
 

D:\workm\Nomothes\working\TECHNIKI\ABS\ABS_odigies_final.doc 

1

                                                        
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αθήνα   25 / 9 /2009                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                               Αριθ.Πρωτ. 9527/535 

          ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
           ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                  .        
  ∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                               ------------                                                                                       
                                                                                                                            
Ταχ. ∆/νση  : : Αναστάσεως  2 & Τσιγάντε     ΠΡΟΣ :
Τ.Κ.  : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ 
Πληροφορίες  :  Γ. Μιχαλόπουλος 
Τηλέφωνο  : 210 6508426 
FAX  : 210 6508425 ΚΟΙΝ :

 
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 
ΘΕΜΑ    :    Εφαρµογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήµατα αντιεµπλοκής 

κατά την πέδηση  
 

ΣΧΕΤ     : α. Η αριθµ. 28366/2098/06 (Β` 441) απόφαση του Υπ. Μεταφ. & Επικοινωνιών 
β. Η αριθµ. 1876/55/09 εγκύκλιος του Υπουργού Μ.Ε. 
γ. Η αριθµ. Φ106/10007/1312/09 εγκυκλίου µας 

 
Α. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Α.1 Οχήµατα για την εφαρµογή της παρούσας νοούνται τα µεταχειρισµένα οχήµατα των 

κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4. 
Α.2 ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕ∆ΗΣΗ (Π.Χ. ABS) 
 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 28366/2098/06 (Β` 441) Υ.Α (α΄ σχετικό) και την 

αριθµ. 1876/55/09 εγκύκλιο του Υπουργού Μ.Ε. (β΄ σχετικό) είναι επιτρεπτή η εκ των 
υστέρων τοποθέτηση Συστήµατος Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση (π.χ. ABS) που 
εφεξής ονοµάζεται ΣΑΠ. 

              Τα οχήµατα στα οποία επιτρέπεται σύµφωνα µε τα σχετικά η εκ των υστέρων 
τοποθέτηση ΣΑΠ εφεξής ονοµάζονται ΟΕΠΣΑΠ.  

             Τα ΟΕΠΣΑΠ είναι τα εξής : 
Α.2.1. Οχήµατα που κυκλοφορούσαν στη χώρα πριν την 1/1/2009. Η τοποθέτηση ΣΑΠ πρέπει 

να γίνει µέχρι τις 31-10-2010, διότι µετά την ηµεροµηνία αυτή δεν µεταβιβάζονται. Αν 
δεν πρόκειται να µεταβιβαστούν η καταληκτική ηµεροµηνία τοποθέτησης ΣΑΠ είναι η 
31-12-2013, διότι µετά την ηµεροµηνία αυτή απαγορεύεται η κυκλοφορία τους. 

Α.2.2 Οχήµατα  που εισήχθησαν στη χώρα ως µεταχειρισµένα πριν την 1-1-2009 και είτε ήδη 
ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά ή θα πρωτοταξινοµηθούν µέχρι την 31-12-2010. 

              Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν επιτρέπεται η πρώτη ταξινόµησή τους, αν δεν φέρουν 
ΣΑΠ. 
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Για τα οχήµατα της περίπτωσης αυτής που η πρώτη ταξινόµησή έγινε ή θα γίνει το 
χρονικό διάστηµα από 1-1-2009 µέχρι την 31-12-2010 χωρίς ΣΑΠ, ισχύει το 
χρονοδιάγραµµα της ανωτέρω περίπτωσης Α.2.1. 
 Για παράδειγµα σε µεταχειρισµένο που εισήχθη εντός του 2008 και θα ταξινοµηθεί το 
∆εκέµβριο του 2009, αν ο ιδιοκτήτης του αποφασίσει να το µεταβιβάσει το Μάρτιο του 
2011, οφείλει ενόψει µεταβίβασης να τοποθετήσει στο όχηµα ΣΑΠ. Αν όµως δεν 
προτίθεται να το µεταβιβάσει η καταληκτική ηµεροµηνία τοποθέτησης ΣΑΠ είναι η 
31-12-2013 ειδάλλως µετά δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του).        

Α. 2.3. Τα µεταχειρισµένα οχήµατα των κατηγοριών της παραγράφου Α.1 που εισάγονται  
στη Χώρα µας, µετά την 1/1/2009 και δεν φέρουν ΣΑΠ δεν είναι ΟΕΠΣΑΠ  και  δεν 
επιτρέπεται  η εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ συνεπώς δεν επιτρέπεται η 
ταξινόµηση τους.  

Α.2.4. Προκειµένου για οχήµατα των κατηγοριών της παρ. Α1 που µεταφέρουν 
επικίνδυνα εµπορεύµατα και εντάσσονται στη γ. σχετική εγκύκλιο ισχύουν τα 
αναφερόµενα σε αυτήν.     

 
 
Α.3 ΟΧΗΜΑΤΑ µε ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ 
 Βλέπε ενότητα Γ΄ 
 
Α4. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ  

Oχήµατα των κατηγοριών της παραγράφου Α1 εφοδιασµένα µε αµιγώς υδραυλικό 
σύστηµα πέδησης εξαιρούνται της υποχρέωσης τοποθέτησης ΣΑΠ.  
∆ιαδικαστικά το ανωτέρω είδος συστήµατος πέδησης διαπιστώνεται κατά τον περιοδικό 
τεχνικό έλεγχο τους από τα ΚΤΕΟ και αναγράφεται στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ) 
η παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ABS»., η οποία 
επαναλαµβάνεται στο ∆ΤΕ κάθε επόµενου περιοδικού τεχνικού ελέγχου.  
Προκειµένου για οχήµατα µε µικτό σύστηµα πέδησης (αεροϋδραυλικό) θα 
τοποθετούνται Σ.Α.Π. στους τροχούς που έχουν κύκλωµα πέδησης µε αέρα (συνήθως 
στους πίσω τροχούς) και θα εφαρµόζεται η διαδικασία των εκ των υστέρων 
τοποθετηµένων ΣΑΠ του κεφαλαίου Β΄. 
 

 
Α.5. ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΕΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ µε την παρούσα 

Σύµφωνα µε την παρούσα εκδίδονται οι παρακάτω βεβαιώσεις  - δήλωση. Αυτές 
αναφέρονται σε µεµονωµένα οχήµατα, για παράδειγµα σε αρθρωτά οχήµατα 
εκδίδονται ξεχωριστές βεβαιώσεις – δήλωση για τον τράκτορα και το επικαθήµενο. 
 

Α.5.1. Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) 
Εκδότες : Ο Εξουσιοδοτηµένος Τεχνίτης τοποθέτησης ΣΑΠ σύµφωνα µε την παρ Β.4.1. και ο 
Υπεύθυνος Συνεργείου τοποθέτησης σύµφωνα µε την παρ. Β.3. της παρούσας. 
Πότε εκδίδεται :  Μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την 
πέδηση  ΣΑΠ 
Πώς εκδίδεται: Σύµφωνα µε την παρ. Β.4.4. και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β΄ 
 
Α.5.2   Βεβαίωση Καλής λειτουργίας (ΒΚΛ) 
Εκδότης : Ο Εξουσιοδοτηµένος επιθεωρητής σύµφωνα µε την παρ. Β.4.2. 
Πότε εκδίδεται :  Μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση  ΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ  
Πως εκδίδεται : Σύµφωνα µε την παρ. Β.4.5 και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ΄ 
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Α.5.3. Βεβαίωση ΚΤΕΟ τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΤ) 
Εκδότης : Το ΚΤΕΟ  
Πότε εκδίδεται : Μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ και ΒΚΛ 
Πώς εκδίδεται : Σύµφωνα µε την παρ. Β..5 και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε΄  
 
Α.5.4.  Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ 
Εκδότης : Ο Εξουσιοδοτηµένος Τεχνίτης τοποθέτησης ΣΑΠ, σύµφωνα µε την παρ. Γ.3.2.  
Πότε εκδίδεται : Για την έκδοση ως άνω άδειας κυκλοφορίας σε όχηµα µε προ εγκατεστηµένο 
ΣΑΠ. 
Πώς εκδίδεται : Σύµφωνα µε την παρ Γ.3.2.β και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆΄ 
 
Α.5.5 Βεβαίωση KTEO ύπαρξης ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΥΠ 
Εκδότης : Το ΚΤΕΟ 
Πότε εκδίδεται : Μετά τον έλεγχο σε ΚΤΕΟ ότι υφίσταται ΣΑΠ  
Πώς εκδίδεται : Σύµφωνα µε την παρ. Γ.3 και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος  ΣΤ΄.  
 
 
 
Β. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΠ ΣΕ 

«ΟΕΠΣΑΠ» 
 

Β.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Β.1.1 Το ΟΕΠΣΑΠ πρέπει να διαθέτει ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ) στο οποίο δεν 

έχουν σηµειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, προκειµένου να εγκατασταθεί εκ 
των υστέρων ΣΑΠ. 

