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Π.∆. 

ΘΕΜΑ :       Τροποποίηση της υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) «Ταξινόµηση ορισµένων 

κατηγοριών µεταχειρισµένων οχηµάτων µε συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την 

πέδηση»  

Σας πληροφορούµε ότι δηµοσιεύτηκε η υ.α. 68176/4406/14 (Β΄67/16-1-2015,Α∆Α:6ΜΨ51-

Υ6Ρ), µε την οποία τροποποιείται η υ.α. 28366/2098/06, διευκρινίζοντας τα εξής: 

Ταξινόµηση-Κυκλοφορία 

1.Τα οχήµατα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που έχουν ταξινοµηθεί ως καινουργή, 

στην χώρα µας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πριν από την 1/1/1999 επιτρέπεται να 

κυκλοφορούν και να µεταβιβάζονται χωρίς να έχει τοποθετηθεί σύστηµα  αντιεµπλοκής κατά την 

πέδηση (ΣΑΠ). Τα οχήµατα αυτά αποσύρονται από την κυκλοφορία εντός πενταετίας από τη 

δηµοσίευση της απόφασης. Στις περιπτώσεις µεταβίβασης ή οποιασδήποτε µεταβολής της αδείας 

τίθεται χρονικός περιορισµός στην άδεια κυκλοφορίας (στο πεδίο Η) έως 16-1-2020. 

2.Για τα οχήµατα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη 

φορά, σε οποιαδήποτε χώρα, µετά από την 1/1/1999, εφαρµόζεται σταδιακά η απαγόρευση 

κυκλοφορίας όσων δεν διαθέτουν εγκατεστηµένο σύστηµα ΣΑΠ, και συγκεκριµένα από την 

ηµεροµηνία λήξης του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου εφόσον αυτή είναι µεταγενέστερη της 

1/4/2015 µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρ. 4 της ενότητας Τεχνικός 

Έλεγχος της παρούσας. Η µεταβίβαση των συγκεκριµένων οχηµάτων δεν επιτρέπεται αν δεν 

είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα ΣΑΠ. Στις περιπτώσεις που στις υφιστάµενες άδειες κυκλοφορίας 

υπάρχει περιορισµός της διάρκειας ισχύος στο πεδίο Η, που έχει τεθεί σε εφαρµογή 

προηγούµενης απόφασης παράτασης, θα πρέπει να εκδοθεί άδεια µε απαλοιφή του περιορισµού. 

3. Η ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησης αναγράφεται στο πεδίο Β της άδειας κυκλοφορίας 

(κοινοτικού τύπου). Στην περίπτωση που αυτή δεν προκύπτει από την άδεια (παλαιού τύπου 

άδεια, κενό πεδίο, λανθασµένη αναγραφή), ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσέλθει στην οικεία 

Υπηρεσία Μεταφορών και να αιτηθεί τη συµπλήρωση του πεδίου Β µε την ηµεροµηνία πρώτης 

ταξινόµησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του οχήµατος. 
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4. Πέραν των παραπάνω εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόµενα στην 9527/535/25-9-2009 

εγκύκλιο (www.yme.gr →Τεχνολογία οχηµάτων → Προδιαγραφές οχηµάτων → Σύστηµα 

αντιεµπλοκής κατά την πέδηση). 

 

Τεχνικός Έλεγχος 

1. Στην απόφαση αναφέρεται ως κρίσιµη ηµεροµηνία, για την διενέργεια περιοδικού τεχνικού 

ελέγχου, είναι η Τρίτη 31 Μαρτίου 2015. 

2. Σε όσα οχήµατα, υπόχρεα για τοποθέτηση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση, 

διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος µέχρι και την ανωτέρω ηµεροµηνία (Τρίτη 31 Μαρτίου 

2015) και διαπιστωθεί ότι το όχηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε το εν λόγω σύστηµα αντιεµπλοκής 

κατά την πέδηση, χορηγείται ετήσια καταλληλότητα και στο χώρο των παρατηρήσεων του 

∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου αναγράφεται η παρατήρηση «Το όχηµα δεν φέρει σύστηµα 

αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί µε αυτό έως τον επόµενο 

περιοδικό τεχνικό έλεγχο». 

