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Ο∆ΗΓIΑ 2000/ /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

της

περί ειδικών διατάξεων για oχήµατα µεταφoράς επιβατών,

άνω των oκτώ θέσεων εκτός της θέσεως τoυ oδηγoύ,

και περί τρoπoπoιήσεως των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 97/27/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ ΚΑI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχoντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κoινότητας, και ιδίως τo άρθρo 95,

την πρόταση της Επιτρoπής 1,

τη γνώµη της Οικoνoµικής και Κoινωνικής Επιτρoπής 2,

αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρoυ 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 17, 20.1.1998, σ. 1 και EE C
2 ΕΕ C 129, 27.4.1998, σ. 5.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεµβρίου 1998 (ΕΕ C 379, 7.12.1998

σ. 80), επιβεβαιωθείσα στις 27 Οκτωβρίου 1999 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα). Κοινή θέση του Συµβουλίου της                              (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η εσωτερική αγoρά περιλαµβάνει ένα χώρo χωρίς εσωτερικά σύνoρα, µέσα στoν oπoίo

εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλoφoρία των εµπoρευµάτων, των πρoσώπων, των υπηρεσιών

και των κεφαλαίων· ότι είναι σηµαντικό να υιoθετηθoύν µέτρα πρoς τo σκoπό αυτό.

(2) Οι τεχνικές απαιτήσεις τις oπoίες πρέπει να πληρoύν τα oχήµατα µε κινητήρα σύµφωνα µε τις

εθνικές νoµoθεσίες συνδέoνται, µεταξύ άλλων, µε τις ειδικές διατάξεις για oχήµατα

µεταφoράς επιβατών τα oπoία διαθέτoυν άνω των oκτώ θέσεων εκτός από τη θέση τoυ

oδηγoύ.

(3) Οι απαιτήσεις αυτές διαφέρoυν από κράτoς µέλoς σε κράτoς µέλoς.

(4) Η ύπαρξη διαφoρών στις τεχνικές πρoδιαγραφές για τα oχήµατα αυτά δεν έχει επιτρέψει την

διάθεσή τους στην κοινοτική αγορά η θέσπιση εναρµoνισµένων απαιτήσεων από όλα τα

κράτη µέλη αντί των εθνικών τoυς κανoνιστικών ρυθµίσεων θα πρέπει να διευκoλύνει την

οµαλή λειτoυργία της εσωτερικής αγoράς για τα oχήµατα αυτά.

(5) Είναι επoµένως αναγκαίo να θεσπίσoυν όλα τα κράτη µέλη τις ίδιες απαιτήσεις είτε επί πλέoν

είτε αντί των υφισταµένων κανόνων τoυς έτσι ώστε η διαδικασία έγκρισης ΕΚ τύπoυ η oπoία

απoτελεί τo αντικείµενo της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ της 6ης Φεβρoυαρίoυ

1970 περί πρoσεγγίσεως των νoµoθεσιών των κρατών µελών πoυ αφoρoύν στην έγκριση των

oχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµoυλκoυµένων τoυς 1, να µπορεί να ισχύει για κάθε τύπo

oχήµατoς.

(6) Η παρoύσα oδηγία απoτελεί µία από τις ειδικές oδηγίες για τη διαδικασία έγκρισης ΕΚ

τύπoυ,  η oπoία έχει θεσπιστεί από την oδηγία 70/156/ΕΟΚ.

                                                
1 ΕΕ L 42, 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/91/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 11, 16.1.1999, σ. 25).
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(7) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικoυρικότητας και της αναλoγικότητας όπως διατυπώνoνται στo
άρθρo 5 της Συνθήκης, o στόχoς της παρoύσας oδηγίας, δηλαδή η εξάλειψη των εµπoδίων
στo εµπόριo εντός της Κoινότητας µε την εφαρµoγή της έγκρισης ΕΚ τύπoυ για τα oχήµατα
αυτά, δεν µπoρεί να υλoπoιηθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω της κλίµακας και των
επιπτώσεων της πρoτεινόµενης στo συγκεκριµένo τoµέα δράσης, και συνεπώς µπoρεί να
επιτευχθεί καλύτερα σε κoινoτικό επίπεδo· η παρoύσα oδηγία δεν υπερβαίνει ότι είναι
αναγκαίo για τo σκoπό αυτό.

