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ΘΕΜΑ  : 
 
 
ΣΧΕΤ.  : 

∆ιευκρινήσεις περί του συστήµατος αντιπλοκαρίσµατος (ABS) και του επιβραδυντή κινητήρα, 
οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων κατά ADR 
 
Οι µε αριθ. Φ.106/32458/3858/11-06-2009 , 1876/55/14-01-09 αποφάσεις του υπουργού Μ.Ε. 
και οι µε αριθµ. 58906/4119/24-10-08 ,  3888/455/22-1-09 εγκύκλιοι του ΥΜΕ 

 

Σε συνέχεια των πιο πάνω σχετικών και µετά από ερωτήµατα αρµοδίων υπηρεσιών (∆.ΚΤΕΟ) 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικησέων σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος και σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις  

της οδηγίας 2006/89/ΕΚ (ADR 2007) που ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την υ.α. 19403/1388/08 

(Β΄781), σας πληροφορούµε τα εξής : 

1. Τα παρακάτω οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR) τύπου EX/III, AT, FL και 

ΟΧ πρέπει  να φέρουν σύστηµα πέδησης Anti-lock ως ακολούθως : 

α. Τα µηχανοκίνητα οχήµατα (φορτηγά, ελκυστήρες) µε µικτό βάρος άνω των 16 τόνων, µε πρώτη 

ταξινόµηση µετά τις 30-6-1993.  

β. Τα ρυµουλκούµενα (ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα και κεντροαξονικά ρυµουλκούµενα) µε 

µικτό βάρος άνω των 10 τόνων, µε πρώτη ταξινόµηση µετά τις 30-6-1993. 

γ. Τα µηχανοκίνητα οχήµατα που είναι εγκεκριµένα να σύρουν ρυµουλκούµενα µικτού βάρους άνω 

των 10 τόνων (συρµοί µε ρυµουλκό Ν2 ή Ν3 έως 16 τόνων), µε πρώτη ταξινόµηση µετά τις 30-6-1995.   

δ. ‘Όλα τα οχήµατα (φορτηγά εκτός κατηγορίας Ν1, ελκυστήρες, ρυµουλκούµενα, 

ηµιρυµουλκούµενα, συρµοί) που εγκρίθηκαν και εγκρίνονται για πρώτη φορά µετά από τις 30-6-2001 

σύµφωνα µε το σηµείο 9.1.2. της ADR, ανεξάρτητα του πότε ταξινοµήθηκαν για 1η φορά. (Στην παράγραφο 

αυτή υπάγονται κυρίως όλα τα εισαγόµενα µε ισχύον πιστοποιητικό ADR από το εξωτερικό και είναι 

εγκεκριµένα (κατασκευασµένα – εξακριβώνεται και από την επισήµανση του βυτίου) µετά τις 30-6-2001. Επίσης 

υπάγονται τα εγκεκριµένα στη χώρα µας από τις Πολυτεχνικές Σχολές ως οχήµατα ADR, αλλά µετά την    

1-1-2005 (ηµεροµηνία εφαρµογής της ADR 2001)). 

 

 

 



 

 

2. Τα παρακάτω οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR) τύπου EX/III, AT, FL και 

ΟΧ πρέπει  να φέρουν από 1-1-2011 σύστηµα πέδησης Anti-lock ως ακολούθως : 

α. Τα οχήµατα που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (1.β.) και (1.γ.) αλλά µε ρυµουλκό του 

συρµού κατηγορίας Ν3 µε µέγιστη µάζα µεγαλύτερη των 16 τόνων και πρώτη ταξινόµηση πλέον µετά την 

1-10-1991.  

β. Όλα τα οχήµατα κατηγορίας Ν2 , Ο3 και Ν3 (από 12 έως 16 τόνων) που έχουν ταξινοµηθεί για 

πρώτη φορά µετά την 31-3-2001. 

Τα οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων που επιθεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν για πρώτη 

φορά από τους Φορείς Ελέγχου ADR (Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας) µέχρι 31-12-2004, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις και τις απαιτήσεις της ADR 1999 σε εφαρµογή των υ.α. 2924/152/25-1-05 και 30796/2320/29-6-

05 και υπάγονται στις ανωτέρω παραγράφους (κατηγορίες οχηµάτων και αντίστοιχες ηµεροµηνίες πρώτης 

ταξινόµησης )( πρέπει να φέρουν ABS από 1-1-2011). 

3. Τα παρακάτω οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR) τύπου EX/III, AT, FL και 

ΟΧ πρέπει  να φέρουν από 1-1-2014 σύστηµα πέδησης Anti-lock ως ακολούθως : 

α. Όλα  τα κυκλοφορούντα οχήµατα Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4 και οι συνδυασµοί αυτών, που δεν εµπίπτουν 

στις παραπάνω περιπτώσεις, σύµφωνα µε τις γενικότερες διατάξεις της υ.α. 28366/2098/06 (ΦΕΚ Β’ 441) 

(πρέπει να φέρουν ABS από 1-1-2014). Ως εκ τούτου, όλα τα οχήµατα που έχουν ταξινοµηθεί να 

µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα προγενέστερα των ηµεροµηνιών που αναφέρονται  στις παραπάνω 

περιπτώσεις 1α έως 1δ , 2α και 2β  αντίστοιχα, (υπάγονται στην απαίτηση να φέρουν ABS από 1-1-2014). 

