
 

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                             Αριθ. Πρωτ:οικ. 62526/3364 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

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

Τ.Κ. : 101 91 - ΠΑΠΑΓΟΥ   

Πληροφορίες : Κ. Τζουµάκα ΚΟΙΝ : Π.∆ 

Τηλέφωνο : 210 6508624   

Fax : 210 6508425   

Email : k.tzoumaka@yme.gov.gr   

    

ΘΕΜΑ    : 

 

Τοποθέτηση συστηµάτων αντιεµπλοκής κατά την πέδηση ABS 

ΣΧΕΤ    : α. Η Υ.Α 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) «Ταξινόµηση ορισµένων 

κατηγοριών µεταχειρισµένων οχηµάτων µε συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την 

πέδηση», όπως ισχύει. 

β. Η Υ.Α 20188/1129/16/16 (ΦΕΚ 853 Β/30-03-2016) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) υπουργικής απόφασης», όπως ισχύει 

 

Με την β σχετική υπουργική απόφαση παρατάθηκε η προθεσµία εφαρµογής της α σχετικής YA, 

αναφορικά µε το σκέλος της τοποθέτησης συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση σε οχήµατα 

που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά πριν την 1/1/1999, ώστε αυτά να εξακολουθήσουν να 

κυκλοφορούν έως και τις 31/10/2016. 

Έχει παρατηρηθεί, από τις προηγούµενες αντίστοιχες αποφάσεις, ότι το χρονικό διάστηµα πλησίον 

της καταληκτικής ηµεροµηνίας τοποθέτησης, παρουσιάζονται προβλήµατα στην εφαρµογή της 

απόφασης, από την έλλειψη διαθέσιµων προς πώληση συστηµάτων ABS και φόρτου εργασίας των 

εξουσιοδοτηµένων συνεργείων, λόγω της αυξηµένης προσέλευσης των ενδιαφεροµένων κατά τις 

τελευταίες µέρες πριν την πάροδο της προθεσµίας.  

Με τη β σχετική απόφαση εκτιµούµε ότι η πρόσφατη επτάµηνη µετάθεση της απαίτησης ύπαρξης 

ABS προκειµένου να κυκλοφορούν ως έχουν (χωρίς ABS) τα οχήµατα της παραπάνω κατηγορίας, 

διασφάλισε ικανό χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση της µετατροπής τους. 

Με δεδοµένα τα παραπάνω, µε γνώµονα την οδική ασφάλεια την οποία και οφείλουµε όλοι να 

προασπίσουµε αλλά και για την αποφυγή εµφάνισης παρόµοιων προβληµάτων, σας παρακαλούµε να 

υπενθυµίσετε εκ νέου στα µέλη σας την υποχρέωση εφοδιασµού µε σύστηµα ABS έως τις 

31/10/2016 µε στόχο να εγκατασταθούν εγκαίρως τα συστήµατα ABS και να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία των οχηµάτων τους µετά την 1/11/2016. 

 

ΕΥ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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