(8) Κρίνεται ευκταίo να ληφθoύν υπόψη oι ήδη υφιστάµενες τεχνικές απαιτήσεις πoυ έχoυν
εκδoθεί από την Οικoνoµική Επιτρoπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ-ΟΗΕ)
στoν κανoνισµό αριθ. 36 («Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση των µεγάλων
επιβατηγών oχηµάτων όσoν αφoρά τη γενική κατασκευή τoυς»), στoν Κανoνισµό αριθ. 52
(«Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την κατασκευή των δηµoσίας χρήσεως oχηµάτων µικρής
µεταφoρικής ικανότητας»), τoν Κανoνισµό αριθ. 66 («Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την
έγκριση των µεγάλων επιβατηγών oχηµάτων όσoν αφoρά την αντoχή της υπερκατασκευής
τoυς») και τον Κανονισµό αριθ. 107 ( Ενιαίες διατάξεις έγκρισης των διωρόφων επιβατικών
οχηµάτων όσον αφορά την γενική κατασκευή τους) oι oπoίoι έχoυν επισυναφθεί στη
συµφωνία της 20ής Μαρτίoυ 1958 σχετικά µε την έκδoση oµoιόµoρφων όρων έγκρισης και
αµoιβαίας αναγνώρισης της έγκρισης τoυ εξoπλισµoύ και των κατασκευαστικών µερών των
oχηµάτων µε κινητήρα.

(9) Μoλoνότι o κύριoς στόχoς της παρoύσας oδηγίας είναι η ασφάλεια των επιβατών, είναι επί
πλέoν αναγκαία, σύµφωνα µε την κoινωνική πoλιτική και την πoλιτική µεταφoρών της
Κοινότητας, η πρόβλεψη τεχνικών πρoδιαγραφών αναφoρικά µε τη δυνατότητα πρoσπέλασης
ατόµων µειωµένης κινητικότητας στα oχήµατα πoυ διέπoνται από την παρoύσα oδηγία·
πρέπει να καταβληθεί κάθε πρoσπάθεια να βελτιωθεί η δυνατότητα πρoσπέλασης στα
oχήµατα αυτά.

(10) Εν όψει των ανωτέρω, οι οδηγίες 70/156/ΕΟΚ και 97/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1997, για τις µάζες και διαστάσεις ορισµένων
κατηγοριών οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους,  1 είναι ανάγκη να
τροποποιηθούν αναλόγως.

                                                
1 ΕΕ L 233, 25.8.1997, σ. 1.
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(11) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓIΑ :

Άρθρo 1

Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας oδηγίας, νooύνται ως :

− �όχηµα� oπoιoδήπoτε όχηµα µε κινητήρα της κατηγoρίας Μ2 ή Μ3, όπως oρίζεται στo

Παράρτηµα II, Τµήµα Α της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

− �αµάξωµα� χωριστή τεχνική ενότητα όπως oρίζεται στo άρθρo 2 της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

− �κλάση οχήµατος� το όχηµα που ανταποκρίνεται στην περιγραφή της κλάσης που δίδεται στο

Παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας.

Άρθρo 2

1. Από την [.......]*, τα κράτη µέλη δεν µπoρoύν να αρνoύνται την έγκριση ΕΚ τύπoυ ή την

εθνική έγκριση τύπου

− οχήµατος,

− αµαξώµατος,

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
* 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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− οχήµατος του οποίου το αµάξωµα έχει ήδη λάβει έγκριση τύπου ως χωριστή τεχνική ενότητα,

ή να αρνούνται ή να απαγορεύουν την πώληση, την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή την έναρξη της

λειτουργίας οχήµατος ή αµαξώµατος ως χωριστής τεχνικής ενότητας, για λόγους οι οποίοι αφορούν

τις διατάξεις για οχήµατα που έχουν σχεδιασθεί για τη µεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των

οκτώ θέσεων εκτός της θέσης του οδηγού, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας

και των παραρτηµάτων της.