Β.1.2 Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα  του ΣΑΠ ανά κατηγορία 
οχήµατος σύµφωνα µε την παρ. Α.1 στο δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. θα πρέπει να 
αναφέρεται η κατηγορία του ΟΕΠΣΑΠ για την οποία το ολοκληρωµένο σύστηµα είναι 
κατάλληλο. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια αναφορά καθορίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός και το είδος των 
ελεγχόµενων αξόνων ανά κατηγορία ΟΕΠΣΑΠ. 

 
Β.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΠ 
Β.2.1 Το ΣΑΠ αποτελεί ολοκληρωµένο Σύστηµα (ΚΙΤ-Retrofit) ,για την εκ των υστέρων 

τοποθέτηση του επί του οχήµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα, προσδιορίζεται και επιβάλλεται ότι όλα τα εξαρτήµατα που το αποτελούν , 
παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή . 

Β.2.2 Το ΣΑΠ έχει Έγκριση Τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 71/320/ΕΟΚ όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει µε την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή µεταγενέστερη της, σε αντιστοιχία 
µε τις Κατηγορίες των οχηµάτων ΟΕΠΣΑΠ της παρ. Α.1 ανωτέρω. 
Η έγκριση τύπου θα αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο και θα 
συνοδεύει το ΣΑΠ.  
Για τις ανάγκες της παρούσας γίνεται δεκτό και φύλλο δοκιµών (test report) 
κοινοποιηµένου εργαστηρίου κράτους µέλους της ΕΕ µε θεώρηση από την αρµόδια 
αρχή αυτού του κράτους µέλους σύµφωνα µε την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή µεταγενέστερη. 

Β.2.3 Το ΣΑΠ να είναι Καινούργιο. Αυτό αποδεικνύεται από το τιµολόγιο πώλησης του ΣΑΠ 
και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του, σύµφωνα µε την παρ.  Β.5.2. 
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Β.2.4 Το ΣΑΠ εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο των απαιτούµενων αξόνων που 
αναφέρεται στο δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. ή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ .  

Β.2.5  Σε περίπτωση βλάβης ή οποιασδήποτε αστοχίας του ΣΑΠ, το ίδιο το ΣΑΠ να 
επιστρέφει το Σύστηµα Πέδησης του οχήµατος σε Λειτουργία Ασφαλούς Κατάστασης 
[FAIL-SAFE CONDITION], θέτοντας εκτός λειτουργίας ΣΑΠ τους προβληµατικούς 
άξονες και επιτρέποντας σε αυτούς την πλήρη λειτουργία της πέδης πορείας, της 
εφεδρικής πέδης και της πέδης στάθµευσης.   

 
 
Β.3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ – ΜΗΤΡΩΟ 
Β.3.1 Προκειµένου το Συνεργείο να έχει δικαίωµα Τοποθέτησης και Συντήρησης του 

Συστήµατος Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ), πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις νοµιµότητας και ειδικότητας στα Συστήµατα Μηχανικών µερών ή  
Πέδησης και να έχει εξουσιοδοτηθεί από την Κατασκευάστρια Εταιρεία του ΣΑΠ ή 
Εξουσιοδοτηµένο προς τούτο Αντιπρόσωπό του σύµφωνα µε την παρ. Β.3.4. της 
παρούσας.  

 
Β.3.2 Προϋπόθεση νοµιµότητας συνεργείου: 

Το Συνεργείο πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Ν.1575/1985 και του Π.∆. 78/1988 όπως 
ισχύουν για τις ειδικότητες µηχανικών µερών ή πέδησης. 
 

Β.3.3 Προϋπόθεση ειδικότητας Υπεύθυνου Συνεργείου : 
Ο κατά το νόµο Υπεύθυνος του Συνεργείου πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος, αυτή του Μηχανοτεχνίτη ή του Τεχνίτη Πέδησης, που  καθορίζεται στο 
Ν.1575/1985 όπως ισχύει. 
 

Β.3.4 Εξουσιοδότηση συνεργείου από την κατασκευάστρια εταιρία ΣΑΠ ή τον 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της.  
Η εξουσιοδότηση του Συνεργείου χορηγείται εγγράφως από την Κατασκευάστρια 
Εταιρεία ΣΑΠ ή τον Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπό της και αφορά στη δυνατότητα 
και ικανότητα του συνεργείου αυτού να τοποθετεί, ρυθµίζει και συντηρεί τον 
συγκεκριµένο τύπο ή τύπους ΣΑΠ. Η εξουσιοδότηση αυτή χορηγείται  µε τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός της έχει ελέγξει 

και διαπιστώσει την επάρκεια µέσων και εγκαταστάσεων του Συνεργείου, 
αναφορικά µε το χειρισµό θεµάτων που σχετίζονται µε το ΣΑΠ.  

β) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός της, έχει την 
υποχρέωση να έχει εκπαιδεύσει επαρκώς µε σεµινάριο διάρκειας τουλάχιστον 20 
ωρών συγκεκριµένο Τεχνίτη ή Τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ του Συνεργείου και να 
παρέχει  ονοµαστικό πιστοποιητικό επάρκειάς τους.  

 
Β.3.5 Μητρώο εξουσιοδοτηµένων συνεργείων – τεχνιτών τοποθέτησης ΣΑΠ 

Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ, έχει την 
ευθύνη για την τήρηση ενηµερωµένου αρχείου των Εξουσιοδοτηµένων Συνεργείων και 
Εξουσιοδοτηµένων τεχνιτών τοποθέτησης ΣΑΠ .  
Το µητρώο αυτό θα είναι στη διάθεση της Αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Μεταφορών & Επικοινωνιών ή της αρµόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 
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Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας 
Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητά του, οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία 
Μ.Ε. της Ν.Α. για την παράδοση του Μητρώου.  
 

 
Β.4 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ– ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΑΠ – 

ΜΗΤΡΩΟ  
 
Β.4.1 Εξουσιοδοτηµένοι τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ 

Οι Τεχνίτες που τοποθετούν ΣΑΠ έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ,αυτή του 
Μηχανοτεχνίτη η τεχνίτη Πέδησης που καθορίζεται στον ν.1575/85. 
Οι τεχνίτες αυτοί έχουν επαρκώς εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο Β.3.4. είναι και οι µόνοι Τεχνίτες  που έχουν δικαίωµα Τοποθέτησης, 
Ρύθµισης και Συντήρησης του τύπου ή των τύπων ΣΑΠ για τους οποίους έχουν 
πιστοποιηθεί. 
Οι ανωτέρω Τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ, έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης 
Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) ΣΑΠ σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 
Β.4.4 της παρούσης. 
Εκδίδουν επίσης την προβλεπόµενη στην παρ.Γ.3.2. της παρούσας υπεύθυνη δήλωση 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ∆΄ για τα οχήµατα µε προεγκατεστηµένο ΣΑΠ 

 
Β.4.2 Εξουσιοδοτηµένοι Επιθεωρητές ΣΑΠ. 

Το Σύστηµα Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) αποτελεί κρίσιµο σύστηµα που 
αφορά στην Οδική Ασφάλεια.  
Προκειµένου να διασφαλισθεί η µέγιστη αξιοπιστία του ΣΑΠ που τοποθετείται εκ των 
υστέρων (Retrofit) στα οχήµατα της ανωτέρω παραγράφου Α.1., καθορίζεται δεύτερος 
βαθµός ελέγχου τοποθέτησης, ρύθµισης και καλής Λειτουργίας του ΣΑΠ, από 
εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή ΣΑΠ στο συνεργείο που αυτό τοποθετήθηκε. 
Επιθεωρητές ΣΑΠ δύναται να είναι µόνο ∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί,  ή  
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. η άλλων ειδικοτήτων µε τα αυτά επαγγελµατικά 
δικαιώµατα, οι οποίοι έχουν εκτενώς εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από την 
Κατασκευάστρια Εταιρεία ΣΑΠ ή τον εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπό της.  
Οι ανωτέρω Επιθεωρητές ΣΑΠ έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης  Καλής 
Λειτουργίας (ΒΚΛ) ΣΑΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην παρ. Β.4.5. της παρούσης. 
 

Β.4.3 Μητρώο εξουσιοδοτηµένων επιθεωρητών ΣΑΠ. 
Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ έχει την 
ευθύνη για την τήρηση ενηµερωµένου αρχείου των Εξουσιοδοτηµένων Επιθεωρητών 
ΣΑΠ. Το µητρώο αυτό θα είναι στη διάθεση της Αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Μεταφορών & Επικοινωνιών ή της αρµόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 
Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας 
Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητά του, οφείλει να ενηµερώσει τις Αρµόδιες 
Υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε., για την παράδοση του Μητρώου.  
 

Β.4.4 Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη και υπεύθυνου 
εξουσιοδοτηµένου συνεργείου (ΒΚΤ). 
Μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επί του ΟΕΠΣΑΠ, εκδίδεται Βεβαίωση 
Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ)  σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β΄, η οποία 
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υπογράφεται από κοινού από τον Εξουσιοδοτηµένο Τεχνίτη Τοποθέτησης ΣΑΠ και τον 
υπεύθυνο του εξουσιοδοτηµένου συνεργείου Τοποθέτησης ΣΑΠ στο οποίο αυτό  
τοποθετήθηκε.  

