζεηο, κε ηδηαίηεξν 
θίλδπλν ππξθαγηάο 

 

    X 

β) Γηαξξνή θαπζίκνπ ή ιείπεη ή 
δελ είλαη ζηεγαλφ ην πψκα 
πιήξσζεο δεμακελήο (ηάπα). 
Κίλδπλνο ππξθαγηάο· 
ππέξκεηξε απψιεηα 
επηθίλδπλνπ πιηθνχ. 

 

  X X 

γ) πζηξνθή ζσιελψζεσλ. 
Βιάβε ζσιελψζεσλ. 

 

X X   

δ) Γελ ιεηηνπξγεί άξηηα ε βαιβίδα 
δηαθνπήο θαπζίκνπ (εάλ 
απαηηείηαη). 

 

  X   

ε) Κίλδπλνο ππξθαγηάο ιφγσ: 

— δηαξξνήο θαπζίκνπ· 

 

— αθαηάιιειεο ζσξάθηζεο 
δεμακελήο θαπζίκνπ ή 
εμάηκηζεο· 

 

— θαηάζηαζεο ηνπ 
δηακεξίζκαηνο ηνπ 
θηλεηήξα. 

 

 

    X 

ζη) Σν ζχζηεκα θαχζεο 
πγξαεξίνπ (LPG)/πεπηεζκέλνπ 
θπζηθνχ αεξίνπ 
(CNG)/πγξνπνηεκέλνπ 
θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) ή 
πδξνγφλνπ δελ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ή είλαη 
ειαηησκαηηθφ νπνηνδήπνηε 
ηκήκα ηνπ1. 

 

    X 

6.1.4. Πξνθπιαθηήξεο, 
δηαηάμεηο πιεπξηθήο 
πξνζηαζίαο θαη 
νπίζζηεο 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Υαιαξφηεηα ή βιάβε πηζαλφλ 
λα πξνμελήζεη ηξαπκαηηζκφ ζε 
πεξίπησζε πξνζέγγηζεο ή 
επαθήο. 

  X X 
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πξνζηαηεπηηθέο 
δηαηάμεηο έλαληη 
ελζθήλσζεο 

 

Πηζαλφλ λα πέζεη θάπνην 
κέξνο· ζνβαξή δπζιεηηνπξγία. 

 

β) Ζ δηάηαμε εκθαλψο δελ πιεξνί 
ηηο απαηηήζεηο1. 

 

  X   

6.1.5. Τπνδνρή εθεδξηθνχ 
ηξνρνχ (εθφζνλ 
ππάξρεη) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Ζ ππνδνρή δελ είλαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε. 

 

X     

β) παζκέλε ή επηζθαιήο 
ππνδνρή. 

 

  X   

γ) Με αζθαιήο ζηεξέσζε 
εθεδξηθνχ ηξνρνχ 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
πηψζεο. 

 

  X X 

6.1.6. Μεραληζκνί δεχμεο θαη 
εμνπιηζκφο 
ξπκνχιθεζεο. 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε γηα 
λα δηαπηζησζεί θζνξά θαη 
ζσζηή ιεηηνπξγία, κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε 
ηπρφλ κεραληζκνχο 
πξνζηαζίαο, ή/θαη ρξήζε 
πξφηππνπ κεηξεηή. 

α) Φζαξκέλν, ειαηησκαηηθφ ή 
ξαγηζκέλν θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν (φηαλ δελ είλαη ζε 
ρξήζε). 
Φζαξκέλν, ειαηησκαηηθφ ή 
ξαγηζκέλν θαηαζθεπαζηηθφ 
ζηνηρείν (φηαλ είλαη ζε ρξήζε). 

 

  X X 

β) Τπέξκεηξε θζνξά 
θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ. 
Κάησ ηνπ νξίνπ θζνξάο. 

 

  X X 

γ) Διαηησκαηηθή ζχλδεζε 
Κάπνηα ζηεξέσζε ραιαξή κε 
πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν πηψζεο. 

 

  X X 

δ) Λείπεη ή δελ ιεηηνπξγεί άξηηα 
νπνηαδήπνηε δηάηαμε 
αζθαιείαο. 

 

  X   

ε) Γελ ιεηηνπξγεί θάπνηνο δείθηεο 
δεχμεο. 

 

  X   

ζη) Απνθξχπηεηαη ε πηλαθίδα 
θπθινθνξίαο ή ηπρφλ θαλφο 
(φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη). 
Με αλαγλψζηκε ε πηλαθίδα 
θπθινθνξίαο (φηαλ δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη). 

 

X X   

δ
) 

Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε3 
(βνεζεηηθά κέξε). 
Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε3 
(θχξηα κέξε). 

 

  X X 

ε) Πνιχ αζζελήο δεχμε. 
 

  X   

6.1.7. Μεηάδνζε θίλεζεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Υαιαξνί ή ιείπνπλ νη 
αζθαιηζηηθνί θνριίεο. 
Υαιαξνί ή ιείπνπλ νη 
αζθαιηζηηθνί θνριίεο ζε βαζκφ 
πνπ δεκηνπξγείηαη ζνβαξφο 
θίλδπλνο γηα ηελ νδηθή 
αζθάιεηα. 

 

  X X 

β) Τπέξκεηξε θζνξά ησλ 
εδξάλσλ ηεο αηξάθηνπ 
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
ραιάξσζεο ή ξαγίζκαηνο 

 

  X X 

γ) Τπέξκεηξε θζνξά ησλ 
θαξδαληθψλ ζπλδέζκσλ ή ησλ 
αιπζίδσλ/ηκάλησλ κεηάδνζεο 
θίλεζεο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
ραιάξσζεο ή ξαγίζκαηνο. 

 

  X X 

δ) Φζαξκέλνη ειαζηηθνί 
ζχλδεζκνη. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
ραιάξσζεο ή ξαγίζκαηνο. 

 

  X X 

ε) Βιάβε ή θάκςε ηεο αηξάθηνπ 
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. 

 

  X   

ζη) Πεξίβιεκα εδξάλνπ έρεη 
ζπάζεη ή είλαη επηζθαιέο. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
ραιάξσζεο ή ξαγίζκαηνο. 

 

  X X 

δ
) 

νβαξή θζνξά ηνπ θαιχκκαηνο 
πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε. 
Λείπεη ή είλαη θαηεζηξακκέλν ην 
θάιπκκα πξνζηαζίαο απφ ηε 
ζθφλε. 

 

X X   

ε) Παξάλνκε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο θίλεζεο ηνπ 
νρήκαηνο. 

 

  X   
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6.1.8. Δδξάζεηο θηλεηήξα 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε, φρη 
θαη’ αλάγθε κε ην φρεκα 
πάλσ απφ θξεάηην ή 
αλπςσκέλν. 

Δδξάζεηο θζαξκέλεο, κε εκθαλείο θαη 
ζνβαξφηαηεο βιάβεο. 
Υαιαξέο ή ξαγηζκέλεο ζηεξεψζεηο. 

  X X 

6.1.9. Απφδνζε θηλεηήξα (X)2  
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή/θαη 
ρξήζε ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο 

α) Σξνπνπνίεζε ηεο κνλάδαο 
ειέγρνπ πνπ επεξεάδεη ηελ 
αζθάιεηα ή/θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

  X   

β) Σξνπνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα 
πνπ επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα 
ή/θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

    X 

 
6.2.   Θάιακνο (θακπίλα) θαη ακάμσκα 

6.2.1. Καηάζηαζε 
 

Οπηηθφο έιεγρνο α) Υαιαξά ζηεξεσκέλν ή 
θζαξκέλν θάηλσκα ή ηκήκα, 
πνπ πηζαλφλ λα πξνμελήζεη 
ηξαπκαηηζκφ. 
Πηζαλφηεηα πηψζεο. 

 

  X X 

β) Δπηζθαιήο θνιφλα 
ακαμψκαηνο. 
Διιηπήο επζηάζεηα. 

 

  X X 

γ) Γπλαηή ε εηζρψξεζε θαπλψλ 
απφ ηνλ θηλεηήξα ή 
θαπζαεξίσλ. 
Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ 
επηβαηλφλησλ. 

 

  X X 

δ) Με αζθαιήο ηξνπνπνίεζε3. 
Αλεπαξθήο ειεχζεξε 
απφζηαζε απφ ηα ζηξεθφκελα 
ή θηλεηά κέξε θαη απφ ην 
έδαθνο. 

 

  X X 

6.2.2. ηεξέσζε 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ζην 
φρεκα πάλσ απφ θξεάηην 
ή αλπςσκέλν. 

α) Δπηζθαιέο ακάμσκα ή 
ζάιακνο νδεγνχ. 
Διιηπήο ζηαζεξφηεηα. 

 

  X X 

β) Ακάμσκα/ζάιακνο πξνθαλψο 
δελ εθαξκφδεη ζην πιαίζην. 

 

  X   

γ) Ζ ζηεξέσζε ηνπ 
ακαμψκαηνο/ηνπ ζαιάκνπ 
νδήγεζεο ζην πιαίζην ή ζηηο 
δηαδνθίδεο είλαη επηζθαιήο ή 
ιείπεη, εάλ είλαη ζπκκεηξηθή. 
Ζ ζηεξέσζε ηνπ 
ακαμψκαηνο/ηνπ ζαιάκνπ 
νδήγεζεο ζην πιαίζην ή ζηηο 
δηαδνθίδεο είλαη επηζθαιήο ζε 
βαζκνχ πνπ πξνθαιείηαη πνιχ 
κεγάινο θίλδπλνο γηα ηελ νδηθή 
αζθάιεηα. 

 

  X X 

δ) Τπέξκεηξε δηάβξσζε ζεκείσλ 
ζηεξέσζεο απηνθεξφκελσλ 
ακαμσκάησλ. 
Διιηπήο επζηάζεηα. 

 

  X X 

6.2.3. Πφξηεο θαη κάλδαια 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Πφξηα δελ αλνίγεη ή δελ θιείλεη 
θαλνληθά. 

 

  X   

β) Πφξηα πνπ κπνξεί λα αλνίμεη 
αθνπζίσο ή δελ παξακέλεη 
θιεηζηή (ζπξφκελεο πφξηεο). 
Πφξηα πνπ κπνξεί λα αλνίμεη 
αθνπζίσο ή δελ παξακέλεη 
θιεηζηή (ζηξεθφκελεο πφξηεο). 

 

  X X 

γ) Πφξηα, γηγγιπκνί, κάλδαια ή 
θνιφλα ακαμψκαηνο είλαη 
θζαξκέλα. 
Πφξηα, γηγγιπκνί, κάλδαια, 
θνιφλα ακαμψκαηνο ιείπνπλ ή 
είλαη ραιαξά. 

 

X X   

6.2.4. Γάπεδν 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ζην 
φρεκα πάλσ απφ θξεάηην 
ή αλπςσκέλν. 

Γάπεδν επηζθαιέο ή θαηεζηξακκέλν. 
Αλεπαξθήο επζηάζεηα. 

  X X 

6.2.5. Κάζηζκα νδεγνχ 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Κάζηζκα κε ειαηησκαηηθή 
δνκή. 
Υαιαξφ θάζηζκα. 

 

  X X 

β) Μεραληζκφο ξχζκηζεο δελ 
ιεηηνπξγεί άξηηα. 
Μεηαηνπηδφκελν θάζηζκα ή δελ 
ζηεξεψλεηαη ε πιάηε. 

 

  X X 

6.2.6. Άιια θαζίζκαηα 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Καζίζκαηα ζε ππνβαζκηζκέλε 
θαηάζηαζε ή επηζθαιή 
(βνεζεηηθά κέξε). 
Καζίζκαηα ζε ππνβαζκηζκέλε 
θαηάζηαζε ή επηζθαιή (θχξηα 
κέξε). 

 

X X   
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β) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ 
δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο1. 
Αξηζκφο θαζηζκάησλ άλσ ηνπ 
επηηξεπφκελνπ· ηνπνζέηεζε κε 
ζχκθσλε κε ηελ έγθξηζε 

 

X X   

6.2.7. Υεηξηζηήξηα νδήγεζεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Γελ ιεηηνπξγεί άξηηα νπνηνδήπνηε 
θξηηήξην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 
αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο. 
Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία. 

  X X 

6.2.8. Βαηήξαο (καξζπηέ) 
ζαιάκνπ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Δπηζθαιήο βαζκίδα ή 
αλαβνιέαο. 
Αλεπαξθήο ζηαζεξφηεηα. 

 

X X   

β) Βαζκίδα ή αλαβνιέαο ζε 
θαηάζηαζε πνπ πηζαλφλ λα 
πξνμελήζεη ηξαπκαηηζκφ. 

 

  X   

6.2.9. Λνηπά εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά εμαξηήκαηα 
θαη εμνπιηζκφο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Διαηησκαηηθή ζηεξέσζε 
ινηπψλ εμαξηεκάησλ θαη 
εμνπιηζκνχ. 

 

  X   

β) Λνηπά εμαξηήκαηα ή 
εμνπιηζκφο δελ πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο1. 
Δλδερφκελνο ηξαπκαηηζκφο 
απφ ηα ζηεξεσκέλα κέξε· κε 
αζθαιήο ιεηηνπξγία. 

 

X X   

γ) Γηαξξνέο απφ εμνπιηζκφ 
πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο. 
Μεγάιε απψιεηα επηθίλδπλνπ 
πιηθνχ. 

 

X X   

6.2.10. Λαζπσηήξεο, 
ζχζηεκα θαηά ηεο 
εθηφμεπζεο λεξνχ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Λείπνπλ, ραιαξνί ή ζνβαξά 
δηαβξσκέλνη. 
Δλδερφκελνο ηξαπκαηηζκφο· 
πηζαλφηεηα πηψζεο. 

 

X X   

β) Αλεπαξθήο ειεχζεξε 
απφζηαζε απφ ηνλ ηξνρφ 
(ρσξίο δηάηαμε θαηά ηεο 
εθηφμεπζεο ζηαγνληδίσλ). 
Αλεπαξθήο ειεχζεξε 
απφζηαζε απφ ηνλ ηξνρφ 
(ιαζπσηήξεο). 

 

X X   

γ) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
Αλεπαξθήο θάιπςε ηνπ 
ειαζηηθνχ. 

 

X X   

6.2.11. Γξχινο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Λείπνπλ, ραιαξνί ή ζνβαξά 
δηαβξσκέλνη. 

 

  X   

β) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
 

  X   

γ) Κίλδπλνο λα μεδηπισζεί φηαλ ην 
φρεκα είλαη ζε θίλεζε. 

 

    X 

6.2.12. Υεξνχιηα θαη 
ππνπφδηα 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Λείπνπλ, ραιαξνί ή ζνβαξά 
δηαβξσκέλνη. 

 

  X   

β) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
 

  X   

7.   ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

7.1. Εψλεο αζθαιείαο/πφξπεο δσλψλ αζθαιείαο θαη ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο 

7.1.1. Αζθάιεηα ζηεξέσζεο 
ησλ δσλψλ 
αζθαιείαο/πνξπψλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Καηεζηξακκέλν ζεκείν 
αγθχξσζεο. 
Διιηπήο ζηαζεξφηεηα. 

 

  X X 

β) Υαιαξή αγθχξσζε. 
 

  X   

7.1.2. Καηάζηαζε ησλ δσλψλ 
αζθαιείαο/πνξπψλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Τπνρξεσηηθή δψλε αζθαιείαο 
ιείπεη ή δελ έρεη ηνπνζεηεζεί. 

 

  X   

β) Βιάβε δψλεο αζθαιείαο. 
θίζηκν ή έλδεημε ππεξβνιηθνχ 
ηεληψκαηνο. 

 

X X   

γ) Εψλε αζθαιείαο δελ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο1. 

 

  X   

δ) Πφξπε δψλεο αζθαιείαο έρεη 
βιάβε ή δελ ιεηηνπξγεί άξηηα. 

 

  X   

ε) πζπεηξσηήξαο δψλεο 
αζθαιείαο έρεη βιάβε ή δελ 
ιεηηνπξγεί άξηηα. 

 

  X   

7.1.3. Πεξηνξηζηήο ηάλπζεο 
δψλεο αζθαιείαο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή/θαη 
ρξήζε ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο 

α) Πεξηνξηζηήο ηάλπζεο δψλεο 
αζθαιείαο εκθαλψο ιείπεη ή 
δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ην 
φρεκα. 

 

  X   

β) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε     X 
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κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

 

7.1.4. Πξνεληαηήξεο δψλεο 
αζθαιείαο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή/θαη 
ρξήζε ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο 

α) Πξνεληαηήξαο εκθαλψο ιείπεη 
ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ην 
φρεκα. 

 

  X   

β) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

 

    X 

7.1.5. Αεξφζαθθνο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή/θαη 
ρξήζε ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο 

α) Αεξφζαθθνη εκθαλψο ιείπνπλ 
ή δελ είλαη θαηάιιεινη γηα ην 
φρεκα. 

 

  X   

β) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

 

    X 

γ) Καηαθαλψο δελ ιεηηνπξγνχλ νη 
αεξφζαθθνη. 

 

  X   

7.1.6. πκπιεξσκαηηθά 
ζπζηήκαηα 
ζπγθξάηεζεο (SRS) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή/θαη 
ρξήζε ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο 

α) H ιπρλία έλδεημεο 
δπζιεηηνπξγίαο (MIL) ηνπ SRS 
δείρλεη νπνηνδήπνηε είδνο 
αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

  X   

β) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ. 

 

    X 

7.2. Ππξνζβεζηήξεο(X)2  
 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Λείπνπλ. 
 

  X   

β) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
Δάλ απαηηνχληαη (π.ρ. ηαμί, 
ιεσθνξεία, πνχικαλ θ.ιπ.) 

 

X X   

7.3. Κιεηδαξηέο θαη 
αληηθιεπηηθφ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Γηάηαμε δελ ιεηηνπξγεί ψζηε λα 
απνηξέπεη ηελ νδήγεζε ηνπ 
νρήκαηνο. 

 

X     

β) Διαηησκαηηθή. 
Αθνχζηα καλδάισζε ή 
εκπινθή. 

 

  X X 

7.4. Πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν 
(εάλ απαηηείηαη) (X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Λείπεη ή ειιηπέο. 
 

X     

β) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
 

X     

7.5. Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ 
(εάλ απαηηείηαη) (X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. Λείπεη, ειιηπέο ή δελ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο1. 

X     

7.6. θήλεο (ηάθνη) γηα 
ηξνρνχο (εάλ απαηηείηαη) 
(X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. Λείπνπλ ή δελ είλαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε, έρνπλ αλεπαξθή 
ζηαζεξφηεηα ή αλεπαξθείο 
δηαζηάζεηο. 

  X   

7.7. πζθεπέο αθνπζηηθήο 
πξνεηδνπνίεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Γελ ιεηηνπξγεί νξζά. 
Γελ ιεηηνπξγεί. 

 

X X   

β) Δπηζθαιέο ρεηξηζηήξην. 
 

X     

γ) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
Ο εθπεκπφκελνο ήρνο κπνξεί 
λα εθιεθζεί σο επίζεκε 
ζεηξήλα. 

 

X X   

7.8 Γείθηεο ηαρχηεηαο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαηά 
ηελ νδήγεζε ή κε 
ειεθηξνληθά κέζα. 

α) Γελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο1. 
Λείπεη (εάλ απαηηείηαη). 

 

X X   

β) Καθή ιεηηνπξγία. 
Γελ ιεηηνπξγεί. 

 

X X   

γ) Γελ είλαη δπλαηφλ λα θσηίδεηαη 
επαξθψο. 
Γελ είλαη δπλαηφλ λα θσηίδεηαη 
θαζφινπ. 

 

X X   

7.9. Σαρνγξάθνο (εάλ έρεη 
ηνπνζεηεζεί/απαηηείηαη) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Γελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο1. 

 

  X   

β) Γελ ιεηηνπξγεί. 
 

  X   

γ) θξαγίδεο ειαηησκαηηθέο ή 
ιείπνπλ. 

 

  X   

δ) Ζ πηλαθίδα εγθαηάζηαζεο 
ιείπεη, δελ είλαη αλαγλψζηκε ή 
δελ ηζρχεη πιένλ. 

 

  X   

ε) Καηαθαλήο παξαπνίεζε ή 
παξέκβαζε. 

 

  X   
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ζη) Σν κέγεζνο ηξνρψλ δελ είλαη 
ζπκβαηφ κε ηηο παξακέηξνπο 
βαζκνλφκεζεο. 

 

  X   

7.10. Γηάηαμε πεξηνξηζκνχ 
(θφθηεο) ηεο ηαρχηεηαο 
(εάλ έρεη 
ηνπνζεηεζεί/απαηηείηαη) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εάλ 
ην ζχζηεκα ππάξρεη. 

α) Γελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο1. 

 

  X   

β) Καηαθαλψο δελ ιεηηνπξγεί. 
 

  X   

γ) Δζθαικέλε πξνθαζνξηζκέλε 
ηαρχηεηα (εάλ ειέγρεηαη) 

 

  X   

δ) θξαγίδεο ειαηησκαηηθέο ή 
ιείπνπλ. 

 

  X   

ε) Ζ πηλαθίδα ιείπεη ή είλαη 
δπζαλάγλσζηε. 

 

  X   

ζη) Σν κέγεζνο ηξνρψλ δελ είλαη 
ζπκβαηφ κε ηηο παξακέηξνπο 
βαζκνλφκεζεο. 

 

  X   

7.11. Μεηξεηήο ρηιηνκεηξηθψλ 
απνζηάζεσλ (θνληέξ) 
εάλ απαηηείηαη (X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή/θαη 
ρξήζε ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο 

α) Δκθαλήο παξέκβαζε (απάηε) 
γηα ηε κείσζε ή ηελ ςεπδή 
θαηαγξαθή ηεο απφζηαζεο 
πνπ έρεη δηαλχζεη ην φρεκα. 

 

  X   

β) Δκθαλψο εθηφο ιεηηνπξγίαο. 
 

  X   

7.12. Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο 
επζηάζεηαο (ESC), εάλ 
έρεη 
ηνπνζεηεζεί/απαηηείηαη 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή/θαη 
ρξήζε ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο 

α) Λείπνπλ ή έρνπλ βιάβεο νη 
αηζζεηήξεο ζηξνθψλ ηξνρνχ. 

 

  X   

β) Βιάβεο ζηελ θαισδίσζε. 
 

  X   

γ) Λείπνπλ ή έρνπλ βιάβε άιια 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. 

 

  X   

δ) Ο δηαθφπηεο έρεη βιάβε ή δελ 
ιεηηνπξγεί άξηηα. 

 

  X   

ε) H ιπρλία έλδεημεο 
δπζιεηηνπξγίαο (MIL) ηνπ ESC 
δείρλεη νπνηνδήπνηε είδνο 
αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

  X   

ζη) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
δηεπαθήο νρεκάησλ 

 

  Υ   

8.   ΟΥΛΖΔΗ 

8.1.   Θφξπβνο 

8.1.1. χζηεκα πξνζηαζίαο 
απφ ηνλ ζφξπβν 

 

Τπνθεηκεληθή εθηίκεζε 
(εθηφο εάλ ν ειεγθηήο 
ζεσξεί φηη ε ζηάζκε 
ζνξχβνπ είλαη 
ελδερνκέλσο νξηαθή, 
νπφηε επηηξέπεηαη λα 
δηελεξγεζεί έιεγρνο ηνπ 
ζνξχβνπ νρήκαηνο ελ 
ζηάζεη, κε ηε ρξήζε 
ερνκέηξνπ). 

α) Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ ππεξβαίλεη 
ηα επίπεδα πνπ επηηξέπνληαη 
θαηά ηηο απαηηήζεηο1  

 

  X   

β) Μέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζηαζίαο απφ ηνλ ζφξπβν 
πνπ είλαη ραιαξφ, έρεη βιάβε, 
είλαη εζθαικέλα ηνπνζεηεκέλν, 
ιείπεη ή θαηαθαλψο είλαη 
ηξνπνπνηεκέλν κε ηξφπν πνπ 
είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη 
δπζκελψο ηε ζηάζκε ζνξχβνπ. 
Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 
πηψζεο. 

 

  X X 

8.2.   Δθπνκπέο θαπζαεξίσλ 

8.2.1. Δθπνκπέο θηλεηήξσλ επηβαιιφκελεο αλάθιεμεο 
 

8.2.1.1. χζηεκα 
κεηεπεμεξγαζίαο 
θαπζαεξίσλ 

 

Οπηηθφο έιεγρνο α) Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ 
εθπνκπψλ πνπ ηνπνζεηεί ν 
θαηαζθεπαζηήο απνπζηάδεη ή 
είλαη θαηαθαλψο ειαηησκαηηθφ. 

 

  X   

β) Γηαξξνέο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο 
κεηξήζεηο ησλ εθπνκπψλ. 

 

  X   

8.2.1.2. Αέξηεο εθπνκπέο 
 

— Γηα νρήκαηα έσο 
ηελ θαηεγνξία 
εθπνκπψλ Euro 5 
θαη Euro V (7)  
Μέηξεζε κε ηε 
ρξήζε αλαιπηή 
θαπζαεξίσλ 
ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο1 ή κε 
αλάγλσζε ηεο 
έλδεημεο ηεο 
δηάηαμεο OBD. Ο 
έιεγρνο ηνπ 
αγσγνχ εμαγσγήο 
ζα πξέπεη λα 
δηελεξγείηαη 
πάληνηε κε ηελ 

α) Δίηε νη αέξηεο εθπνκπέο 
ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνπ 
πξνζδηνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 

  X   

β) είηε, εάλ δελ είλαη δηαζέζηκεο 
απηέο νη πιεξνθνξίεο, νη 
εθπνκπέο CO ππεξβαίλνπλ, 

i) γηα νρήκαηα ησλ νπνίσλ 
νη εθπνκπέο δελ 
ξπζκίδνληαη απφ 
πξνεγκέλν ζχζηεκα 
ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ, 

— 4.5 %, ή 

 

— 3.5 %, 

  X   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr7-L_2014127EL.01006601-E0007
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θαζηεξσκέλε 
κέηξεζε ησλ 
εθπνκπψλ 
θαπζαεξίσλ. Σα 
θξάηε κέιε 
κπνξνχλ βάζεη 
κηαο αμηνιφγεζεο 
ηζνδπλακίαο θαη 
ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο πεξί 
εγθξίζεσο ηχπνπ 
λα επηηξέπνπλ ηε 
ρξήζε ηεο δηάηαμεο 
OBD, ζχκθσλα κε 
ηηο ζπζηάζεηο ηνπ 
θαηαζθεπή θαη ηηο 
ινηπέο απαηηήζεηο. 

 

— Γηα νρήκαηα απφ 
ηελ θαηεγνξία 
εθπνκπψλ Euro 6 
θαη Euro VI (8): 
Μέηξεζε κε ηε 
ρξήζε αλαιπηή 
θαπζαεξίσλ 
ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο1, ή κε 
αλάγλσζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ ηεο 
δηάηαμεο OBD, 
ζχκθσλα κε ηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη 
άιιεο απαηηήζεηο1.) 
Οη κεηξήζεηο δελ 
εθαξκφδνληαη 
ζηνπο δίρξνλνπο 
θηλεηήξεο. 

 

αλάινγα κε ηελ 
εκεξνκελία πξψηεο 
ηαμηλφκεζεο ή ρξήζεο 
πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο1  

 

ii) γηα νρήκαηα ησλ νπνίσλ 
νη εθπνκπέο ξπζκίδνληαη 
απφ πξνεγκέλν ζχζηεκα 
ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ, 

— κε ηνλ θηλεηήξα ζε 
ζηξνθέο 
βξαδππνξίαο: 
0,5 % 

 

— ζε πςειέο 
ζηξνθέο 
βξαδππνξίαο: 
0,3 % 

ή 

— κε ηνλ θηλεηήξα ζε 
ζηξνθέο 
βξαδππνξίαο: 
0,3 % (7)  

 

— ζε πςειέο 
ζηξνθέο 
βξαδππνξίαο: 
0,2 % 

αλάινγα κε ηελ 
εκεξνκελία πξψηεο 
ηαμηλφκεζεο ή ρξήζεο 
πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο1  

 

 

γ) πληειεζηήο ιάκδα εθηφο ηεο 
θιίκαθαο ηηκψλ 1 ± 0,03 ή φρη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

  X   

δ) Αλάγλσζε ηεο δηάηαμεο OBD 
δείρλεη ζνβαξή θαθή ιεηηνπξγία 

 

  X   

8.2.2.   Δθπνκπέο θηλεηήξσλ αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε 

8.2.2.1. χζηεκα 
κεηεπεμεξγαζίαο 
θαπζαεξίσλ 

 

Οπηηθφο έιεγρνο α) ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ 
εθπνκπψλ πνπ ηνπνζεηεί ν 
θαηαζθεπαζηήο απνπζηάδεη ή 
είλαη θαηαθαλψο ειαηησκαηηθφ. 

