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Αξηζκόο 575 

Οη πεξί Έγθξηζεο Τύπνπ Ορεκάησλ (Καηεγνξίαο L1e κέρξη L7e), ησλ Καηαζθεπαζηηθώλ Σηνηρείσλ, 
Σπζηεκάησλ θαη Φσξηζηώλ Τερληθώλ Μνλάδσλ ηνπο (Τξνπνπνηεηηθνί) (Αξ. 2) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη 
εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πεξί Έγθξηζεο Τύπνπ Ορεκάησλ Νόκνπ, 
αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010). 

Ο ΠΔΡΗ ΔΓΚΡΗΖ ΣΤΠΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ    

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13  

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν– 
  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: 
L329, 
10.12.2013, 
ζει. 15. 

«Οδεγία 2013/60/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ 
ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηεο νδεγίαο 97/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ δίθπθισλ ή ηξίθπθισλ 
νρεκάησλ κε θηλεηήξα, ηεο νδεγίαο 2002/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηχπνπ δηθχθισλ ή ηξηθχθισλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ηεο 
νδεγίαο 2009/67/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 
ηνπνζέηεζε δηαηάμεσλ θσηηζκνχ θαη θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο ζηα δίθπθια θαη ηξίθπθια 
κεραλνθίλεηα νρήκαηα», 

 

61(I) ηνπ 2005 
45(Η) ηνπ 2010. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 
ηνπ πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ Νφκνπ,  εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην(Η): 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ (Καηεγνξίαο 
L1e κέρξη L7e), ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ ηνηρείσλ, πζηεκάησλ θαη Υσξηζηψλ Σερληθψλ 
Μνλάδσλ ηνπο (Σξνπνπνηεηηθνί) (Αξ. 2) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο 
πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ (Καηεγνξίαο L1e κέρξη L7e), ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ 
ηνηρείσλ, πζηεκάησλ θαη Υσξηζηψλ Σερληθψλ Μνλάδσλ ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ 2005 κέρξη 
2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη 



16.6.2005 
25.7.2008 

15.4.2014. 
 

νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ 
(Καηεγνξίαο L1e κέρξη L7e), ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ ηνηρείσλ, πζηεκάησλ θαη Υσξηζηψλ 
Σερληθψλ Μνλάδσλ ηνπο Καλνληζκνί ηνπ 2005 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014. 

Σξνπνπνίεζε  ηνπ 
Πέκπηνπ 
Παξαξηήκαηνο ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

2. Σν Πέκπην Παξάξηεκα ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 
    

  
 (α)

  
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ 2, 2.1 θαη 2.2 απηνχ, απφ ηα αθφινπζα λέα ζεκεία 
2, 2.1 θαη 2.2: 

  
  «2.  Απνηειέζκαηα δνθηκψλ εθπνκπψλ 
   
  Αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο θαη ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ ηεο πξάμεσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ έγθξηζε ηχπνπ. ηελ πεξίπησζε νδεγίαο κε δχν ή 
πεξηζζφηεξα ζηάδηα εθαξκνγήο, αλαθέξνληαη επίζεο ην ζηάδην εθαξκνγήο θαη 
ην επίπεδν Euro: 
Παξαιιαγή/έθδνζε ................. 
Δπίπεδν Euro ( 1 ): ................EL L 329/26 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο 10.12.2013 

   
  2.1. Γνθηκή ηνπ ηχπνπ I 
   
  CO: ................. g/km 

HC ( 3 ): ................. g/km 
NO x ( 3 ). ................ g/km 
HC + NO x ( 2 ): ................. g/km 
CO 2 ( 2 ): ................ g/km 
Καηαλάισζε θαπζίκνπ ( 2 ): ................. l/100km 

   
  2.2. ηχπνπ II 
  CO (g/min) ( 2 ) ................. 

HC (g/min) ( 2 ) ................ 
CO (% vol) ( 3 ) ζε θαλνληθέο ζηξνθέο βξαδππνξίαο ................. 
Πξνζδηνξίζηε ηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ βξαδππνξίαο ( 3 ) ( 4 ): ................. 
CO (% vol) ( 3 ) ζε πςειέο ζηξνθέο βξαδππνξίαο ................ 
Πξνζδηνξίζηε ηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ βξαδππνξίαο ( 3 ) ( 4 ): ................. 
Θεξκνθξαζία ιαδηνχ θηλεηήξα ( 3 ) ( 5 ): ................»

. 
θαη 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνζεκεηψζεσλ απηνχ, απφ ηηο αθφινπζεο 
λέεο ππνζεκεηψζεηο: 

   
  «(

1
)   Βιέπε ππνζεκείσζε 12 ζην παξάξηεκα IV ηεο νδεγίαο 2002/24/ΔΚ. 