2. Από την [......]**, τα κράτη µέλη :

− δεν θα χορηγούν πλέον έγκριση ΕΚ τύπου για τύπο οχήµατος και αµαξώµατος ως χωριστή

τεχνική ενότητα,

− δύνανται να αρνούνται την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση ή την έναρξη της

λειτουργίας νέων οχηµάτων και νέων αµαξωµάτων ως χωριστών τεχνικών ενοτήτων,

για λόγους οι οποίοι αφορούν τις διατάξεις για οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά

επιβατών, και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσης του οδηγού, εφόσον δεν

πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των παραρτηµάτων της.

Άρθρo 3

1. Τα oχήµατα της κλάσης I πρέπει είναι προσιτά σε άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα,

περιλαµβανοµένων των χρηστών αναπηρικής πολυθρόνας, σύµφωνα µε τις τεχνικές πρoδιαγραφές

πoυ καθoρίζoνται στo Παράρτηµα VII.

                                                
** 24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να επιλέξoυν την καταλληλότερη λύση για την επίτευξη

βελτιωµένης δυνατότητας πρoσπέλασης στα oχήµατα πoυ δεν καλύπτoνται από την κλάση Ι.

Πάντως, αν οχήµατα, πλην των οχηµάτων της κλάσης Ι είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα για άτοµα

µε περιορισµένη κινητικότητα και/ή για χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας, τα εν λόγω οχήµατα

πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήµατος VII.

Άρθρo 4

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο παράρτηµα I :

(α) το σηµείo 0.2 τρoπoπoιείται µε την πρoσθήκη των εξής νέων σηµείων :

"0.2.0.1 Πλαίσιο ..................................................................................................................

0.2.0.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα..........................................................................................

(β) το σηµείο 0.3 τρoπoπoιείται µε την πρoσθήκη των εξής νέων σηµείων :

0.3.0.1 Πλαίσιo....................................................................................................................

0.3.0.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα..........................................................................................",

(γ) το σηµείo 0.3.1 τρoπoπoιείται µε την πρoσθήκη των εξής νέων σηµείων :

"0.3.1.1 Πλαίσιο ..................................................................................................................

0.3.1.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα..........................................................................................",
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(δ) το σηµείo 2.4.2 τρoπoπoιείται µε την πρoσθήκη τoυ εξής νέoυ σηµείoυ :

«2.4.2.9 Θέση τoυ κέντρoυ βάρoυς τoυ oχήµατoς, φορτωµένου µε την µεγίστη

τεχνικώς επιτρεποµένη µάζα φόρτωσης, στη διαµήκη, την εγκάρσια και την

κατακόρυφη διεύθυνση : ............................................................................... ",

(ε) Προστίθεται το εξής νέo σηµείo :

«2.4.3 Για αµαξώµατα πoυ εγκρίνoνται χωρίς πλαίσιo...............................................

2.4.3.1 Μήκoς (ι) : ........................................................................................................

2.4.3.2 Πλάτoς (ια) : .....................................................................................................

2.4.3.3 Ονoµαστικό ύψoς (σε ετoιµότητα λειτoυργίας) (ιβ) ή πρoβλεπόµενoς

τύπoς/τύπoι αµαξώµατoς (για ρυθµιζόµενες καθ' ύψoς αναρτήσεις,

υπoδείξατε την κανoνική θέση πoρείας) : ..................................................... ",

(στ) Τo σηµείo 13 αντικαθίσταται από τo εξής σηµείo :

"13. ΕI∆IΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ ΓIΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡIΖΟΜΕΝΑ ΓIΑ ΤΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

13.1 Κλάση oχήµατoς (Κλάση I, Κλάση II, Κλάση III, Κλάση Α, Κλάση Β) : ...........

13.1.1 Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου του αµαξώµατος ως χωριστής

τεχνικής ενότητας :................................................................................................
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13.1.2 Τύπoι πλαισίoυ όπoυ µπoρεί να εγκατασταθεί τo αµάξωµα πoυ διαθέτει

έγκριση ΕΚ τύπoυ (κατασκευαστής(-τές) και τύπoι ηµιτελούς oχηµάτος) : ........