 

  X   

β) Γηαξξνέο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο 
κεηξήζεηο ησλ εθπνκπψλ 

 

  X   

8.2.2.2. Θνιφηεηα 
Δμαηξνχληαη απφ απηή 
ηελ απαίηεζε ηα 
νρήκαηα πνπ 
ηαμηλνκήζεθαλ ή 
ηέζεθαλ ζε 
θπθινθνξία γηα 
πξψηε θνξά πξηλ 
απφ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 1980 

 

— Γηα νρήκαηα έσο 
ηελ θαηεγνξία 
εθπνκπψλ Euro 5 
θαη Euro V (7): 
Μέηξεζε ηεο 
ζνιφηεηαο ησλ 
θαπζαεξίσλ θαηά 
ηελ ειεχζεξε 
επηηάρπλζε ηνπ 
θηλεηήξα (ρσξίο 
θνξηίν απφ ηελ 
ηαρχηεηα 
βξαδππνξίαο έσο 
ηελ ηαρχηεηα ζηελ 
νπνία αλαθφπηεηαη 
ε παξνρή 
θαπζίκνπ) κε ηνλ 
κνριφ ηαρπηήησλ 
ζην λεθξφ ζεκείν 
θαη ηνλ ζπκπιέθηε 
ζπκπιεγκέλν ή κε 
αλάγλσζε ηεο 
δηάηαμεο OBD. Ο 
έιεγρνο ηνπ 
αγσγνχ εμαγσγήο 
ζα πξέπεη λα 
δηελεξγείηαη 
πάληνηε κε ηελ 
θαζηεξσκέλε 
κέηξεζε ησλ 
εθπνκπψλ 
θαπζαεξίσλ. Σα 
θξάηε κέιε 
κπνξνχλ βάζεη 
κηαο αμηνιφγεζεο 
ηζνδπλακίαο θαη λα 
επηηξέπνπλ ηε 
ρξήζε ηεο δηάηαμεο 
OBD, ζχκθσλα κε 
ηηο ζπζηάζεηο ηνπ 
θαηαζθεπή θαη ηηο 
ινηπέο απαηηήζεηο. 

 

α) Γηα ηα νρήκαηα πνπ 
ηαμηλνκήζεθαλ ή ηέζεθαλ ζε 
θπθινθνξία γηα πξψηε θνξά 
κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο1· 
ε ζνιφηεηα ππεξβαίλεη ην 
κέγεζνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 
πηλαθίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή επί 
ηνπ νρήκαηνο. 

 

  X   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr8-L_2014127EL.01006601-E0008
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr7-L_2014127EL.01006601-E0007


31 

 

  

— Γηα νρήκαηα απφ 
ηελ θαηεγνξία 
εθπνκπψλ Euro 6 
θαη Euro VΗ (8): 
Μέηξεζε ηεο 
ζνιφηεηαο ησλ 
θαπζαεξίσλ θαηά 
ηελ ειεχζεξε 
επηηάρπλζε ηνπ 
θηλεηήξα (ρσξίο 
θνξηίν απφ ηελ 
ηαρχηεηα 
βξαδππνξίαο έσο 
ηελ ηαρχηεηα ζηελ 
νπνία αλαθφπηεηαη 
ε παξνρή 
θαπζίκνπ) κε ηνλ 
κνριφ ηαρπηήησλ 
ζην λεθξφ ζεκείν 
θαη ηνλ ζπκπιέθηε 
ζπκπιεγκέλν ή κε 
αλάγλσζε ηεο 
δηάηαμεο OBD 
ζχκθσλα κε ηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη 
άιιεο απαηηήζεηο1. 

Πξνεηνηκαζία ηνπ 
νρήκαηνο: 

1. Σα νρήκαηα 
επηηξέπεηαη λα 
ππνβάιινληαη ζε 
δνθηκή ρσξίο 
πξνεηνηκαζία, 
κνινλφηη γηα ιφγνπο 
αζθαιείαο πξέπεη 
λα ειέγρεηαη εάλ 
έρεη ζεξκαλζεί ν 
θηλεηήξαο θαη εάλ 
είλαη ζε ελ γέλεη 
ηθαλνπνηεηηθή 
θαηάζηαζε απφ 
κεραλνινγηθή 
άπνςε. 

 

2. Απαηηήζεηο 
πξνεηνηκαζίαο: 

i) Ο θηλεηήξαο 
έρεη ζεξκαλζεί 
πιήξσο, επί 
παξαδείγκαηη 
ε 
ζεξκνθξαζία 
ηνπ ειαίνπ ηνπ 
θηλεηήξα, φηαλ 
κεηξάηαη κε 
αηζζεηήξα ζην 
ζσιήλα 
ζηάζκεο ηνπ 
ειαίνπ, είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 
80 °C, ή 
ρακειφηεξε 
εθφζνλ απηή 
είλαη ε 
θπζηνινγηθή 
ζεξκνθξαζία 
ιεηηνπξγίαο, ή 
ε 
ζεξκνθξαζία 
ηνπ 
ζπγθξνηήκαην
ο ηνπ 
θηλεηήξα, φηαλ 
κεηξάηαη κε ηε 
ζηάζκε ηεο 
ππέξπζξεο 
αθηηλνβνιίαο, 
είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 
ηζνδχλακε. 
Δάλ, ιφγσ ηεο 
δηακφξθσζεο 
ηνπ νρήκαηνο, 
είλαη πξαθηηθά 
αδχλαηε απηή 
ε κέηξεζε, ε 
θπζηνινγηθή 
ζεξκνθξαζία 
ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θηλεηήξα 
επηηξέπεηαη λα 
επηηεπρζεί κε 
άιια κέζα, 
π.ρ. κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ 
αλεκηζηήξα 
ηνπ θηλεηήξα. 
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(ii) Σν ζχζηεκα 
εμάηκηζεο 
πξέπεη λα 
έρεη 
θαζαξηζζεί 
κε 
ηνπιάρηζηνλ 
ηξεηο 
θχθινπο 
ειεχζεξεο 
επηηάρπλζεο 
ή κε άιιε 
αλάινγε 
κέζνδν. 

 

 

    β) Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκεο απηέο 
νη πιεξνθνξίεο ή εάλ νη 
απαηηήζεηο1 δελ επηηξέπνπλ ηε 
ρξήζε ηηκψλ αλαθνξάο, 

— γηα θηλεηήξεο κε θπζηθή 
αλαξξφθεζε: 2,5 m–1, 

 

— γηα θηλεηήξεο κε 
ππεξπιήξσζε: 3,0 m–1, 
ή, 

 

— γηα ηα νρήκαηα πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο 
απαηηήζεηο1 ή 
ηαμηλνκήζεθαλ ή 
ηέζεθαλ ζε θπθινθνξία 
γηα πξψηε θνξά κεηά 
ηελ εκεξνκελία πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο1· 
1,5 m–1. (9)  
ή 0,7 m–1  (10)  

 

 

  X   

  Γηαδηθαζία δνθηκήο: 

1. Ο θηλεηήξαο θαη ν 
ηπρφλ 
ππεξηξνθνδφηεο 
είλαη ζε θαηάζηαζε 
βξαδππνξίαο πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε 
θάζε θχθινπ 
ειεχζεξεο 
επηηάρπλζεο. Γηα ηα 
βαξέα 
πεηξειαηνθίλεηα 
νρήκαηα, απηφ 
ζεκαίλεη αλακνλή 
επί ηνπιάρηζηνλ 10 
δεπηεξφιεπηα κεηά 
ηελ 
απελεξγνπνίεζε 
ηνπ επηηαρπληή. 

 

2. Καηά ηελ έλαξμε 
θάζε θχθινπ 
ειεχζεξεο 
επηηάρπλζεο, ην 
πνδφπιεθηξν ηνπ 
επηηαρπληή πξέπεη 
λα πηέδεηαη πιήξσο 
θαη γξήγνξα (ζε 
ρξφλν θάησ ηνπ 1 
δεπηεξνιέπηνπ), 
βαζκηαία θαη φρη 
απφηνκα ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ε 
κέγηζηε παξνρή 
απφ ηελ αληιία 
έγρπζεο. 

 

3. Καηά ηε δηάξθεηα 
θάζε θχθινπ 
ειεχζεξεο 
επηηάρπλζεο, ν 
θηλεηήξαο θζάλεη ηηο 
ζηξνθέο απνθνπήο 
παξνρήο θαπζίκνπ 
ή, ζηα νρήκαηα κε 
απηφκαην θηβψηην, 
ηηο ζηξνθέο πνπ 
πξνδηαγξάθεη ν 
θαηαζθεπαζηήο ή, 
εθφζνλ δελ 
δηαηίζεληαη ηα 
δεδνκέλα απηά, ηα 
2/3 ησλ ζηξνθψλ 
απνθνπήο παξνρήο 
θαπζίκνπ, πξηλ 
αθεζεί ν 
επηηαρπληήο. Απηφ 
κπνξεί λα ειεγρζεί 
π.ρ. κε 
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παξαθνινχζεζε 
ησλ ζηξνθψλ ηνπ 
θηλεηήξα ή κε ηελ 
πάξνδν ηθαλνχ 
ρξφλνπ κεηαμχ 
αξρηθήο 
ελεξγνπνίεζεο ηνπ 
επηηαρπληή θαη 
απελεξγνπνίεζήο 
ηνπ, ν νπνίνο ζηελ 
πεξίπησζε ησλ 
νρεκάησλ ησλ 
θαηεγνξηψλ M2, 
M3, N2 θαη N3 
πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 2 
δεπηεξφιεπηα. 

 

4. Όρεκα 
απνξξίπηεηαη κφλνλ 
εθφζνλ ε κέζε 
αξηζκεηηθή ηηκή 
ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ 
θχθισλ ειεχζεξεο 
επηηάρπλζεο, 
ππεξβαίλεη ηελ 
νξηαθή ηηκή. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ 
επηηξέπεηαη λα 
απνξξηθζνχλ 
κεηξήζεηο πνπ 
παξεθθιίλνπλ 
ζεκαληηθά απφ ηε 
κεηξεζείζα κέζε 
ηηκή ή ην 
απνηέιεζκα 
νηνπδήπνηε άιινπ 
ζηαηηζηηθνχ 
ππνινγηζκνχ πνπ 
ιακβάλεη ππφςε ηε 
δηαζπνξά ησλ 
κεηξήζεσλ. Σα 
θξάηε κέιε 
δχλαληαη λα 
πεξηνξίδνπλ ηνλ 
αξηζκφ ησλ θχθισλ 
δνθηκήο. 

 

5. Γηα λα 
απνθεχγνληαη 
άζθνπεο δνθηκέο, 
ηα θξάηε κέιε 
δχλαληαη λα 
απνξξίπηνπλ ηα 
νρήκαηα ζηα νπνία 
κεηξήζεθαλ ηηκέο 
ζεκαληηθά 
θαηψηεξεο ησλ 
νξηαθψλ ηηκψλ κεηά 
απφ ιηγφηεξνπο απφ 
ηξεηο θχθινπο 
ειεχζεξεο 
επηηάρπλζεο ή κεηά 
ηνπο θχθινπο 
θαζαξηζκνχ. 
Δπίζεο γηα λα 
απνθεχγνληαη 
άζθνπεο δνθηκέο, 
ηα θξάηε κέιε 
δχλαληαη λα 
εγθξίλνπλ ηα 
νρήκαηα ζηα νπνία 
κεηξήζεθαλ ηηκέο 
ζεκαληηθά 
θαηψηεξεο ησλ 
νξηαθψλ ηηκψλ κεηά 
απφ ιηγφηεξνπο απφ 
ηξεηο θχθινπο 
ειεχζεξεο 
επηηάρπλζεο ή κεηά 
ηνπο θχθινπο 
θαζαξηζκνχ. 

 

8.3.    
Καηαζηνιή ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ 

Καηαζηνιή ησλ ξαδηνπαξαζίησλ 
(X)2  

  Γελ ηεξείηαη δηάηαμε ησλ 
απαηηήζεσλ1. 

X     

8.4.   Άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

8.4.1. Γηαξξνέο πγξψλ 
 

  Οπνηαδήπνηε ππέξκεηξε δηαξξνή 
πγξψλ, εθηφο απφ λεξφ, πνπ είλαη 
δπλαηφλ λα βιάςεη ην πεξηβάιινλ ή 
λα δεκηνπξγήζεη θίλδπλν γηα ηελ 
αζθάιεηα άιισλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ. 
ηαζεξφο ζρεκαηηζκφο ζηαγνληδίσλ 
πνπ απνηειεί πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν. 

  X X 

9.   ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΠΗΒΑΣΗΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ Μ2, Μ3  

9.1.   Πφξηεο 
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9.1.1. Πφξηεο εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. 
 

  X   

β) Τπνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε. 
Πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ. 

 

X X   

γ) Αηειήο ρεηξηζκφο έθηαθηεο 
αλάγθεο. 

 

  X   

δ) Αηειήο ηειερεηξηζκφο πνξηψλ 
θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ 
δηαηάμεσλ. 

 

  X   

ε) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
Αλεπαξθέο πιάηνο πφξηαο. 

 

X X   

9.1.2. Έμνδνη θηλδχλνπ 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο (θαηά 
πεξίπησζε). 

α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. 
 

  X   

β) Γπζαλάγλσζηα ηα ζήκαηα ησλ 
εμφδσλ θηλδχλνπ. 
Γελ ππάξρνπλ ζήκαηα εμφδσλ 
θηλδχλνπ. 

 

X X   

γ) Λείπεη ζθπξί ζξαχζεο 
παινπηλάθσλ. 

 

X     

δ) Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο1. 
Αλεπαξθέο πιάηνο ή εκπφδηα 
ζηελ πξφζβαζε. 

 

X X   

9.2. χζηεκα απνζάκβσζεο 
θαη απνπάγσζεο (X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Γελ ιεηηνπξγεί άξηηα. 
Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 
νρήκαηνο. 

 

X X   

β) Δθπνκπή ηνμηθψλ αεξίσλ θαη 
θαπζαεξίσλ ζηνλ ζάιακν 
νδεγνχ ή ζην δηακέξηζκα 
επηβαηψλ. 
Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ 
επηβαηλφλησλ. 

 

  X X 

γ) Αηειήο απνπάγσζε (εάλ είλαη 
ππνρξεσηηθή). 

 

  X   

9.3. χζηεκα εμαεξηζκνχ θαη 
ζέξκαλζεο (X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. 
Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ 
επηβαηλφλησλ. 

 

X X   

β) Δθπνκπή ηνμηθψλ αεξίσλ θαη 
θαπζαεξίσλ ζηνλ ζάιακν 
νδεγνχ ή ζην δηακέξηζκα 
επηβαηψλ. 
Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ 
επηβαηλφλησλ. 

 

  X X 

9.4.   Καζίζκαηα 

9.4.1. Καζίζκαηα επηβαηψλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαζηζκάησλ 
πξνζσπηθνχ 
ζπλνδείαο) 

 

Οπηηθφο έιεγρνο Πηπζζφκελα θαζίζκαηα (εάλ 
επηηξέπνληαη) δελ ιεηηνπξγνχλ 
απηνκάησο. 
Δκπνδίδνπλ ηελ έμνδν θηλδχλνπ. 

X X   

9.4.2. Κάζηζκα νδεγνχ 
(πξφζζεηεο απαηηήζεηο) 

 

Οπηηθφο έιεγρνο α) Διαηησκαηηθέο εηδηθέο 
δηαηάμεηο, φπσο αληειηαθή 
πξνζηαζία. 
Δκπνδίδεηαη ην νπηηθφ πεδίν: 

 

X X   

β) Ζ πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ είλαη 
επηζθαιήο ή δελ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο1. 
Πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ. 

 

X X   

9.5. Γηαηάμεηο εζσηεξηθνχ 
θσηηζκνχ θαη ζήκαλζεο 
νδεχζεσλ (X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Γηάηαμε ειαηησκαηηθή ή δελ πιεξνί 
ηηο απαηηήζεηο1. 
Γελ ιεηηνπξγεί. 

X X   

9.6. Γηάδξνκνη, ρψξνη νξζίσλ 
 

Οπηηθφο έιεγρνο α) Δπηζθαιέο δάπεδν. 
Διιηπήο επζηάζεηα. 

 

  X X 

β) Διαηησκαηηθνί ρεηξνιηζζεηήξεο 
ή ρεηξνιαβέο. 
Δπηζθαιείο ή αδχλαηνλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

X X   

γ) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
Αλεπαξθέο πιάηνο ή ρψξνο. 

 

X X   

9.7. θάιεο θαη βαζκίδεο 
 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο (θαηά 
πεξίπησζε). 

α) Τπνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε. 
Καηεζηξακκέλεο. 
Διιηπήο επζηάζεηα. 

 

X X X 

β) Πηπζζφκελεο βαζκίδεο δελ 
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

 

  X   

γ) Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο1. 
Αλεπαξθέο πιάηνο ή 
ππέξκεηξν χςνο. 

 

X X   
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9.8. χζηεκα επηθνηλσλίαο 
επηβαηψλ (X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

Διαηησκαηηθφ ζχζηεκα. 
Γελ ιεηηνπξγεί. 

X X   

9.9. Πηλαθίδεο αλαθνηλψζεσλ 
(X)2  

 

Οπηηθή επηζεψξεζε. α) Πηλαθίδα αλαθνηλψζεσλ ιείπεη, 
είλαη εζθαικέλε ή δελ είλαη 
αλαγλψζηκε. 

 

X     

β) Γελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο1. 
Δζθαικέλεο πιεξνθνξίεο. 

 

X X   

9.10.   Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά παηδηψλ. (X)2  

9.10.1. Πφξηεο 
 

Οπηηθφο έιεγρνο Οη πφξηεο δελ πξνζηαηεχνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο1 ζρεηηθά 
κε απηφ ην είδνο κεηαθνξάο. 

  X   

9.10.2. ήκαλζε θαη εηδηθφο 
εμνπιηζκφο 

 

Οπηηθφο έιεγρνο ήκαλζε ή εηδηθφο εμνπιηζκφο ιείπεη 
ή δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο1. 

X     

9.11.   Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο. (X)2  

9.11.1. Πφξηεο, ξάκπεο θαη 
αλειθπζηήξεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. 
Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία. 

 

X X   

β) Τπνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε. 
Διιηπήο επζηάζεηα· πηζαλφηεηα 
ηξαπκαηηζκνχ. 

 

X X   

γ) Διαηησκαηηθφ(ά) ρεηξηζηήξην(α). 
Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία. 

 

X X   

δ) Διαηησκαηηθή(έο) 
πξνεηδνπνηεηηθή(έο) 
δηάηαμε(δηαηάμεηο). 
Γελ ιεηηνπξγεί. 

 

X X   

ε) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
 

  X   

9.11.2. χζηεκα ζπγθξάηεζεο 
αλαπεξηθήο 
πνιπζξφλαο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 
έιεγρνο ιεηηνπξγίαο, εάλ 
είλαη ζθφπηκν. 

α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. 
Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία. 

 

X X   

β) Τπνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε. 
Διιηπήο επζηάζεηα· πηζαλφηεηα 
ηξαπκαηηζκνχ. 

 

X X   

γ) Διαηησκαηηθφ(ά) ρεηξηζηήξην(α). 
Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία. 

 

X X   

δ) Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
 

  X   

9.11.3. ήκαλζε θαη εηδηθφο 
εμνπιηζκφο 

 

Οπηηθφο έιεγρνο ήκαλζε ή εηδηθφο εμνπιηζκφο ιείπεη 
ή δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο1. 

  X   

9.12.   Λνηπφο εηδηθφο εμνπιηζκφο (X)2  

9.12.1. Δγθαηαζηάζεηο 
πξνεηνηκαζίαο 
θαγεηνχ 

 

Οπηηθφο έιεγρνο α) Ζ εγθαηάζηαζε δελ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο1. 

 

  X   

β) Δγθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλε 
ζε βαζκφ πνπ ζα ήηαλ 
επηθίλδπλε ε ρξήζε ηεο. 

 

  X   

9.12.2. Δγθαηαζηάζεηο 
πγηεηλήο 

 

Οπηηθφο έιεγρνο Ζ εγθαηάζηαζε δελ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο1. 
Πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ. 

X X   

9.12.3 Λνηπέο δηαηάμεηο (π.ρ. 
νπηηθναθνπζηηθά 
ζπζηήκαηα) 

 

Οπηηθφο έιεγρνο Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο1. 
Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο. 

X X   

 

  

 
(1)   Οη θαηεγνξίεο νρεκάηωλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί γηα θαζνδήγεζε. 

(2)  43 % γηα ηα εκηξπκνπιθνύκελα πνπ έιαβαλ έγθξηζε πξηλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012. 

(3)  48 % γηα νρήκαηα κε εμνπιηζκέλα κε ABS ή ηύπνπ πνπ έρεη εγθξηζεί πξηλ ηελ 1ε Οθηωβξίνπ 

1991. 

(4)  45 % γηα ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί κεηά ην 1988 ή από ηελ εκεξνκελία πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο, όπνηα εκεξνκελία είλαη κεηαγελέζηεξε. 

(5)  43 % γηα εκηξπκνπιθνύκελα θαη ξπκνπιθνύκελα κε ξάβδν έιμεο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

κεηά ην 1988 ή από ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο, όπνηα εκεξνκελία είλαη 

κεηαγελέζηεξε. 

(6)  Γηα παξάδεηγκα 2,5 m/s2 γηα νρήκαηα ηωλ θαηεγνξηώλ Ν1, Ν2 θαη Ν3 ηα νπνία έιαβαλ έγθξηζε 

γηα πξώηε θνξά κεηά ηελ 1.1.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc2-L_2014127EL.01006601-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc2-L_2014127EL.01006601-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc3-L_2014127EL.01006601-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc4-L_2014127EL.01006601-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc5-L_2014127EL.01006601-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc6-L_2014127EL.01006601-E0006
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(7)  Ορήκαηα κε έγθξηζε ηύπνπ ζύκθωλα κε ηελ νδεγία 70/220/ΔΟΚ, ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 

715/2007 παξάξηεκα I πίλαθαο 1 (Euro 5), ηελ νδεγία 88/77/ΔΟΚ θαη ηελ νδεγία 2005/55/ΔΚ. 

(8)  Ορήκαηα κε έγθξηζε ηύπνπ ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 715/2007 παξάξηεκα I 

πίλαθαο 2 (Euro 6) θαη ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 595/2009 (Euro VI). 

(9)  Ορήκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε ηύπνπ ζύκθωλα κε ηηο νξηαθέο ηηκέο ηεο γξακκήο Β ηεο 

παξαγξάθνπ 5.3.1.4 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηεο νδεγίαο 70/220/ΔΟΚ, όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

νδεγία 98/69/ΔΚ ή κεηαγελέζηεξα, ηεο γξακκήο B1, B2 ή Γ ηεο παξαγξάθνπ 6.2.1 ηνπ 

παξαξηήκαηνο I ηεο νδεγίαο 88/77/ΔΟΚ, ή ηα νπνία ηαμηλνκήζεθαλ ή ηέζεθαλ γηα πξώηε θνξά 

ζε θπθινθνξία κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008. 

(10)  Ορήκαηα κε έγθξηζε ηύπνπ ζύκθωλα κε ηνλ πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΚ) αξηζ. 715/2007 (Euro 6). Ορήκαηα κε έγθξηζε ηύπνπ ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) 

αξηζ. 595/2009 (Euro VI). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1 
Οη «απαηηήζεηο» θαζνξίδνληαη ωο έγθξηζεο ηύπνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο, ηελ ηαμηλόκεζε 

ή ηε ζέζε ζε θπθινθνξία γηα πξώηε θνξά, θαζώο θαη ωο ππνρξεώζεηο εθ ηωλ πζηέξωλ 

εμνπιηζκνύ ή ωο εζληθή λνκνζεζία ζηε ρώξα ηαμηλόκεζεο. Σα ελ ιόγω αίηηα αζηνρίαο ηζρύνπλ 

κόλν όηαλ έρεη ειεγρζεί ε ζπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο. 

2 
Με (X) ραξαθηεξίδνληαη ηα ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ 

θαηαιιειόηεηα νδηθήο ρξήζεο ηνπ αιιά δελ ζεωξνύληαη νπζηώδε γηα ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν. 

3 
Ωο «κε αζθαιήο ηξνπνπνίεζε» λνείηαη ε ηξνπνπνίεζε πνπ έρεη δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ νδηθή 

αζθάιεηα ηνπ νρήκαηνο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ 

 

 

 

Αληηθαηάζηαζε 

ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 

VI ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

4. Σν Παξάξηεκα VI ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν λέν Παξάξηεκα VI: 

  

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 

Καλνληζκνί 65 (10) 

  

 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΔΞΟΓΗΚΟΣΔΡΖ ΟΓΗΚΖ 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΜΔ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΖΜΔΗΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

  

 1. Σφπνο ειέγρνπ: …………………………………………………………….………………….…. 

 2. Ζκεξνκελία: ………………………………………………………………………………….…… 

 3. Ώξα: ………………………………………………………………………………………….……. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc7-L_2014127EL.01006601-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc8-L_2014127EL.01006601-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc9-L_2014127EL.01006601-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc10-L_2014127EL.01006601-E0010
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 4. Γηαθξηηηθφ ζήκα ρψξαο θαη αξηζκφο ηαμηλφκεζεο ηνπ νρήκαηνο: …………………….…….. 

 5. Αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ νρήκαηνο/αξηζκφο VIN: …………………………………….…….. 

 6. Καηεγνξία νρήκαηνο: 

 α) □ N2
(α)

 (3,5 έσο 12 t) ε)   □ M2
(α)

 (>9 ζέζεηο 
(β)

 έσο 5t) 

 β) □ N3
(α)

 (άλσ ησλ 12 t) ζη) □ M3
(α)

 (>9 ζέζεηο 
(β)

 άλσ ησλ 5t) 

 γ) □ O3
(α)

 (3,5 έσο 10 t) δ)   □ Σ5 

 δ) □ O4
(α)

 (άλσ ησλ 10 t) ε)   □ Άιιε θαηεγνξία νρεκάησλ (λα 
πξνζδηνξηζηεί) 

                                 

 7. Έλδεημε ηνπ κεηξεηή ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ θαηά ηνλ έιεγρν 

 8. Δπηρείξεζε πνπ εθηειεί κεηαθνξέο 

 α) Ολνκαζία θαη δηεχζπλζε: ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 β) Αξηζκφο ηεο Κνηλνηηθήο άδεηαο (γ) [θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1072/2009 θαη αξηζ. 

1073/2009]: ………………………………………………………………………..……………… 

 9. Ολνκαηεπψλπκν νδεγνχ: ………………………………………………………………………. 

 10. Καηάινγνο ειέγρνπ: …………………………………………………………………………….. 

  Διεγρζεί(δ) δελ 
ειέγρζεθε 

δελ πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο(ε) 

 (0) Σαπηνπνίεζε
(ζη) 

  □ □ □ 

 (1) χζηεκα πέδεζεο
 
  □ □ □ 

 (2) χζηεκα δηεχζπλζεο
(ζη) 

  □ □ □ 

 (3) Οξαηφηεηα
(ζη) 

  □ □ □ 

 (4) Γηαηάμεηο θσηηζκνχ θαη ειεθηξηθφ 
ζχζηεκα

(ζη) 
  □ □ □ 

 (5) Άμνλεο, ηξνρνί, ειαζηηθά, αλάξηε-
ζε

(ζη)
 □ □ □ 

 (6) Πιαίζην θαη εμαξηήκαηα πιαηζίνπ 
(ζη)

  □ □ □ 

 (7) Λνηπφο εμνπιηζκφο ζπκπεξηιακβα-
λνκέλνπ ηαρνγξάθνπ

(ζη)
 θαη δηάηα-

μεο πεξηνξηζκνχ ηαρχηεηαο 
□ □ □ 

 (8) Οριήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εθπνκπψλ θαη δηαξξνψλ θαπζίκνπ 
ή/θαη ειαίνπ 

□ □ □ 

 (9) πκπιεξσκαηηθνί ειέγρνη γηα 
νρήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ Μ2 θαη 
Μ3 

□ □ □ 

 (10) Αζθαιήο ζηνηβαζία θνξηίνπ □ □ □ 

 11. Απνηέιεζκα ειέγρνπ: 

 Πιεξνί ηηο απαηηήζεηο   □ 

 Γελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο   □ 

 Απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο ην 
νπνίν παξνπζηάδεη επηθίλδπλα 
ειαηηψκαηα 

  □ 

  

 12. Γηάθνξα / Παξαηεξήζεηο: ……………………………………………………………………….. 

 13. Αξρή / ππάιιεινο ή επηζεσξεηήο πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν:  
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Τπνγξαθή:  

 
Αξκ’φδηα Αξρή / Τπάιιεινο ή Δπηζεσξεηήο Οδεγφο 

 
……………………………………………………………..………….. ………………………

. 

 εκεηψζεηο: 

 (α) Καηεγνξία νρεκάησλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2014/47/ΔΚ. 

 (β) Πιήζνο θαζηζκάησλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζίζκαηνο ηνπ νδεγνχ (ζεκείν S.1 ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ ηαμηλφκεζεο). 

 (γ) Δάλ ππάξρεη. 

 (δ) «Διέγρζεθε» ζεκαίλεη φηη ειέγρζεθε ηνπιάρηζην έλα απφ ηα πξνο έιεγρν ζεκεία απηήο 
ηεο νκάδαο πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα VII ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

 (ε) Σα ειαηηψκαηα δειψλνληαη ζηελ πίζσ φςε. 