 Στην ΒΚΤ επισυνάπτονται:  
α. Αναλυτικό Σχεδιάγραµµα του ΣΑΠ (RETROFIT KIT) που τοποθετήθηκε  
β. Το δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. της παρούσας 
 

Β.4.5 Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ  από εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή (ΒΚΛ) 
Μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επί του ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση της 
Βεβαίωσης Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) ως ανωτέρω, ο Εξουσιοδοτηµένος Επιθεωρητής 
ΣΑΠ εκτελεί έλεγχο της όλης διάταξης ΣΑΠ, της συµβατότητας του συγκεκριµένου 
ΣΑΠ (RETROFIT KIT) µε το συγκεκριµένο ΟΕΠΣΑΠ, των ρυθµίσεων και της καλής 
λειτουργίας του ΣΑΠ.  
Εφόσον διαπιστωθεί συµβατότητα, πληρότητα και ορθή λειτουργία, εκδίδεται 
Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας (ΒΚΛ), σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 
Γ΄ της παρούσας, η οποία υπογράφεται από τον Εξουσιοδοτηµένο Επιθεωρητή ΣΑΠ, ο 
οποίος υπόκειται στις διατάξεις του ν. 1599/1986 περί ψευδούς βεβαίωσης.  
Οι εξουσιοδοτηµένοι επιθεωρητές δεν εκδίδουν ΒΚΛ σε οχήµατα για τα οποία έχει 
εκδοθεί ΒΚΤ από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο µε το οποίο τυχόν έχουν εργασιακή 
σχέση. 

  
Β.4.6 Αρχείο βεβαιώσεων. 

Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ του οποίου 
οι εξουσιοδοτηµένοι επιθεωρητές εκδίδουν ΒΚΛ και το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο 
έχουν την ευθύνη για την τήρηση ενηµερωµένου Αρχείου των ανωτέρω Βεβαιώσεων 
που εκδίδουν (ΒΚΤ και ΒΚΛ) αντίστοιχα. 

 
 
Β.5 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ  ΚΤΕΟ - ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) 
Β.5.1 Γενικά 
 Μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ στο ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ και ΒΚΛ από τον 

εξουσιοδοτηµένο τεχνίτη - συνεργείο και εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή ΣΑΠ 
αντίστοιχα, διενεργείται ειδικός τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ, που χαρακτηρίζεται ως 
διασκευή, προκειµένου να επαληθευτεί ότι το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο όχηµα σύµφωνα 
µε τα περιγραφόµενα στις δύο ανωτέρω βεβαιώσεις, και να εκδοθεί η βεβαίωση 
ΒΚΤΕΟΤΟΠ από το ΚΤΕΟ.  

             Η ακολουθούµενη διαδικασία περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους.  
 
Β.5.2 ∆ικαιολογητικά για τη διενέργεια από ΚΤΕΟ του ειδικού ελέγχου διασκευής   

Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου διασκευής του οχήµατος, λόγω της εκ των 
υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ, ο κάτοχος του οχήµατος ή ο εκπρόσωπός του : 
Υποβάλλει: 
α. Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής 
β. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤ)  µετά των συνηµµένων της   (αναλυτικό 

σχεδιάγραµµα του ΣΑΠ και το  δικαιολογητικό της  παρ Β.2.2.) 
γ.  Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ  εξουσιοδοτηµένου επιθεωρητή ΣΑΠ  (ΒΚΛ). 

 Επιδεικνύει : 
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α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό 
ταξινόµησης τελωνείου για τα µεταχειρισµένα οχήµατα της παραγράφου Α1 που 
εισήχθησαν στη χώρα µας πριν το 2009.  

β. Το ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σηµειωθεί σοβαρές 
ή επικίνδυνες ελλείψεις. 

γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόµενο από το άρθρο 2 της κυα 
Φ23/51193/5992/2007 (Β΄ 207) ειδικό τέλος για τη διενέργειά του ειδικού ελέγχου  
επιτρεπόµενης διασκευής οδικού οχήµατος.  

δ.  Το πρωτότυπο τιµολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για 
την τοποθέτηση του. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι το ΣΑΠ (RETROFIT 
KIT) είναι καινούργιο,  σύµφωνα µε παρ. Β2.3  της παρούσης και θα αναγράφεται ο 
αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος ( για τα κυκλοφορούντα) ή ο αριθµός πλαισίου 
για τα λοιπά.  Επικυρωµένα φωτ/φα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο 
αρχείο του ΚΤΕΟ 

 
Εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά δε διενεργείται ο  
ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήµατος. 
 

Β.5.3 ∆ιενέργεια από ΚΤΕΟ του ειδικού ελέγχου της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ 
σε ΟΕΣΑΠ 
α. ∆ιενεργείται τεχνικός έλεγχος του συστήµατος πέδησης του οχήµατος µε βάση τα 

σηµεία ελέγχου των κεφαλαίων 2000-3000-4000 «Σύστηµα Πέδησης» του Πίνακα 
της παρ. 3, της υπ’ αριθµ. Υ.Α 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού 
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων» (Β΄781), όπως ισχύει. 

β. ∆ιενεργείται έλεγχος επαλήθευσης: 
• Ότι το ελεγχόµενο όχηµα είναι το περιγραφόµενο στην άδεια κυκλοφορίας ή το 

πιστοποιητικό ταξινόµησης του και στις ΒΚΤ και ΒΚΛ. 
• Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται και απεικονίζεται στις ΒΚΤ, ΒΚΛ, στο αναλυτικό 

σχεδιάγραµµά και το δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. έχει τοποθετηθεί στο 
όχηµα, ότι τα δοµικά του στοιχεία (όσα είναι οπτικά προσπελάσιµα) 
αναγνωρίζονται στο όχηµα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν µε 
τον τρόπο που δηλώνεται στη ΒΚΤ (Παράρτηµα Β)  για κανονική λειτουργία του 
συστήµατος. Στις περιπτώσεις συνδιασµών οχηµάτων ελέγχεται και η 
λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυµ/νου επί του ρυµουλκού. Ο 
έλεγχος είναι οπτικός.  

• Ότι η ηλεκτρική συνδεσµολογία µε  ρυµουλκό ή ρυµουλκούµενο που 
περιγράφεται στις βεβαιώσεις ΒΚΤ είναι τοποθετηµένη στα οχήµατα και είναι 
του περιγραφόµενου τύπου.  

 
 
 
 
Β.5.4 Έκδοση Βεβαίωσης ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) ειδικού ελέγχου για την εκ των υστέρων 

τοποθέτηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠ 
 
α. Η αιτηθείσα βεβαίωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ σε 

ΟΕΠΣΑΠ χορηγείται µετά από ειδικό έλεγχο και εφόσον: 
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• ∆ε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τον τεχνικό έλεγχο του 
συστήµατος πέδησης του οχήµατος της ανωτέρω παραγράφου. Β.5.3.α. και  

• Κατά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγράφου. Β.5.3.β δεν υπάρξουν 
παρατηρήσεις. 

β. Η βεβαίωση (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του 
οχήµατος, ένα για την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ. Β6’ της παρούσας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ στην 
οποία επισυνάπτονται η ΒΚΤ και η ΒΚΛ.  

Γ. Υπόδειγµα της ανωτέρω βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτηµα Ε΄ της παρούσης.   
 
 

Β.5.5 Ακύρωση ∆ΤΕ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του ΟΕΠΣΑΠ. 
Αν κατά τον τεχνικό έλεγχο του συστήµατος πέδησης του οχήµατος της ανωτέρω παρ. 
Β.5.3. διαπιστωθούν  σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις τότε αφαιρείται το ισχύον δελτίο 
τεχνικού ελέγχου (∆ΤΕ) και επί πλέον τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση των 
επικίνδυνων ελλείψεων. 
Για τη χορήγηση νέου δελτίου τεχνικού ελέγχου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 44800/123/85 Υ.Α. (Β΄781), όπως ισχύει.  
 

 
Β.6 ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΑΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΕΚ 

ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΣΑΠ  
Ο κάτοχος του  ΟΕΠΣΑΠ στο οποίο τοποθετήθηκε εκ των υστέρων ΣΑΠ, καταθέτει τη  
(ΒΚΤΕΟΤΟΠ)   που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου Β.5, 
στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης., η οποία εκδίδει νέα  άδεια κυκλοφορίας µε τη προσθήκη της 
παρατήρησης : 
α. «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ∆ΙΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS» (η έντονη γραφή τίθεται από 
την υπηρεσία).   
β.    «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ∆ΙΑΣΚΕΥΗ – ABS σε ..... ΑΞΟΝΑ» (η έντονη γραφή τίθεται από 
την υπηρεσία) στις περιπτώσεις της παραγράφου Α.4. (µικτό σύστηµα πέδησης).   
 