  (
2
)   Μφλν γηα ηα νρήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ L1e, L2e θαη L6e. 

  (
3
)  Γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο L πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο νδεγίαο 2002/24/ΔΚ, πιελ  ησλ νρεκάησλ L1e, L2e θαη L6e. 
 (

4
)    Να αλαθεξζεί ε αλνρή κέηξεζεο. 

 (
5
)    Ηζρχεη κφλν γηα ηνπο ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο.». 

Σξνπνπνίεζε  ηνπ 
Όγδννπ 
Παξαξηήκαηνο ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

3.  Σν Όγδνν Παξάξηεκα ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ 46.1 απηνχ, απφ ην αθφινπζν λέν ζεκείν 46: 
   
  «46.    Καπζαέξηα ( 

11
 )  

  46.1. Δπίπεδν Euro. .................(1, 2, ή 3) ( 
12

 ) 
  46.2. Γνθηκή ηχπνπ I: CO: ............................. g/km HC:.................           g/km  

NO x ............................. g/km HC + NO x : ................. g/km ( 
13

 ) 
  46.3. Γνθηκή ηχπνπ II: CO ( 

13
 ): ............................ g/min  

HC (
13

):    ............................. g/min   CO (
14

): 
.............................................................. % vol 

   Οξαηή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ θηλεηήξα   αλάθιεμεο 
κε ζπκπίεζε:  

δηνξζσκέλε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο: .............. m 
–1

 »· θαη 

 (β) κε ηελ πξνζζήθε, κεηά ηελ ππνζεκείσζε (
11

) απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ 
ππνζεκεηψζεσλ (

12
), (

13
) θαη (

14
), αληίζηνηρα: 

  «(
12

) Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο θαη ηεο ηειεπηαίαο 
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ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ έγθξηζε, ε ζπκκφξθσζε 
κε ηα επίπεδν Euro 1, 2 ή 3 πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

   Έλδεημε ηνπ επηπέδνπ Euro φηαλ ε αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε αξρή ην 
επηιέγεη, γηα ηηο εγθξίζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ απφ ηελ αθφινπζε 
εκεξνκελία: 11 Γεθεκβξίνπ 2013· 

   ηνλ πίλαθα 2.2.1.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ θεθαιαίνπ 5 ηεο νδεγίαο 
97/24/ΔΚ, ε ζπκκφξθσζε κε ηελ πξψηε ζεηξά ησλ νξηαθψλ ηηκψλ λνείηαη 
ε ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 1‖ θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηε δεχηεξε 
ζεηξά νξηαθψλ ηηκψλ λνείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 2‖· 

   Ζ πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ην παξάξηεκα I ηνπ θεθαιαίνπ 5 ηεο νδεγίαο 
97/24/ΔΚ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 2‖, 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεζνδνινγία δνθηκψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
παξάξηεκα I ηεο νδεγίαο 2013/60/ΔΔ (ΔΔ L 329 ηεο 10.12.2013, ζ. 15), 
λνείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 3‖· 

   ηνλ πίλαθα 2.2.1.1.5 ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ θεθαιαίνπ 5 ηεο νδεγίαο 
97/24/ΔΚ, ε ζπκκφξθσζε κε: 

   — ηηο ζεηξέο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζην κέξνο A ηνπ πίλαθα 2.2.1.1.5 γηα ηελ 
θιάζε I (< 150 cm 3 ) θαη ηελ θιάζε II (≥ 150 cm 3 ), λνείηαη ε 
ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 2‖· 

   — ηηο ζεηξέο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζην κέξνο Β ηνπ πίλαθα 2.2.1.1.5 γηα ηελ 
θιάζε I (< 150 cm 3 ) θαη ηελ θιάζε II (≥ 150 cm 3 ), λνείηαη ε 
ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 3‖· 

   — νη ζεηξέο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζην κέξνο C ηνπ πίλαθα 2.2.1.1.5 γηα ηελ 
θιάζε I (v max < 130 km/h) θαη ηελ θιάζε II (v max ≥ 130 km/h), λνείηαη ε 
ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 3‖. 

  (
13

) Μφλν ηα νρήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ L1e, L2e θαη L6e πνπ πιεξνχλ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 97/24/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ νδεγία 
2013/60/ΔΔ. 

  (
14

) Γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο L πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηεο νδεγίαο 2002/24/ΔΚ, πιελ ησλ νρεκάησλ L1e, L2e θαη 
L6e.». 
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