 (ζη) Μέζνδνη δνθηκψλ θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ειαηησκάησλ 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VII ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

 



 

 

  

 (Πίζσ φςε) 

 0. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 
ΟΥΗΜΑΣΟ 

2.4 Δπζπγξάκκηζε ηξνρψλ 4.12 Με ππνρξεσηηθνί θαλνί 
θαη αλαθιαζηήξεο 

7.7 πζθεπέο αθνπζηηθήο 
πξνεηδνπνίεζεο 

 0.1 Πηλαθίδα θπθινθνξίαο 2.5 Σξνρφο δνθνχ έιμεο 
δηεπζπλφκελνο απφ ην 
ξπκνπιθνχκελν 

4.13 πζζσξεπηήο (κπαηαξία) 7.8 Γείθηεο ηαρχηεηαο 

 0.2 Αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο 
ηνπ νρήκαηνο/αξηζκφο 
πιαηζίνπ/αξηζκφο ζεηξάο 

2.6 Ζιεθηξνληθά 
ππνβνεζνχκελε 
δηεχζπλζε (EPS) 

5 ΑΞΟΝΔ, ΣΡΟΥΟΙ, 
ΔΛΑΣΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΡΣΗΗ 

7.9 Σαρνγξάθνο 

 1 ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ 3 ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ 5.1.1 Άμνλεο 7.10 Γηάηαμε πεξηνξηζκνχ 
(θφθηεο) ηεο ηαρχηεηαο 

 1.1 Μεραληθή θαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

3.1 Οπηηθφ πεδίν 5.1.2 Αθξαμφληα 7.11 Μεηξεηήο ρηιηνκεηξηθψλ 
απνζηάζεσλ (θνληέξ) 

 1.1.1 ηξεθφκελνο άμνλαο 
πνδνπιήθηξνπ θχξηνπ 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

3.2 Καηάζηαζε παινπηλάθσλ 5.1.3 Έλζθαηξνη ηξηβείο 
(ξνπιεκάλ) ηξνρψλ 

7.12 Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο 
επζηάζεηαο (ESC) 

 1.1.2 Καηάζηαζε θαη 
δηαδξνκή ηνπ 
πνδνπιήθηξνπ ηνπ 
κεραληζκνχ πέδεζεο 

3.3 Κάηνπηξα νδήγεζεο 5.2 Σξνρνί θαη ειαζηηθά 8 ΟΥΛΗΔΙ 

 1.1.3 Αληιία θελνχ ή 
αεξνζπκπηεζηήο θαη 
δνρεία 

3.4 Ταινθαζαξηζηήξεο 

 

5.2.1 Πιήκλε ηξνρνχ 8.1 χζηεκα πξνζηαζίαο 
απφ ην ζφξπβν 

 1.1.4 Γείθηεο πξνεηδνπνίεζεο 
ρακειήο πίεζεο ή 
καλφκεηξν 

3.5 Πίδαθεο θαζαξηζκνχ 5.2.2 Σξνρνί 8.2 Δθπνκπέο θαπζαεξίσλ 

 1.1.5 Υεηξνθίλεηε δηθιείδα 
ειέγρνπ ηεο πέδεζεο 

3.6 χζηεκα απνζάκβσζεο 5.2.3 Διαζηηθά 8.2.1 Δθπνκπέο θηλεηήξα 
επηβαιιφκελεο 
αλάθιεμεο 

 1.1.6 Πιήθηξν 
ελεξγνπνίεζεο, κνριφο 
ρεηξηζκνχ, επίζρεζηξν 
(θαζηάληα) πέδεο 
ζηάζκεπζεο, 
ειεθηξνληθή πέδε 
ζηάζκεπζεο 

4 ΦΑΝΟΙ, 
ΑΝΑΚΛΑΣΗΡΔ, 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

5.3 χζηεκα αλάξηεζεο 8.2.1.1 χζηεκα 
κεηεπεμεξγαζίαο 
θαπζαεξίσλ 

 1.1.7 Βαιβίδεο ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο (πνδνβαιβί-
δεο, βαιβίδεο απφζπ-
κπίεζεο, ξπζκηζηέο 
πίεζεο) 

4.1 Φαλνί πνξείαο 5.3.1 Διαηήξηα θαη 
ζηαζεξνπνηεηήο 

8.2.1.2 Αέξηεο εθπνκπέο 

 1.1.8 χλδεζκνη (ξαθφξ) γηα 
ζχζηεκα πέδεζεο 
ξπκνπιθνχκελνπ 
(ειεθηξηθή ή πλεπκαηηθή 
ζχλδεζε) 

4.1.1 Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

5.3.2 Απνζβεζηήξεο 
θξαδαζκψλ (ακνξηηζέξ) 

8.2.2 Δθπνκπέο θηλεηήξα 
αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε 

 1.1.9 Γνρείν πίεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο απνηα-
κίεπζεο ελέξγεηαο 

4.1.2 Δπζπγξάκκηζε 5.3.3 σιήλαο ξνπήο, 
ζηξεπηηθέο ξάβδνη, 
αλαξηήζεηο wishbone θαη 
βξαρίνλεο αλάξηεζεο 

8.2.2.1 χζηεκα 
κεηεπεμεξγαζίαο 
θαπζαεξίσλ 

 1.1.10 χζηεκα ππνβνήζεζεο 
ηεο πέδεζεο (ζεξβνκε-
ραληζκνί), θεληξηθφο 
θχιηλδξνο (πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα) 

4.1.3 Γηαθφπηεο 5.3.4 χλδεζκνη αλάξηεζεο 8.2.2.2 Αδηαθάληα (Θνιεξφηεηα) 

 1.1.11 Άθακπηνη ζσιήλεο 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

4.1.4 Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 

 

5.3.5 Αεξαλάξηεζε   

 1.1.12 Δχθακπηνη ζσιήλεο 
ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

4.1.5 Γηαηάμεηο νξηδνληίσζεο 6 ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ 
ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 
ΠΛΑΙΙΟΤ 

8.3 Καηαζηνιή 
ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
παξεκβνιψλ 

 1.1.13 Παξεκβχζκαηα θξέλσλ 4.1.6 Γηάηαμε θαζαξηζκνχ ησλ 
εκπξφζζησλ θαλψλ 

6.1 Πιαίζην θαη εμαξηήκαηα 
πιαηζίνπ 

8.4 Άιια δεηήκαηα ζρεηηθά 
κε ην πεξηβάιινλ 

 1.1.14 Σχκπαλα (ηακπνχξα), 
δηζθφθξελα 

4.2 Δκπξφο θαη πίζσ θαλνί 
ζέζεο, θαλνί πιεπξηθήο 
ζήκαλζεο θαη θαλνί 
φγθνπ θαη θαλνί πνξείαο 
εκέξαο 

6.1.1 Γεληθή θαηάζηαζε 8.4.1 Γηαξξνέο πγξψλ 

 1.1.15 Καιψδηα (ζπξκαηφζρνη-
λα), ξάβδνη, κνρινί, 
ζπλδέζεηο ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο 

4.2.1 Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

6.1.2 Δμάηκηζε θαη ζηγαζηήξαο 
(ζηιαλζηέ) 

9 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ 
ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΠΙΒΑΣΙΚΩΝ 
ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ Μ2, Μ3 

 1.1.16 Κχιηλδξνη πέδεζεο 
(πεξηιακβάλνληαη ηα 
ζπζηήκαηα πέδεζεο κε 
ειαηήξηα θαη νη πδξαπιη-
θνί θχιηλδξνη) 

4.2.2 Γηαθφπηεο 6.1.3 Γεμακελέο θαη 
ζσιελψζεηο θαπζίκνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
δεμακελήο θαη 
ζσιελψζεσλ θαπζίκνπ 
ζέξκαλζεο) 

9.1 Πφξηεο 

 1.1.17 Βαιβίδα απηφκαηεο 
πξνζαξκνγήο ηεο 
πέδεζεο ζην θνξηίν 

4.2.3 Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 

 

6.1.4 Πξνθπιαθηήξεο, δηαηάμεηο 
πιεπξηθήο πξνζηαζίαο θαη 
νπίζζηεο πξνζηαηεπηηθέο 
δηαηάμεηο έλαληη 
ελζθήλσζεο 

9.1.1 Πφξηεο εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ 

 1.1.18 Απηφκαηνη-έθθεληξνη 
κνρινί ξχζκηζεο θαη 
δείθηεο 

4.3 Φαλνί πέδεζεο 6.1.5 Τπνδνρή εθεδξηθνχ 
ηξνρνχ 

9.1.2 Έμνδνη θηλδχλνπ 

 1.1.19 χζηεκα ζπλερνχο 
πέδεζεο (φηαλ ππάξρεη 
ή απαηηείηαη) 

4.3.1 Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

6.1.6 Μεραληζκνί δεχμεο θαη 
εμνπιηζκφο ξπκνχιθεζεο 

9.2 πζηήκαηα 
απνζάκβσζεο θαη 
απνπάγσζεο 

 1.1.20 
 

Απηφκαηε ιεηηνπξγία 
πεδψλ ξπκνπιθνχκελνπ 

4.3.2 Γηαθφπηεο   9.3 πζηήκαηα εμαεξηζκνχ 
θαη ζέξκαλζεο 

 1.1.21 Οιφθιεξν ζχζηεκα 
πέδεζεο 

4.3.3 Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 

 

6.1.7 Μεηάδνζε θίλεζεο 9.4 Καζίζκαηα 

 1.1.22 πλδέζεηο δηελέξγεηαο 
δνθηκψλ 

4.4 Φσηεηλνί δείθηεο 
θαηεχζπλζεο θαη θαλνί 
θηλδχλνπ (αιάξκ) 

6.1.8 Δδξάζεηο θηλεηήξα 9.4.1 Καζίζκαηα επηβαηψλ 
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 1.1.23 Πέδε αδξαλείαο 4.4.1 Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

6.1.9 Δπηδφζεηο θηλεηήξα 9.4.2 Κάζηζκα νδεγνχ 

 1.2 Δπηδφζεηο θαη απφδνζε 
θχξηνπ ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο 

4.4.2. Γηαθφπηεο 6.2 Θάιακνο (θακπίλα) θαη 
ακάμσκα 

9.5. Γηαηάμεηο εζσηεξηθνχ 
θσηηζκνχ θαη ζήκαλζεο 
νδεχζεσλ 

 1.2.1 Δπηδφζεηο 4.4.3 Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 6.2.1 Καηάζηαζε 9.6 Γηάδξνκνη, ρψξνη 
νξζίσλ 

 1.2.2 Απφδνζε 4.4.4 
 

πρλφηεηα αλαιακπψλ 6.2.2 ηεξέσζε 9.7 θάιεο θαη βαζκίδεο 

 1.3 Δπηδφζεηο θαη απφδνζε 
ηεο βνεζεηηθήο πέδεο 

4.5. Δκπξφο θαη πίζσ θαλνί 
νκίριεο 

6.2.3 Πφξηεο θαη θιεηδαξηέο 9.8 χζηεκα επηθνηλσλίαο 
επηβαηψλ 

 1.3.1 Δπηδφζεηο 4.5.1 Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

6.2.4 Γάπεδν 9.9 Πηλαθίδεο 
αλαθνηλψζεσλ 

 1.3.2 Απφδνζε   6.2.5 Κάζηζκα νδεγνχ 9.10 Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε 
κεηαθνξά παηδηψλ 

 1.4 Δπηδφζεηο θαη απφδνζε 
ηεο πέδεο ζηάζκεπζεο 

4.5.2 Δπζπγξάκκηζε 6.2.6 Άιια θαζίζκαηα 9.10.1 Πφξηεο 

 1.4.1 Δπηδφζεηο 4.5.3 Γηαθφπηεο 6.2.7 Υεηξηζηήξηα νδήγεζεο 9.10.2 ήκαλζε θαη εηδηθφο 
εμνπιηζκφο 

 1.4.2 Απφδνζε 4.5.4 Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 6.2.8 Βαηήξαο (καξζπηέ) 9.11 Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε 
κεηαθνξά αηφκσλ 
κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο 

 1.5 Δπηδφζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπλερνχο 
πέδεζεο 

4.6 Φαλνί νπηζζνπνξείαο 6.2.9 Λνηπά εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά εμαξηήκαηα θαη 
εμνπιηζκφο 

9.11.1 Πφξηεο, ξάκπεο θαη 
αλειθπζηήξεο 

 1.6 χζηεκα αληηεκπινθήο 
ησλ ηξνρψλ θαηά ηελ 
πέδεζε (ABS) 

4.6.1 Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

6.2.10 Λαζπσηήξεο, ζχζηεκα 
θαηά ηεο εθηφμεπζεο 
λεξνχ 

9.11.2 χζηεκα ζπγθξάηεζεο 
αλαπεξηθήο 
πνιπζξφλαο 

 1.7 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα 
πέδεζεο (EBS) 

4.6.2 Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 7 ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 9.11.3 ήκαλζε θαη εηδηθφο 
εμνπιηζκφο 

 1.8 Τγξφ ζπζηήκαηνο 
πέδεζεο 

4.6.3 Γηαθφπηεο  7.1 Εψλεο αζθαιείαο / 
πφξπεο δσλψλ αζθαιείαο 
θαη ζπζηήκαηα 
ζπγθξάηεζεο 

  

 2 ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤ-
ΝΗ 

4.7 Φαλφο ηεο πίζσ 
πηλαθίδαο θπθινθνξίαο 

7.1.1 Αζθάιεηα ζηεξέσζεο ησλ 
δσλψλ/πνξηψλ 

  

 2.1 Μεραληθή θαηάζηαζε 4.7.1 Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

7.1.2 Καηάζηαζε ησλ 
δσλψλ/πνξηψλ 

  

 2.1.1 Καηάζηαζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο 

4.7.2 Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 7.1.3 Πεξηνξηζηήο ηάλπζεο 
δψλεο αζθαιείαο 

  

 2.1.2 ηεξέσζε ηνπ θηβσηίνπ 
ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηέπζπλζεο 

4.8 Αλαθιαζηήξεο, 
ζεκάλζεηο 
επδηαθξηηφηεηαο θαη πίζσ 
πηλαθίδεο ζήκαλζεο 

7.1.4 Πξνεληαηήξαο δψλεο 
αζθαιείαο 

  

 2.1.3 Καηάζηαζε ησλ ξάβδσλ 
δηεχζπλζεο 

4.8.1 Καηάζηαζε 7.1.5 Αεξφζαθνο   

 2.1.4 Λεηηνπξγία ησλ ξάβδσλ 
δηεχζπλζεο 

4.8.2 Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 7.1.6 πκπιεξσκαηηθά 
ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο 
(SRS) 

  

 2.1.5 Τπνβνεζνχκελε 
δηεχζπλζε 
(ζεξβνκεραληζκφο) 

4.9 Τπνρξεσηηθέο ελδεηθηηθέο 
ιπρλίεο γηα ηα ζπζηήκαηα 
θσηηζκνχ 

7.2 Ππξνζβεζηήξεο   

 2.2 Σηκφλη θαη θνιφλα 
δηεχζπλζεο 

4.9.1 Καηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία 

7.3 Κιεηδαξηέο θαη 
αληηθιεπηηθφ 

  

 2.2.1 Καηάζηαζε ηηκνληνχ 4.9.2 Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 7.4 Πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν   

 2.2.2 Κνιφλα δηεχζπλζεο θαη 
απνζβεζηήξαο 
ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο 

4.10 Ζιεθηξνινγηθέο 
ζπλδέζεηο κεηαμχ 
ξπκνπιθνχ θαη 
ξπκνπιθνχκελνπ ή 
εκηξπκνπιθνχκελνπ 

7.5 Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ   

 2.3 Παίμηκν (ηδφγνο) 
ηηκνληνχ 

4.11 Ζιεθηξνινγηθή 
θαισδίσζε  

7.6 θήλεο (ηάθνη) γηα 
ηξνρνχο 
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Αληηθαηάζηαζε 

ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 

VII ησλ βαζηθψλ 

θαλνληζκψλ. 

5. Σν Παξάξηεκα VII ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν λέν Παξάξηεκα VII: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII 

Καλνληζκνί 65 (10) 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΠΔΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

0. Σαπηνπνίεζε νρήκαηνο 

1. Δμνπιηζκφο πέδεζεο 

2. χζηεκα δηεχζπλζεο 

3. Οξαηφηεηα 

4. Δμνπιηζκφο θσηηζκνχ θαη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 

5. Άμνλεο, ηξνρνί, ειαζηηθά, αλάξηεζε 

6. Πιαίζην θαη εμαξηήκαηα πιαηζίνπ 

7. Λνηπφο ηερληθφο εμνπιηζκφο 

8. Οριήζεηο 

9. πκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη γηα επηβαηηθά νρήκαηα ησλ 
θαηεγνξηψλ Μ2 θαη Μ3 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Δπηζεκαίλνληαη κε Δ ηα ζεκεία πνπ επηηξέπεηαη λα ειέγρνληαη κφλνλ 

κε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ. 

Δπηζεκαίλνληαη κε +(Δ) ηα ζεκεία πνπ επηηξέπεηαη λα ειέγρνληαη 

ρσξίο ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ. 

Όπνπ πξνβιέπεηαη κέζνδνο νπηηθήο επηζεψξεζεο, απηφ ζεκαίλεη φηη, 

πέξαλ ηεο νπηηθήο επηζεψξεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ ζεκείνπ, ν 

επηζεσξεηήο, αλ είλαη ζθφπηκν, ην ρεηξίδεηαη επίζεο, αμηνινγεί ηνλ 

ζφξπβν θαη ρξεζηκνπνηεί θάζε άιιν θαηάιιειν κέζν ειέγρνπ ρσξίο 

ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ. 
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Οη ηερληθέο νδηθέο επηζεσξήζεηο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηα ζεκεία 

πνπ απαξηζκνχληαη ζηνλ πίλαθα Α, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζφδσλ 

ειέγρνπ πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν παξφλ παξάξηεκα 

δελ εκπνδίδεη κε θαλέλαλ ηξφπν ηνλ επηζεσξεηή λα ρξεζηκνπνηεί 

πξφζζεην εμνπιηζκφ εθφζνλ απαηηείηαη, π.ρ. αλπςσηήξα ή θξεάηην. 

Οη ηερληθνί έιεγρνη εθηεινχληαη κε ηηο ηξέρνπζεο ηερληθέο θαη ηνλ 

ηξέρνληα εμνπιηζκφ, ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα 

απνζπλαξκνιφγεζε ή αθαίξεζε κέξνπο ηνπ νρήκαηνο. Ο ηερληθφο 

έιεγρνο κπνξεί αθφκε λα πεξηιακβάλεη ηελ εμαθξίβσζε αλ ηα 

αληίζηνηρα κέξε θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο 

αληαπνθξίλνληαη ζηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο θαη 

πεξηβάιινληνο πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο έγθξηζεο, ή, θαηά 

πεξίπησζε, ηνπ κεηεμνπιηζκνχ ηνπ νρήκαηνο. 

Αλ ε ζρεδίαζε ηνπ νρήκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεζφδσλ ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο, ν ηερληθφο έιεγρνο δηεμάγεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπληζηψκελεο κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ απνδέρνληαη νη 

αξκφδηεο αξρέο. 

Σα «αίηηα αζηνρίαο» δελ ηζρχνπλ γηα πεξηπηψζεηο παξαπνκπήο ζε 

απαηηήζεηο νη νπνίεο δελ ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλεο ζηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία έγθξηζεο νρεκάησλ θαηά ηελ πξψηε ηαμηλφκεζε ή ηελ 

πξψηε ζέζε ζε θπθινθνξία, ή ζε απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

κεηεμνπιηζκφ. 

 

ΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ 

ΑΣΟΥΗΩΝ ΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

Ο έιεγρνο θαιχπηεη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα θαη ζρεηηθά, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηελ αζθάιεηα ησλ θξέλσλ, ησλ ειαζηηθψλ, 

ησλ ηξνρψλ, ηνπ πιαηζίνπ, θαη ηηο κεζφδνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

θάησζη πίλαθα. 

Γηα ηα ζπζηήκαηα θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θάζε νρήκαηνο πνπ 
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ππνβάιινληαη ζε έιεγρν, ε αμηνιφγεζε ησλ αζηνρηψλ δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα, θαηά πεξίπησζε. 

Οη αζηνρίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα 

αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α’ 

ηνηρείν Μέζνδνο Αίηηα αζηνρίαο Αμηνιφγεζε αζηνρηψλ 

  
Διάζζ

σλ 

Μείδσ

λ 

Δπηθίλδπλ

ε 

0.   ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΥΖΜΑΣΟ 

0.1. 
Πηλαθίδεο αξηζκνχ 

θπθινθνξίαο (εάλ 

πξνδηαγξάθεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο 1) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Πηλαθίδα(-εο) ιείπεη(-νπλ) ή 

είλαη ηφζν επηζθαιήο(-είο) / 

ραιαξά ζηεξεσκέλε(-εο) 

πνπ πηζαλφηαηα ζα πέζεη(-

νπλ). 

  
X 

  

β) Ζ επηγξαθή ιείπεη ή δελ 

είλαη αλαγλψζηκε. 

  
X 

  

γ) Γελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 

έγγξαθα ή ζηα κεηξψα. 

  
X 

  

0.2. Αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο 

πιαηζίνπ/αχμσλ 

αξηζκφο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Λείπεη ή αδχλαηνλ λα 

εμεπξεζεί. 

  
X 

  

β) Διιηπήο, δπζαλάγλσζηνο, 

εκθαλψο πιαζηφο ή δελ 

ζπκθσλεί κε ηα έγγξαθα 

ηνπ νρήκαηνο. 

  
X 

  

γ) Γπζαλάγλσζηα έγγξαθα 

νρήκαηνο ή αλαθξίβεηεο 

X 
    

1.   ΤΣΖΜΑ ΠΔΓΖΖ 

1.1.   Μεραληθή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

1.1.1. ηξεθφκελνο 

άμνλαο 

πνδν/ρεηξνπιή-

θηξνπ θχξηνπ 

ζπζηήκαηνο 

πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο 

εκείσζε: Σα νρήκαηα κε 

ππνβνεζνχκελα 

ζπζηήκαηα πέδεζεο 

πξέπεη λα ειέγρνληαη κε 

ηνλ θηλεηήξα εθηφο 

ιεηηνπξγίαο. 

α) ηξεθφκελνο άμνλαο πνιχ 

ζθηθηφο. 

  
X 

  

β) Τπεξβνιηθή θζνξά ή 

ηδφγνο. 

  
X 

  

1.1.2. Καηάζηαζε θαη 

δηαδξνκή ηνπ 

πνδν/ρεηξνπιήθηξνπ 

ηνπ κεραληζκνχ 

πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο 

εκείσζε: Σα νρήκαηα κε 

ππνβνεζνχκελα 

ζπζηήκαηα πέδεζεο 

α) Τπεξβνιηθή ή αλεπαξθήο 

ειεχζεξε δηαδξνκή. 

  
X 

  

Ζ πέδεζε δελ ιεηηνπξγεί 

πιήξσο ή παξνπζηάδεη 

εκπινθή. 

  
X 

β) Ζ πέδεζε δελ δηαθφπηεηαη 

ζσζηά κεηά ηελ παχζε ηεο 

X 
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πξέπεη λα ειέγρνληαη κε 

ηνλ θηλεηήξα εθηφο 

ιεηηνπξγίαο. 

επελέξγεηαο ζην ζχζηεκα. 

Αλ επεξεάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

X 

γ) Γελ ππάξρεη, είλαη ραιαξφ 

ή έρεη ππνζηεί ιείαλζε 

ιφγσ θζνξάο ην 

αληηνιηζζεηηθφ θάιπκκα ηνπ 

πνδνπιήθηξνπ. 

  
X 

  

1.1.3. Αληιία θελνχ ή 

αεξνζπκπηεζηήο θαη 

δνρεία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ππφ 

θπζηνινγηθή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο. Διέγρεηαη ε 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ 

απαηηείηαη ψζηε ε 

ππνπίεζε ή ε πίεζε ηνπ 

αέξα λα θζάζεη ζε ηηκή 

αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, 

θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

πξνεηδνπνηεηηθήο 

δηάηαμεο, ηεο 

πξνζηαηεπηηθήο βαιβίδαο 

πνιιψλ θπθισκάησλ θαη 

ηεο αλαθνπθηζηηθήο 

βαιβίδαο πίεζεο. 

α) Αλεπαξθήο 

πίεζε/ππνπίεζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο 

πεδήζεηο κεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο 

πξνεηδνπνηεηηθήο δηάηαμεο 

(ή κεηά ηελ έλδεημε 

επηθίλδπλεο ηηκήο ζην 

καλφκεηξν). 

  
X 

  

Σνπιάρηζηνλ δχν πεδήζεηο 

κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

πξνεηδνπνηεηηθήο δηάηαμεο 

(ή κεηά ηελ έλδεημε 

επηθίλδπλεο ηηκήο ζην 

καλφκεηξν) 

X 

β) 
Τπεξβνιηθφο, ζε ζρέζε κε 

ηηο απαηηήζεηο, ν ρξφλνο 

πνπ παξέξρεηαη κέρξηο 

φηνπ ε πίεζε/ππνπίεζε 

αλέιζεη ζε ηηκή αζθαινχο 

ιεηηνπξγίαο 1 

  
X 

  

γ) Γελ ιεηηνπξγεί ε 

πξνζηαηεπηηθή βαιβίδα 

πνιιψλ θπθισκάησλ ή ε 

αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα 

πίεζεο. 

  
X 

  

δ) Γηαξξνή αέξα πνπ 

πξνθαιεί ζεκαληηθή πηψζε 

πίεζεο ή αηζζεηέο δηαξξνέο 

αέξα. 

  
X 

  

ε) Δμσηεξηθή βιάβε πηζαλψο 

επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πέδεζεο. 

  
X 

  

Οη επηδφζεηο ηεο 

δεπηεξεχνπζαο πέδεζεο 

δελ πιεξνχληαη. 

  
X 

1.1.4. Γείθηεο 

πξνεηδνπνίεζεο 

ρακειήο πίεζεο ή 

καλφκεηξν 

 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. Καθή ή ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο ή 

ηνπ καλφκεηξνπ. 

X 
    

Με αλαγλσξίζηκε ρακειή πίεζε. X 

1.1.5. Υεηξνθίλεηε 

βαιβίδα ειέγρνπ 

ηεο πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο 

α) Ρσγκέο, βιάβεο ή 

ππεξβνιηθή θζνξά ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ. 

  
X 

  

β) Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ ή ηεο 

βαιβίδαο. 

  
X 

  

γ) Υαιαξέο ζπλδέζεηο ή 
  

X 
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δηαξξνέο ζην ζχζηεκα. 

δ) Με ηθαλνπνηεηηθή 

ιεηηνπξγία. 

  
X 

  

1.1.6. Πιήθηξν 

ελεξγνπνίεζεο, 

κνριφο ρεηξηζκνχ, 

επίζρεζηξν 

(θαζηάληα) πέδεο 

ζηάζκεπζεο, 

ειεθηξνληθή πέδε 

ζηάζκεπζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο 

α) Ζ θαζηάληα δελ ζπγθξαηεί 

νξζψο. 

  
X 

  

β) Φζνξά ζηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηνπ κνρινχ ή 

ηνπ κεραληζκνχ ηεο 

θαζηάληαο ηνπ κνρινχ. 

X 
    

Τπεξβνιηθή θζνξά. X 

γ) Τπεξβνιηθή δηαδξνκή ηνπ 

κνρινχ ρεηξηζκνχ ιφγσ 

θαθήο ξχζκηζεο. 

  
X 

  

δ) Σν πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο 

ιείπεη, έρεη βιάβε ή είλαη 

εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

  
X 

  

ε) Διιηπήο ιεηηνπξγία, 

πξνεηδνπνηεηηθφο δείθηεο 

δείρλεη δπζιεηηνπξγία. 

  
X 

  

1.1.7. Βαιβίδεο 

ζπζηήκαηνο 

πέδεζεο 

(πνδνβαιβίδεο, 

βαιβίδεο 

απνζπκπίεζεο, 

ξπζκηζηέο πίεζεο) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο 

α) Βιάβε βαιβίδαο ή 

ππεξβνιηθή δηαξξνή αέξα. 

  
X 

  

Αλ επεξεάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

  
X 

β) Τπεξβνιηθή εθξνή ιαδηνχ 

ζηνλ αεξνζπκπηεζηή. 

X 
    

γ) Βαιβίδα επηζθαιήο ή 

αλεπαξθψο ζηεξεσκέλε. 

  
X 

  

δ) Δθξνή ή δηαξξνή 

πδξαπιηθνχ πγξνχ. 

  
X 

  

Αλ επεξεάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

  
X 

1.1.8. χλδεζκνη (ξαθφξ) 

γηα ζχζηεκα 

πέδεζεο 

ξπκνπιθνχκελνπ 

(ειεθηξηθή ή 

πλεπκαηηθή 

ζχλδεζε) 

 

Απνζχλδεζε θαη 

επαλαζχλδεζε ηεο δεχμεο 

πέδεζεο κεηαμχ ηνπ 

έιθνληνο νρήκαηνο θαη ηνπ 

ξπκνπιθνπκέλνπ 

α) Διαηησκαηηθή ζηξφθηγγα 

δηαθνπήο ή βαιβίδα 

απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο. 