 
 
Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ 

 
Γ.1 ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ 
 Τα µεταχειρισµένα οχήµατα των κατηγοριών της παραγράφου Α.1 που εισάγονται 

µετά την 1/1/2009 πρέπει ήδη να έχουν ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, το οποίο είτε 
είναι εκ κατασκευής, είτε έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων και νοµιµοποιηθεί στη 
Χώρα προηγούµενης κυκλοφορίας. Αν τα οχήµατα αυτά δεν έχουν 
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, ∆ΕΝ είναι επιτρεπτή η ταξινόµησή τους και 
εξαιρούνται της δυνατότητας της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ . 

 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 28366/2098/06 Υ.Α (Β` 441) (α΄ σχετικό), και 
προκειµένου τα ανωτέρω οχήµατα να ταξινοµηθούν για πρώτη φορά στη χώρα µας η 
διαπίστωση  της  ύπαρξης  ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΑΠ  γίνεται µε τη διαδικασία 
της παρ. 2.2 της ανωτέρω απόφασης, δηλαδή από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή από 
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το συνδυασµό της ξένης άδειας κυκλοφορίας µε την αναφερόµενη σ’ αυτή έγκριση 
τύπου που έχει εκδοθεί και από οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο της ξένης κρατικής 
αρχής (στις περιπτώσεις που προστέθηκε το ABS σε άλλο κράτος) που νοµιµοποίησε 
την διασκευή σε αυτό το κράτος (σε περίπτωση βέβαια που αυτό δεν προκύπτει από 
αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας) . Εφόσον αυτό δεν αποδεικνύεται µε τον ανωτέρω 
τρόπο, προβλέπονται οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις διαπίστωσης:  
α. Από βεβαίωση του Εργοστασίου Κατασκευής του οχήµατος ή 
β. Από βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ή 

στη χώρα προέλευσης το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος ή 
γ. Από βεβαίωση ΚΤΕΟ  (ΒΚΤΕΟΥΠ) που εκδίδεται µετά από µερικό εκούσιο έλεγχο 

του συστήµατος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από υπεύθυνο τεχνικό 
συνεργείου του ν. 1575/1985.  

 
Γ.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ  
 Κυκλοφορούντα οχήµατα των κατηγοριών της παραγράφου Α.1 που ήδη είναι 

εφοδιασµένα µε ΣΑΠ (έχουν ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ) δεν µεταβιβάζονται µετά 
την 31 - 12 -  2010 ή δεν επιτρέπεται η περαιτέρω κυκλοφορία τους µετά την 31-12-2013,  
αν δεν έχει προηγηθεί η διαπίστωση της ύπαρξής του, σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στην 
αριθµ. παρ. 2.1 της αριθµ. 28366/2098/06 Υ.Α (Β` 441) (α΄ σχετικό).  
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 28366/2098/06 Υ.Α (Β` 441) (α΄ σχετικό), για τα 
ανωτέρω οχήµατα η διαπίστωση  της  ύπαρξης  ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΑΠ  
γίνεται µε τη διαδικασία της παρ. 2.1 της ανωτέρω απόφασης. Εφόσον δεν προκύπτει 
από την έγκριση τύπου, προβλέπονται οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις 
διαπίστωσης:  
α. Από βεβαίωση του Εργοστασίου Κατασκευής του οχήµατος ή 
β. Από βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το 

εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος ή 
γ. Από βεβαίωση ΚΤΕΟ  (ΒΚΤΕΟΥΠ) που εκδίδεται µετά από µερικό εκούσιο έλεγχο 

του συστήµατος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από υπεύθυνο τεχνικό 
συνεργείου του ν. 1575/1985.  

 
Προκειµένου για οχήµατα των κατηγοριών της παρ. Α1 που µεταφέρουν 
επικίνδυνα εµπορεύµατα και εντάσσονται στη γ. σχετική εγκύκλιο ισχύουν τα 
αναφερόµενα σε αυτήν.     

 
Γ.3 ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΤΕΟ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ 

(ΒΚΤΕΟΥΠ) 
Γ.3.1 Γενικά 
 Η βεβαίωση  ΒΚΤΕΟΥΠ  εκδίδεται από ΚΤΕΟ, µετά από µερικό εκούσιο έλεγχο του 

συστήµατος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από εξουσιοδοτηµένο τεχνίτη τοποθέτησης 
ΣΑΠ,  σύµφωνα µε την παρ. Β.4.1 της παρούσας που βεβαιώνει εκτός των άλλων ότι το 
όχηµα φέρει ΣΑΠ εκ κατασκευής.  

 
Γ.3.2 ∆ικαιολογητικά για τη διενέργεια από ΚΤΕΟ µερικού εκούσιου ελέγχου του 

συστήµατος πέδησης  για την έκδοση της βεβαίωσης.   
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Πριν από την έναρξη του ελέγχου, ο κάτοχος του οχήµατος ή ο εκπρόσωπός του 
υποβάλλει και επιδεικνύει τα προβλεπόµενα από το άρθρο 3 της αριθµ. 
Φ1/55671/6474/06 Υ.Α (ΦΕΚ 1661/Β/13-11-06) περί εκουσίου ελέγχου  και επιπλέον την 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Συγκεκριµένα: 
Υποβάλλει: 
α. Αίτηση για τη διενέργεια του µερικού εκούσιου ελέγχου.  
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 

∆΄ της παρούσας, υπογεγραµµένη από Εξουσιοδοτηµένο Τεχνίτη τοποθέτησης  
ΣΑΠ, της παρ. Β.4.1. της παρούσης, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της 
παραγράφου 2.1.γ της ανωτέρω Υ.Α. 28366/2098/06 (Β 441).  

Επιδεικνύει τα εξής στοιχεία: 
α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος (για κυκλοφορούντα οχήµατα) ή το 

Πιστοποιητικό Ταξινόµησης Τελωνείου (για µεταχειρισµένα οχήµατα).  
β. Το ισχύον ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ) (για κυκλοφορούντα οχήµατα). 
γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόµενο από το άρθρο 2 της 

κ.υ.α. Φ23/51193/5992/2007 (Β΄ 207) ειδικό τέλος για τη διενέργειά του µερικού 
εκούσιου ελέγχου.  

δ. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, έντυπο 
κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής ή/και επικυρωµένο  φωτοαντίγραφο της 
άδειας κυκλοφορίας  της χώρας από την οποία έχει εισαχθεί το όχηµα. 

Εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά δε διενεργείται ο  
µερικός εκούσιος έλεγχος. 
 

Γ.3.3 ∆ιενέργεια από ΚΤΕΟ µερικού εκούσιου ελέγχου του συστήµατος πέδησης  για 
την έκδοση της  ΒΚΤΕΟΥΠ 
α. ∆ιενεργείται τεχνικός έλεγχος του συστήµατος πέδησης του οχήµατος µε βάση τα 

σηµεία ελέγχου των κεφαλαίων 2000-3000-4000 «Σύστηµα Πέδησης» του Πίνακα 
της παρ. 3, της υπ’ αριθµ. Υ.Α 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού 
Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων» (Β΄781), όπως ισχύει. 

β. ∆ιενεργείται έλεγχος επαλήθευσης: 
• Ότι το ελεγχόµενο όχηµα είναι το περιγραφόµενο στην άδεια κυκλοφορίας  του 

(κυκλοφορούν όχηµα) ή στο Πιστοποιητικό Ταξινόµησης (ανάριθµο όχηµα), την 
ξένη άδεια κυκλοφορίας ή τον έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής    
και στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ. 

• Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του εξουσιοδοτηµένου 
τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ υπάρχει στο όχηµα, ότι τα δοµικά του στοιχεία, όσα 
είναι οπτικά προσπελάσιµα, αναγνωρίζονται στο όχηµα και ότι οι 
προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν δηλώνοντας κανονική λειτουργία του 
συστήµατος. Στις περιπτώσεις συνδιασµών οχηµάτων ελέγχεται και η 
λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυµ/νου επί του ρυµουλκού. Ο 
έλεγχος είναι οπτικός.  

• Ότι η ηλεκτρική συνδεσµολογία µε ρυµουλκό ή ρυµουλκούµενο που 
περιγράφεται στις υπεύθυνες δηλώσεις είναι τοποθετηµένη στα οχήµατα και 
είναι του περιγραφόµενου τύπου.  

 
Γ.3.4 Έκδοση Βεβαίωσης  ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΥΠ)   

α. Η Έκδοση  ΒΚΤΕΟΥΠ  µετά από  εκούσιο έλεγχο οχήµατος µε προεγκατεστηµένο 
ΣΑΠ  χορηγείται εφόσον: 
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• ∆ε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τον εκούσιο τεχνικό 
έλεγχο του συστήµατος πέδησης του οχήµατος της ανωτέρω παραγράφου. 
Γ.3.3.α. και  

• Κατά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγράφου. Γ.3.3.β δεν υπάρξουν 
παρατηρήσεις. 

β. Η βεβαίωση εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήµατος, ένα 
για την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. Γ.4 της παρούσας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.  

γ. Υπόδειγµα της ανωτέρω βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτηµα ΣΤ΄ της 
παρούσης.   

