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Τεχνικός έλεγχος βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς υγρών καυσίµων µεικτού
Θέµα
βάρους µέχρι 8 τόνους.
Σχετ: α)Η υπ’ αριθµ. Γ/19815/1700 8-10-2013 (Α∆Α: ΒΛΛΨ1-Γ50) εγκύκλιος του
Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
β)Η υπ’ αριθµ. 4868/535 29-1-2013 (Α∆Α: ΒΕΙΛ1-Β1Ε) εγκύκλιος της ∆/νσης
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων
γ) Η υπ’ αριθµ. 64118/4765/10 13-1-2011 (Α∆Α: 4Α9Τ1-∆) εγκύκλιος του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
Με την (α) σχετ. εγκύκλιο επεκτάθηκε η απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης συστήµατος
αντιεµπλοκής κατά την πέδηση που ισχύει στα κοινού φόρτου οχήµατα και στα κυκλοφορούντα
βυτιοφόρα οχήµατα µεταφοράς υγρών καυσίµων µεικτού βάρους µέχρι 8 τόνους τα οποία φέρουν
υδραυλικό ή αεροϋδραυλικό (µικτό) σύστηµα πέδησης.
Για την εφαρµογή της ως άνω απαλλαγής όσο αφορά τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ των ανωτέρω
οχηµάτων διευκρινίζονται τα εξής για τις κάτωθι περιπτώσεις:
1) Βυτιοφόρα οχήµατα πρατηρίων υγρών καυσίµων µεικτού βάρους µέχρι 8 τόνους µε αµιγώς
υδραυλικό σύστηµα πέδησης και ισχύον ∆ΤΕ στο οποίο έχει αναγραφεί η παρατήρηση «Το όχηµα
δεν φέρει σύστηµα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί µε αυτό µέχρι
31.12.2013, άλλως απαγορεύεται η κυκλοφορία του» σε εφαρµογή των (β) και (γ) σχετ. εγκυκλίων.
Η ως άνω παρατήρηση διαγράφεται από το ∆ΤΕ καθώς και από το αντίγραφο του ∆ΤΕ που τηρείται
στο αρχείο του ΚΤΕΟ. Η διαγραφή της παρατηρήσεως µε την επισήµανση «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ
ΑΜΙΓΩΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ABS. Η διαγραφή συντελείται
βάσει της υπ’ αριθµ.
Γ/19815/1700 8-10-2013 εγκυκλίου του Υφυπουργού ΥΠΥΜΕ∆Ι», θα γίνεται από τον Τεχνικό
∆ιευθυντή και θα επικυρώνεται µε την σφραγίδα του ΚΤΕΟ.

2) Βυτιοφόρα οχήµατα µεταφοράς υγρών καυσίµων µεικτού βάρους µέχρι 8 τόνους µε αµιγώς
υδραυλικό σύστηµα πέδησης ή αεροϋδραυλικό (µικτό) σύστηµα πέδησης που προσέρχονται στα
ΚΤΕΟ για Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο από την εφαρµογή της (α) σχετ. εγκυκλίου (8-10-2013)
και στο εξής
Στον χώρο των παρατηρήσεων του εκδιδόµενου ∆ΤΕ θα αναγράφεται η παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ABS και απαλλάσσονται της τοποθετήσεως αυτού
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βάσει της υπ’ αριθµ. Γ/19815/1700 8-10-2013 εγκυκλίου του ΥΠΥΜΕ∆Ι» ή «ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΑΕΡΟΫ∆ΡΑΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ABS και απαλλάσσονται της τοποθετήσεως αυτού βάσει
της υπ’ αριθµ. Γ/19815/1700 8-10-2013 εγκυκλίου του Υφυπουργού ΥΠΥΜΕ∆Ι» κατά
περίπτωση, η οποία θα επαναλαµβάνεται στο ∆ΤΕ σε κάθε επόµενο Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο.
-Εσωτερική διανοµή: ∆ΤΕΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Κατσαγούνος
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
 Γενικούς ∆ιευθυντές Μεταφορών (µε Fax)
 ∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
 ∆ηµόσια ΚΤΕΟ (µε Fax)
 Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (µε e-mail)

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας
Λόντου 8
Τ.Κ. 10681 Αθήνα
 Ένωση ΙΚΤΕΟ Ελλάδας (µε fax: 27410 72009)
 Πανελλήνια Ένωση ΙΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος” (µε fax: 24610 45893)
 Πανελλήνιος Σύνδεσµος ΙΚΤΕΟ (µε fax: 210 3407999)
 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 Αθήνα
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ







Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων
∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής
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