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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 Παπάγου
Τ.Κ.

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακές Ενότητες του Κράτους
Α. ∆/νσεις, Τµήµατα & Γραφεία

: 101 91

Μεταφορών & Επικοινωνιών
Πληροφορίες : Εµ. Παπαδάκης

Β. ∆/νσεις & Τµήµατα ΚΤΕΟ

Τηλ.

: 2106508438

2. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας

E-mail

: m.papadakis@yme.gov.gr

∆/νση Τροχαίας

FAX

: 2106508425

Παν. Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα
(fax : 2106915805)
3. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υ.Μ.Ε.
Ανθίµου Γαζή 4, 10191 Αθήνα
4. ΣΕΑΑ
Λ. Κηφισίας 296, 15232 Χαλάνδρι
ΚΟΙΝ.:

Υπ.Υ.ΜΕ.∆.
Α. ∆/νση Επιβατικών Μεταφορών
Β. ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση Ν. 4030/2011 (Α’ 249/25-11-2011)»
ΣΧΕΤ.: Α) Το Ν.∆. 3839/1958, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 1108/1980 και το Ν. 1959/1991
και η κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου Απόφαση Β-27660/712/92, όπως ισχύει
Β) Το αρ. πρωτ. 19286/28-11-2011 έγγραφο του Σ.Ε.Α.Α.

Σε συνέχεια του Α’ σχετικού, σας πληροφορούµε για τη δηµοσίευση του νόµου του
θέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 50 του οποίου,

«1. Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους µέχρι
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράµµων και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής
χρήσης εξαιρούνται των περιορισµών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης, που καθορίστηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (Α΄ 123),
εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισµού (ΕΚ)
715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 (Euro V και Euro VI) ή µεταγενέστερου.
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2. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.».

Με βάση, εποµένως, το νόµο του θέµατος, τροποποιούνται οι περιορισµοί κυκλοφορίας
του Β’ σχετικού, αναφορικά µε τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα Ι.Χ. και τα φορτηγά Ι.Χ.
συνολικού µικτού βάρους κάτω των 4 τόνων, στις καθορισµένες περιοχές Αττικής και
Θεσσαλονίκης [που έχουν καθοριστεί µε την Κ.Υ. Απόφαση Β-27660/712/92 (Β’ 519)], µε
εξαίρεση, πλέον, από τους περιορισµούς αυτούς, των επιβατικών Ι.Χ. και των φορτηγών Ι.Χ.
συνολικού µικτού βάρους κάτω των 4 τόνων που ικανοποιούν τον Κανονισµό (ΕΚ) 715/2007,
όπως έχει τροποποιηθεί από τους Κανονισµούς (ΕΚ) 692/2008 και 566/2011. Σηµειώνεται ότι,
το πεδίο εφαρµογής των παραπάνω κανονισµών αφορά τα επιβατικά και φορτηγά οχήµατα, µε
µάζα αναφοράς (= µάζα οχήµατος έτοιµου προς κυκλοφορία + 25 Kg) µέχρι και 2610 Kg,
δηλαδή, µε µάζα οχήµατος έτοιµου προς κυκλοφορία µέχρι και 2585 Kg, και ένα µέρος
επιβατικών και φορτηγών οχηµάτων µε µάζα αναφοράς πάνω από 2610 Kg έως και 2840 Kg,
δηλαδή µε µάζα οχήµατος έτοιµου προς κυκλοφορία πάνω από 2585 Kg µέχρι και 2815 Kg (τα
οποία έχουν ενταχθεί στους εν λόγω κανονισµούς µετά από αίτηµα του κατασκευαστή). Η
αναγραφή των Κανονισµών (ΕΚ) 715/2007, ή 692/2008, ή 566/2011, υπάρχει στο πεδίο V.9 του
µέρους I της άδειας κυκλοφορίας. Ο αριθµός των κανονισµών ακολουθείται (ανάλογα µε την
κατηγορία οχήµατος) από ένα χαρακτήρα A, B, C, … M (για euro 5) και N, O, P, … Y (για euro
6).
Ο ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗΣ
α/α
Εσωτερική ∆ιανοµή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
∆.Τ.Ο.
∆.Τ.Ε.Ο.

ΠΑΝ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Π. Μπακρατσάς