X 
    

Αλ επεξεάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

X 

β) Δπηζθαιήο ή αλεπαξθψο 

ζηεξεσκέλε ζηξφθηγγα 

δηαθνπήο ή βαιβίδα. 

X 
    

Αλ επεξεάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

X 

γ) Τπεξβνιηθέο δηαξξνέο. 
  

X 
  

Αλ επεξεάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

X 

δ) Γελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. 
  

X 
  

Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. X 

1.1.9. Γνρείν πίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο / 

απνηακίεπζεο 

ελέξγεηαο 

Μαθξνζθνπηθή α) Βιάβε, δηάβξσζε ή X 
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επηζεψξεζε δηαξξνέο δνρείνπ. 

νβαξή βιάβε δνρείνπ, 

δηάβξσζε ή δηαξξνέο. 

X 

β) Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

απνζηξάγγηζεο. 

  
X 

  

γ) Δπηζθαιήο ή αλεπαξθήο 

ζηεξέσζε ηνπ δνρείνπ. 

  
X 

  

1.1.10. χζηεκα 

ππνβνήζεζεο ηεο 

πέδεζεο 

(ζεξβνκεραληζκνί), 

θεληξηθφο θχιηλδξνο 

(πδξαπιηθά 

ζπζηήκαηα) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο, αλ είλαη 

δπλαηφλ. 

α) Διαηησκαηηθή ή 

αλαπνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεξβνκεραληζκνχ. 

  
X 

  

Αλ δελ ιεηηνπξγεί. X 

β) Διαηησκαηηθφο θεληξηθφο 

θχιηλδξνο, αιιά ιεηηνπξγεί 

αθφκε ε πέδε. 

  
X 

  

Βιάβε ή δηαξξνή θεληξηθνχ 

θπιίλδξνπ. 

X 

γ) Δπηζθαιήο θεληξηθφο 

θχιηλδξνο, αιιά ιεηηνπξγεί 

αθφκε ε πέδε. 

  
X 

  

Δπηζθαιήο θεληξηθφο 

θχιηλδξνο. 

X 

δ) Αλεπαξθήο πνζφηεηα 

πγξνχ πέδεζεο, θάησ ηεο 

ειάρηζηεο έλδεημεο. 

X 
    

Πνζφηεηα πγξνχ πέδεζεο 

ζεκαληηθά θάησ ηεο 

ειάρηζηεο έλδεημεο. 

X 
  

Γελ θαίλεηαη πγξφ 

πέδεζεο. 

  
X 

ε) Γελ ππάξρεη θάιπκκα ζην 

δνρείν ηνπ θεληξηθνχ 

θπιίλδξνπ. 

X 
    

ζη) Ζ ελδεηθηηθή ιπρλία πγξνχ 

πέδεζεο παξακέλεη 

ζπλερψο αλακκέλε ή είλαη 

ειαηησκαηηθή. 

X 
    

δ) Γελ ιεηηνπξγεί άξηηα ε 

δηάηαμε πξνεηδνπνίεζεο 

γηα πηψζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 

πγξνχ πέδεζεο. 

X 
    

1.1.11. Άθακπηνη 

ζσιήλεο 

ζπζηήκαηνο 

πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο, αλ είλαη 

δπλαηφλ. 

α) εκαληηθφο θίλδπλνο 

βιάβεο ή ζξαχζεο. 

    
X 

β) Γηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή 

ζπλδέζεηο (ζπζηήκαηα 

πέδεζεο κε πεπηεζκέλν 

αέξα). 

  
X 

  

Γηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή 

ζπλδέζεηο (πδξαπιηθά 

ζπζηήκαηα πέδεζεο). 

X 
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γ) Βιάβεο ή ππεξβνιηθή 

δηάβξσζε ζσιήλσλ. 

  
X 

  

Γπζκελήο επηξξνή ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο πέδεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ εκπινθή ή 

άκεζν θίλδπλν δηαξξνήο. 

X 

δ) Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε 

ζσιήλσλ. 

X 
    

Κίλδπλνο βιάβεο. X 

1.1.12. Δχθακπηνη 

ζσιήλεο 

ζπζηήκαηνο 

πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο, αλ είλαη 

δπλαηφλ. 

α) εκαληηθφο θίλδπλνο 

βιάβεο ή ζξαχζεο. 

    
X 

β) Βιάβε, ζεκεία ηξηβήο, 

ζπζηξνθή ή αλεπαξθέο 

κήθνο ησλ εχθακπησλ 

ζσιήλσλ. 

X 
    

Βιάβε, ζεκεία ηξηβήο ησλ 

εχθακπησλ ζσιήλσλ 

X 

γ) Γηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή 

ζπλδέζεηο (ζπζηήκαηα 

πέδεζεο κε πεπηεζκέλν 

αέξα). 

  
X 

  

Γηαξξνέο απφ ζσιήλεο ή 

ζπλδέζεηο (πδξαπιηθά 

ζπζηήκαηα πέδεζεο). 

  
X 

δ) Τπεξβνιηθή δηφγθσζε ησλ 

ζσιήλσλ φηαλ ηίζεληαη ππφ 

πίεζε. 

  
X 

  

Βιάβε θνξδνληνχ. X 

ε) Πνξψδεηο εχθακπηνη 

ζσιήλεο. 

  
X 

  

1.1.13. Παξεκβχζκαηα 

θξέλσλ 

 

Μαθξνζθνπηθή 

επηζεψξεζε 

α) Δπελδχζεηο ή ηαθάθηα 

ππεξβνιηθά θζαξκέλα 

(ζηελ ειάρηζηε έλδεημε). 

  
X 

  

Δπελδχζεηο ή ηαθάθηα 

ππεξβνιηθά θζαξκέλα 

(ειάρηζηε έλδεημε κε 

νξαηή). 

X 

β) Λεξσκέλεο επελδχζεηο ή 

ηαθάθηα (ιάδηα, γξάζν 

θ.ιπ.). 

  
X 

  

Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. X 

γ) Λείπνπλ επελδχζεηο ή 

ηαθάθηα ή είλαη ιάζνο 

ηνπνζεηεκέλα. 

    
X 

1.1.14. Σχκπαλα 

(ηακπνχξα), 

δηζθφθξελα 

 

Μαθξνζθνπηθή 

επηζεψξεζε 

α) Σχκπαλν ή δίζθνο 

θζαξκέλα. 

  
X 

  

Σχκπαλν (ηακπνχξν) ή 

δίζθνο ππεξβνιηθά 

δηαβξσκέλα ή ραξαγκέλα ή 

ξαγηζκέλα, επηζθαιή ή 

X 
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ζπαζκέλα. 

β) Σχκπαλα ή δίζθνη 

ιεξσκέλνη (ιάδηα, γξάζν 

θ.ιπ.). 

  
X 

  

Έρνπλ επεξεαζηεί ζνβαξά 

νη επηδφζεηο ηεο πέδεζεο 

X 

γ) Λείπεη ηχκπαλν ή δίζθνο 
    

X 

δ) Δπηζθαιήο ζηεξέσζε ηεο 

πιάθαο ζηήξημεο. 

  
X 

  

1.1.15. Καιψδηα 

(ζπξκαηφζρνηλα, 

ξάβδνη, κνρινί, 

ζπλδέζεηο 

ζπζηήκαηνο 

πέδεζεο) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο, αλ είλαη 

δπλαηφλ. 

α) πξκαηφζρνηλα θζαξκέλα 

ή κπιεγκέλα. 

  
X 

  

Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο. X 

β) Τπεξβνιηθή θζνξά ή 

δηάβξσζε απηψλ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

  
X 

  

Έρνπλ ζηγεί νη επηδφζεηο 

ηεο πέδεζεο. 

X 

γ) Δπηζθαιέο ζπξκαηφζρνηλν, 

ξάβδνο ή ζχλδεζε. 

  
X 

  

δ) Διαηησκαηηθφο νδεγφο 

ζπξκαηφζρνηλσλ. 

  
X 

  

ε) Πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία 

θίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πέδεζεο. 

  
X 

  

ζη) Αθχζηθε κεηαηφπηζε ησλ 

κνριψλ/ζπλδέζεσλ, 

ελδεηθηηθή θαθήο ξχζκηζεο 

ή ππεξβνιηθήο θζνξάο. 

  
X 

  

1.1.16. Κχιηλδξνη πέδεζεο 

(πεξηιακβάλνληαη 

ηα ζπζηήκαηα 

πέδεζεο κε 

ειαηήξηα θαη 

πδξαπιηθνί 

θχιηλδξνη) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο, αλ είλαη 

δπλαηφλ. 

α) Κχιηλδξνη πέδεζεο κε 

ξσγκέο ή βιάβεο. 

  
X 

  

Έρνπλ επεξεαζηεί νη 

επηδφζεηο ηεο πέδεζεο. 

X 

β) Γηαξξνέο απφ θχιηλδξν 

πέδεζεο. 

  
X 

  

Έρνπλ επεξεαζηεί νη 

επηδφζεηο ηεο πέδεζεο. 

X 

γ) Δπηζθαιήο ή αλεπαξθψο 

ζηεξεσκέλνο θχιηλδξνο 

πέδεζεο. 

  
X 

  

Έρνπλ επεξεαζηεί νη 

επηδφζεηο ηεο πέδεζεο. 

X 

δ) Τπεξβνιηθά δηαβξσκέλνο 

θχιηλδξνο πέδεζεο. 

  
X 

  

Πηζαλφλ λα ξαγίζεη. X 

ε) Αλεπαξθήο ή ππεξβνιηθή 

δηαδξνκή ηνπ εκβφινπ 

ιεηηνπξγίαο ή ηεο 

  
X 
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κεκβξάλεο. 

Με νξζή ιεηηνπξγία πέδεο 

(αλεπαξθήο ειεχζεξε 

κεηαηφπηζε). 

X 

ζη) Δίλαη θζαξκέλν ην θάιπκκα 

πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε. 

X 
    

Λείπεη ή είλαη ππεξβνιηθά 

θζαξκέλν ην θάιπκκα 

πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε. 

X 

1.1.17. Βαιβίδα 

απηφκαηεο 

πξνζαξκνγήο ηεο 

πέδεζεο ζην 

θνξηίν 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ελφζσ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

πέδεζεο, αλ είλαη 

δπλαηφλ. 

α) Διαηησκαηηθή ζχλδεζε. 
  

X 
  

β) Δζθαικέλε ξχζκηζε 

ζχλδεζεο. 

  
X 

  

γ) Βαιβίδα «θνιιεκέλε» ή 

εθηφο ιεηηνπξγίαο 

(ιεηηνπξγία ABS). 

  
X 

  

Βαιβίδα «θνιιεκέλε» ή 

εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

X 

δ) Λείπεη ε βαιβίδα (εάλ 

απαηηείηαη). 

    
X 

ε) Λείπεη ε πηλαθίδα 

δεδνκέλσλ. 

X 
    

ζη) 
Γεδνκέλα δπζαλάγλσζηα ή 

δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο 1 

X 
    

1.1.18. Απηφκαηνη-

έθθεληξνη κνρινί 

ξχζκηζεο θαη 

δείθηεο 

 

Μαθξνζθνπηθή 

επηζεψξεζε 

α) Ο κνριφο ξχζκηζεο έρεη 

βιάβε, έρεη «θνιιήζεη» ή 

παξνπζηάδεη αθχζηθε 

κεηαηφπηζε, ππεξβνιηθή 

θζνξά ή εζθαικέλε 

ξχζκηζε. 

  
X 

  

β) Διαηησκαηηθφο κνριφο 

ξχζκηζεο. 

  
X 

  

γ) Δζθαικέλε εγθαηάζηαζε ή 

αληηθαηάζηαζε. 

  
X 

  

1.1.19. χζηεκα 

ζπλερνχο 

πέδεζεο (φηαλ 

ππάξρεη ή 

απαηηείηαη) 

 

Μαθξνζθνπηθή 

επηζεψξεζε 

α) Δπηζθαιείο ζπλδέζεηο ή 

ζηεξεψζεηο. 

X 
    

Αλ επεξεάδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

X 

β) Σν ζχζηεκα πξνθαλψο 

είλαη ειαηησκαηηθφ ή ιείπεη. 

  
X 

  

1.1.20. Απηφκαηε 

ιεηηνπξγία πεδψλ 

ξπκνπιθνπκέλνπ 

 

Απνζχλδεζε δεχμεο 

πέδεζεο κεηαμχ ηνπ 

έιθνληνο νρήκαηνο θαη ηνπ 

ξπκνπιθνπκέλνπ 

Ζ πέδε ξπκνπιθνπκέλνπ δελ 

ελεξγνπνηείηαη απηνκάησο φηαλ 

απνζπλδέεηαη ε δεχμε. 

    
X 

1.1.21. Οιφθιεξν ην 

ζχζηεκα 

πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Δμσηεξηθέο βιάβεο ή 

ππεξβνιηθή δηάβξσζε 

άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (π.ρ. αληιία 

αληηςπθηηθνχ, μεξαληήξαο 

αέξα θ.ιπ.) θαηά ηξφπν 

πνπ επεξεάδεηαη δπζκελψο 

  
X 
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ην ζχζηεκα πέδεζεο. 

Έρνπλ ζηγεί νη επηδφζεηο 

ηεο πέδεζεο. 

X 

β) Τπεξβνιηθή δηαξξνή αέξα 

ή αληηςπθηηθνχ. 

X 
    

Με νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

X 

γ) Δπηζθαιήο ή αθαηάιιειε 

ζηεξέσζε νπνηνπδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ. 

  
X 

  

δ) 
Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε 

νπνηνπδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθνχ 

ζηνηρείνπ 3. 

  
X 

  

Έρνπλ επεξεαζηεί νη 

επηδφζεηο ηεο πέδεζεο. 

X 

1.1.22. πλδέζεηο 

δηελέξγεηαο 

δνθηκψλ (φηαλ 

έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ή 

απαηηνχληαη) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε Λείπνπλ. 
  

X 
  

1.1.23. Πέδε αδξαλείαο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Αλεπαξθήο απφδνζε. 
  

X 
  

1.2.   Δπηδφζεηο θαη απφδνζε θχξηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

1.2.1. Δπηδφζεηο 

(E) 

 

Καηά ηε δνθηκή ζε κεραλή 

δνθηκήο πέδεζεο, 

απμάλεηαη ζηαδηαθά ε 

πέδεζε κέρξη ηε κέγηζηε 

δχλακε. 

α) Αλεπαξθήο δχλακε 

πέδεζεο ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο. 

  
X 

  

Έιιεηςε πέδεζεο ζε έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο. 

X 

β) Ζ δχλακε πέδεζεο ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξνρφ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην 70 % ηεο 

κέγηζηεο δχλακεο πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζε άιιν 

ηξνρφ ηνπ ίδηνπ άμνλα. Με 

βαζκηαία κεηαβνιή ηεο 

δχλακεο πέδεζεο 

(απφηνκε εκπινθή). 

  
X 

  

Ζ δχλακε πέδεζεο ζε 

νπνηνδήπνηε ηξνρφ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην 50 % ηεο 

κέγηζηεο δχλακεο πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζε άιιν 

ηξνρφ ηνπ ηδίνπ άμνλα γηα 

θηλεηήξηνπο ηξνρνχο. 

X 

γ) Με βαζκηαία κεηαβνιή ηεο 

δχλακεο πέδεζεο 

(απφηνκε εκπινθή). 

  
X 

  

δ) Αλψκαιε πζηέξεζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο πέδεζεο ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξνρφ. 

  
X 

  

ε) Τπέξκεηξε δηαθχκαλζε ηεο 
  

X 
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δχλακεο πέδεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα πιήξνπο 

πεξηζηξνθήο ηξνρνχ. 

1.2.2. Απφδνζε 

(E) 

 

Γνθηκή ζε κεραλή δνθηκήο 

πέδεζεο κε ην βάξνο πνπ 

ππνβιήζεθε ή, εάλ δελ 

είλαη δπλαηφλ γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο, δνθηκή 

ζε νδφ κε ρξήζε 

θαηαγξαθηθνχ 

επηβξαδπλζηφκεηξνπ (1) 

Γελ επηηπγράλεηαη ηνπιάρηζηνλ ε 

αθφινπζε ειάρηζηε ηηκή (2): 
      

Καηεγνξίεο M1, M2 θαη M3: 

50 % (3) 

X 
  

Καηεγνξία N1: 45 % 
    

Καηεγνξίεο N2 θαη N3: 43 % (4) 
    

Καηεγνξίεο O3 θαη O4: 40 % (5) 
    

Πνζνζηφ θάησ ηνπ 50 % ησλ 

αλσηέξσ ηηκψλ. 

  
X 

1.3.1. Δπηδφζεηο 

(E) 

 

Δάλ ην βνεζεηηθφ 

ζχζηεκα πέδεζεο είλαη 

μερσξηζηφ απφ ην θχξην 

ζχζηεκα πέδεζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην 

ζεκείν 1.2.1. 

α) Αλεπαξθήο δχλακε 

πέδεζεο ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο. 

  
X 

  

Έιιεηςε πέδεζεο ζε έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο. 

X 

β) Ζ δχλακε πέδεζεο ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξνρφ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην 70 % ηεο 

κέγηζηεο δχλακεο πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζε άιινλ 

ηξνρφ ηνπ ίδηνπ άμνλα. Με 

βαζκηαία κεηαβνιή ηεο 

δχλακεο πέδεζεο 

(απφηνκε εκπινθή). 

  
X 

  

Ζ δχλακε πέδεζεο ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξνρφ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην 50 % ηεο 

κέγηζηεο δχλακεο πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζε άιινλ 

ηξνρφ ηνπ ίδηνπ άμνλα γηα 

θηλεηήξηνπο ηξνρνχο. 

X 

γ) Με βαζκηαία κεηαβνιή ηεο 

δχλακεο πέδεζεο 

(απφηνκε εκπινθή). 

  
X 

  

1.3.2. Απφδνζε 

(E) 

 

Δάλ ην βνεζεηηθφ 

ζχζηεκα πέδεζεο είλαη 

μερσξηζηφ απφ ην θχξην 

ζχζηεκα πέδεζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην 

ζεκείν 1.2.2. 

Ζ δχλακε πέδεζεο είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην 50 % (6) ηεο 

απαηηνπκέλεο επίδνζεο ηνπ 

θχξηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 

πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν 1.2.2 

γηα ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε 

κάδα. 

  
X 

  

Κάησ ηνπ 50 % ησλ αλσηέξσ 

ηηκψλ πέδεζεο πνπ 

επηηπγράλνληαη σο πξνο ηε κάδα 

ηνπ νρήκαηνο θαηά ηνλ έιεγρν. 

X 

1.4.   Δπηδφζεηο θαη απφδνζε ηεο πέδεο ζηάζκεπζεο 

1.4.1. Δπηδφζεηο 

(E) 

 

Δλεξγνπνίεζε ηεο πέδεο 

ζε κεραλή ζηαηηθήο 

δνθηκήο πέδεζεο. 

Ζ πέδε δελ επελεξγεί ζε κία 

πιεπξά ή, θαηά ηε δνθηκή ζε 

νδφ, ην φρεκα παξεθθιίλεη 

ππέξκεηξα απφ ηελ επζεία 

πνξεία. 

  
X 

  

Κάησ ηνπ 50 % ηεο ηηκψλ 

πέδεζεο ηνπ ζεκείνπ 1.4.2 πνπ 

X 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr1-L_2014127EL.01015101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr2-L_2014127EL.01015101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr3-L_2014127EL.01015101-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr4-L_2014127EL.01015101-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr5-L_2014127EL.01015101-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr6-L_2014127EL.01015101-E0006
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επηηπγράλνληαη σο πξνο ηε κάδα 

ηνπ νρήκαηνο θαηά ηνλ έιεγρν. 

1.4.2. Απφδνζε 

(E) 

 

Γνθηκή ζε κεραλή 

ζηαηηθήο δνθηκήο 

πέδεζεο. Δάλ δελ είλαη 

δπλαηφλ, δνθηκή ζε νδφ κε 

ρξήζε κε θαηαγξαθηθνχ ή 

θαηαγξαθηθνχ 

επηβξαδπλζηνκέηξνπ. 

Γελ πξνθχπηεη ν ειάρηζηνο γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ 

ιφγνο πέδεζεο 16 % ζε ζρέζε 

κε ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε 

κάδα ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, 12 % 

ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ζπλδπαζκέλε 

κάδα ηνπ νρήκαηνο, φπνηνο είλαη 

ν κεγαιχηεξνο. 

  
X 

  

Κάησ ηνπ 50 % ησλ αλσηέξσ 

ιφγσλ πέδεζεο πνπ 

επηηπγράλνληαη σο πξνο ηε κάδα 

ηνπ νρήκαηνο θαηά ηνλ έιεγρν. 

X 

1.5. Δπηδφζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπλερνχο 

πέδεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη, 

εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, 

δνθηκή θαηά πφζνλ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

α) Ζ απφδνζε ηεο πέδεζεο 

δελ κεηαβάιιεηαη 

πξννδεπηηθά (δελ 

εθαξκφδεηαη ζε ζπζηήκαηα 

πέδεζεο κε αλάζρεζε ησλ 

θαπζαεξίσλ). 

  
X 

  

β) Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί. 
  

X 
  

1.6. χζηεκα 

αληηεκπινθήο ησλ 

ηξνρψλ θαηά ηελ 

πέδεζε (ABS) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ηεο δηάηαμεο 

πξνεηδνπνίεζεο θαη/ή 

ρξήζε ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ. 

α) Διαηησκαηηθή δηάηαμε 

πξνεηδνπνίεζεο. 

  
X 

  

β) ηε δηάηαμε 

πξνεηδνπνίεζεο εκθαίλεηαη 

θαθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο EBS. 

  
X 

  

γ) Λείπνπλ ή έρνπλ βιάβεο νη 

αηζζεηήξεο ζηξνθψλ 

ηξνρνχ. 

  
X 

  

δ) Βιάβεο ζηελ θαισδίσζε. 
  

X 
  

ε) Λείπνπλ ή έρνπλ βιάβε 

άιια θαηαζθεπαζηηθά 

ζηνηρεία. 

  
X 

  

ζη) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ. 

  
X 

  

1.7. Ζιεθηξνληθφ χζηεκα 

Πέδεζεο (EBS) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ηεο δηάηαμεο 

πξνεηδνπνίεζεο θαη/ή 

ρξήζε ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ 

α) Διαηησκαηηθή δηάηαμε 

πξνεηδνπνίεζεο. 

  
X 

  

β) ηε δηάηαμε 

πξνεηδνπνίεζεο εκθαίλεηαη 

θαθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο EBS. 

  
X 

  

γ) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησ. 

  
X 

  

δ) Αζπκβίβαζηε ή ειιείπνπζα 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ 

έιθνληνο νρήκαηνο θαη ηνπ 

ξπκνπιθνπκέλνπ. 

    
X 

1.8. Τγξφ θξέλσλ 
Μαθξνζθνπηθή Αιινίσζε ή ίδεκα ζην πγξφ 

  
X 
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επηζεψξεζε θξέλσλ. 

Άκεζνο θίλδπλνο αζηνρίαο. X 

2.   ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

2.1.   Μεραληθή θαηάζηαζε 

2.1.1. Καηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

δηεχζπλζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο 

ελφζσ ζηξέθεηαη ην ηηκφλη 

α) ηξεβισκέλε άηξαθηνο ηνπ 

αηέξκνλνο θνριία ή 

θζαξκέλεο απιαθψζεηο. 

  
X 

  

Με νξζή ιεηηνπξγία. X 

β) Τπέξκεηξε θζνξά ηεο 

αηξάθηνπ ηνπ αηέξκνλνο 

θνριία. 

  
X 

  

Με νξζή ιεηηνπξγία. X 

γ) Τπέξκεηξε κεηαηφπηζε ηεο 

αηξάθηνπ ηνπ αηέξκνλνο 

θνριία. 

  
X 

  

Με νξζή ιεηηνπξγία. X 

δ) Γηαξξνή. 
  

X 
  

ρεκαηηζκφο ζηαγνληδίσλ. X 

2.1.2. ηεξέσζε ηνπ 

θηβσηίνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

δηεχζπλζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο 

ζηεξέσζεο ηνπ θηβσηίνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηεχζπλζεο ζην πιαίζην 

ελφζσ ην ηηκφλη ζηξέθεηαη 

δεμηφζηξνθα θαη 

αξηζηεξφζηξνθα 

α) Σν θηβψηην ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηεχζπλζεο δελ είλαη ζσζηά 

ζηεξεσκέλν. 

  
X 

  

ηεξεψζεηο επηθίλδπλα 

ραιαξέο ή νξαηή ζρεηηθή 

κεηαηφπηζε ηνπ 

πιαηζίνπ/ακαμψκαηνο. 

X 

β) Έρνπλ δηεπξπλζεί νη νπέο 

ζηεξέσζεο ζην πιαίζην. 

  
X 

  

Δπεξεάδνληαη ζνβαξά νη 

ζηεξεψζεηο. 

X 

γ) Λείπνπλ ή είλαη ξαγηζκέλνη 

νη θνριίεο ζηεξέσζεο. 

  
X 

  

Δπεξεάδνληαη ζνβαξά νη 

ζηεξεψζεηο. 

X 

δ) Ραγηζκέλν θηβψηην ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 

  
X 

  

Με νξζή ζηαζεξφηεηα ή 

αζηάζεηα πεξηβιήκαηνο. 

X 

2.1.3. Καηάζηαζε ησλ 

ξάβδσλ 

δηεχζπλζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο 

θζνξάο, ησλ ξσγκψλ θαη 

ηεο αζθάιεηαο ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηεχζπλζεο ελφζσ ην 

ηηκφλη ζηξέθεηαη 

δεμηφζηξνθα θαη 

αξηζηεξφζηξνθα 

α) ρεηηθή κεηαηφπηζε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξέπεη λα 

επηδηνξζσζεί. 

  
X 

  

Τπέξκεηξε κεηαηφπηζε ή 

πηζαλφ ξάγηζκα. 

X 

β) Τπέξκεηξε θζνξά ησλ 

ζπλαξκνγψλ. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο X 
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ξαγίζκαηνο. 

γ) Ρσγκέο ή παξακφξθσζε 

νπνηνπδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ. 

  
X 

  

Με νξζή ιεηηνπξγία. X 

δ) Λείπνπλ δηαηάμεηο 

καλδάισζεο. 

  
X 

  

ε) Απεπζπγξάκκηζε κεηαμχ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

(π.ρ. θαηεπζπληήξηαο 

ξάβδνπ ή βξαρίνλα 

ζχλδεζεο ησλ 

πεξηζηξεθφκελσλ ηξνρψλ). 

  
X 

  

ζη) 
Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε 3. 

  
X 

  

Με νξζή ιεηηνπξγία. X 

δ) Καηεζηξακκέλν ή 

θζαξκέλν ην θάιπκκα 

πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε. 

X 
    

Λείπεη ή είλαη πνιχ 

θζαξκέλν ην θάιπκκα 

πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε. 

X 

2.1.4. Λεηηνπξγία ησλ 

ξάβδσλ 

δηεχζπλζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο 

θζνξάο, ησλ ξσγκψλ θαη 

ηεο αζθάιεηαο ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηεχζπλζεο ελφζσ ην 

ηηκφλη ζηξέθεηαη 

δεμηφζηξνθα θαη 

αξηζηεξφζηξνθα, κε ηνπο 

ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο λα 

επηθάζνληαη ζην έδαθνο 

θαη ηνλ θηλεηήξα λα 

ιεηηνπξγεί 

(ππνβνεζνχκελε 

δηεχζπλζε-

ζεξβνκεραληζκφο). 

α) Οη θηλνχκελεο ξάβδνη 

δηεχζπλζεο πξνζθξνχνπλ 

ζε ζηαζεξά ηκήκαηα ηνπ 

πιαηζίνπ. 

  
X 

  

β) Γελ ιεηηνπξγνχλ ή ιείπνπλ 

νη αλαζηνιείο (ζηνπ) ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 

  
X 

  

2.1.5. Τπνβνεζνχκελε 

δηεχζπλζε (ζεξβν-

κεραληζκφο) 

 

Διέγρεηαη ην ζχζηεκα 

δηεχζπλζεο γηα δηαξξνέο 

θαη ε ζηάζκε ζην δνρείν 

πδξαπιηθνχ πγξνχ (εάλ 

είλαη νξαηή). Δλψ νη 

ηξνρνί ηνπ νρήκαηνο 

επηθάζνληαη ζην έδαθνο 

θαη ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί, 

ειέγρεηαη θαηά πφζνλ 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

ππνβνήζεζεο ηεο 

δηεχζπλζεο. 

α) Γηαξξνή πγξνχ. 
  

X 
  

β) Αλεπαξθήο πνζφηεηα 

πγξνχ (θάησ ηεο ειάρηζηεο 

έλδεημεο). 

