
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα 30 ∆εκεµβρίου 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 70744/4507  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση  : Αναστάσεως  2 & Τσιγάντε                ΠΡΟΣ: 

Τ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ  
Πληροφορίες : Α. Πιπεργιάς  
Τηλέφωνο : 210 6508102  
FAX : 210 6508425  
E mail : a.pipergias@yme.gov.gr  
   

Π.∆. 

ΘΕΜΑ :                                    Εγκατάσταση Συστηµάτων Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση σύµφωνα µε την υ.α. 

28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) 

Μετά από ερωτήµατα ενδιαφεροµένων για το θέµα, σας πληροφορούµε ότι έχει διαβιβαστεί προς 

δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η υ.α. 68176/4406/29-12-2014, µε την οποία 

τροποποιείται η ηµεροµηνία απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχηµάτων που δεν φέρουν ΣΑΠ 

σύµφωνα µε την υ.α. 28366/2098/06, από την 1/1/2015 που ισχύει σήµερα ως εξής: 

Από 1/4/2015, ή από την ηµεροµηνία λήξης του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου εφόσον αυτή είναι 

µεταγενέστερη της 1/4/2015, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχηµάτων κατηγοριών Μ2, 

Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα µετά την 1/1/1999, τα οποία δεν 

φέρουν σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση.  

Εφόσον ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγµατοποιηθεί πριν τις 31/3/2015 και διαπιστωθεί ότι 

το όχηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση, θα χορηγείται 

ετήσια καταλληλότητα και στο χώρο των παρατηρήσεων του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου θα 

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». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Προαστασίας του Πολίτη 
   Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
   ∆ιεύθυνση Τροχαίας 
   Π.Κανελλοπούλου 4, 1110177 Αθήνα 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 

 

Ι.Λαζαρίδης 

  

ΑΔΑ: 7ΕΤΥ1-Ω1Ζ



 
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 

Εσωτερική ∆ιανοµή 
-∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων 
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