β. Τα οχήµατα που υπάγονται στις διατάξεις της υ.α. 73799/3620/03 (Β΄1906) “παρεκκλίσεις για 

οχήµατα µικρών ποσοτήτων ή όµορων νοµών συγκριµένων επικίνδυνων υλών” και για τα οποία έχουν 

εφαρµοσθεί τα οριζόµενα στην αριθµ. 1244/44/10-2-04 εγκύκλιο του ΥΜΕ που διευκρινίζει την απόφαση. 

(Πρόκειται για οχήµατα που έχουν ταξινοµηθεί  έως τις 31-12-2001 και αναφέρεται ρητά η παρέκκλιση ως 

προς την απαίτηση ύπαρξης του συστήµατος ABS), (υπάγονται στην απαίτηση να φέρουν ABS                

από 1-1-2014). 

4. Πέραν των ανωτέρω σας πληροφορούµε τα εξής : 

α. Τα κυκλοφορούντα οχήµατα µέχρι το 2008 δύνανται να µεταβιβασθούν µέχρι 31-12-2010 χωρίς να 

φέρουν ABS εφόσον δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση να είναι εφοδιασµένα µε ABS όπως αναφέρουν οι 

παράγραφοι 1.α. – 1.δ. του παρόντος εγγράφου. Εξυπακούεται ότι από 1-1-2011 όλα τα οχήµατα για να 

µεταβιβασθούν θα πρέπει είναι εφοδιασµένα µε ABS.  

β. Τα οχήµατα Ν1, µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR), ασχέτως αν είναι τύπου AT ή FL 

δεν εντάσσονται στην υποχρέωση να φέρουν ABS.  

 

 

 



 

 

5. Όσον αφορά τον επιβραδυντή κινητήρα σας πληροφορούµε ότι σύµφωνα µε την οδηγία 71/320 

όπως αυτή ισχύει, η υποχρέωση ύπαρξης του συστήµατος αυτού είναι για τα οχήµατα µόνο Ν3, για τα οποία 

έχει χορηγηθεί άδεια να έλκουν ρυµουλκούµενα κατηγορίας Ο4 και εφαρµόζεται για οχήµατα που 

ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά από 31-03-2001. 

 Σύµφωνα µε την οδηγία 71/320 όπως αυτή ισχύει, το µηχανόφρενο (κλαπέτο) δύναται να θεωρηθεί 

επιβραδυντής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ADR.  

(Πρώτη ταξινόµηση στο παρόν έγγραφο νοείται πρώτη ταξινόµηση στην  Ε.Ε.) 

Η παρούσα καταργεί την εγκύκλιο µε αρ. πρ. οικ.58906/4119/08 

Επισυνάπτεται : 
Μία (1) κατάσταση                                                                              Η ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
      

 

                 Ακριβές Αντίγραφο 
  Για τη Γραµµατεία  της ∆/νσης Ο.Α.Π.                                                                             Ε. ΤΣΑΓΚΑ                         
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                Ανθή Καρκαλέτση      
 
                               
 

             ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
            Α.- ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
          1.- Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας 

  α.- Υπηρεσίες  Μεταφορών – Επικοινωνιών 
  β.- Υπηρεσίες ΚΤΕΟ 

2.- ΕΜΠ 
     Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
     Εργαστήριο Οχηµάτων 
     Ηρώων Πολυτεχνείου 9 ,  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
3.- Α.Π.Θ. 

  Τµήµα Χηµικών Μηχανικών 
  Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας 
  Τ.Θ. 1520    ,     540 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

4.- Πανεπιστήµιον Πατρών  
               Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών 

Πανεπιστηµιούπολη – ΡΙΟΝ  ,   265 00 ΠΑΤΡΑ 
5.- Πανεπιστήµιο Πατρών  

Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχ/κών 
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων 
Πανεπιστηµιούπολη – ΡΙΟΝ  ,   265 00 ΠΑΤΡΑ 

6.- ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 
  Α΄ Βιοµηχανική Περιοχή  ,    385 00 ΒΟΛΟΣ 

7.- EUROCERT A.E. 
   Τατοΐου 73 και Χαρ. Τρικούπη ,  145 46 ΚΗΦΙΣΙΑ 

8.- Lloyd’s Register 
  Ακτή Μιαούλη 87  ,  185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

9.- ΓΕΤΕ ΕΠΕ 
   Αγροτεµάχιο 613 ,  570 08 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 



 
 
 

10.- WPK  ΕΛΛΑΣ  ΕΠΕ 
       Κυπρίων Αγωνιστών  9  ,  570 09  ΚΑΛΟΧΩΡΙ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
11.- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ 
       Ακτή Μιαούλη 23  ,  185 35  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
12.- TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
        Ελ. Βενιζέλου  24  ,  153 41  Αγ. Παρασκευή 
13.- «Ν. ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ Ε.Π.Ε.» 
       “T.M. HELLAS” 

                  Πρ.Τζανέτου 8  ,  173 42 Αγ. ∆ηµήτριος 
 
            Β.- ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

    α.- Γενική ∆/ντρια Μεταφορών 
    β.- ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων 
    γ.- ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών 
    δ.- ∆/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 