 
Γ.3.5 Ακύρωση ∆ΤΕ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του κυκλοφορούντος 

ΟΕΠΣΑΠ. 
Αν κατά τον µερικό εκούσιο έλεγχο του συστήµατος πέδησης κυκλοφορούντος οχήµατος 
της ανωτέρω παρ. Γ.3.3.. διαπιστωθούν  επικίνδυνες ελλείψεις ,τότε αφαιρείται το ισχύον 
δελτίο τεχνικού ελέγχου (∆ΤΕ) και επί πλέον τα στοιχεία κυκλοφορίας του . 

         Για τη χορήγηση νέου ∆ΤΕ εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’  
          αριθµ. 44800/123/85 Υ.Α. (Β΄781), όπως ισχύει.  

 
Γ.4 ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΩΤΗΣ Η ΝΕΑΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΟΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ  
Γ.4.1 Ο κάτοχος του οχήµατος µε ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, καταθέτει στην αρµόδια 

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Μ & Ε) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α), 
κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά αυτού του εδαφίου. Η υπηρεσία στη συνέχεια εκδίδει 
είτε νέα  άδεια κυκλοφορίας (σε κυκλοφορούν όχηµα) είτε πρώτη άδεια κυκλοφορίας (σε 
ανάριθµο όχηµα). Στις άδειες αυτές προστίθεται η παρατήρηση «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.....ABS…»   (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία).  
α. Για τα κυκλοφορούντα Η διαπίστωση ύπαρξης του συστήµατος, (εφόσον δεν 
αποδεικνύεται από την έγκριση τύπου του οχήµατος) αποδεικνύεται µε ενα εκ των 
δικαιολογητικών της παρ. 2.1.α (βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής) ή 2.1.β (β. 
βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο 
κατασκευής του οχήµατος ) της α. σχετικής απόφασης   ή για τα ανάριθµα 
πρωτοταξινοµούµενα (εφόσον δεν προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας 
κυκλοφορίας ή συνδυασµό της άδειας κυκλοφορίας µε την αναφερόµενη σε αυτή 
εκδοθείσα έγκριση τύπου ή και έγγραφο της ξένης αρχής που νοµιµοποίησε την 
διασκευή) αποδεικνύεται µε ενα εκ των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.α (βεβαίωση του 
εργοστασίου κατασκευής) ή 2.2.β (βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας που 
εκπροσωπεί στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσης το εργοστάσιο κατασκευής του 
οχήµατος ) της α. σχετικής απόφασης ή  
β. Τη ΒΚΤΕΟΥΠ, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 
Γ.3.4. 

Γ.4.2. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απ. 32498/1560/03 (Β` 937) οχήµατα των κατηγοριών 
της παρ. Α.1. που ταξινοµήθηκαν ως καινουργή µετά την 1/1/2004 φέρουν υποχρεωτικά 
ΣΑΠ κατα συνέπεια, και για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, σε αυτά τα 
οχήµατα ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εφαρµογή των διαδικασιών της α. σχετικής απόφασης και 
της παρούσας  
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Γ.4.3. Σε κάθε περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας 
µεταφέρονται στη νέα άδεια οι παρατηρήσεις της άδειας κυκλοφορίας που τίθενται 
σύµφωνα µε την παρούσα. 

 
Γ.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Γ.5.1. Το ΚΤΕΟ και η αρµόδια Υπηρεσία Μ & Ε της Ν.Α.  διατηρούν το δικαίωµα της αίτησης 

Τεχνικών Πληροφοριών και διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται από τον 
κάτοχο του οχήµατος, από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος, ή του  (ΣΑΠ) ή τους 
επίσηµους αντιπροσώπους τους στη χώρα µας, καθώς και την αρµόδια αρχή 
ταξινόµησης του οχήµατος στη χώρα προέλευσης, προκειµένου για ανάριθµα οχήµατα. 
Για παράδειγµα η Υπηρεσία ΚΤΕΟ της χώρας µπορεί να διασταυρώσει αν πραγµατικά 
όχηµα φέρει προεγκατεστηµένο ΣΑΠ εκ κατασκευής  όπως δηλώνεται στην υπεύθυνη 
δήλωση του Παραρτήµατος ∆. 

 
Γ.5.2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ΜΕ των ΝΑ της χώρας διατηρούν το δικαίωµα εκκίνησης των 

προβλεποµένων διαδικασιών επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες εκδότες ΒΚΤ και 
υπεύθυνης δήλωσης (παρ. Γ.3.3.β ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1575/85 και ν.1599/86 
στους δε παραβάτες εκδότες ΒΚΛ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1599/86 

 
Συνηµµένα 
Παραρτήµατα σελ. 9 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣ 
 

      Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Για τη Γραµµατεία της ∆.Τ.Οχ. 
     Πέτρος Μπακρατσίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Αποδέκτες προς ενέργεια 
 
1. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας 
    α. ∆/νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών 
    β. ∆/νσεις και Τµήµατα Κ.Τ.Ε.Ο. 
2. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
   α. ∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής  
(για ενσωµάτωση των αναφεροµένων παρατηρήσεων στην άδεια 
κυκλοφορίας) 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση 
 
1. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
    α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού 
    β. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
    γ. Γεν. ∆/ντρια Μεταφορών 
    δ.∆/νση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών 
    ε. ΣΕΕΥΜΕ Ανθίµου Γαζή 4 -101 91 - Αθήνα 
        Ανθίµου Γαζή 4 
        10177 Αθήνα 
2. ΣΕΑΑ 
    Κηφισίας 294 
    15232 Χαλάνδρι 
3. ΣΕΕΑ 
    Ελ. Βενιζέλου 248 
    176 74 Καλλιθέα 
4. ΕΟΒΕΑΜΜ  
    Κρατύλου 14  
    104 42 Αθήνα  
5. ΟΒΕΑΜ Βορ. Ελλάδος  
    Μοναστηρίου 69 
    546 27 Θεσσαλονίκη 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή                                                                      
1. ∆ιεύθυνση Τεχνολογίας 
2. ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφαλείας & Περιβάλλοντος                                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και 
διαµορφωτών συστήµατος ΣΑΠ ανά ελεγχόµενο άξονα των διαφόρων κατηγοριών 
οχηµάτων 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγµα βεβαίωσης καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤ) 
εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη και υπεύθυνου Συνεργείου. 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγµα  βεβαίωσης καλής λειτουργίας  (ΒΚΛ) εξουσιοδοτηµένου 
επιθεωρητή. 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: Υπόδειγµα  κειµένου υπεύθυνης δήλωσης του τεχνίτη που  διενέργησε 
τον έλεγχο σε όχηµα µε ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Υπόδειγµα βεβαίωσης έλεγχου Κ.Τ.Ε.Ο ΒΚΤΕΤΟΠ εκ των ύστερων 
τοποθετηµένου συστήµατος αντιεµπλοκης πεδησης (ΣΑΠ) 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: Υπόδειγµα βεβαίωσης έλεγχου (ΚΤΕΟ) σε όχηµα µε 
προεγκατεστηµένο σύστηµα αντιεµπλοκής πέδησης (ΣΑΠ) (ΒΚΤΕΟΥΠ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
 

Πίνακας µε τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και διαµορφωτών 
συστήµατος ΣΑΠ ανά ελεγχόµενο άξονα των διαφόρων κατηγοριών οχηµάτων 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΣΥΝΘΕΣΗ  ΣΑΠ ΒΑΣΕΙ  

ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
(S) ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ 
(Μ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  ανεξαρτήτως 
αριθµού αξόνων  

4S/4Μ Κατ’ ελάχιστο σε δύο άξονες 
άµεσα ελεγχόµενους 
(διευθυντήριο και κινητήριο) 

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ 
ανεξαρτήτως αριθµού 
αξόνων 

 2S/2Μ Κατ’ ελάχιστο σε 1 άξονα 
άµεσα ελεγχόµενο 

   
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 
ανεξαρτήτως αριθµού 
αξόνων 

4S/4Μ Κατ΄ ελάχιστο σε 2 άξονες 
άµεσα ελεγχόµενους 

   
ΦΟΡΤΗΓΑ    
2-ΑΞΟΝΙΚΑ 
 

4S/4Μ Και στους 2 άξονες  

3-ΑΞΟΝΙΚΑ 
 

4S/4Μ Κατ΄ ελάχιστο σε 2 άξονες 
άµεσα ελεγχόµενους (πρώτο 
διευθυντήριο και πρώτο 
κινητήριο) 

4-ΑΞΟΝΙΚΑ 
 

4S/4Μ Κατ΄ ελάχιστο σε 2 άξονες 
άµεσα ελεγχόµενους (πρώτο 
διευθυντήριο και πρώτο 
κινητήριο) 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ   
ΜΗ ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
Ανεξαρτήτως αξόνων 

4S/4Μ Κατ΄ ελάχιστο σε 2 άξονες 
άµεσα ελεγχόµενους (πρώτο 
διευθυντήριο και πρώτο 
κινητήριο 

ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
Ανεξαρτήτως αξόνων 

6S/6Μ Σε όλους τους άξονες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ (ΒΚΤ) 

 Εξουσιοδοτηµένου Τεχνίτη και Υπευθύνου Συνεργείου 
1) Ονοµατεπώνυµο………………………………………………Πατρώνυµο…………………………………….                            
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας………………………… ΑΦΜ……………………… 
Αριθµ. άδειας άσκησης επαγγέλµατος Ν. 1575/1985……………………………….ειδικότητα………………. 
(Μηχανοτεχνίτη - Τεχνίτη Πέδησης) 
Εξουσιοδότηση εταιρείας …………………… για τοποθέτηση ΣΑΠ.  Αριθµ. Εξουσιοδότησης 
Το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία ………………… συνεργείο 

ειδικότητας………. (µηχανικών µερών ή πέδησης), που βρίσκεται στην οδό ………………………  
αριθµ…… στο   ∆ήµο………………………του οποίου την κατά νόµο επίβλεψη έχω ο ίδιος ή ο  
…………………………………………………………(αναγράφεται το ονοµ/νυµο του υπευθύνου συν.)   