  
X 

  

Αλεπαξθέο δνρείν. X 

γ) Ο κεραληζκφο δελ 

ιεηηνπξγεί. 

  
X 

  

Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. X 

δ) παζκέλνο ή επηζθαιήο 

κεραληζκφο. 

  
X 

  

Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. X 

ε) Απεπζπγξάκκηζε ή 

πξνζθξνχζεηο κεηαμχ 

θαηαζθεπαζηηθψλ 

  
X 
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ζηνηρείσλ. 

Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. X 

ζη) 
Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε 3. 

  
X 

  

Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. X 

δ) Βιάβεο, ππέξκεηξε θζνξά 

θαισδίσλ / εχθακπησλ 

ζσιήλσλ. 

  
X 

  

Γελ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. X 

2.2.   Σηκφλη, θνιφλα δηεχζπλζεο θαη ηηκφλη νδήγεζεο δηθχθινπ 

2.2.1. Καηάζηαζε 

ηηκνληνχ 

 

Με ηνπο ηξνρνχο ηνπ 

νρήκαηνο ζην έδαθνο, 

αζθείηαη πίεζε θαη έιμε 

ζην ηηκφλη θαηά ηε θνξά 

ηεο θνιφλαο θαη πηέδεηαη 

ην ηηκφλη δηεχζπλζεο πξνο 

δηάθνξεο δηεπζχλζεηο 

θάζεηα ζηελ θνιφλα 

δηεχζπλζεο. Οπηηθή 

επηζεψξεζε ηνπ ηδφγνπ 

θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

ειαζηηθψλ ζπλδέζκσλ ή 

ησλ θαξδαληθψλ 

ζπλδέζκσλ. 

α) ρεηηθή κεηαηφπηζε κεηαμχ 

ηηκνληνχ θαη θνιφλαο είλαη 

ελδεηθηηθή ραιαξφηεηαο. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

ξαγίζκαηνο. 

X 

β) Λείπεη δηάηαμε αλάζρεζεο 

ζηελ πιήκλε ηνπ ηηκνληνχ. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

ξαγίζκαηνο. 

X 

γ) Θξαχζε ή ραιάξσζε ηεο 

πιήκλεο, ηεο ζηεθάλεο ή 

ησλ αθηηλψλ ηνπ ηηκνληνχ. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

απνζχλδεζεο. 

X 

δ) 
Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε 3. 

  
X 

  

2.2.2. Κνιφλα δηεχζπλζεο 

θαη απνζβεζηήξεο 

ζπζηήκαηνο 

δηεχζπλζεο 

 

Αζθείηαη πίεζε θαη έιμε 

ζην ηηκφλη θαηά ηε θνξά 

ηεο θνιφλαο θαη πηέδεηαη 

ην ηηκφλη δηεχζπλζεο πξνο 

δηάθνξεο δηεπζχλζεηο 

θάζεηα ζηελ θνιφλα 

δηεχζπλζεο. Οπηηθή 

επηζεψξεζε ηνπ ηδφγνπ 

θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

ειαζηηθψλ ζπλδέζκσλ ή 

ησλ θαξδαληθψλ 

ζπλδέζκσλ. 

α) Τπέξκεηξε πξνο πάλσ ή 

θάησ κεηαηφπηζε ηνπ 

θέληξνπ ηεο πιήκλεο ηνπ 

ηηκνληνχ. 

  
X 

  

β) Τπέξκεηξε αθηηληθή 

κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο 

ηεο θνιφλαο σο πξνο ηνλ 

άμνλα ηεο θνιφλαο. 

  
X 

  

γ) Φζαξκέλνο ειαζηηθφο 

ζχλδεζκνο. 

  
X 

  

δ) Διαηησκαηηθή ζηεξέσζε. 
  

X 
  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

απνζχλδεζεο 

  
X 

ε) 
Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε 3 

    
X 

2.3. Παίμηκν (ηδφγνο) 

ηηκνληνχ 

 

Με ηνλ θηλεηήξα λα 

ιεηηνπξγεί φηαλ πξφθεηηαη 

γηα φρεκα κε 

ππνβνεζνχκελε 

δηεχζπλζε θαη ηνπο 

ηξνρνχο ζε ζέζε επζείαο 

πνξείαο, ην ηηκφλη 

ζηξέθεηαη ειαθξά 

δεμηφζηξνθα θαη 

αξηζηεξφζηξνθα φζν ην 

δπλαηφλ ρσξίο λα 

Τπέξκεηξνο ειεχζεξνο ηδφγνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο νδήγεζεο (γηα 

παξάδεηγκα, ε κεηαηφπηζε ελφο 

ζεκείνπ ηεο ζηεθάλεο 

ππεξβαίλεη θαηά ην έλα πέκπην 

ηε δηάκεηξν ηνπ ηηκνληνχ) ή δελ 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 1. 

  
X 

  

Δπεξεάδεηαη ε αζθάιεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο. 

X 
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κεηαθηλεζνχλ νη ηξνρνί. 

Οπηηθή επηζεψξεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ειεχζεξεο 

θίλεζεο. 

2.4. 
Δπζπγξάκκηζε 

ηξνρψλ (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε Δκθαλήο απεπζπγξάκκηζε. X 
    

Με νξζή ε πνξεία ζε επζεία· 

δηαηαξαρή ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο 

θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

X 
  

2.5. Σξνρφο δνθνχ έιμεο 

δηεπζπλφκελνο απφ ην 

ξπκνπιθνχκελν 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή 

ρξήζε εηδηθά ξπζκηζκέλνπ 

ηδνγφκεηξνπ 

α) Διαθξά βιάβε ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ. 

  
X 

  

Καηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν κε 

ζνβαξή βιάβε ή 

ξαγηζκέλν. 

X 

β) Τπέξκεηξνο ηδφγνο. 
  

X 
  

Με νξζή ε πνξεία ζε 

επζεία· δηαηαξαρή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο 

θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

X 

γ) Διαηησκαηηθή ζηεξέσζε. 
  

X 
  

Έρνπλ επεξεαζηεί ζνβαξά 

νη ζηεξεψζεηο. 

X 

2.6. Ζιεθηξνληθά 

ππνβνεζνχκελε 

δηεχζπλζε (EPS) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ζπκβαηφηεηαο 

κεηαμχ ηεο γσλίαο 

ζηξνθήο ηνπ ηηκνληνχ θαη 

ηεο γσλίαο ησλ ηξνρψλ 

θαηά ηελ έλαξμε / δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηλεηήξα θαη/ή θαηά ηε 

ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ 

α) Ζ ιπρλία έλδεημεο 

δπζιεηηνπξγίαο 

(Malfunction Indicator 

Lamp, MIL) ηεο EPS δείρλεη 

θάζε αζηνρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

  
X 

  

β) Ζ ππνβνεζνχκελε 

δηεχζπλζε δελ ιεηηνπξγεί. 

  
X 

  

γ) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ. 

  
X 

  

3.   ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ 

3.1. Οπηηθφ πεδίν 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε απφ 

ην θάζηζκα νδεγνχ 

Δκπφδην ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ 

νδεγνχ, πνπ επεξεάδεη 

νπζησδψο ηελ εκπξφζζηα θαη 

ηελ πιεπξηθή νξαηφηεηα. (εθηφο 

ηεο επηθάλεηαο θαζαξηζκνχ ησλ 

παινθαζαξηζηήξσλ). 

X 
    

Βιάβε εληφο ηεο επηθάλεηαο 

θαζαξηζκνχ ησλ 

παινθαζαξηζηήξσλ ή κε νξαηά 

ηα εμσηεξηθά θάηνπηξα. 

X 

3.2. Καηάζηαζε 

παινπηλάθσλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Ραγηζκέλνο ή 

απνρξσκαηηζκέλνο 

παινπίλαθαο ή δηαθαλέο 

θχιιν (εάλ επηηξέπεηαη) 

(εθηφο ηεο επηθάλεηαο 

θαζαξηζκνχ ησλ 

παινθαζαξηζηήξσλ). 

X 
    

Βιάβε εληφο ηεο επηθάλεηαο 

θαζαξηζκνχ ησλ 

παινθαζαξηζηήξσλ ή κε 

X 
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νξαηά ηα εμσηεξηθά 

θάηνπηξα. 

β) 
Ταινπίλαθαο ή δηαθαλέο 

θχιιν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

αλαθιαζηηθψλ ή 

ρξσκαηηζκέλσλ πκελίσλ) 

δελ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ 

απαηηήζεσλ 1 (εθηφο ηεο 

επηθάλεηαο θαζαξηζκνχ 

ησλ παινθαζαξηζηήξσλ). 

X 
    

Βιάβε εληφο ηεο επηθάλεηαο 

θαζαξηζκνχ ησλ 

παινθαζαξηζηήξσλ ή κε 

νξαηά ηα εμσηεξηθά 

θάηνπηξα. 

X 

γ) Απαξάδεθηε ε θαηάζηαζε 

ηνπ παινπίλαθα ή ηνπ 

δηαθαλνχο θχιινπ. 

  
X 

  

Πνιχ θαθή νξαηφηεηα απφ 

ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα 

θαζαξηζκνχ ησλ 

παινθαζαξηζηήξσλ. 

X 

3.3. Κάηνπηξα νδήγεζεο ή 

νπηζζνζθνπηθέο 

δηαηάμεηο 

 

Μαθξνζθνπηθή 

επηζεψξεζε 

α) 
Κάηνπηξν νδήγεζεο ή 

νπηζζνζθνπηθή δηάηαμε 

ιείπεη ή δελ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζχκθσλα κε 

ηηο 

απαηηήζεηο 1(ηνπιάρηζηνλ 

δχν δηαηάμεηο νξαηφηεηαο 

πίζσ). 

X 
    

Ληγφηεξεο απφ δχν 

δηαηάμεηο νξαηφηεηαο πίζσ. 

X 

β) Διαθξά βιάβε ή ραιαξφ 

θάηνπηξν ή δηάηαμε. 

X 
    

Δθηφο ιεηηνπξγίαο, κε βαξηά 

βιάβε, ραιαξά ζηεξεσκέλν 

ή επηζθαιέο θάηνπηξν 

νδήγεζεο ή νπηζζνζθνπηθή 

δηάηαμε. 

X 

γ) Γελ θαιχπηεηαη ην 

απαξαίηεην νπηηθφ πεδίν. 

  
X 

  

3.4. Ταινθαζαξηζηήξεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Οη παινθαζαξηζηήξεο δελ 

ιεηηνπξγνχλ ή ιείπνπλ. 

  
X 

  

β) Διαηησκαηηθά ιάζηηρα 

παινθαζαξηζηήξσλ 

X 
    

Σα ιάζηηρα 

παινθαζαξηζηήξσλ ιείπνπλ 

ή είλαη εκθαλψο 

ειαηησκαηηθά. 

X 

3.5. Πίδαθεο θαζαξηζκνχ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Πίδαθεο θαζαξηζκνχ δελ 

ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά 

(ρσξίο πγξφ θαζαξηζκνχ αιιά ε 

αληιία λα ιεηηνπξγεί ή κε 

επζπγξακκηζκέλνο ν 

X 
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εθηνμεπηήξαο λεξνχ) 

Πίδαθεο θαζαξηζκνχ δελ 

ιεηηνπξγνχλ. 

X 

3.6. 
χζηεκα 

απνζάκβσζεο (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

χζηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο ή 

εκθαλψο ειαηησκαηηθφ. 

X 
    

4.   ΦΑΝΟΗ, ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΖΡΔ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

4.1.   Φαλνί πνξείαο 

4.1.1. Καηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Φσο/πεγή θσηφο 

ειαηησκαηηθφ ή ιείπεη 

(πνιιαπιά θψηα / πεγέο 

θσηφο· ζε πεξίπησζε LED, 

θάησ απφ 1/3 δελ 

ιεηηνπξγεί). 

X 
    

Έλα θσο / κία πεγή θσηφο· 

ζε πεξίπησζε LED, πνιχ 

θαθή νξαηφηεηα. 

X 

β) Διαθξά ειαηησκαηηθφ ην 

ζχζηεκα πξνβνιήο 

(αληαλαθιαζηήξαο θαη 

θαθφο). 

X 
    

Πνιχ ειαηησκαηηθφ ή ιείπεη 

ην ζχζηεκα πξνβνιήο 

(αλαθιαζηήξαο θαη θαθφο). 

X 

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 

ζηεξεσκέλνο. 

  
X 

  

4.1.2. Δπζπγξάκκηζε 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Φαλφο πνιχ 

απεπζπγξακκηζκέλνο. 

  
X 

  

β) Με νξζά ζηεξεσκέλε πεγή 

θσηφο. 

      

4.1.3. Γηαθφπηεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) 
Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1(αξηζκφο 

πξνβνιέσλ πνπ θσηίδνπλ 

ηαπηφρξνλα). 

X 
    

Τπέξκεηξε ε κέγηζηε 

επηηξεπφκελε θσηεηλφηεηα 

εκπξφο. 

X 

β) Γηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. 

  
X 

  

4.1.4. 
πκκφξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο 1 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) 
Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 

ζέζε, θσηεηλφηεηα ή 

ζήκαλζε δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο 1 

  
X 

  

β) Πξντφληα επί ηνπ θαθνχ ή 

ηεο πεγήο θσηφο εκθαλψο 

κεηψλνπλ ηε θσηεηλφηεηα ή 

κεηαβάιινπλ ην 

εθπεκπφκελν θσο. 

  
X 

  

γ) Αζπκβαηφηεηα κεηαμχ 

πεγήο θσηφο θαη θαλνχ. 

  
X 

  

4.1.5. Γηαηάμεηο 

νξηδνληίσζεο (φηαλ 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εάλ 

είλαη δπλαηφ 

α) Ζ δηάηαμε δελ ιεηηνπξγεί. 
  

X 
  

β) Γελ είλαη δπλαηφο ν 
  

X 
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είλαη ππνρξεσηηθέο) 

 

ρεηξηζκφο ηεο ρεηξνθίλεηεο 

δηάηαμεο απφ ηε ζέζε ηνπ 

νδεγνχ. 

4.1.6. Γηάηαμε 

θαζαξηζκνχ 

πξνβνιέσλ (φηαλ 

είλαη ππνρξεσηηθή) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εάλ 

είλαη δπλαηφ 

Ζ δηάηαμε δελ ιεηηνπξγεί. X 
    

Γηα ιάκπεο αεξίνπ. X 

4.2.   Δκπξφο θαη πίζσ θαλνί ζέζεο, θαλνί πιεπξηθήο ζήκαλζεο, θαη θαλνί φγθνπ θαη θαλνί πνξείαο εκέξαο 

4.2.1. Καηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή. 
  

X 
  

β) Διαηησκαηηθφο θαθφο. 
  

X 
  

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 

ζηεξεσκέλνο. 

X 
    

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

πηψζεο. 

X 

4.2.2. Γηαθφπηεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) 
Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

  
X 

  

Οη νπίζζηνη θαλνί ζέζεο θαη 

νη θαλνί πιεπξηθήο 

ζήκαλζεο κπνξνχλ λα 

ζβήλνπλ φηαλ είλαη 

αλακκέλνη νη θαλνί 

πνξείαο. 

X 

β) Γηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. 

  
X 

  

4.2.3. 
πκκφξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο 1 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) 
Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 

ζέζε, θσηεηλφηεηα ή 

ζήκαλζε δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Κφθθηλν θσο εκπξφο θαη 

ιεπθφ πίζσ· πνιχ 

κεησκέλε ε έληαζε ηνπ 

θσηφο. 

X 

β) Πξντφληα επί ηνπ θαθνχ ή 

ηεο πεγήο θσηφο εκθαλψο 

κεηψλνπλ ηε θσηεηλφηεηα ή 

κεηαβάιινπλ ην 

εθπεκπφκελν θσο. 

X 
    

Κφθθηλν θσο εκπξφο θαη 

ιεπθφ πίζσ· πνιχ 

κεησκέλε ε έληαζε ηνπ 

θσηφο. 

X 

4.3.   Φαλνί πέδεζεο 

4.3.1. Καηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 

(πνιιαπιή πεγή 

θσηηζκνχ· ζε πεξίπησζε 

LED κε θάησ ηνπ 1/3 εθηφο 

ιεηηνπξγίαο). 

X 
    

Μία πεγή θσηφο· ζε 

πεξίπησζε LED κε θάησ 

ησλ 2/3 ζε ιεηηνπξγία). 

X 
  

Κακία πεγή θσηφο δελ 

ιεηηνπξγεί 

  
X 
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β) Διαθξά ειαηησκαηηθφο 

θαθφο (θακία επίδξαζε ζην 

εθπεκπφκελν θσο). 

X 
    

Πνιχ ειαηησκαηηθφο θαθφο 

(επίπησζε ζην 

εθπεκπφκελν θσο). 

X 

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 

ζηεξεσκέλνο. 

X 
    

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

πηψζεο. 

X 

4.3.2. Γηαθφπηεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) 
Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Καζπζηεξεκέλε ιεηηνπξγία. X 

Κακία ιεηηνπξγία. 
  

X 

β) Γηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. 

  
X 

  

4.3.3. 
πκκφξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο 1. 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 

ζέζε, θσηεηλφηεηα ή ζήκαλζε 

δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 1 

X 
    

Λεπθφ θσο πίζσ· πνιχ 

κεησκέλε ε έληαζε ηνπ θσηφο. 

X 

4.4.   Φσηεηλνί δείθηεο θαηεχζπλζεο θαη θαλνί θηλδχλνπ (ζπλαγεξκφο) 

4.4.1. Καηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 

(πνιιαπιή πεγή 

θσηηζκνχ· ζε πεξίπησζε 

LED κε θάησ ηνπ 1/3 εθηφο 

ιεηηνπξγίαο). 

X 
    

Μία πεγή θσηφο· ζε 

πεξίπησζε LED κε θάησ 

ησλ 2/3 ζε ιεηηνπξγία). 

X 

β) Διαθξά ειαηησκαηηθφο 

θαθφο. (θακία επίδξαζε 

ζην εθπεκπφκελν θσο). 

X 
    

Πνιχ ειαηησκαηηθφο θαθφο 

(επίδξαζε ζην 

εθπεκπφκελν θσο). 

X 

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 

ζηεξεσκέλνο. 

X 
    

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

πηψζεο. 

X 

4.4.2. Γηαθφπηεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Κακία ιεηηνπξγία. X 

4.4.3. 
πκκφξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο 1 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 

ζέζε, θσηεηλφηεηα ή ζήκαλζε 

δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 1. 

  
X 

  

4.4.4. πρλφηεηα 

αλαιακπήο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Ζ ζπρλφηεηα αλαιακπήο δελ 

πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο 1(απφθιηζε ηεο 

ζπρλφηεηαο άλσ ηνπ 25 %). 

X 
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4.5.   Δκπξφο θαη πίζσ θαλνί νκίριεο 

4.5.1. Καηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 

(πνιιαπιή πεγή 

θσηηζκνχ· ζε πεξίπησζε 

LED κε θάησ ηνπ 1/3 εθηφο 

ιεηηνπξγίαο). 

X 
    

Μία πεγή θσηφο· ζε 

πεξίπησζε LED κε θάησ 

ησλ 2/3 ζε ιεηηνπξγία) 

X 

β) Διαθξά ειαηησκαηηθφο 

θαθφο (θακία επίδξαζε ζην 

εθπεκπφκελν θσο). 

X 
    

Πνιχ ειαηησκαηηθφο θαθφο 

(επίπησζε ζην 

εθπεκπφκελν θσο). 

X 

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 

ζηεξεσκέλνο. 

X 
    

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο λα 

πέζεη ή λα είλαη 

εθηπθισηηθφο γηα ηελ 

θπθινθνξία. 

X 

4.5.2 
Δπζπγξάκκηζε (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Δκπξφο θαλφο νκίριεο εθηφο 

νξηδφληηαο επζπγξάκκηζεο φηαλ 

ν θσηηζκφο έρεη γξακκή 

απνθνπήο (πνιχ ρακειή ε 

γξακκή απνθνπήο). 

X 
    

Ζ γξακκή απνθνπήο επάλσ 

απφ εθείλε ησλ θαλψλ πνξείαο 

θεθιηκέλεο αθηίλαο. 

X 

4.5.3. Γηαθφπηεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Γελ ιεηηνπξγεί. X 

4.5.4. 
πκκφξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο 1. 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) 
Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 

ζέζε, θσηεηλφηεηα ή 

ζήκαλζε δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

  
X 

  

β) 
Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

4.6.   Φαλνί νπηζζνπνξείαο 

4.6.1. Καηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή. X 
    

β) Διαηησκαηηθφο θαθφο. X 
    

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 

ζηεξεσκέλνο. 

X 
    

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

πηψζεο. 

X 

4.6.2. 
πκκφξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο 1 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) 
Φαλφο, εθπεκπφκελν θσο, 

ζέζε, θσηεηλφηεηα ή 

ζήκαλζε δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

  
X 

  

β) 
Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

  
X 
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4.6.3. Γηαθφπηεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Ο δηαθφπηεο δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Ο δηαθφπηεο ηνπ θαλνχ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ ηαρχηεηα 

φπηζζελ. 

X 

4.7.   Φαλφο ηεο πίζσ πηλαθίδαο θπθινθνξίαο 

4.7.1. Καηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Φαλφο εθπέκπεη απεπζείαο 

ή ιεπθφ θσο πξνο ηα πίζσ. 

X 
    

β) Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 

(πνιιαπιή πεγή θσηφο). 

X 
    

Πεγή θσηφο ειαηησκαηηθή 

(κία πεγή θσηφο). 

X 

γ) Φαλφο δελ είλαη αζθαιψο 

ζηεξεσκέλνο. 

X 
    

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

πηψζεο. 

X 

4.7.2. 
πκκφξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο 1 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 1. 

X 
    

4.8.   Αληαλαθιαζηήξεο, ζεκάλζεηο επδηαθξηηφηεηαο θαη πίζσ πηλαθίδεο ζήκαλζεο 

4.8.1. Καηάζηαζε 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) χζηεκα αληαλάθιαζεο 

ειαηησκαηηθφ ή κε βιάβε. 

X 
    

Καθή αληαλάθιαζε. X 

β) Αλαθιαζηήξαο κε 

αζθαιψο ζηεξεσκέλνο. 

X 
    

Πηζαλφηεηα πηψζεο. X 

4.8.2. 
πκκφξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο 1 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε 
Ζ δηάηαμε, ην αληαλαθιψκελν 

ρξψκα θαη ε ζέζε δελ πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο 1. 

  
X 

  

Λείπεη ή αληαλαθιά θφθθηλν 

ρξψκα εκπξφο ή ιεπθφ πίζσ. 

  
X 

4.9.   Τπνρξεσηηθέο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ 

4.9.1. Καηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Γελ ιεηηνπξγεί. X 
    

Γελ ιεηηνπξγεί γηα ηνλ θαλφ 

δηαζηαχξσζεο ή ηνλ πίζσ θαλφ 

νκίριεο. 

X 
  

4.9.2. 
πκκφξθσζε ζηηο 

απαηηήζεηο 1 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Γελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο 1. 
X 

    

4.10. Ζιεθηξνινγηθέο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ 

ξπκνπιθνχ θαη 

ξπκνπιθνπκέλνπ ή 

εκηξπκνπιθνπκέλνπ 

 

Οπηηθή εμέηαζε: εάλ είλαη 

δπλαηφ, ειέγρεηαη ε 

ζπλερήο ξνή ξεχκαηνο 

κέζσ ηεο ζχλδεζεο 

α) Γελ είλαη αζθαιψο 

ζηεξεσκέλα ηα ζηαζεξά 

θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. 

X 
    

Υαιαξφ έδξαλν. X 

β) Βιάβε ή θζνξά ηεο 

κφλσζεο. 

X 
    

Πηζαλή ε πξφθιεζε 

βξαρπθπθιψκαηνο. 

X 

γ) Γελ ιεηηνπξγνχλ άξηηα νη 

ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ηνπ 

ξπκνπιθνχκελνπ ή ηνπ 

  
X 
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ξπκνπιθνχ νρήκαηνο. 

Γελ ιεηηνπξγνχλ ηα θψηα 

πέδεζεο ηνπ 

ξπκνπιθνπκέλνπ. 

X 

4.11. Ζιεθηξνινγηθή 

θαισδίσζε 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε, θαη 

ζην δηακέξηζκα ηνπ 

θηλεηήξα (αλ ηζρχεη) 

α) Καισδίσζε επηζθαιήο ή 

αλεπαξθψο ζηεξεσκέλε. 

X 
    

Υαιαξή ζηεξέσζε, αηρκεξά 

άθξα, πηζαλή απνζχλδεζε. 

X 
  

Πηζαλή επαθή κε ζεξκά 

κέξε, πεξηζηξεθφκελα 

κέξε ή ην έδαθνο, 

απνζχλδεζε ζπλδέζεσλ 

(αληίζηνηρα κέξε πέδεζεο, 

ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο 

θίλεζεο). 

  
X 

β) Διαθξά θζαξκέλε 

θαισδίσζε. 

X 
    

Πνιχ θζαξκέλε 

θαισδίσζε. 

X 

Δμαηξεηηθά θζαξκέλε 

θαισδίσζε (αληίζηνηρα 

κέξε πέδεζεο, ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο). 

X 

γ) Βιάβε ή θζνξά ηεο 

κφλσζεο. 

X 
    

Πηζαλή ε πξφθιεζε 

βξαρπθπθιψκαηνο. 

X 
  

Άκεζνο θίλδπλνο 

ππξθαγηάο, δεκηνπξγία 

ζπηλζήξσλ. 

  
X 

4.12. 
Με ππνρξεσηηθνί 

θαλνί θαη 

νπηζζαλαθιαζηήξεο 

(X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) 
Φαλφο ή 

νπηζζαλαθιαζηήξαο δελ 

είλαη ηνπνζεηεκέλνο 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Δθπνκπή/αληαλάθιαζε 

θφθθηλνπ θσηφο εκπξφο ή 

ιεπθφ πίζσ. 

X 

β) 
Φαλφο δελ ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Αξηζκφο θαλψλ πνξείαο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ηαπηφρξνλα κε θσηεηλφηεηα 

πνπ ππεξβαίλεη ηελ 

επηηξεπφκελε· εθπνκπή 

θφθθηλνπ θσηφο εκπξφο ή 

ιεπθνχ πίζσ. 

X 

γ) Φαλφο/αληαλαθιαζηήξαο 

δελ είλαη αζθαιψο 

ζηεξεσκέλνο. 

X 
    

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

πηψζεο. 

X 



64 

 

  

4.13. πζζσξεπηήο(-έο) 

(κπαηαξία) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Δπηζθαιήο. X 
    

Με νξζή ζχλδεζε· πηζαλή 

ε πξφθιεζε 

βξαρπθπθιψκαηνο. 

X 

β) Γηαξξνή. X 
    

Γηαξξνή επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ 

X 

γ) Διαηησκαηηθφο δηαθφπηεο 

(εάλ απαηηείηαη). 

  
X 

  

δ) Διαηησκαηηθή αζθάιεηα 

δηαθνπήο ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο (εάλ 

απαηηείηαη). 

  
X 

  

ε) Αθαηάιιεινο εμαεξηζκφο 

(εάλ απαηηείηαη). 

  
X 

  

5.   ΑΞΟΝΔ, ΣΡΟΥΟΗ, ΔΛΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΑΡΣΖΖ 

5.1.  Άμνλεο 

5.1.1. Άμνλεο 

(+ E) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

ρξήζε εηδηθά ξπζκηζκέλνπ 

ηδνγφκεηξνπ, εθφζνλ 

ππάξρεη 

α) παζκέλνο ή 

παξακνξθσκέλνο άμνλαο. 

    
X 

β) Αλεπαξθήο ζηεξέσζε ζην 

φρεκα. 

  
X 

  

Γηαηαξαρή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο, κε νξζή 

ιεηηνπξγία: εθηελήο 

κεηαηφπηζε ζε ζρέζε κε ηα 

ζηαζεξά εμαξηήκαηα. 

X 

γ) 
Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε 3. 

  
X 

  

Γηαηαξαρή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο, κε νξζή 

ιεηηνπξγία, αλεπαξθήο 

ειεχζεξε απφζηαζε απφ 

άιια κέξε ηνπ νρήκαηνο ή 

απφ ην έδαθνο. 

X 

5.1.2. Αθξαμφληα 

(+ E) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

ρξήζε εηδηθά ξπζκηζκέλνπ 

ηδνγφκεηξνπ, εθφζνλ 

ππάξρεη. Αζθείηαη θάζεηε 

ή πιεπξηθή δχλακε ζε 

θάζε ηξνρφ θαη 

θαηαγξάθεηαη ην κέγεζνο 

ηεο κεηαηφπηζεο κεηαμχ 

ηεο δνθνχ ηνπ άμνλα θαη 

ηνπ αθξαμνλίνπ. 

α) παζκέλν εκηαμφλην. 
    

X 

β) Τπέξκεηξε θζνξά ηνπ 

πίξνπ θαη/ή ησλ δαθηπιίσλ 

ησλ εδξάλσλ αθξαμνλίνπ. 