3. ∆έον να επισηµανθεί ότι η ανωτέρω διάταξη της χορήγησης ετήσιας καταλληλότητας και 

υποχρέωσης εφοδιασµού του οχήµατος  µε ABS έως τον επόµενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο 

αναφέρεται σε οχήµατα στα οποία κατά τον εν λόγω περιοδικό τεχνικό έλεγχο δεν θα 

σηµειωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις και θα τους χορηγηθεί η ετήσια καταλληλότητα. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που συνεπάγεται τη διενέργεια επανελέγχου η 

καταληκτική προθεσµία τοποθέτησης ABS είναι ένα (1) έτος από τη διενέργεια του περιοδικού 

τεχνικού ελέγχου και όχι από την ηµεροµηνία διενέργειας του/των επανελέγχου/ων κατά τον 

οποίο χορηγήθηκε στο όχηµα η ετήσια καταλληλότητα. Επίσης, στο χώρο των παρατηρήσεων 

του ∆ΤΕ µε σοβαρές ελλείψεις καθώς και στο/α ∆ΤΕ κάθε επανελέγχου/ων θα αναγράφεται η 

παρατήρηση «Το όχηµα δεν φέρει σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να 

εφοδιαστεί µε αυτό έως ……….. (αναγράφεται ως ηµεροµηνία ένα έτος από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου). 

4. Η χρήση του δικαιώµατος διενέργειας του ετήσιου περιοδικού τεχνικού ελέγχου µέχρι και 

τρεις εβδοµάδες πριν από την αναγραφόµενη στο ∆ΤΕ ηµεροµηνία επόµενου περιοδικού 

τεχνικού ελέγχου (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική ισχύουσα διάταξη της ΥΑ 

44800/123/1985) είναι αποδεκτή. Για παράδειγµα, δικαίωµα προσέλευσης στο ΚΤΕΟ για την 

διενέργεια του ετήσιου περιοδικού τεχνικού ελέγχου την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 έχει ο 

κάτοχος οχήµατος µε αναγραφόµενη επί του ∆ΤΕ ηµεροµηνία επόµενου ελέγχου έως και τις 20 

Απριλίου 2015, για το οποίο θα εφαρµοστούν τα οριζόµενα στα ανωτέρω εδάφια 2 ή 3, κατά 

περίπτωση. 

5. Για οχήµατα εφοδιασµένα µε ∆ΤΕ µε ηµεροµηνία επόµενου ελέγχου µετά τις 20/4/2015, 

στο χώρο των παρατηρήσεων των οποίων έχει αναγραφεί η παρατήρηση «Το όχηµα δεν φέρει 

σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί µε αυτό µέχρι 

31.12.2014, άλλως απαγορεύεται η κυκλοφορία του» σύµφωνα µε την 39817/3614/1-7-2014 

(Α∆Α: Ω9041-Ο14) εγκύκλιο, θα τίθεται από τον Τεχνικό ∆ιευθυντή του ΚΤΕΟ η 
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συµπληρωµατική παρατήρηση «Η καταληκτική ηµεροµηνία 31.12.2014 παρατείνεται 

µέχρι την λήξη του ∆ΤΕ» και θα επικυρώνεται µε την σφραγίδα του ΚΤΕΟ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Αποδέκτες προς ενέργεια 
- Περιφέρειες της χώρας 
   ∆/νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών 
   ∆/νσεις και Τµήµατα Κ.Τ.Ε.Ο. 
- Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (e-mail) 
- Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
   Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
   ∆ιεύθυνση Τροχαίας 
   Π.Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση 
- ∆/νση Ελέγχου Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων 
- ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών  
- ∆/νση Συνδυασµένων Μεταφορών 
- ΣΕΕΥΜΕ 
- Σύνδεσµο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων 
  Κηφισίας 294, 15232 Χαλάνδρι 
- ΣΕΕΑ 
  Ελ. Βενιζέλου 248, 176 74 Καλλιθέα 

-Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ) 
  Πατησίων 351, Αθήνα 11144 
-Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) 
  Πειραιώς 4, Αθήνα 10431 
-Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών _Χ του Ν_ 531/1970 
  Γούναρη 21-23, Πειραιάς 
-Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΠΟΕΜΙΦΑ) 
  Θηβών 219, Περιστέρι 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- ∆/νση Ελέγχου Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων 
-∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων 

 

Ο Γενικός 
∆ιευθυντής 

 

Ι.Λαζαρίδης 
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