Ηµεροµηνία τοποθέτησης ΣΑΠ: ……………………………… 
2) Στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία:    
α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας) ...…………………………………………………………. 
β. Εργοστασιακού τύπου / Εµπορικής ονοµασίας …………………………  /  ……………………. 
γ. Αριθµός πλαισίου (VIN) ……………………………………………………………………………. 
δ. Είδος οχήµατος………....….……………………………(φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό 

λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης  κεντροαξονικό 
ρυµουλκούµενο, ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)) 

ε. Αριθµ.Αξόνων:…………. 1ος άξονας…………………………… 2ος άξονας………………………                      
3ος  άξονας ………………………………..  4ος άξονας …………………………………...  
(αναγράφεται διευθυντήριος ή µη --κινητήριος ή µη -- διευθυνόµενος ή µη) 

στ. Τύπος συστήµατος πέδησης: ……………. (αναγράφεται αµιγώς πνευµατικό ή µικτό (πνευµατικό-
υδραυλικό) µε άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ ………(π.χ 2ος  και 3ος άξονας)    

ζ. Αριθµός κυκλοφορίας…………………………………  
3) Τοποθέτησα, µε βάση τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή του, σύστηµα Αντιεµπλοκής 

κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται ακολούθως: 
Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ  
Β. Ονοµασία/ µοντέλο ΣΑΠ  
Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, EBS κλπ)    
∆. Σύνθεση ΣΑΠ (configuration) 

Αριθµ. αισθητήρων (S) / διαµορφωτών (M) 
(π. χ 4S/2M , 4S/4M  6S/3M κλπ) 

 

Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων  Ρυθµίσεις  - παρατηρήσεις 
Ε.1 1ος αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.2 2ος  αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.3 3ος  αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.4 4ος αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Στ. Εγκέφαλος  (ECU)  
Στ.1 Τύπος – κωδικοί (p/n - s/n)   
Στ.2 Θέση τοποθέτησης στο όχηµα- οπτικά 

προσπελάσιµος ή µη 
 

Ζ. Αισθητήρες (sensors) – δακτύλιοι διέγερσης 
(pole wheel or exciter ring )-καλωδίωση 

 

Ζ.1 Άξονες τοποθέτησης αισθητήρων  1ος  2ος  3ος  4ος  
Ζ.2 Οπτικά προσπελάσιµοι ή µη 

(αισθητήρες-δακτύλιοι διέγερσης-καλωδίωση)  
 

Η. ∆ιαµορφωτές (modulators-solenoid valves)  
Η.1 Τροχοί κατά άξονα που ελέγχει κάθε 

διαµορφωτής   
 

Η.2 Θέση τοποθέτησης στο όχηµα- οπτικά  
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προσπελάσιµοι ή µη  
Θ. Ηλεκτρική τροφοδοσία (συνδεσµολογία) µε 

ρυµουλκό ή ρυµουλκούµενο 
 

Θ.1 24N Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 1185)  
Θ.2 24S Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 3731)  
Θ.3 15 ακίδων (pin) continental connector (ISO 12098)  
Θ.4 Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 6738)  
Ι. Τοποθετηµένο εικονόγραµµα 

(αναφέρεται και η θέση τοποθέτησης) 
 

Κ. Προειδοποιητική (ές) λυχνία (ες) ή οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LCD display) 
 

Αριθµός - θέση τοποθέτησης – είδος ενηµέρωσης που 
παρέχει - χρώµα- τρόπος λειτουργίας όταν 
 α) το ΣΑΠ  λειτουργεί κανονικά 
β) στο ΣΑΠ  υπάρχει βλάβη 

Κ.1 Οχήµατα µε κινητήρα που ∆ΕΝ έλκουν 
ρυµουλκούµενο 

Παράδειγµα: 
α) όταν το ΣΑΠ  λειτουργεί κανονικά 
Μία προειδοποιητική λυχνία χρώµατος ερυθρού στον 
πίνακα οργάνων του οχήµατος η οποία όταν ανοίξει ο 
διακόπτης ανάφλεξης: 
-- ανάβει και µετά από µερικά δευτερόλεπτα σβήνει 
-- ανάβει και παραµένει αναµµένη µέχρις ότου το όχηµα 
αναπτύξει ταχύτητα 7-15 Km/h 
--  ανάβει, σβήνει, ανάβει εκ νέου και παραµένει 
αναµµένη µέχρις ότου το όχηµα αναπτύξει ταχύτητα 7-
15 Km/h 
Προκειµένου για οθόνη υγρών κρυστάλλων 
αναγράφονται οι εµφανιζόµενες στην οθόνη ενδείξεις 
  β) όταν στο ΣΑΠ  υπάρχει βλάβη 
 όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξη η λυχνία : 
-- δεν ανάβει – ανάβει και παραµένει αναµµένη – ανάβει 
και παραµένει παραµένει αναµµένη ακόµη και όταν το 
όχηµα αναπτύξει ταχύτητα µεγαλύτερη των 10 Km/h – 
αναβοσβήνει συνεχώς κλπ  

Κ.2 Οχήµατα µε κινητήρα που έλκουν 
ρυµουλκούµενο 

Παράδειγµα: 
∆ύο προειδοποιητικές λυχνίες χρώµατος κίτρινου στον 
πίνακα οργάνων του οχήµατος µία για το ρυµουλκό 
όχηµα και µία για το επικαθήµενο, και τρίτη λυχνία 
ερυθρού χρώµατος αναγγελίας κινδύνου κοινή και για 
τα δύο οχήµατα,  οι οποίες όταν ανοίξει ο διακόπτης 
ανάφλεξης ……………. 
(συνεχίζεται η περιγραφή ανάµµατος-σβησίµατος όπως 
και παραπάνω  και  όταν το ΣΑΠ  λειτουργεί κανονικά 
και όταν  υπάρχει βλάβη) 

Κ.3 Ρυµουλκά - Ρυµουλκούµενα Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της 
προειδοποιητικής λυχνίας που βρίσκεται στο ρυµουλκό 
και  αφορά το ρυµουλκούµενο όπως στο Κ2 

Λ. ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΑΠ  
Λ1.   
Μ. Για όχηµα που αποτελεί µέρος συνδυασµού 

οχηµάτων (συρµού) µε ενιαία άδεια 
κυκλοφορίας και συνδυάζεται µε 
……………………… (αναγρ. το είδος του 
οχήµατος βάσει της 2.δ) για το οποίο έχει 
εκδοθεί η από ....................... ΒΚΤ   

∆ιασφαλίζεται η πλήρης συµβατότητα του ΣΑΠ 
(συνδεσιµότητα-λειτουργία) µε το άλλο όχηµα 
του συνδυασµού  

4) Έλεγξα και διαπίστωσα ότι το ΣΑΠ λειτουργεί και ανταποκρίνεται αξιόπιστα, σύµφωνα µε τις     
               προδιαγραφές λειτουργίας του Κατασκευαστή. 
5) Έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόµου Βεβαιώνω ότι όλα τα ανωτέρω είναι αληθή .  
Ο  τεχνίτης                                                                                                                 Ο Υπεύθυνος του Συνεργείου 



 

D:\workm\Nomothes\working\TECHNIKI\ABS\ABS_odigies_final.doc 

18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
(επί εντύπου σύµφωνα µε το ν.1599/1986) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (ΒΚΛ) 
εξουσιοδοτηµένου επιθεωρητή 

 
Όνοµα……………………………Επώνυµο………………………………………Πατρώνυµο………………. 
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας………………………… ΑΦΜ……………………… 
∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ….. (π.χ ΕΜΠ ή ΑΠΘ), µέλος ΤΕΕ µε αριθµό …………. 
ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του ………… (π.χ ΤΕΙ Αθηνών). 
Πιστοποιηµένος Επιθεωρητής της εταιρείας …………………… µε αριθµό εξουσιοδότησης………… 
Βεβαιώνω ότι: 
1) Στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία:    
α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας) ...…………………………………………………………. 
β. Εργοστασιακού τύπου / Εµπορικής ονοµασίας …………………………  /  ……………………. 
γ. Αριθµός πλαισίου (VIN) ……………………………………………………………………………. 
δ. Είδος οχήµατος………....….……………………………(φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό 

λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης  κεντροαξονικό 
ρυµουλκούµενο, ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)) 

ε. Αριθµ.Αξόνων:…………. 1ος άξονας…………………………… 2ος άξονας………………………                      
3ος  άξονας ………………………………..  4ος άξονας …………………………………...  
(αναγράφεται διευθυντήριος ή µη --κινητήριος ή µη -- διευθυνόµενος ή µη) 

στ. Τύπος συστήµατος πέδησης: ……………. (αναγράφεται αµιγώς πνευµατικό ή µικτό (πνευµατικό-
υδραυλικό) µε άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ ………(π.χ 2ος  και 3ος άξονας)    

ζ. Αριθµός κυκλοφορίας…………………………………  
2) Τοποθετήθηκε το σύστηµα Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται 

ακολούθως: 
Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ  
Β. Ονοµασία/ µοντέλο ΣΑΠ  
Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, EBS κλπ)    
∆. Σύνθεση ΣΑΠ (configuration) 

Αριθµ. αισθητήρων(S)/διαµορφωτών(M) 
(π. χ 4S/2M , 4S/4M  6S/3M κλπ) 

 

Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων  Ρυθµίσεις  - παρατηρήσεις 
Ε.1 1ος αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.2 2ος  αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.3 3ος  αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.4 4ος αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
ΣΤ. Για όχηµα που αποτελεί µέρος συνδυασµού 

(συρµού οχηµάτων) µε ενιαία άδεια και 
συνδυάζεται µε ……………………… (αναγρ. το 
είδος του οχήµατος βάσει της 2.δ) για το οποίο 
έχει εκδοθεί η από .............. ΒΚΤ και η από ........... 
ΒΚΛ   

∆ιασφαλίζεται η πλήρης συµβατότητα του ΣΑΠ 
(συνδεσιµότητα-λειτουργία) µε το άλλο όχηµα 
του συνδυασµού  

 
3)  Η τοποθέτηση έγινε  από τον εξουσιοδοτηµένο  τεχνίτη……………………………………… 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήµατος, ότι τα υλικά που τοποθετήθηκαν 
ήταν καινούργια και αµεταχείριστα.  

4) Το σύστηµα ΣΑΠ  κατά την πέδηση και όλα τα εξαρτήµατα  του τοποθετήθηκαν µε τεχνικά ορθό 
τρόπο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τοποθέτησης της εταιρίας κατασκευής 
………………..λειτουργούν ικανοποιητικά µε ασφάλεια και αξιόπιστα είναι σωστά ρυθµισµένα  
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ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος ως ενιαίο σύστηµα ………………………..και επιτελούν το 
λειτουργικό τους σκοπό .  

5) Οι  προειδοποιητικές λυχνίες που περιγράφονται στην από ………….. ΒΚΤ του ανωτέρω 
αναφερόµενου  εξουσιοδοτηµένου  τεχνίτη του συστήµατος ΣΑΠ  λειτουργούν σύµφωνα µε τον 
αναφερόµενο στην ΒΚΤ τρόπο που είναι ικανοποιητικός και  σύµφωνος µε τις προδιαγραφές 
λειτουργίας του κατασκευαστή. 

6) Με το εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία ………………… συνεργείο ειδικότητας………. 
(µηχανικών µερών ή πέδησης) στο οποίο τοποθετήθηκε το ΣΑΠ δεν έχω καµία εργασιακή σχέση   

                                                                      Ο εξουσιοδοτηµένος επιθεωρητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ 

(επί εντύπου σύµφωνα µε το ν.1599/1986) 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΟΥ 

∆ΙΕΝΕΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ 
 
1) Είµαι ο κάτοχος της υπ’ αριθµ. …………………………….. άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Ν. 
1575/1985 µε ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη ( ή Τεχνίτη Πέδησης) εξουσιοδοτηµένος από την εταιρεία 
…………………… µε αριθµό εξουσιοδότησης ………………………… 
2) ∆ιενήργησα τον απαιτούµενο έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης προεγκατεστηµένου Συστήµατος 
Αντιεµπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ) στο όχηµα: 
α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας)  …………………………………………………………………. 
β. Εργοστασιακού τύπου / Εµπορικής ονοµασίας …………………………  /  ……………………. 
γ. Αριθµός πλαισίου (VIN) …………………………………………………………………………………. 
δ. Είδος οχήµατος ….……………………………………………… (φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), 

απλό λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης  κεντροαξονικό 
ρυµουλκούµενο, ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)) 

ε. Αριθµ.Αξόνων:…………. 1ος άξονας …………………………………... 2ος άξονας………………………                      
3ος  άξονας ………………………………..  4ος άξονας …………………………………...  
(αναγράφεται διευθυντήριος ή µη κινητήριος ή µη διευθυνόµενος ή µη) 

στ. Αριθµός κυκλοφορίας………………………………… (για κυκλοφορούντα οχήµατα) 
ζ. Πιστοποιητικό ταξινόµησης Τελωνείου (ανάριθµα) 

Αριθµ. Πιστοπ- ηµ/νία έκδοσης-Τελωνείο έκδοσης……… / ………….. / ……………….   
3) Στο ανωτέρω όχηµα δεν τοποθέτησα εγώ, αλλά  διαπίστωσα προεγκατεστηµένο  (ΣΑΠ)  από 

κατασκευής: 
Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ  
Β. Ονοµασία/ µοντέλο ΣΑΠ  
Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, EBS κλπ)    
∆. ∆ιαµόρφωση ΣΑΠ (configuration) 

Αριθµ. αισθητήρων(S)/διαµορφωτών(M) 
(π. χ 4S/2M , 4S/4M  6S/3M κλπ) 

 

Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων   
Ε.1 1ος αξονας ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ  
Ε.2 2ος αξονας ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ  
Ε.3 3ος αξονας ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ  
Ε.4 4ος αξονας ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ  
Στ. Εγκέφαλος  (ECU)  
Στ.1 Τύπος – κωδικοί (p/n - s/n)   
Στ.2 Θέση τοποθέτησης στο όχηµα- οπτικά 

προσπελάσιµος 
 

Ζ. Αισθητήρες (sensors) – δακτύλιοι διέγερσης 
(pole wheel or exciter ring )-καλωδίωση 

 

Ζ.1 Άξονες τοποθέτησης αισθητήρων  1ος  2ος  3ος  4ος  
Ζ.2 Οπτικά προσπελάσιµοι 

(αισθητήρες-δακτύλιοι διέγερσης-καλωδίωση)  
 

Η. ∆ιaµορφωτές (modulators-solenoid valves)  
Η.1 Τροχοί κατά άξονα που ελέγχει κάθε 

διαµορφωτής   
 

Η.2 Θέση τοποθέτησης στο όχηµα- οπτικά 
προσπελάσιµοι 

 

Θ. Ηλεκτρική τροφοδοσία (συνδεσµολογία) µε 
ρυµουλκό ή ρυµουλκούµενο 
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Θ.1 24N Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 1185)  
Θ.2 24S Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 3731)  
Θ.3 15 ακίδων (pin) continental connector (ISO 12098)  
Θ.4 Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 6738)  
Ι. Τοποθετηµένο εικονόγραµµα 

(αναφέρεται και η θέση τοποθέτησης) 
 

Κ. Προειδοποιητική (ές) λυχνία (ες) ή οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LCD display) 

Αριθµός - θέση τοποθέτησης – είδος ενηµέρωσης που 
παρέχει - χρώµα- τρόπος λειτουργίας όταν 
 α) το ΣΑΠ  λειτουργεί κανονικά 
β) στο ΣΑΠ  υπάρχει βλάβη 

Κ.1 Οχήµατα µε κινητήρα που ∆ΕΝ έλκουν 
ρυµουλκούµενο 

Παράδειγµα: 
α) όταν το ΣΑΠ  λειτουργεί κανονικά 
Μία προειδοποιητική λυχνία χρώµατος ερυθρού στον 
πίνακα οργάνων του οχήµατος η οποία όταν ανοίξει ο 
διακόπτης ανάφλεξης: 
-- ανάβει και µετά από µερικά δευτερόλεπτα σβήνει 
-- ανάβει και παραµένει αναµµένη µέχρις ότου το όχηµα 
αναπτύξει ταχύτητα 7-15 Km/h 
--  ανάβει, σβήνει, ανάβει εκ νέου και παραµένει 
αναµµένη µέχρις ότου το όχηµα αναπτύξει ταχύτητα 7-
15 Km/h 
Προκειµένου για οθόνη υγρών κρυστάλλων 
αναγράφονται οι εµφανιζόµενες στην οθόνη ενδείξεις 
  β) όταν στο ΣΑΠ  υπάρχει βλάβη 
 όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξη η λυχνία : 
-- δεν ανάβει – ανάβει και παραµένει αναµµένη – ανάβει 
και παραµένει παραµένει αναµµένη ακόµη και όταν το 
όχηµα αναπτύξει ταχύτητα µεγαλύτερη των 10 Km/h – 
αναβοσβήνει συνεχώς κλπ  
 

Κ.2 Οχήµατα µε κινητήρα που έλκουν 
ρυµουλκούµενο 

Παράδειγµα: 
2. ∆ύο προειδοποιητικές λυχνίες χρώµατος κίτρινου 
στον πίνακα οργάνων του οχήµατος µία για το ρυµουλκό 
όχηµα και µία για το επικαθήµενο, και τρίτη λυχνία 
ερυθρού χρώµατος αναγγελίας κινδύνου κοινή και για 
τα δύο οχήµατα,  οι οποίες όταν ανοίξει ο διακόπτης 
ανάφλεξης ……………. 
(συνεχίζεται η περιγραφή ανάµµατος-σβησίµατος όπως 
και παραπάνω  και  όταν το ΣΑΠ  λειτουργεί κανονικά 
και όταν  υπάρχει βλάβη) 

Λ. ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΑΠ  
Λ1.   
Λ2   
4) Ο έλεγχος του οχήµατος διενεργήθηκε στο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία…………………….. 