  
X 

  

Πηζαλή ραιάξσζε· 

δηαηαξαρή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο 

θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

X 

γ) Τπέξκεηξε κεηαηφπηζε 

κεηαμχ αθξαμνλίνπ θαη 

δνθνχ ηνπ άμνλα. 

  
X 

  

Πηζαλή ραιάξσζε· 

δηαηαξαρή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο 

θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

X 

δ) Ο πίξνο αθξαμνλίνπ είλαη 

ραιαξσκέλνο ζηνλ άμνλα. 

  
X 
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Πηζαλή ραιάξσζε· 

δηαηαξαρή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο 

θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

X 

5.1.3. Έλζθαηξνη ηξηβείο 

(ξνπιεκάλ) 

(+ E) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε κε 

ρξήζε εηδηθά ξπζκηζκέλνπ 

ηδνγφκεηξνπ, εθφζνλ 

ππάξρεη. είεηαη απφηνκα 

ν ηξνρφο ή αζθείηαη 

πιεπξηθή δχλακε ζε θάζε 

ηξνρφ θαη θαηαγξάθεηαη ην 

κέγεζνο ηεο πξνο ηα άλσ 

κεηαηφπηζεο ηνπ ηξνρνχ 

σο πξνο ην αθξαμφλην. 

α) Τπέξκεηξνο ηδφγνο ηνπ 

έλζθαηξνπ ηξηβέα ηξνρνχ. 

  
X 

  

Γηαηαξαρή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο 

θαηεχζπλζεο πνξείαο·· 

θίλδπλνο πηψζεο. 

X 

β) Έλζθαηξνο ηξηβέαο πνιχ 

ζθηθηφο, έρεη «θνιιήζεη». 

  
X 

  

Κίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο· 

θίλδπλνο πηψζεο. 

X 

5.2.   Σξνρνί θαη ειαζηηθά 

5.2.1. Πιήκλε ηξνρνχ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Πεξηθφριηα (παμηκάδηα) ή 

θνριίεο (κπνπιφληα) 

ηξνρψλ ιείπνπλ ή έρνπλ 

ραιαξψζεη. 

  
X 

  

ηεξέσζε αλχπαξθηε ή 

ηφζν ραιαξή ψζηε 

επεξεάδεη πνιχ ζνβαξά 

ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

X 

β) Φζνξά ή βιάβε ηεο 

πιήκλεο. 

  
X 

  

Φζνξά ή βιάβε ηεο 

πιήκλεο πνπ θαζηζηά 

επηζθαιή ηε ζηεξέσζε ησλ 

ηξνρψλ. 

X 

5.2.2. Σαθνχληα 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ησλ 

δχν πιεπξψλ θάζε ηξνρνχ 

ελψ ην φρεκα είλαη πάλσ 

απφ θξεάηην ή 

αλπςσκέλν. 

α) Θξαχζε ή ειάηησκα 

ζπγθφιιεζεο. 

    
X 

β) Οη αζθαιηζηηθέο ζηεθάλεο 

δελ είλαη άξηηα 

ζπλαξκνινγεκέλεο ζηα 

ζψηξα (δάληεο). 

  
X 

  

Πηζαλφηεηα πηψζεο. X 

γ) Σξνρφο ζνβαξά 

παξακνξθσκέλνο ή 

θζαξκέλνο. 

  
X 

  

Δπηζθαιήο ζηεξέσζε ηεο 

πιήκλεο· επηζθαιήο 

ζηεξέσζε ηνπ ειαζηηθνχ. 

X 

δ) 
Σν κέγεζνο, ε ηερληθή 

ζρεδίαζε, ε ζπκβαηφηεηα ή 

ην είδνο ηνπ ηξνρνχ δελ 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 1 θαη 

επεξεάδεη ηελ νδηθή 

αζθάιεηα. 

  
X 

  

5.2.3. Διαζηηθά 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε φινπ 

ηνπ ηξνρνχ κε πεξηζηξνθή 

ηνπ νρήκαηνο εκπξφο θαη 

πίζσ. 

α) 
Σν κέγεζνο, ε ηθαλφηεηα 

θνξηίνπ ειαζηηθνχ, ην ζήκα 

έγθξηζεο ή ε θαηεγνξία 

ηαρχηεηαο ηνπ ειαζηηθνχ 

δελ πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο 1 θαη επεξεάδεη 

  
X 
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ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

Αλεπαξθήο ηθαλφηεηα 

θνξηίνπ ειαζηηθνχ ή 

θαηεγνξία ηαρχηεηαο γηα ηε 

ρξήζε ηνπ ειαζηηθνχ, ην 

ειαζηηθφ αγγίδεη άιια 

ζηαζεξά κέξε ηνπ 

νρήκαηνο θαζηζηψληαο 

επηζθαιή ηελ νδήγεζε. 

X 

β) Γηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο 

ειαζηηθά ζηνλ ίδην άμνλα ή 

ζε δίδπκνπο ηξνρνχο. 

  
X 

  

γ) Διαζηηθά δηαθνξεηηθήο 

[αθηηλσηήο 

(radial/δηαγψληαο)] δνκήο 

ζηνλ ίδην άμνλα. 

  
X 

  

δ) νβαξή βιάβε ή ηνκή ζε 

ειαζηηθφ. 

  
X 

  

Ληλφ νξαηφ ή θζαξκέλν. X 

ε) Δίλαη νξαηφο ν δείθηεο 

θζνξάο πέικαηνο 

ειαζηηθνχ. 

  
X 

  

Βάζνο ησλ απιαθψζεσλ 

πέικαηνο ειαζηηθνχ δελ 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 1. 

X 

ζη) Διαζηηθφ ηξίβεηαη ζε άιια 

θαηαζθεπαζηηθά κέξε. 

(εχθακπηεο δηαηάμεηο θαηά 

ηεο εθηφμεπζεο 

ζηαγνληδίσλ) 

X 
    

Διαζηηθφ ηξίβεηαη ζε άιια 

θαηαζθεπαζηηθά κέξε (δελ 

επεξεάδεηαη ε αζθαιήο 

νδήγεζε) 

X 

δ) 
Διαζηηθά κε 

επαλαραξαγκέλεο 

απιαθψζεηο ηα νπνία δελ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 1. 

  
X 

  

Φζαξκέλε πξνζηαηεπηηθή 

επίζηξσζε ηνπ ιηλνχ. 

X 

5.3.   χζηεκα αλάξηεζεο 

5.3.1. Διαηήξηα θαη 

ζηαζεξνπνηεηήο 

(+ E) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε κε ηε 

ρξήζε εηδηθά ξπζκηζκέλνπ 

ηδνγφκεηξνπ, εθφζνλ 

ππάξρεη 

α) Δπηζθαιήο ζηεξέσζε ησλ 

ειαηεξίσλ ζην πιαίζην ή ζε 

άμνλα. 

  
X 

  

Οξαηή ζρεηηθή 

κεηαηφπηζε.νβαξή 

ραιάξσζε ησλ 

ζηεξεψζεσλ. 

X 

(b) Βιάβε ή ζξαχζε κέξνπο 

ειαηεξίνπ. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξή θζνξά ηνπ 

θχξηνπ ειάζκαηνο 

ειαηεξίνπ ή πξφζζεησλ 

ειαηεξίσλ. 

X 
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γ) Διαηήξην ιείπεη. 
  

X 
  

Πνιχ ζνβαξή θζνξά ηνπ 

θχξηνπ ειάζκαηνο 

ειαηεξίνπ ή πξφζζεησλ 

ειαηεξίσλ. 

X 

δ) 
Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε 3. 

  
X 

  

Αλεπαξθήο ειεχζεξε 

απφζηαζε απφ άιια κέξε 

ηνπ νρήκαηνο· εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ην ζχζηεκα 

ειαηεξίσλ. 

X 

5.3.2. Απνζβεζηήξεο 

θξαδαζκψλ 

(ακνξηηζέξ) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Δπηζθαιήο ζηεξέσζε ησλ 

απνζβεζηήξσλ 

θξαδαζκψλ ζην πιαίζην ή 

ζε άμνλα. 

X 
    

Υαιαξνί νη απνζβεζηήξεο 

θξαδαζκψλ. 

  
X 

β) Βιάβε απνζβεζηήξσλ 

θξαδαζκψλ, ελδεηθηηθή 

ζνβαξήο δηαξξνήο ή θαθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

  
X 

  

γ) Λείπεη απνζβεζηήξαο 

θξαδαζκψλ. 

  
X 

  

5.3.3. σιήλεο ξνπήο, 

ζηξεπηηθέο ξάβδνη, 

αλαξηήζεηο 

wishbone θαη 

βξαρίνλεο 

αλάξηεζεο 

(+ E) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε κε ηε 

ρξήζε εηδηθά ξπζκηζκέλνπ 

ηδνγφκεηξνπ, εθφζνλ 

ππάξρεη 

α) Δπηζθαιήο ζηεξέσζε 

θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ 

ζην πιαίζην ή ζε άμνλα. 

  
X 

  

Πηζαλή ραιάξσζε· 

δηαηαξαρή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο 

θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

X 

β) Βιάβε ή ππέξκεηξε 

δηάβξσζε θαηαζθεπαζηηθνχ 

ζηνηρείνπ. 

  
X 

  

Διιηπήο ζηαζεξφηεηα 

θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ 

ή ζξαχζε ηνπ. 

X 

γ) 
Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε 3. 

  
X 

  

Αλεπαξθήο ειεχζεξε 

απφζηαζε απφ άιια κέξε 

ηνπ νρήκαηνο· εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ην ζχζηεκα. 

X 

5.3.4. χλδεζκνη 

αλάξηεζεο 

(+ E) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

ρξήζε εηδηθά ξπζκηζκέλνπ 

ηδνγφκεηξνπ, εθφζνλ 

ππάξρεη 

α) Τπέξκεηξε θζνξά πίξνπ 

ή/θαη ησλ δαθηπιίσλ ησλ 

εδξάλσλ ή ησλ ζπλδέζκσλ 

αλάξηεζεο. 

  
X 

  

Πηζαλή ραιάξσζε· 

δηαηαξαρή ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο 

θαηεχζπλζεο πνξείαο. 

X 

β) νβαξή θζνξά ηνπ 

θαιχκκαηνο πξνζηαζίαο 

απφ ηε ζθφλε. 

X 
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Λείπεη ή είλαη 

θαηεζηξακκέλν ην θάιπκκα 

πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε. 

  
X 

5.3.5. Αεξαλάξηεζε 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) χζηεκα δελ ιεηηνπξγεί. 
    

X 

β) Βιάβε, ηξνπνπνίεζε ή 

ειαηησκαηηθφηεηα 

θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ 

κε ηξφπν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη 

δπζκελψο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

  
X 

  

Πνιχ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

X 

γ) Ήρνο δηαξξνήο απφ ην 

ζχζηεκα. 

  
X 

  

δ) Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε. 
  

X 
  

6.   ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΗΗΟΤ 

6.1.   Πιαίζην θαη εμαξηήκαηα πιαηζίνπ 

6.1.1. Γεληθή θαηάζηαζε 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Διαθξηά ζξαχζε ή 

παξακφξθσζε 

νπνηαζδήπνηε κεθίδαο ή 

δηαδνθίδαο ηνπ πιαηζίνπ. 

  
X 

  

νβαξή ζξαχζε ή 

παξακφξθσζε 

νπνηαζδήπνηε κεθίδαο ή 

δηαδνθίδαο ηνπ πιαηζίνπ. 

X 

β) Δπηζθαιείο εληζρπηηθέο 

πιάθεο ή ζηεξεψζεηο. 

  
X 

  

Οη πεξηζζφηεξεο 

ζηεξεψζεηο είλαη ραιαξέο· 

αλεπαξθήο ελίζρπζε 

κεξψλ. 

X 

γ) Τπέξκεηξε δηάβξσζε πνπ 

επεξεάδεη ηελ αθακςία ηνπ 

ζπλαξκνινγεκέλνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

  
X 

  

Αλεπαξθήο ελίζρπζε 

κεξψλ. 

X 

6.1.2. Δμάηκηζε θαη 

ζηγαζηήξαο 

(ζηιαλζηέ) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) χζηεκα εμάηκηζεο 

επηζθαιέο ή παξνπζηάδεη 

δηαξξνέο. 

  
X 

  

β) Καπλνί εηζέξρνληαη ζηνλ 

ζάιακν νδεγνχ ή ζην 

δηακέξηζκα επηβαηψλ. 

  
X 

  

Κίλδπλνο θαηά ηεο πγείαο 

ησλ επηβαηλφλησλ. 

X 

6.1.3

. 

Γεμακελέο θαη 

ζσιελψζεηο θαπζίκνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλε

ο δεμακελήο θαη 

ζσιελψζεσλ 

θαπζίκνπ ζέξκαλζεο) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε, 

ρξήζε ζπζθεπψλ 

αλίρλεπζεο δηαξξνήο ζε 

πεξίπησζε ζπζηεκάησλ 

θαχζεο πγξαεξίνπ (LPG) / 

πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ 

α) Δπηζθαιήο δεμακελή ή 

ζσιελψζεηο, κε ηδηαίηεξν 

θίλδπλν ππξθαγηάο. 

    
X 

β) Γηαξξνή θαπζίκνπ ή ην 

πψκα πιήξσζεο 

δεμακελήο (ηάπα) ιείπεη ή 

  
X 
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αεξίνπ (CNG) / 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ (LNG) 

δελ είλαη ζηεγαλφ. 

Κίλδπλνο θσηηάο· 

ππέξκεηξε απψιεηα 

επηθίλδπλνπ πιηθνχ. 

X 

γ) πζηξνθή ζσιελψζεσλ. X 
    

Βιάβε ζσιελψζεσλ. 
  

X 

δ) Γελ ιεηηνπξγεί άξηηα ε 

βαιβίδα δηαθνπήο 

θαπζίκνπ (εάλ απαηηείηαη). 

  
X 

  

ε) Κίλδπλνο ππξθαγηάο ιφγσ: 

— δηαξξνήο 

θαπζίκνπ, 

 

— αθαηάιιειεο 

ζσξάθηζεο 

δεμακελήο 

θαπζίκνπ ή 

εμάηκηζεο, 

 

— θαηάζηαζεο ηνπ 

δηακεξίζκαηνο ηνπ 

θηλεηήξα. 

 

    
X 

ζη) 
Σν ζχζηεκα θαχζεο 

πγξαεξίνπ (LPG) / 

πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ (CNG) / 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ (LNG) ή πδξνγφλνπ 

δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ή 

είλαη ειαηησκαηηθφ 

νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ 1. 

    
X 

6.1.4. Πξνθπιαθηήξεο, 

δηαηάμεηο πιεπξηθήο 

πξνζηαζίαο θαη 

νπίζζηεο 

πξνζηαηεπηηθέο 

δηαηάμεηο έλαληη 

ελζθήλσζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Υαιαξφηεηα ή βιάβε 

πηζαλφλ λα πξνμελήζεη 

ηξαπκαηηζκφ ζε πεξίπησζε 

εθδνξάο ή επαθήο. 

  
X 

  

Πηζαλφηεηα πηψζεο ελφο 

κέξνπο· ζνβαξή 

δπζιεηηνπξγία. 

X 

β) 
Ζ δηάηαμε εκθαλψο δελ 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 1. 
  

X 
  

6.1.5. Τπνδνρή 

εθεδξηθνχ ηξνρνχ 

(εθφζνλ ππάξρεη). 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Ζ ππνδνρή δελ είλαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε. 

X 
    

β) παζκέλε ή επηζθαιήο 

ππνδνρή. 

  
X 

  

γ) Δπηζθαιήο ζηεξέσζε 

εθεδξηθνχ ηξνρνχ. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

πηψζεο. 

X 

6.1.6. Μεραληθφο 

εμνπιηζκφο δεχμεο 

θαη ξπκνχιθεζεο 

Οπηηθή επηζεψξεζε γηα λα 

δηαπηζησζεί θζνξά θαη 

ζσζηή ιεηηνπξγία, κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε 

α) Καηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν κε 

βιάβεο, ειαηησκαηηθφ ή 

ξαγηζκέλν. (αλ δελ 

βξίζθεηαη ζε ρξήζε). 

  
X 
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(+ E) 

 

ηπρφλ κεραληζκνχο 

πξνζηαζίαο, θαη/ή ρξήζε 

πξφηππνπ κεηξεηή 

Φζαξκέλν, ειαηησκαηηθφ ή 

ξαγηζκέλν θαηαζθεπαζηηθφ 

ζηνηρείν (φηαλ είλαη ζε 

ρξήζε). 

X 

β) Τπέξκεηξε θζνξά 

θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ. 

  
X 

  

Κάησ ηνπ νξίνπ θζνξάο. X 

γ) Διαηησκαηηθή ζηεξέσζε. 
  

X 
  

Κάπνηα ζηεξέσζε ραιαξή 

κε πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν λα 

πέζεη. 

X 

δ) Λείπεη ή δελ ιεηηνπξγεί 

άξηηα νπνηαδήπνηε δηάηαμε 

αζθαιείαο. 

  
X 

  

ε) Γελ ιεηηνπξγεί θάπνηνο 

δείθηεο δεχμεο. 

  
X 

  

ζη) Κξχβεη ηελ πηλαθίδα 

θπθινθνξίαο ή θάπνηνλ 

θαλφ (φηαλ δελ βξίζθεηαη 

ζε ρξήζε). 

X 
    

Με αλαγλψζηκε ε πηλαθίδα 

θπθινθνξίαο (φηαλ δελ 

βξίζθεηαη ζε ρξήζε). 

  
X 

δ) 
Με αζθαιήο 

ηξνπνπνίεζε 3(βνεζεηηθά 

κέξε). 

  
X 

  

Με αζθαιήο 

ηξνπνπνίεζε 3(θχξηα 

κέξε). 

X 

ε) Πνιχ αζζελήο δεχμε, 

αζπκβίβαζηε, ή δηάηαμε 

δεχμεο πνπ δελ πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο. 

    
X 

6.1.7. Μεηάδνζε θίλεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Υαιαξσκέλνη ή ιείπνπλ νη 

αζθαιηζηηθνί θνριίεο. 

  
X 

  

Υαιαξνί ή ιείπνπλ νη 

αζθαιηζηηθνί θνριίεο ζε 

βαζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηελ 

νδηθή αζθάιεηα. 

X 

β) Τπέξκεηξε θζνξά ησλ 

εδξάλσλ ηεο αηξάθηνπ 

κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

ραιάξσζεο ή ξαγίζκαηνο. 

  
X 

γ) Τπέξκεηξε θζνξά ησλ 

θαξδαληθψλ ζπλδέζκσλ ή 

ησλ αιπζίδσλ/ηκάλησλ 

κεηάδνζεο θίλεζεο. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

ραιάξσζεο ή ξαγίζκαηνο. 

X 
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δ) Φζαξκέλνη ειαζηηθνί 

ζχλδεζκνη. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

ραιάξσζεο ή ξαγίζκαηνο. 

X 

ε) Βιάβε ή θάκςε ηεο 

αηξάθηνπ κεηάδνζεο ηεο 

θίλεζεο. 

  
X 

  

ζη) Πεξίβιεκα εδξάλνπ έρεη 

ζπάζεη ή είλαη επηζθαιέο. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

ραιάξσζεο ή ξαγίζκαηνο. 

X 

δ) νβαξή θζνξά ηνπ 

θαιχκκαηνο πξνζηαζίαο 

απφ ηε ζθφλε. 

X 
    

Λείπεη ή είλαη 

θαηεζηξακκέλν ην θάιπκκα 

πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε. 

  
X 

ε) Παξάλνκε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θίλεζεο 

ηνπ νρήκαηνο. 

  
X 

  

6.1.8. Δδξάζεηο θηλεηήξα 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε Δδξάζεηο θζαξκέλεο, κε 

εκθαλείο θαη ζνβαξφηαηεο 

βιάβεο. 

  
X 

  

Υαιαξέο ή ξαγηζκέλεο 

ζηεξεψζεηο. 

  
X 

6.1.9. 
Απφδνζε θηλεηήξα 

(X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη/ή 

ρξήζε ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο 

α) Σξνπνπνηεκέλε κνλάδα 

ειέγρνπ πνπ επεξεάδεη ηελ 

αζθάιεηα θαη/ή ην 

πεξηβάιινλ. 

  
X 

  

β) Σξνπνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα 

πνπ επεξεάδεη ηελ 

αζθάιεηα θαη/ή ην 

πεξηβάιινλ. 

    
X 

6.2.   Θάιακνο (θακπίλα) θαη ακάμσκα 

6.2.1. Καηάζηαζε 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Υαιαξά ζηεξεσκέλν ή 

θζαξκέλν θάηλσκα ή 

ηκήκα, πνπ πηζαλφλ λα 

πξνμελήζεη ηξαπκαηηζκφ. 

  
X 

  

Πηζαλφηεηα πηψζεο. X 

β) Δπηζθαιήο θνιφλα 

ακαμψκαηνο. 

  
X 

  

Καθή ζηαζεξφηεηα. X 

γ) Γπλαηή ε εηζρψξεζε 

θαπλψλ απφ ηνλ θηλεηήξα 

ή θαπζαεξίσλ. 

  
X 

  

Κίλδπλνο θαηά ηεο πγείαο 

ησλ επηβαηλφλησλ. 

X 

δ) 
Δπηζθαιήο ηξνπνπνίεζε 3. 

  
X 

  

Αλεπαξθήο ειεχζεξε X 
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απφζηαζε απφ ηα 

ζηξεθφκελα ή θηλεηά κέξε 

θαη απφ ην έδαθνο. 

6.2.2. ηεξέσζε 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Δπηζθαιέο ακάμσκα ή 

ζάιακνο νδεγνχ. 

  
X 

  

Καθή ζηαζεξφηεηα. X 

β) Ακάμσκα/ζάιακνο 

πξνθαλψο δελ εθαξκφδεη 

ζην πιαίζην. 

  
X 

  

γ) Ζ ζηεξέσζε ηνπ 

ακαμψκαηνο / ηνπ ζαιάκνπ 

νδήγεζεο ζην πιαίζην ή 

ζηηο δηαδνθίδεο είλαη 

επηζθαιήο ή ιείπεη θαη εάλ 

είλαη ζπκκεηξηθή. 

  
X 

  

Ζ ζηεξέσζε ηνπ 

ακαμψκαηνο / ηνπ ζαιάκνπ 

νδήγεζεο ζην πιαίζην ή 

ζηηο δηαδνθίδεο είλαη 

επηζθαιήο ζε βαζκφ πνπ 

πξνθαιείηαη πνιχ κεγάινο 

θίλδπλνο γηα ηελ νδηθή 

αζθάιεηα. 

X 

δ) Τπέξκεηξε δηάβξσζε 

ζεκείσλ ζηεξέσζεο 

απηνθεξφκελσλ 

ακαμσκάησλ. 

  
X 

  

Καθή ζηαζεξφηεηα. X 

6.2.3. Πφξηεο θαη 

κάλδαια 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Πφξηα δελ αλνίγεη ή δελ 

θιείλεη θαλνληθά. 

  
X 

  

β) Πφξηα πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα αλνίμεη αθνπζίσο ή 

πφξηα πνπ δελ παξακέλεη 

θιεηζηή (ζπξφκελεο 

πφξηεο). 

  
X 

  

Πφξηα πνπ κπνξεί λα 

αλνίμεη αθνπζίσο ή δελ 

παξακέλεη θιεηζηή 

(ζηξεθφκελεο πφξηεο). 

X 

γ) Φζνξά πφξηαο, γηγγιπκψλ, 

καλδάισλ ή θνιφλαο 

ακαμψκαηνο. 

X 
    

Πφξηα, γηγγιπκνί, κάλδαια, 

θνιφλα ακαμψκαηνο 

ιείπνπλ ή είλαη 

ραιαξσκέλα. 

  
X 

6.2.4. Γάπεδν 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε Γάπεδν επηζθαιέο ή 

θαηεζηξακκέλν. 

  
X 

  

Αλεπαξθήο ζηαζεξφηεηα. X 

6.2.5. Κάζηζκα νδεγνχ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Κάζηζκα ειαηησκαηηθήο 

δνκήο. 

  
X 

  

Υαιαξφ θάζηζκα. X 
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β) Μεραληζκφο ξχζκηζεο δελ 

ιεηηνπξγεί άξηηα. 

  
X 

  

Μεηαηνπηδφκελν θάζηζκα ή 

δελ ζηεξεψλεηαη ε πιάηε. 

X 

6.2.6. Άιια θαζίζκαηα 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Καζίζκαηα ζε 

ππνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε 

ή επηζθαιή (βνεζεηηθά 

κέξε). 

X 
    

Καζίζκαηα ζε 

ππνβαζκηζκέλε θαηάζηαζε 

ή επηζθαιή (θχξηα κέξε). 

X 

β) 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ 

θαζηζκάησλ δελ πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Αξηζκφο θαζηζκάησλ άλσ 

ηνπ επηηξεπφκελνπ· 

ηνπνζέηεζε κε ζχκθσλε 

κε ηελ έγθξηζε. 

X 

6.2.7. Υεηξηζηήξηα 

νδήγεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Γελ ιεηηνπξγεί άξηηα 

νπνηνδήπνηε θξηηήξην είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο. 

  
X 

  

Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία. X 

6.2.8. Βαηήξαο (καξζπηέ) 

ζαιάκνπ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Δπηζθαιήο βαζκίδα ή 

αλαβνιέαο. 

X 
    

Αλεπαξθήο ζηαζεξφηεηα. 
  

X 

β) Βαζκίδα ή αλαβνιέαο ζε 

θαηάζηαζε πνπ πηζαλφλ λα 

πξνμελήζεη ηξαπκαηηζκφ. 

  
X 

  

6.2.9. Λνηπά εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά 

εμαξηήκαηα θαη 

εμνπιηζκφο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Διαηησκαηηθή ζηεξέσζε 

ινηπψλ εμαξηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ. 

  
X 

  

β) 
Λνηπά εμαξηήκαηα ή 

εμνπιηζκφο δελ πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Δλδερφκελνο ηξαπκαηηζκφο 

απφ ηα ζηεξεσκέλα κέξε· 

επεξεάδεηαη ε αζθαιήο 

ιεηηνπξγία. 

X 

γ) Γηαξξνέο απφ εμνπιηζκφ 

πδξαπιηθήο ιεηηνπξγίαο. 

X 
    

Μεγάιε απψιεηα 

επηθίλδπλνπ πιηθνχ. 

  
X 

6.2.10. Λαζπσηήξεο, 

ζχζηεκα θαηά ηεο 

εθηφμεπζεο λεξνχ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Λείπνπλ, ραιαξσκέλνη ή 

ζνβαξά δηαβξσκέλνη. 

X 
    

Δλδερφκελνο 

ηξαπκαηηζκφο· πηζαλφλ λα 

πέζεη. 

X 

β) Αλεπαξθήο ειεχζεξε 

απφζηαζε απφ ην ειαζηηθφ 

/ ηνλ ηξνρφ (απνθπγή ηεο 

X 
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εθηφμεπζεο ζηαγνληδίσλ). 

Αλεπαξθήο ειεχζεξε 

απφζηαζε απφ ην ειαζηηθφ 

/ ηνλ ηξνρφ (ιαζπσηήξεο). 

X 

γ) 
Γελ πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Αλεπαξθήο θάιπςε ηνπ 

πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνχ. 

  
X 

7.   ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

7.1.   Εψλεο αζθαιείαο / πφξπεο δσλψλ αζθαιείαο θαη ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο 

7.1.1. Αζθάιεηα ζηεξέσζεο 

ησλ δσλψλ 

αζθαιείαο/πνξπψλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Καηεζηξακκέλν ζεκείν 

αγθχξσζεο. 

  
X 

  

Καθή ζηαζεξφηεηα. X 

β) Υαιαξή αγθχξσζε. 
  

X 
  

7.1.2. Καηάζηαζε ησλ 

δσλψλ 

αζθαιείαο/πνξπψλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Τπνρξεσηηθή δψλε 

αζθαιείαο ιείπεη ή δελ έρεη 

ηνπνζεηεζεί. 

  
X 

  

β) Βιάβε δψλεο αζθαιείαο. X 
    

θίζηκν ή έλδεημε 

ππεξβνιηθνχ ηεληψκαηνο. 

  
X 

γ) 
Εψλε αζθαιείαο δελ 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 1. 
  

X 
  

δ) Πφξπε δψλεο αζθαιείαο 

έρεη βιάβε ή δελ ιεηηνπξγεί 

άξηηα. 

  
X 

  

ε) πζπεηξσηήξαο δψλεο 

αζθαιείαο έρεη βιάβε ή δελ 

ιεηηνπξγεί άξηηα. 

  
X 

  

7.1.3. Πεξηνξηζηήο 

ηάλπζεο δψλεο 

αζθαιείαο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη/ή 

ρξήζε ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο 

α) Πεξηνξηζηήο ηάλπζεο 

δψλεο αζθαιείαο εκθαλψο 

ιείπεη ή δελ είλαη 

θαηάιιεινο γηα ην φρεκα. 

  
X 

  

β) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ. 

  
X 

  

7.1.4. Πξνεληαηήξεο 

δψλεο αζθαιείαο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη/ή 

ρξήζε ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο 

α) Πξνεληαηήξαο εκθαλψο 

ιείπεη ή δελ είλαη 

θαηάιιεινο γηα ην φρεκα. 

  
X 

  

β) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ. 

  
X 

  

7.1.5. Αεξφζαθθνο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη/ή 

ρξήζε ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο 

α) Αεξφζαθνη εκθαλψο 

ιείπνπλ ή δελ είλαη 

θαηάιιεινη γηα ην φρεκα. 

  
X 

  

β) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ. 

  
X 

  

γ) Καηαθαλψο δελ 

ιεηηνπξγνχλ νη αεξφζαθνη. 

  
X 
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7.1.6. πκπιεξσκαηηθά 

ζπζηήκαηα 

ζπγθξάηεζεο (SRS) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε, θαη/ή 

ρξήζε ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο 

α) H ιπρλία έλδεημεο 

δπζιεηηνπξγίαο (MIL) ηνπ 

SRS δείρλεη νπνηνδήπνηε 

είδνο αζηνρίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

  
X 

  

β) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ. 

  
X 

  

7.2. 
Ππξνζβεζηήξαο (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Λείπεη. 
  

X 
  

β) 
Γελ πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Δάλ απαηηνχληαη (π.ρ. ηαμί, 

ιεσθνξεία, πνχικαλ 

θ.ιπ.). 

X 

7.3. Κιεηδαξηέο θαη 

αληηθιεπηηθφ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Γηάηαμε δελ ιεηηνπξγεί 

ψζηε λα απνηξέπεη ηελ 

νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο. 

X 
    

β) Διαηησκαηηθά. 
  

X 
  

Αθνχζηα καλδάισζε ή 

εκπινθή. 

X 

7.4. 
Πξνεηδνπνηεηηθφ 

ηξίγσλν (εάλ 

απαηηείηαη) (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Λείπεη ή ειιηπέο. X 
    

β) 
Γελ πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

7.5. 
Κνπηί πξψησλ 

βνεζεηψλ. (εάλ 

απαηηείηαη) (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε 
Λείπεη, είλαη ειιηπέο ή δελ 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 1. 

X 
    

7.6. 
θήλεο (ηάθνη) γηα 

ηξνρνχο (εάλ 

απαηηείηαη) (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε Λείπνπλ ή δελ είλαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε, έρνπλ αλεπαξθή 

ζηαζεξφηεηα ή αλεπαξθείο 

δηαζηάζεηο 

  
X 

  

7.7. πζθεπέο αθνπζηηθήο 

πξνεηδνπνίεζεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

α) Γελ ιεηηνπξγεί νξζά. X 
    

Γελ ιεηηνπξγεί θαζφινπ. 
  

X 

β) Δπηζθαιέο ρεηξηζηήξην. X 
    

γ) 
Γελ πιεξνχληαη νη 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Ο εθπεκπφκελνο ήρνο 

κπνξεί λα εθιεθζεί σο 

ζεηξήλα. 

  
X 

7.8. Σαρχκεηξν 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε ή 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαηά 

ηελ νδήγεζε ή κε 

ειεθηξνληθά κέζα. 

α) 
Γελ έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

X 
    

Λείπεη (αλ απαηηείηαη). 
  

X 

β) Καθή ιεηηνπξγία. X 
    

Γελ ιεηηνπξγεί θαζφινπ. 
  

X 

γ) Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

θσηίδεηαη επαξθψο. 

X 
    

Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

θσηίδεηαη θαζφινπ 

X 
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7.9. Σαρνγξάθνο (εάλ έρεη 

ηνπνζεηεζεί/απαηηείηαη) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) 
Γελ έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1 

  
X 

  

β) Γελ ιεηηνπξγεί. 
  

X 
  

γ) θξαγίδεο ειαηησκαηηθέο ή 

ιείπνπλ. 

  
X 

  

δ) Ζ πηλαθίδα εγθαηάζηαζεο 

ιείπεη, δελ είλαη 

αλαγλψζηκε ή δελ ηζρχεη 

πιένλ. 

  
X 

  

ε) Καηαθαλήο παξαπνίεζε ή 

παξέκβαζε. 

  
X 

  

ζη) Σν κέγεζνο ησλ ηξνρψλ 

δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο 

παξακέηξνπο 

βαζκνλφκεζεο. 

  
X 

  

7.10

. 

Γηάηαμε πεξηνξηζκνχ 

(θφθηεο) ηεο ηαρχηεηαο 

(εάλ έρεη 

ηνπνζεηεζεί/απαηηείηαη) 

(+ E) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εάλ ην 

ζχζηεκα ππάξρεη 

α) 
Γελ έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1. 

  
X 

  

β) Καηαθαλψο δελ ιεηηνπξγεί. 
  

X 
  

γ) Δζθαικέλε 

πξνθαζνξηζκέλε ηαρχηεηα 

(αλ ειέγρεηαη) 

  
X 

  

δ) θξαγίδεο ειαηησκαηηθέο ή 

ιείπνπλ. 

  
X 

  

ε) Ζ πηλαθίδα ιείπεη ή είλαη 

δπζαλάγλσζηε. 

  
X 

  

ζη) Σν κέγεζνο ησλ ηξνρψλ 

δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο 

παξακέηξνπο 

βαζκνλφκεζεο. 

  
X 

  

7.11. 
Μεηξεηήο 

ρηιηνκεηξηθψλ 

απνζηάζεσλ 

(θνληέξ) αλ ππάξρεη 

(X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη/ή 

ρξήζε ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο 

α) Δκθαλήο επέκβαζε 

(απάηε) γηα ηε κείσζε ή γηα 

ηελ ςεπδή θαηαγξαθή ηεο 

απφζηαζεο πνπ έρεη 

δηαλχζεη ην φρεκα. 

  
X 

  

β) Δκθαλψο εθηφο 

ιεηηνπξγίαο. 

  
X 

  

7.12. 
Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο 

επζηάζεηαο (ESC), αλ 

έρεη 

ηνπνζεηεζεί/απαηηείηαη 

(X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη/ή 

ρξήζε ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο 

α) Λείπνπλ ή έρνπλ βιάβεο νη 

αηζζεηήξεο ζηξνθψλ 

ηξνρνχ. 

  
X 

  

β) Βιάβεο ζηελ θαισδίσζε. 
  

X 
  

γ) Λείπνπλ ή έρνπλ βιάβε 

άιια θαηαζθεπαζηηθά 

ζηνηρεία. 

  
X 

  

δ) Ο δηαθφπηεο έρεη βιάβε ή 

δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

  
X 

  

ε) H ιπρλία έλδεημεο 

δπζιεηηνπξγίαο (MIL) ηνπ 

ESC δείρλεη αζηνρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

  
X 
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ζη) Σν ζχζηεκα δείρλεη βιάβε 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεπαθήο νρεκάησλ 

  
X 

  

8.   ΟΥΛΖΔΗ 

8.1.   Θφξπβνο 

8.1.1 χζηεκα 

πξνζηαζίαο απφ 

ηνλ ζφξπβν 

(+ E) 

 

Τπνθεηκεληθή εθηίκεζε 

(εθηφο εάλ ν ειεγθηήο 

ζεσξεί φηη ε ζηάζκε 

ζνξχβνπ είλαη 

ελδερνκέλσο νξηαθή, 

νπφηε επηηξέπεηαη λα 

δηελεξγεζεί κέηξεζε ηνπ 

ζνξχβνπ «ελ ζηάζεη», κε 

ηε ρξήζε ερνκέηξνπ) 

α) 
Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ 

ππεξβαίλεη ηα επίπεδα πνπ 

επηηξέπνληαη θαηά ηηο 

απαηηήζεηο 1 

  
X 

  

β) Μέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαζίαο απφ ηνλ 

ζφξπβν πνπ είλαη ραιαξφ, 

έρεη βιάβε, είλαη 

εζθαικέλα ηνπνζεηεκέλν, 

ιείπεη ή θαηαθαλψο είλαη 

ηξνπνπνηεκέλν κε ηξφπν 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάζεη δπζκελψο ηε 

ζηάζκε ζνξχβνπ. 

  
X 

  

Πνιχ ζνβαξφο θίλδπλνο 

πηψζεο. 

X 

8.2.   Δθπνκπέο θαπζαεξίσλ 

8.2.1.   Δθπνκπέο θηλεηήξα επηβαιιφκελεο αλάθιεμεο 

8.2.1.1. χζηεκα ειέγρνπ 

εθπνκπψλ 

θαπζαεξίσλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ 

εθπνκπψλ πνπ ηνπνζεηεί ν 

θαηαζθεπαζηήο απνπζηάδεη 

ή είλαη θαηαθαλψο 

ειαηησκαηηθφ. 

  
X 

  

β) Γηαξξνέο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

κεηξήζεηο ησλ εθπνκπψλ. 

  
X 

  

γ) Ζ ιπρλία έλδεημεο 

δπζιεηηνπξγίαο (MIL) δελ 

αθνινπζεί ηε ζσζηή ζεηξά. 

  
X 

  

8.2.1.2. Αέξηεο 

εθπνκπέο 

(Δ) 

 

— 
Γηα νρήκαηα 

θαηεγνξηψλ 

εθπνκπψλ Euro 5 

θαη Euro V (7): 

Μέηξεζε κε ηε 

ρξήζε αλαιπηή 

θαπζαεξίσλ 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1 ή 

έλδεημε ηεο 

δηάηαμεο OBD. Ο 

έιεγρνο ηεο 

εμάηκηζεο είλαη ε 

πξνθαζνξηζκέλε 

κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπνκπψλ 

θαπζαεξίσλ. Με 

βάζε κηα 

ηζνδπλακία 

αμηνιφγεζεο, θαη 

ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία 

έγθξηζεο ηχπνπ, ηα 

θξάηε κέιε 

α) Δίηε νη αέξηεο εθπνκπέο 

ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα 

πνπ πξνζδηνξίδεη ν 

θαηαζθεπαζηήο 

  
X 

  

β) είηε, εάλ δελ είλαη 

δηαζέζηκεο απηέο νη 

πιεξνθνξίεο, νη εθπνκπέο 

CO ππεξβαίλνπλ, 

i) γηα νρήκαηα ησλ 

νπνίσλ νη εθπνκπέο 

δελ ξπζκίδνληαη απφ 

πξνεγκέλν ζχζηεκα 

ειέγρνπ ησλ 

εθπνκπψλ, 

— 4,5 %, ή 

 

— 3,5 % 

αλάινγα κε ηελ 

εκεξνκελία πξψηεο 

ηαμηλφκεζεο ή 

ρξήζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηηο 

  
X 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr7-L_2014127EL.01015101-E0007
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κπνξνχλ λα 

επηηξέπνπλ ηε 

ρξήζε OBD 

ζχκθσλα κε ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη 

ηηο ινηπέο 

απαηηήζεηο. 

 

— 
Γηα νρήκαηα 

θαηεγνξηψλ 

εθπνκπψλ Euro 6 

θαη Euro VI (8): 

Μέηξεζε κε ηε 

ρξήζε αλαιπηή 

αεξίσλ ζχκθσλα 

κε ηηο 

απαηηήζεηο 1 ή ηελ 

έλδεημε OBD 

ζχκθσλα κε ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη 

ηηο ινηπέο 

απαηηήζεηο 1. 

Οη κεηξήζεηο δελ 

εθαξκφδνληαη 

ζηνπο δίρξνλνπο 

θηλεηήξεο. 

Δλαιιαθηηθψο, 

πξνζδηνξηζκφο κε 

ζχζηεκα 

ηειεκέηξεζεο θαη 

επηβεβαίσζε κε 

ηππνπνηεκέλεο 

κεζφδνπο δνθηκψλ. 

 

απαηηήζεηο 1 

 

ii) γηα νρήκαηα ησλ 

νπνίσλ νη εθπνκπέο 

ξπζκίδνληαη απφ 

πξνεγκέλν ζχζηεκα 

ειέγρνπ ησλ 

εθπνκπψλ, 

— κε ηνλ 

θηλεηήξα ζε 

ζηξνθέο 

βξαδππνξίαο: 

0,5 % 

 

— ζε πςειέο 

ζηξνθέο 

βξαδππνξίαο: 

0,3 % 

ή 

 

— 
κε ηνλ 

θηλεηήξα ζε 

ζηξνθέο 

βξαδππνξίαο: 

0,3 % (7) 

 

— ζε πςειέο 

ζηξνθέο 

βξαδππνξίαο: 

0,2 % 

αλάινγα κε ηελ 

εκεξνκελία πξψηεο 

ηαμηλφκεζεο ή 

ρξήζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο 1 

 

γ) πληειεζηήο ιάκδα εθηφο 

ηεο θιίκαθαο ηηκψλ 1 ± 0,03 

ή φρη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

  
X 

  

δ) Αλάγλσζε ηεο δηάηαμεο 

OBD δείρλεη ζεκαληηθή 

θαθή ιεηηνπξγία. 

  
X 

  

ε) Απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ κε 

ηειεκέηξεζε δηαπηζηψλεηαη 

ζεκαληηθή κε 

ζπκκφξθσζε. 

  
X 

  

8.2.2.   Δθπνκπέο θηλεηήξα αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε 

8.2.2.1. χζηεκα 

κεηεπεμεξγαζίαο 

θαπζαεξίσλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) χζηεκα ειέγρνπ ησλ 

εθπνκπψλ πνπ ηνπνζεηεί ν 

θαηαζθεπαζηήο απνπζηάδεη 

ή είλαη θαηαθαλψο 

ειαηησκαηηθφ. 

  
X 

  

β) Γηαξξνέο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

κεηξήζεηο ησλ εθπνκπψλ. 

  
X 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr8-L_2014127EL.01015101-E0008
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γ) Ζ ιπρλία έλδεημεο 

δπζιεηηνπξγίαο (MIL) δελ 

αθνινπζεί ηε ζσζηή ζεηξά. 

  
X 

  

δ) Αλεπαξθέο αληηδξαζηήξην, 

θαηά πεξίπησζε. 

  
X 

  

8.2.2.2. Θνιφηεηα 

Δμαηξνχληαη απφ 

απηή ηελ απαίηεζε 

ηα νρήκαηα πνπ 

ηαμηλνκήζεθαλ ή 

ηέζεθαλ ζε 

θπθινθνξία γηα 

πξψηε θνξά πξηλ 

απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1980 

 

— 
Γηα νρήκαηα 

θαηεγνξηψλ 

εθπνκπψλ Euro 5 

θαη Euro V (7): 

Μέηξεζε ηεο 

ζνιφηεηαο ησλ 

θαπζαεξίσλ θαηά 

ηελ ειεχζεξε 

επηηάρπλζε ηνπ 

θηλεηήξα (ρσξίο 

θνξηίν απφ ηελ 

ηαρχηεηα 

βξαδππνξίαο έσο 

ηελ ηαρχηεηα ζηελ 

νπνία αλαθφπηεηαη 

ε παξνρή 

θαπζίκνπ) κε ηνλ 

κνριφ ηαρπηήησλ 

ζην λεθξφ ζεκείν 

θαη ηνλ ζπκπιέθηε 

ζπκπιεγκέλν ή 

έλδεημε ηεο 

δηάηαμεο OBD. Ο 

έιεγρνο ηεο 

εμάηκηζεο είλαη ε 

πξνθαζνξηζκέλε 

κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπνκπψλ 

θαπζαεξίσλ. Με 

βάζε κηα 

ηζνδπλακία 

αμηνιφγεζεο, ηα 

θξάηε κέιε 

κπνξνχλ λα 

επηηξέπνπλ ηε 

ρξήζε OBD 

ζχκθσλα κε ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη 

ηηο ινηπέο 

απαηηήζεηο 

 

— 
Γηα νρήκαηα 

θαηεγνξηψλ 

εθπνκπψλ Euro 6 

θαη Euro VI (9): 

Μέηξεζε ηεο 

ζνιφηεηαο ησλ 

θαπζαεξίσλ θαηά 

ηελ ειεχζεξε 

επηηάρπλζε ηνπ 

θηλεηήξα (ρσξίο 

θνξηίν απφ ηελ 

ηαρχηεηα 

βξαδππνξίαο έσο 

ηελ ηαρχηεηα ζηελ 

νπνία αλαθφπηεηαη 

ε παξνρή 

α) 
Γηα ηα νρήκαηα πνπ 

ηαμηλνκήζεθαλ ή ηέζεθαλ 

ζε θπθινθνξία γηα πξψηε 

θνξά κεηά ηελ εκεξνκελία 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο 1, 

      

ε ζνιφηεηα ππεξβαίλεη ην 

κέγεζνο πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηελ πηλαθίδα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή επί ηνπ 

νρήκαηνο· 

  
X 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr7-L_2014127EL.01015101-E0007
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θαπζίκνπ) κε ηνλ 

κνριφ ηαρπηήησλ 

ζην λεθξφ ζεκείν 

θαη ηνλ ζπκπιέθηε 

ζπκπιεγκέλν ή 

έλδεημε ηεο 

δηάηαμεο OBD 1. 

 

Πξνεηνηκαζία ηνπ 

νρήκαηνο: 

1. Σα νρήκαηα 

επηηξέπεηαη λα 

ππνβάιινληαη ζε 

δνθηκή ρσξίο 

πξνεηνηκαζία, 

κνινλφηη γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο 

πξέπεη λα ειέγρεηαη 

εάλ έρεη ζεξκαλζεί 

ν θηλεηήξαο θαη εάλ 

είλαη ζε ελ γέλεη 

ηθαλνπνηεηηθή 

θαηάζηαζε απφ 

κεραλνινγηθή 

άπνςε. 

 

β) 
Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκεο 

απηέο νη πιεξνθνξίεο ή εάλ 

νη απαηηήζεηο 1 δελ 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηηκψλ 

αλαθνξάο, 

— 
γηα θηλεηήξεο κε 

θπζηθή 

αλαξξφθεζε: 2,5 

m–1, 

 

— 
γηα θηλεηήξεο κε 

ππεξπιήξσζε: 3,0 

m–1, 

ή, πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα 

ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο 1 ή ηα 

νπνία ηαμηλνκήζεθαλ ή 

ηέζεθαλ ζε θπθινθνξία γηα 

πξψηε θνξά κεηά ηελ 

εκεξνκελία πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο 1, 

  
1,5 m–1  (10) 

ή 

 

  
0,7 m–1  (8) 

 

  
X 

  

2

. 

Απαηηήζεηο 

πξνεηνηκαζίαο: 

(i) Ο θηλεηήξαο 

έρεη 

ζεξκαλζεί 

πιήξσο, επί 

παξαδείγκαηη 

ε 

ζεξκνθξαζία 

ηνπ ειαίνπ 

ηνπ θηλεηήξα, 

φηαλ κεηξάηαη 

κε αηζζεηήξα 

ζην αγσγνχ 

ζηάζκεο ηνπ 

ειαίνπ, είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 

80 °C, ή 

ρακειφηεξε 

εθφζνλ απηή 

είλαη ε 

θπζηνινγηθή 

ζεξκνθξαζία 

ιεηηνπξγίαο, ή 

ε 

ζεξκνθξαζία 

ηνπ 

ζπγθξνηήκαη

νο ηνπ 

    
X 
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θηλεηήξα, 

φηαλ κεηξάηαη 

κε ηε ζηάζκε 

ηεο 

ππέξπζξεο 

αθηηλνβνιίαο, 

είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 

ηζνδχλακε. 

Δάλ, ιφγσ 

ηεο 

δηακφξθσζεο 

ηνπ νρήκαηνο, 

είλαη πξαθηηθά 

αδχλαηε απηή 

ε κέηξεζε, ε 

θπζηνινγηθή 

ζεξκνθξαζία 

ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θηλεηήξα 

επηηξέπεηαη 

λα επηηεπρζεί 

κε άιια κέζα, 

π.ρ. κε ηε 

ιεηηνπξγία 

ηνπ 

αλεκηζηήξα 

ηνπ θηλεηήξα. 

 

(ii) Σν ζχζηεκα 

απαγσγήο 

θαπζαεξίσλ 

πξέπεη λα 

έρεη 

θαζαξηζηεί 

κε 

ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο 

θχθινπο 

ειεχζεξεο 

επηηάρπλζεο 

ή κε άιιε 

αλάινγε 

κέζνδν. 

 

 

Γηαδηθαζία δνθηκήο: 

1. Ο θηλεηήξαο, θαη ν 

ηπρφλ 

ππεξηξνθνδφηεο, 

πξέπεη λα είλαη ζε 

θαηάζηαζε 

βξαδππνξείαο πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε 

θάζε θχθινπ 

ειεχζεξεο 

επηηάρπλζεο. Γηα ηα 

βαξέα 

πεηξειαηνθίλεηα 

νρήκαηα, απηφ 

ζεκαίλεη αλακνλή 

επί ηνπιάρηζηνλ 10 

δεπηεξφιεπηα κεηά 

ηελ 

απελεξγνπνίεζε 

ηνπ επηηαρπληή. 

γ) Απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ κε 

ηειεκέηξεζε δηαπηζηψλεηαη 

ζεκαληηθή κε 

ζπκκφξθσζε. 

  
X 
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2. Καηά ηελ έλαξμε 

θάζε θχθινπ 

ειεχζεξεο 

επηηάρπλζεο, ην 

πνδφπιεθηξν ηνπ 

επηηαρπληή πξέπεη 

λα πηέδεηαη πιήξσο 

θαη γξήγνξα (ζε 

ρξφλν θάησ ηνπ 1 

δεπηεξνιέπηνπ), 

βαζκηαία θαη φρη 

απφηνκα, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε 

κέγηζηε παξνρή 

απφ ηελ αληιία 

έγρπζεο. 

 

3. 
Καηά ηε δηάξθεηα 

θάζε θχθινπ 

ειεχζεξεο 

επηηάρπλζεο, ν 

θηλεηήξαο θζάλεη ηηο 

ζηξνθέο απνθνπήο 

παξνρήο θαπζίκνπ 

ή, ζηα νρήκαηα κε 

απηφκαην θηβψηην, 

ηηο ζηξνθέο πνπ 

πξνδηαγξάθεη ν 

θαηαζθεπαζηήο ή, 

εθφζνλ δελ 

δηαηίζεληαη ηα 

δεδνκέλα απηά, ηα 

2/3 ησλ ζηξνθψλ 

απνθνπήο παξνρήο 

θαπζίκνπ, πξηλ 

αθεζεί ν 

επηηαρπληήο. Απηφ 

κπνξεί λα ειεγρζεί 

π.ρ. κε 

παξαθνινχζεζε 

ησλ ζηξνθψλ ηνπ 

θηλεηήξα ή κε ηελ 

πάξνδν ηθαλνχ 

ρξφλνπ κεηαμχ 

αξρηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

επηηαρπληή θαη 

απελεξγνπνίεζήο 

ηνπ, ν νπνίνο, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ 

νρεκάησλ ησλ 

θαηεγνξηψλ M2, 

M3, N2 θαη 

N3 πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 2 

δεπηεξφιεπηα. 

 

4. Όρεκα 

απνξξίπηεηαη 

κφλνλ εθφζνλ ε 

κέζε αξηζκεηηθή 

ηηκή ηξηψλ 

ηνπιάρηζηνλ 

θχθισλ ειεχζεξεο 
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επηηάρπλζεο 

ππεξβαίλεη ηελ 

νξηαθή ηηκή. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ 

επηηξέπεηαη λα 

απνξξηθζνχλ 

κεηξήζεηο πνπ 

παξεθθιίλνπλ 

ζεκαληηθά απφ ηε 

κεηξεζείζα κέζε 

ηηκή ή ην 

απνηέιεζκα 

νηνπδήπνηε άιινπ 

ζηαηηζηηθνχ 

ππνινγηζκνχ πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηε 

δηαζπνξά ησλ 

κεηξήζεσλ. Σα 

θξάηε κέιε 

δχλαληαη λα 

πεξηνξίδνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ θχθισλ 

δνθηκήο. 

 

5. Δπίζεο γηα λα 

απνθεχγνληαη 

άζθνπεο δνθηκέο, 

ηα θξάηε κέιε 

δχλαληαη λα 

εγθξίλνπλ ηα 

νρήκαηα ζηα νπνία 

κεηξήζεθαλ ηηκέο 

ζεκαληηθά 

θαηψηεξεο ησλ 

νξηαθψλ ηηκψλ κεηά 

απφ ιηγφηεξνπο 

απφ ηξεηο θχθινπο 

ειεχζεξεο 

επηηάρπλζεο ή κεηά 

ηνπο θχθινπο 

θαζαξηζκνχ. 

Δλαιιαθηηθψο, 

πξνζδηνξηζκφο κε 

ζχζηεκα 

ηειεκέηξεζεο θαη 

επηβεβαίσζε κε 

ηππνπνηεκέλεο 

κεζφδνπο δνθηκψλ. 

 

8.4.   Άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

8.4.1. Γηαξξνέο πγξψλ 

 

  
Οπνηαδήπνηε ππέξκεηξε 

δηαξξνή πγξψλ, εθηφο απφ λεξφ, 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα βιάςεη ην 

πεξηβάιινλ ή λα δεκηνπξγήζεη 

θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα άιισλ 

ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

  
X 

  

ηαζεξφο ζρεκαηηζκφο 

ζηαγνληδίσλ πνπ απνηειεί πνιχ 

ζνβαξφ θίλδπλν. 

X 

9.   ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΠΗΒΑΣΗΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ Μ2, Μ3 

9.1.   Πφξηεο 

9.1.1. Πφξηεο εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. 
  

X 
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έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 
β) Τπνβαζκηζκέλε 

θαηάζηαζε. 

X 
    

Δλδερφκελνο 

ηξαπκαηηζκφο. 

X 

γ) Αηειήο ρεηξηζκφο έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

  
X 

  

δ) Αηειήο ηειερεηξηζκφο 

ζπξψλ θαη 

πξνεηδνπνηεηηθψλ 

δηαηάμεσλ. 

  
X 

  

9.1.2. Έμνδνη θηλδχλνπ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο (θαηά 

πεξίπησζε) 

α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. 
  

X 
  

β) Με αλαγλψζηκα ηα ζήκαηα 

ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ. 

X 
    

Γελ ππάξρνπλ ζήκαηα 

εμφδσλ θηλδχλνπ. 

X 

γ) Λείπεη ην ζθπξί ζξαχζεο 

παινπηλάθσλ. 

X 
    

δ) Δκπινθή πξφζβαζεο. 
  

X 
  

9.2. 
χζηεκα 

απνζάκβσζεο θαη 

απνπάγσζεο (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Γελ ιεηηνπξγεί άξηηα. X 
    

Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ 

νρήκαηνο. 

X 

β) Δθπνκπή ηνμηθψλ αεξίσλ 

θαη θαπζαεξίσλ ζηνλ 

ζάιακν νδεγνχ ή ζην 

δηακέξηζκα επηβαηψλ. 

  
X 

  

Κίλδπλνο θαηά ηεο πγείαο 

ησλ επηβαηλφλησλ. 

X 

γ) Αηειήο απνπάγσζε (αλ 

είλαη ππνρξεσηηθή). 

  
X 

  

9.3. 
χζηεκα εμαεξηζκνχ 

θαη ζέξκαλζεο (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. X 
    

Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ 

επηβαηλφλησλ. 

X 

β) Δθπνκπή ηνμηθψλ αεξίσλ 

θαη θαπζαεξίσλ ζηνλ 

ζάιακν νδεγνχ ή ζην 

δηακέξηζκα επηβαηψλ. 

  
X 

  

Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία ησλ 

επηβαηλφλησλ. 

X 

9.4.   Έδξεο 

9.4.1

. 

Καζίζκαηα επηβαηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλ

σλ θαζηζκάησλ 

πξνζσπηθνχ 

ζπλνδείαο θαη 

ζπζηεκάησλ 

ζπγθξάηεζεο γηα 

παηδηά, φπνπ έρεη 

εθαξκνγή) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε Πηπζζφκελα θαζίζκαηα (αλ 

επηηξέπνληαη) δελ ιεηηνπξγνχλ 

απηνκάησο. 

X 
    

Δκπνδίδνπλ ηελ έμνδν θηλδχλνπ. X 
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9.4.2. Κάζηζκα νδεγνχ 

(πξφζζεηεο 

απαηηήζεηο) 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Διαηησκαηηθέο εηδηθέο 

δηαηάμεηο, φπσο αληειηαθή 

πξνζηαζία. 

X 
    

Δκπνδίδεηαη ην νπηηθφ 

πεδίν. 

X 

β) Ζ πξνζηαζία ηνπ νδεγνχ 

είλαη επηζθαιήο. 

X 
    

Δλδερφκελνο 

ηξαπκαηηζκφο. 

X 

9.5. 
Γηαηάμεηο εζσηεξηθνχ 

θσηηζκνχ θαη 

ζήκαλζεο νδεχζεσλ 

(X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Γηάηαμε ειαηησκαηηθή X 
    

Γελ ιεηηνπξγεί θαζφινπ X 

9.6. Γηάδξνκνη, ρψξνη 

νξζίσλ 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Δπηζθαιέο δάπεδν. 
  