συνεργείο συστηµάτων πέδησης ειδικότητας µηχανικών µερών ή πέδησης, που βρίσκεται στην 
οδό …………………………………… αριθ………… στο ∆ήµο……………………… του οποίου την 
κατά νόµο επίβλεψη έχει……………………………..  

           Έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόµου βεβαιώνω ότι όλα τα παραπάνω είναι αληθή 
  
                     Ο  υπευθύνως δηλών τεχνίτης                                                      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Τ.Ε.Ο) ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ) - ΒΚΤΕΟΤΟΠ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ………………… 
ΚΤΕΟ………………………………………….) 
1) (Τόπος …………………………), σήµερα την (ηµεροµηνία ………….), κατόπιν ειδικού ελέγχου για την 
εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ  στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία:    
α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας) ...…………………………………………………………. 
β. Εργοστασιακού τύπου / Εµπορικής ονοµασίας …………………………  /  ……………………. 
γ. Αριθµός πλαισίου (VIN) ……………………………………………………………………………. 
δ. Είδος οχήµατος………....….……………………………(φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό 

λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης  κεντροαξονικό 
ρυµουλκούµενο, ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)) 

ε. Αριθµ.Αξόνων:…………. 1ος άξονας…………………………… 2ος άξονας………………………                      
3ος  άξονας ………………………………..  4ος άξονας …………………………………...  
(αναγράφεται διευθυντήριος ή µη --κινητήριος ή µη -- διευθυνόµενος ή µη) 

στ. Τύπος συστήµατος πέδησης: ……………. (αναγράφεται αµιγώς πνευµατικό ή µικτό (πνευµατικό-
υδραυλικό) µε άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ ………(π.χ 2ος  και 3ος άξονας)    

ζ. Αριθµός κυκλοφορίας…………………………………  
 
2) ∆ιενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος του συστήµατος πέδησης βάση τα σηµεία ελέγχου των 

κεφαλαίων 2000-3000-4000 «Σύστηµα Πέδησης» παρ. 3, της υπ’ αριθµ. Υ.Α 44800/123/85 Υ.Α όπως 
ισχύει, κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. 

3) ∆ιενεργήθηκε έλεγχος επαλήθευσης ότι το ανωτέρω όχηµα είναι το περιγραφόµενο στην άδεια 
κυκλοφορίας του και στην: 
α. Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης του εξουσιοδοτηµένου  τεχνίτη………………………………… 
β. Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας  του εξουσιοδοτηµένου επιθεωρητή 
γ. Ότι το Σύστηµα Αντιεµπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ) που περιγράφεται και απεικονίζεται στις 

ανωτέρω βεβαιώσεις, στο αναλυτικό σχεδιάγραµµά και την αριθµ. ……….έγκριση τύπου της 
71/320 Οδηγία Ε.Ο.Κ, έχει τοποθετηθεί στο όχηµα, τα δοµικά του στοιχεία, που είναι οπτικά 
προσπελάσιµα, αναγνωρίστηκαν στο όχηµα και οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν 
δηλώνοντας κανονική λειτουργία του συστήµατος. 

4) Βασικά στοιχεία ΣΑΠ: 
Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ  
Β. Ονοµασία/ µοντέλο ΣΑΠ  
Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, EBS κλπ)    
∆. ∆ιαµόρφωση ΣΑΠ (configuration) 

Αριθµ. αισθητήρων(S)/διαµορφωτών(M) 
(π. χ 4S/2M , 4S/4M  6S/3M κλπ) 

 

Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων   
Ε.1 1ος αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.2 2ος  αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.3 3ος  αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.4 4ος αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
 
5) Το όχηµα αποτελεί µέρος  συνδυασµού οχηµάτων (συρµού) µε ενιαία άδεια κυκλοφορίας και 
συνδυάζεται µε ……………………… (αναγρ. το είδος του οχήµατος βάσει της 1.δ) για το οποίο έχει 
εκδοθεί η από ΒΚΤ  (αναγράφεται κατά περίπτωση)  

Οι βεβαιούντες 
Ελεγκτής Προϊστάµενος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Τ.Ε.Ο) ΣΕ ΟΧΗΜΑ 

ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ) - 
ΒΚΤΕΟΥΠ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ………………… 
ΚΤΕΟ………………………………………….) 
1) (Τόπος …………………………), σήµερα την (ηµεροµηνία ………….), κατόπιν µερικού εκούσιου 
ελέγχου του συστήµατος πέδησης  µε ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ (ΣΑΠ) στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία:    
α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας)  …………………………………………………………………. 
β. Εργοστασιακού τύπου / Εµπορικής ονοµασίας …………………………  /  ……………………. 
γ. Αριθµός πλαισίου (VIN) …………………………………………………………………………………. 
δ. Είδος οχήµατος ….……………………………………………… (φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), 

απλό λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης  κεντροαξονικό 
ρυµουλκούµενο, ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)) 

ε. Αριθµ.Αξόνων:…………. 1ος άξονας …………………………………... 2ος άξονας………………………                      
3ος  άξονας ………………………………..  4ος άξονας …………………………………...  
(αναγράφεται διευθυντήριος ή µη κινητήριος ή µη διευθυνόµενος ή µη) 

στ. Αριθµός κυκλοφορίας………………………………… (για κυκλοφορούντα οχήµατα) 
ζ. Πιστοποιητικό ταξινόµησης Τελωνείου (ανάριθµα) 

Αριθµ. Πιστοπ- ηµ/νία έκδοσης-Τελωνείο έκδοσης……… / ………….. / ……………….   
2) ∆ιενεργήθηκε µερικός εκούσιος έλεγχος του συστήµατος πέδησης κατά τον οποίο δεν 

διαπιστώθηκαν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις και εκδόθηκε το αριθµ. ………… Πρακτικό 
Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) 

3) ∆ιενεργήθηκε έλεγχος επαλήθευσης ότι το ανωτέρω όχηµα είναι το περιγραφόµενο στην άδεια 
κυκλοφορίας του και στην : 
α) Ότι το ελεγχόµενο όχηµα είναι το περιγραφόµενο στην άδεια κυκλοφορίας  του 

(κυκλοφορούν όχηµα) ή το Πιστοποιητικό Ταξινόµησης (ανάριθµο όχηµα) και στην 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Τεχνίτη Πέδησης ΣΑΠ. ………………………………………………… 

β) Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται στην ανωτέρω Υπεύθυνη ∆ήλωση υπάρχει στο όχηµα, ότι τα 
δοµικά του στοιχεία, που είναι οπτικά προσπελάσιµα, αναγνωρίστηκαν στο όχηµα και οι 
προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν δηλώνοντας κανονική λειτουργία του συστήµατος. 

4) Βασικά στοιχεία ΣΑΠ: 
Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ  
Β. Ονοµασία/ µοντέλο ΣΑΠ  
Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, EBS κλπ)    
∆. ∆ιαµόρφωση ΣΑΠ (configuration) 

Αριθµ. αισθητήρων(S)/διαµορφωτών(M) 
(π. χ 4S/2M , 4S/4M  6S/3M κλπ) 

 

Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων   
Ε.1 1ος αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.2 2ος  αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.3 3ος  αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
Ε.4 4ος αξ. ΑΜΕΣΑ  ΕΜΜΕΣΑ   
5) Το όχηµα αποτελεί µέρος  συνδυασµού οχηµάτων (συρµού) µε ενιαία άδεια κυκλοφορίας και 
συνδυάζεται µε ……………………… (αναγρ. το είδος του οχήµατος βάσει της 1.δ) για το οποίο έχει 
εκδοθεί η από ΒΚΤ  (αναγράφεται κατά περίπτωση)  

Οι βεβαιούντες 
Ελεγκτής Προϊστάµενος 

 