X 
  

Καθή ζηαζεξφηεηα. X 

β) Διαηησκαηηθνί 

ρεηξνιηζζεηήξεο ή 

ρεηξνιαβέο. 

X 
    

Δπηζθαιείο ή αδχλαηνλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

X 

9.7. θάιεο θαη βαζκίδεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο (θαηά 

πεξίπησζε) 

α) Τπνβαζκηζκέλε 

θαηάζηαζε. 

X 
    

Βιάβε. X 
  

Καθή ζηαζεξφηεηα. 
  

X 

β) Πηπζζφκελεο βαζκίδεο δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

  
X 

  

9.8. 
χζηεκα επηθνηλσλίαο 

επηβαηψλ (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

Διαηησκαηηθφ ζχζηεκα. X 
    

Γελ ιεηηνπξγεί θαζφινπ. X 

9.9. 
Πηλαθίδεο 

αλαθνηλψζεσλ (X) 2 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε α) Πηλαθίδα αλαθνηλψζεσλ 

ιείπεη, είλαη εζθαικέλε ή 

δελ είλαη αλαγλψζηκε. 

X 
    

Αλαθξίβεηεο. X 

9.10.   Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά παηδηψλ (X) 2 

9.10.1. Πφξηεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε 
Οη πφξηεο δελ πξνζηαηεχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο 1 ζρεηηθά κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κεηαθνξάο. 

  
X 

  

9.10.2. ήκαλζε θαη 

εηδηθφο 

εμνπιηζκφο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε Έιιεηςε ζήκαλζεο ή εηδηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

X 
    

9.11.   Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο (X) 2 

9.11.1. Πφξηεο, ξάκπεο 

θαη αλειθπζηήξεο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

ιεηηνπξγία 

α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. X 
    

Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία. X 

β) Τπνβαζκηζκέλε 

θαηάζηαζε. 

X 
    

Διιηπήο επζηάζεηα· X 
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ελδερφκελνο ηξαπκαηηζκφο. 

γ) Διαηησκαηηθφ(-ά) 

ρεηξηζηήξην(-α). 

X 
    

Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία X 

δ) Διαηησκαηηθή(-έο) 

πξνεηδνπνηεηηθή(-έο) 

δηάηαμε (δηαηάμεηο). 

X 
    

Γελ ιεηηνπξγεί θαζφινπ. X 

9.11.2. χζηεκα 

ζπγθξάηεζεο 

αλαπεξηθήο 

πνιπζξφλαο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε θαη 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο, εάλ 

είλαη ζθφπηκν 

α) Διαηησκαηηθή ιεηηνπξγία. X 
    

Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία. X 

β) Τπνβαζκηζκέλε 

θαηάζηαζε. 

X 
    

Διιηπήο επζηάζεηα· 

ελδερφκελνο ηξαπκαηηζκφο. 

X 

γ) Διαηησκαηηθφ(-ά) 

ρεηξηζηήξην(-α). 

X 
    

Δπηζθαιήο ιεηηνπξγία. X 

9.11.3. ήκαλζε θαη 

εηδηθφο 

εμνπιηζκφο 

 

Οπηηθή επηζεψξεζε Έιιεηςε ζήκαλζεο ή εηδηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

  
X 

  

 

(1)  Ζ πνζνζηηαία απφδνζε πέδεζεο ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο 

πέδεζεο πνπ επηηπγράλεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πέδε, πξνο ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο, ή, 

ζηελ πεξίπησζε εκηξπκνπιθνχκελνπ, πξνο ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ ζηνπο άμνλεο, 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί 100. 

(2)  Οη θαηεγνξίεο νρεκάησλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί γηα θαζνδήγεζε. 

(3)  48 % γηα νρήκαηα ρσξίο ABS ή κε έγθξηζε ηχπνπ πξηλ ηελ 1ε Οθησβξίνπ 1991. 

(4)  45 % γηα ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί κεηά ην 1988 ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο, φπνηα εκεξνκελία είλαη κεηαγελέζηεξε. 

(5)  43 % γηα εκηξπκνπιθνχκελα θαη ξπκνπιθνχκελα κε ξάβδν έιμεο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

κεηά ην 1988 ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο, φπνηα εκεξνκελία είλαη 

κεηαγελέζηεξε. 

(6)  2,2 m/s2 γηα ηα νρήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ N1, N2 θαη N3. 

(7)  Με έγθξηζε ηχπνπ θαηά ηελ νδεγία 70/220/ΔΟΚ, ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 715/2007 

παξάξηεκα I πίλαθαο 1 (Euro 5), ηελ νδεγία 88/77/ΔΟΚ θαη ηελ νδεγία 2005/55/ΔΚ. 

(8)  Με έγθξηζε ηχπνπ θαηά ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 715/2007 παξάξηεκα I πίλαθαο 1 (Euro 

6) θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 595/2009 (Euro VI). 

(9)  Με έγθξηζε ηχπνπ θαηά ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 715/2007 παξάξηεκα I πίλαθαο 2 (Euro 

6) θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 595/2009 (Euro VI). 

(10)  Με έγθξηζε ηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο νξηαθέο ηηκέο ηεο γξακκήο Β ηεο παξαγξάθνπ 

5.3.1.4 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηεο νδεγίαο 70/220/ΔΟΚ, ηεο γξακκήο B1, B2 ή Γ ηεο 

παξαγξάθνπ 6.2.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο νδεγίαο 88/77/ΔΟΚ, ή ηα νπνία ηαμηλνκήζεθαλ ή 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc1-L_2014127EL.01015101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc2-L_2014127EL.01015101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc3-L_2014127EL.01015101-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc4-L_2014127EL.01015101-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc5-L_2014127EL.01015101-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc6-L_2014127EL.01015101-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc7-L_2014127EL.01015101-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc8-L_2014127EL.01015101-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc9-L_2014127EL.01015101-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc10-L_2014127EL.01015101-E0010
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ηέζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε θπθινθνξία κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008. 

 

ΖΜΔΗΩΔΗ: 

1 
Οη «απαηηήζεηο» θαζνξίδνληαη σο έγθξηζε ηχπνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο, ηελ 

ηαμηλφκεζε ή ηε ζέζε ζε θπθινθνξία γηα πξψηε θνξά, θαζψο θαη σο ππνρξεψζεηο εθ 

ησλ πζηέξσλ εμνπιηζκνχ ή σο εζληθή λνκνζεζία ζηε ρψξα ηαμηλφκεζεο. Σα ελ ιφγσ 

αίηηα αζηνρίαο ηζρχνπλ κφλν φηαλ έρεη ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο. 

2 
Με (Υ) ραξαθηεξίδνληαη ηα ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο θαη 

ηελ θαηαιιειφηεηα νδηθήο ρξήζεο ηνπ αιιά δελ ζεσξνχληαη νπζηψδε γηα ηνλ πεξηνδηθφ 

έιεγρν. 

3 
Ωο «επηζθαιήο ηξνπνπνίεζε» λνείηαη ε ηξνπνπνίεζε κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 

νδηθή αζθάιεηα ηνπ νρήκαηνο ή δπζαλάινγα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ. 

E Απαηηείηαη εμνπιηζκφο γηα ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ ζεκείνπ. 

 

 

 

Πξνζζήθε ηνπ 

λένπ 

Παξαξηήκαηνο 

VIII 

6. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ αθφινπζνπ λένπ Παξαξηήκαηνο VIII κεηά 

απφ ην ηέινο ηνπ Παξαξηήκαηνο VII. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII 

Καλνληζκνί 65 (10) 

 

(1) Αξρέο ηεο αζθαινύο ζηνηβαζίαο ηνπ θνξηίνπ 

 
1

. 

Ζ αζθαιήο ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ είλαη αλζεθηηθή ζηηο 

αθφινπζεο δπλάκεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

επηηαρχλζεηο/επηβξαδχλζεηο ηνπ νρήκαηνο: 

— ζηελ θαηεχζπλζε πνξείαο: 0,8 θνξέο ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ 

θαη 

— ζηελ πιεπξηθή θαηεχζπλζε: 0,5 θνξέο ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ 

θαη 

— αληίζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνξείαο: 0,5 θνξέο ην βάξνο 

ηνπ θνξηίνπ 

— ελ γέλεη δε, πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ θαηά κήθνο ή εγθάξζηα 

θιίζε ηνπ θνξηίνπ. 
 

 
2

. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ιακβάλεη ππφςε ηα κέγηζηα 

επηηξεπφκελα θνξηία αλά άμνλα θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα 
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ειάρηζηα θνξηία αλά άμνλα εληφο ησλ νξίσλ ηεο κέγηζηεο 

επηηξεπφκελεο κάδαο ηνπ νρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα βάξε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ. 

 
3

. 

Καηά ηελ αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη 

εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αληνρή νξηζκέλσλ 

εμαξηεκάησλ ησλ νρεκάησλ, φπσο νη εκπξφζζηεο πιεπξέο, ηα 

ελδηάκεζα ρσξίζκαηα, νη πίζσ πιεπξέο, ηα ππνζηεξίγκαηα ή 

ζεκεία πξφζδεζεο, εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ. 

 
4

. 

Γηα ηελ αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 

κεζφδνπο ζπγθξάηεζεο ή ζπλδπαζκφο ηνπο: 

— καλδάισζε, 

— εκπινθή (ηνπηθή, ζπλνιηθή), 

— απεπζείαο πξφζδεζε, 

— πξφζδεζε κε επηθάιπςε. 
 

 
5. Δθαξκνζηέα πξφηππα: 

Πξόηππν Θέκα 

— EN 12195-1 
 

Τπνινγηζκφο ησλ δπλάκεσλ 

πξφζδεζεο 

— EN 12640 
 

εκεία πξφζδεζεο 

— EN 12642 
 

Αληνρή ηεο θαηαζθεπήο ακαμψκαηνο ηνπ 

νρήκαηνο 

— EN 12195-2 
 

Γηθηπσηέο πξνζδέζεηο απφ ηερλεηέο ίλεο 

— EN 12195-3 
 

Αιπζίδεο πξφζδεζεο 

— EN 12195-4 
 

πξκαηφζρνηλα πξφζδεζεο απφ ράιπβα 

— ISO 1161, ISO 

1496 
 

εκπνξεπκαηνθηβψηην ISO 

— EN 283 
 

Κηλεηά ακαμψκαηα 

— EN 12641 
 

Καιχκκαηα εκπνξεπκάησλ 

— EUMOS 40511 
 

Πάζζαινη- ππνζηεξίγκαηα 
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— EUMOS 40509 
 

Μεηαθνξά πζθεπαζία 
 

 

II.   Έιεγρνο ηεο αζθαινύο ζηνηβαζίαο ηνπ θνξηίνπ 

(1) Καηάηαμε αζηνρηώλ· 

Οη αζηνρίεο θαηαηάζζνληαη ζε νκάδεο αζηνρηψλ: 

— Διάζζνλνο ζεκαζίαο αζηνρία: Διάζζνλνο ζεκαζίαο αζηνρία 

πθίζηαηαη φηαλ ε ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ είλαη αζθαιήο, αιιά 

ελδέρεηαη λα είλαη ρξεηάδεηαη θάπνηα ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα. 

— Μείδνλνο ζεκαζίαο αζηνρία: Μείδνλνο ζεκαζίαο αζηνρία 

πθίζηαηαη φηαλ ε ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ δελ είλαη επαξθψο 

αζθαιήο θαη είλαη δπλαηή ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ή αλαηξνπή ηνπ 

θνξηίνπ ή κέξνπο ηνπ. 

— Δπηθίλδπλε αζηνρία: Δπηθίλδπλε αζηνρία πθίζηαηαη φηαλ 

δηαθπβεχεηαη άκεζα ε αζθάιεηα θπθινθνξίαο ιφγσ θηλδχλνπ 

απψιεηαο ηνπ θνξηίνπ ή κέξνπο ηνπ θνξηίνπ, ιφγσ θηλδχλνπ 

νθεηιφκελνπ ζην θνξηίν, ή ιφγσ άκεζνπ θηλδχλνπ πξνζψπσλ. 

Όηαλ ππάξρνπλ πνιιέο αζηνρίεο, ε κεηαθνξά θαηαηάζζεηαη ζηελ 

πςειφηεξε νκάδα αζηνρίαο. Δάλ, ζηελ πεξίπησζε πνιιψλ αζηνρηψλ, 

ηα απνηειέζκαηα ησλ αζηνρηψλ ιφγσ ζπλδπαζκνχ ηνπο αλακέλεηαη 

φηη ζα αιιεινεληζρπζνχλ, ε κεηαθνξά θαηαηάζζεηαη ζηελ επφκελε 

πςειφηεξε νκάδα αζηνρίαο. 

2.   Μέζνδνη ειέγρνπ 

Ζ κέζνδνο ειέγρνπ είλαη νπηηθή εθηίκεζε ηεο νξζήο ρξήζεο επαξθψλ 

θαη θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ θαη/ή 

κέηξεζε ησλ αζθνχκελσλ δπλάκεσλ, αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζηνηβαζίαο θαη έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

θαηά πεξίπησζε. 

3.   Αμηνιόγεζε αζηνρηώλ 

Ο πίλαθαο A πεξηέρεη θαλφλεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη θαηά 

ηνλ έιεγρν αζθαινχο ζηνηβαζίαο ηνπ θνξηίνπ ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη αλ νη ζπλζήθεο κεηαθνξάο είλαη απνδεθηέο. 

Ζ θαηάηαμε ησλ αζηνρηψλ ζε θαηεγνξίεο θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ 

ηαμηλνκήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην II κέξνο 1, θαηά 

πεξίπησζε. 

Οη ηηκέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα A είλαη ελδεηθηηθέο θαη ζα 
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πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο νξηζκέλεο αζηνρίαο βάζεη ησλ εηδηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ επηζεσξεηή. 

ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

νδεγίαο 95/50/ΔΚ (1) ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε 

εληαίσλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ 

επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή εηδηθφηεξσλ 

απαηηήζεσλ. 

Πίνακας A 

Σεκάρη

ν 

Αζηνρία Αμηνιόγεζε αζηνρίαο 

  Διάζζ

σλ 

Μείδσ

λ 

Δπηθίλδπ

λε 

Α Ζ ζπζθεπαζία κεηαθνξάο δελ 

επηηξέπεη αζθαιή ζηνηβαζία 

Γηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ επηζεσξεηή 

Β Μηα ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο 

θνξηίνπ δελ είλαη ηνπνζεηεκέλεο 

ζσζηά 

Γηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ επηζεσξεηή 

Γ Σν φρεκα δελ είλαη θαηάιιειν γηα 

ην κεηαθεξφκελν θνξηίν (αζηνρία 

δηαθνξεηηθή ηεο αλαθεξφκελεο 

ζην ζεκείν 10) 

Γηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ επηζεσξεηή 

Γ Δκθαλή ειαηηψκαηα ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο 

(αζηνρία δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

αλαθεξφκελε ζην ζεκείν 10) 

Γηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ επηζεσξεηή 

10 Καηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο 

10.1 Δκπξφζζην ηνίρσκα (αλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ 

θνξηίνπ) 

10.1.1 Μεξηθή θζνξά ιφγσ ζθνπξηάο ή 

παξακνξθψζεσλ 

  x   

Ραγηζκέλν κέξνο πνπ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

δηακεξίζκαηνο θνξηίνπ 

  x 

10.1.2 Αλεπαξθήο ηζρχο (πηζηνπνηεηηθφ 

ή επηζήκαλζε, θαηά πεξίπησζε) 

  x   

Αλεπαξθέο χςνο, πνπ επεξεάδεη   x 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntr1-L_2014127EL.01020001-E0001
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ην κεηαθεξφκελν θνξηίν 

10.2. Πιάγηα ηνηρψκαηα (αλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ 

θνξηίνπ) 

10.2.1. Μεξηθή θζνξά ιφγσ ζθνπξηάο, 

παξακνξθψζεηο, θαθή θαηάζηαζε 

καλδάισλ ή γηγγιπκψλ 

  x   

Ραγηζκέλν κέξνο· κάλδαια ή 

γηγγιπκνί ιείπνπλ ή είλαη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο 

  x 

10.2.2. Αλεπαξθήο ελίζρπζε 

ζηεξηγκάησλ (πηζηνπνηεηηθφ, ή 

επηζήκαλζε θαηά πεξίπησζε) 

  x   

Αλεπαξθέο χςνο, πνπ επεξεάδεη 

ην κεηαθεξφκελν θνξηίν 

  x 

10.2.3. Καθή θαηάζηαζε μχιηλσλ 

πιάγησλ ηνηρσκάησλ 

  x   

Ραγηζκέλν κέξνο   x 

10.3. Πίζσ ηνίρσκα (εάλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ 

θνξηίνπ) 

10.3.1. Μεξηθή θζνξά ιφγσ ζθνπξηάο, 

παξακνξθψζεηο, θαθή θαηάζηαζε 

καλδάισλ ή γηγγιπκψλ 

  x   

Ραγηζκέλν κέξνο· κάλδαια ή 

γηγγιπκνί ιείπνπλ ή είλαη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο 

  x 

10.3.2. Αλεπαξθήο ηζρχο (πηζηνπνηεηηθφ 

ή επηζήκαλζε, θαηά πεξίπησζε) 

  x   

Αλεπαξθέο χςνο, πνπ επεξεάδεη 

ην κεηαθεξφκελν θνξηίν 

  x 

10.4. Τπνζηεξίγκαηα (αλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ 

θνξηίνπ) 

10.4.1. Μεξηθή θζνξά ιφγσ ζθνπξηάο, 

παξακνξθψζεηο, θαθή θαηάζηαζε 

ζχλδεζήο ηνπ ζην φρεκα 

  x   

Μεξηθψο ξαγηζκέλν· αζηαζήο   x 



92 

 

  

ζχλδεζεο ζην φρεκα 

10.4.2. Αλεπαξθήο ελίζρπζε ή ζρεδίαζε   x   

Αλεπαξθέο χςνο, πνπ επεξεάδεη 

ην κεηαθεξφκελν θνξηίν 

  x 

10.5. εκεία πξφζδεζεο (εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αζθαιή ζηνηβαζία 

ηνπ θνξηίνπ) 

10.5.1. Καθή θαηάζηαζε ή ζρεδηαζκφο   x   

δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο δπλάκεηο 

πξφζδεζεο 

  x 

10.5.2. Αλεπαξθήο αξηζκφο   x   

Αλεπαξθήο αξηζκφο γηα λα αληέμεη 

ηηο απαηηνχκελεο δπλάκεηο 

πξφζδεζεο 

  x 

10.6. Απαηηνχκελεο εηδηθέο δνκέο (αλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 

ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ) 

10.6.1. Καθή θαηάζηαζε, θζνξά   x   

Μεξηθψο ξαγηζκέλν· δελ κπνξνχλ 

λα αληέμνπλ ηηο αζθνχκελεο 

δπλάκεηο ζπγθξάηεζεο 

  x 

10.6.2. Γελ αξκφδεη γηα ην κεηαθεξφκελν 

θνξηίν 

  x   

Λείπεη   x 

10.7. Γάπεδν (αλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ) 

10.7.1. Καθή θαηάζηαζε, θζνξά   x   

Ραγηζκέλν κέξνο· Γελ κπνξεί λα 

θέξεη ην θνξηίν 

  x 

10.7.2. Αλεπαξθήο ηθαλφηεηα θφξησζεο   x   

Γελ κπνξεί λα θέξεη ην θνξηίν   x 

20 Μέζνδνη ζπγθξάηεζεο 

20.1. Μαλδάισζε, εκπινθή θαη απεπζείαο πξφζδεζε 

20.1.1 Απεπζείαο ζηεξέσζε ηνπ θνξηίνπ (εκπινθή) 
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20.1.1.1 Απφζηαζε πξνο ηα εκπξφο απφ 

ην εκπξφζζην ηνίρσκα 

ππεξβνιηθή, αλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα απεπζείαο αζθαιή ζηνηβαζία 

ηνπ θνξηίνπ 

  x   

Άλσ ησλ 15 cm θαη θίλδπλνο 

δηείζδπζεο ζην ηνίρσκα 

  x 

20.1.1.2. Πιεπξηθή απφζηαζε απφ ην 

πιάγην ηνίρσκα ππεξβνιηθά 

κεγάιε, αλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

απεπζείαο αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ 

θνξηίνπ 

  x   

Άλσ ησλ 15 cm θαη θίλδπλνο 

δηείζδπζεο ζην ηνίρσκα 

  x 

20.1.1.3. Απφζηαζε πξνο ηα πίζσ απφ ην 

πίζσ ηνίρσκα ππεξβνιηθά 

κεγάιε, αλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

απεπζείαο αζθαιή ζηνηβαζία ηνπ 

θνξηίνπ 

  x   

Άλσ ησλ 15 cm θαη θίλδπλνο 

δηείζδπζεο ζην ηνίρσκα 

  x 

20.1.2. Γηαηάμεηο αζθαινχο ζηνηβαζίαο φπσο ηξνρηέο πξφζδεζεο, δνθνί 

εκπινθήο, εζράξεο θαη ζθήλεο εκπξφο, ζηα πιάγηα θαη πίζσ 

20.1.2.1. Με νξζή πξφζδεζε ζην φρεκα x     

Αλεπαξθήο πξφζδεζε x   

Γελ κπνξεί λα αληέμεη ηηο 

αζθνχκελεο δπλάκεηο 

ζπγθξάηεζεο, ραιάξσζε 

  x 

20.1.2.2. Με νξζή ζηνηβαζία x     

Δπηζθαιήο ζηνηβαζία x   

Σειείσο αλαπνηειεζκαηηθή   x 

20.1.2.3. Αλεπαξθήο εμνπιηζκφο γηα 

αζθαιή ζηνηβαζία 

  x   

Σειείσο αθαηάιιεινο εμνπιηζκφο 

γηα αζθαιή ζηνηβαζία 

  x 
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20.1.2.4. Ζ επηιεγκέλε κέζνδνο αζθαινχο 

ζηνηβαζίαο δελ είλαη ε 

ελδεδεηγκέλε 

  x   

Ζ επηιεγκέλε κέζνδνο είλαη 

εληειψο αθαηάιιειε 

  x 

20.1.3 Άκεζε ζηνηβαζία κε δίρηπα θαη πεξηηπιίγκαηα 

20.1.3.1. Καηάζηαζε δηρηπψλ θαη 

πεξηηπιηγκάησλ (ιείπεη/θζαξκέλε 

ε επηζήκαλζε αιιά ε δηάηαμε 

αθφκε ζε θαιή θαηάζηαζε) 

x     

Φζαξκέλεο νη δηαηάμεηο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θνξηίνπ 

x   

Γηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο ηνπ 

θνξηίνπ πνιχ θζαξκέλεο θαη 

αθαηάιιειεο πιένλ γηα ρξήζε 

  x 

20.1.3.2. Αλεπαξθήο αληνρή δηρηπψλ θαη 

πεξηηπιηγκάησλ 

  x   

Ηθαλφηεηα θάησ ησλ 2/3 ησλ 

απαηηνχκελσλ δπλάκεσλ 

ζπγθξάηεζεο 

  x 

20.1.3.3. Αλεπαξθήο ζηεξέσζε δηρηπψλ θαη 

πεξηηπιηγκάησλ 

  x   

ηεξέσζε ιηγφηεξν ηθαλή λα θέξεη 

ηα 2/3 ησλ απαηηνχκελσλ 

δπλάκεσλ ζπγθξάηεζεο 

  x 

20.1.3.4. Με θαηάιιεια ηα δίρηπα θαη ηα 

πεξηηπιίγκαηα γηα ηελ αζθαιή 

ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ 

  x   

Σειείσο αθαηάιιεια   x 

20.1.4. Γηαρσξηζκφο θαη πιήξσζε ησλ κνλάδσλ θφξησζεο ή ησλ δηάθελσλ 

20.1.4.1. Καηαιιειφηεηα δηαρσξηζηηθψλ θαη 

κνλάδσλ πιήξσζεο 

  x   

Μεγάια δηαρσξηζηηθά ή δηάθελα   x 

20.1.5. Απεπζείαο πξφζδεζε (νξηδνληίσο, εγθαξζίσο, δηαγσλίσο, κε βξφρνπο 

θαη ειαηήξηα) 
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20.1.5.1. Γελ εμαζθαιίδνληαη νη 

απαηηνχκελεο δπλάκεηο 

αζθάιηζεο 

  x   

Κάησ ησλ 2/3 ηεο απαηηνχκελεο 

ηάζεο 

  x 

20.2. Αζθάιηζε αλαζηνιέα κνριψλ ηζρχνο 

20.2.1. Δπίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ ηάζεσλ αζθάιηζεο 

20.2.1.1. Γελ εμαζθαιίδνληαη νη 

απαηηνχκελεο δπλάκεηο 

αζθάιηζεο 

  x   

Κάησ ησλ 2/3 ηεο απαηηνχκελεο 

ηάζεο 

  x 

20.3. Φζαξκέλεο δηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο ηνπ θνξηίνπ 

20.3.1 Καηαιιειφηεηα ησλ δηαηάμεσλ 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θνξηίνπ 

  x   

Σειείσο αθαηάιιειεο   x 

20.3.2. Λείπεη/έρεη θζαξεί ε επηζήκαλζε 

(π.ρ. ε εηηθέηα/ισξίδα δνθηκήο) 

αιιά ε δηάηαμε αθφκε ζε θαιή 

θαηάζηαζε 

x     

Λείπεη/έρεη θζαξεί ε επηζήκαλζε 

(π.ρ. ε εηηθέηα/ισξίδα δνθηκήο) 

αιιά ε δηάηαμε δείρλεη πνιχ 

θζαξκέλε 

x 

20.3.3. Φζαξκέλεο νη δηαηάμεηο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θνξηίνπ 

  x   

Γηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο ηνπ 

θνξηίνπ πνιχ θζαξκέλεο θαη 

αθαηάιιειεο πιένλ γηα ρξήζε 

  x 

20.3.4. Με νξζή ρξήζε βαξνχιθσλ 

πξφζδεζεο 

  x   

Διαηησκαηηθά βαξνχιθα 

πξφζδεζεο 

  x 

20.3.5. Με νξζή ζπγθξάηεζε ηνπ 

θνξηίνπ (π.ρ. έιιεηςε 

  x   
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πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο) 

Διαηησκαηηθή ρξήζε ησλ 

δηαηάμεσλ ζπγθξάηεζεο ηνπ 

θνξηίνπ (π.ρ. θφκβνη) 

  x 

20.3.6. Ζ ζηεξέσζε ησλ δηαηάμεσλ 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θνξηίνπ είλαη 

αθαηάιιειε 

  x   

Κάησ ησλ 2/3 ηεο απαηηνχκελεο 

ηάζεο 

  x 

20.4. Πξφζζεηνο εμνπιηζκφο (π.ρ. αληηνιηζζεηηθνί ηάπεηεο, πξνζηαηεπηηθά 

αθκψλ, εθέδξαλα νιίζζεζεο) 

20.4.1. Υξήζε αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ x     

Υξήζε ιαλζαζκέλνπ ή 

ειαηησκαηηθνχ εμνπιηζκνχ 

x   

Υξήζε ηειείσο αθαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ 

  x 

20.5. Μεηαθνξά θνξηίνπ ρχδελ, ειαθξνχ θνξηίνπ θαη ραιαξνχ πιηθνχ 

20.5.1. Γηαξξνή θνξηίνπ ρχδελ θαηά ηελ 

πνξεία ηνπ νρήκαηνο, κε 

πηζαλφηεηα δηαηάξαμεο ηεο 

θπθινθνξίαο 

  x   

Πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ 

θπθινθνξία 

  x 

20.5.2. Αθαηάιιειε ζηνηβαζία θνξηίνπ 

ρχδελ 

  x   

Απψιεηα θνξηίνπ πνπ απνηειεί 

θίλδπλν γηα ηελ θπθινθνξία 

  x 

20.5.3. Με θάιπςε ειαθξψλ 

εκπνξεπκάησλ 

  x   

Απψιεηα θνξηίνπ πνπ απνηειεί 

θίλδπλν γηα ηελ θπθινθνξία 

  x 

20.6. Μεηαθνξά ζηξνγγπιήο μπιείαο 

20.6.1. Σν θνξηίν ελ κέξεη ραιαξφ θαηά 

ηε κεηαθνξά (θνξκνί) 

    x 
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20.6.2. Αθαηάιιειε ηάζε αζθαινχο 

ζηνηβαζίαο ηεο κνλάδαο 

θφξησζεο 

  x   

Κάησ ησλ 2/3 ηεο απαηηνχκελεο 

ηάζεο 

  x 

30 Σειείσο επηζθαιήο ζηνηβαζία     x 

 

(1)  Οδεγία 95/50/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο Οθηωβξίνπ 1995 ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξωζε 

εληαίωλ δηαδηθαζηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ηωλ νδηθώλ κεηαθνξώλ επηθίλδπλωλ 

εκπνξεπκάηωλ (ΔΔ L 249 ηεο 17.10.1995, ζ. 35). 

 

 

 

  

Έλαξμε ηζρχνο. 7.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπο 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.127.01.0134.01.ELL&toc=OJ:L:2014:127:TOC#ntc1-L_2014127EL.01020001-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:1995:249:TOC