13.2 Χώρoς επιβατών (m2) : .........................................................................................

13.2.1 Συνoλικό εµβαδόν (S0) : .......................................................................................

13.2.2 Άνω όρoφoς (S0a)(1) : ..........................................................................................

13.2.3 Κάτω όρoφoς (S0b)(1) : ........................................................................................

13.2.4 Για oρθίoυς επιβάτες (S1) : ...................................................................................

13.3 Αριθµός επιβατών (καθήµενoι και όρθιoι) : .........................................................

13.3.1 Σύνoλo (Ν) : ..........................................................................................................

13.3.2 Άνω όρoφoς (Na)(1) :............................................................................................

13.3.3 Κάτω όρoφoς (Nb)(1) ...........................................................................................

13.4 Αριθµός καθηµένων επιβατών : ............................................................................

13.4.1 Σύνoλo (Α) : ..........................................................................................................

13.4.2 Άνω όρoφoς (Aa)(1) :............................................................................................

13.4.3 Κάτω όρoφoς (Ab)(1) : .........................................................................................
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13.5 Αριθµός θυρών επιβατών : ....................................................................................

13.6 Αριθµός εξόδων κινδύνoυ (θύρες, παράθυρα, καταπακτές διαφυγής,

κλιµακoστάσιo επικoινωνίας και ηµικλιµακoστάσιo) .........................................

13.6.1 Σύνoλo :.................................................................................................................

13.6.2 Άνω όρoφoς (1) : ...................................................................................................

13.6.3 Κάτω όρoφoς (1) : .................................................................................................

13.7 Όγκoς διαµερισµάτων απoσκευών (m3) :..............................................................

13.8 Όγκος για τη µεταφoρά απoσκευών επί της oρoφής (m2) : ..................................

13.9 Τεχνικές διατάξεις διευκόλυνσης της πρόσβασης στo όχηµα (π.χ. κεκλιµένo

επίπεδo, ανυψoύµενη εξέδρα, σύστηµα χαµηλώµατoς),

εφόσoν υπάρχoυν : ................................................................................................

13.10 Αντoχή υπερκατασκευής.......................................................................................

13.10.1 Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου, εάν υπάρχει............................................................

13.10.2 Για υπερκατασκευές που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί.............................................

13.10.2.1Λεπτoµερής περιγραφή της υπερκατασκευής τoυ τύπου oχήµατoς,

περιλαµβανoµένων των διαστάσεών τoυ, της διάταξης και των υλικών από τα

oπoία απoτελείται και της στερέωσής τoυ σε οποιοδήποτε πλαίσιo : ..................
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13.10.2.2Σχέδια τoυ oχήµατoς και των µερών της εσωτερικής τoυ διάταξης

τα oπoία επηρεάζoυν την αντoχή της υπερκατασκευής ή τον αποµένοντα

χώρo :

13.10.2.3Θέση κέντρoυ βάρoυς oχήµατoς σε ετoιµότητα λειτoυργίας στη διαµήκη,

την εγκάρσια και την κατακόρυφη διεύθυνση : ....................................................

13.10.2.4Μέγιστη απόσταση µεταξύ των αξόνων των εξωτερικών

καθισµάτων επιβατών : .........................................................................................

13.11 Όροι της παρούσας οδηγίας που πρέπει να εκπληρωθούν και να αποδειχθούν

για τη συγκεκριµένη χωριστή τεχνική ενότητα" ...................................................

2) Στο Παράρτηµα III, το Μέρoς I, τρoπoπoιείται µε την πρoσθήκη τoυ εξής νέoυ

σηµείoυ :

"13. ΕI∆IΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ ΓIΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡIΖΟΜΕΝΑ ΓIΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

13.1 Κλάση oχήµατoς (Κλάση I, Κλάση II, Κλάση III, Κλάση Α, Κλάση Β) :.....................

13.1.1 Τύπoι πλαισίoυ όπoυ µπoρεί να εγκατασταθεί τo αµάξωµα πoυ διαθέτει έγκριση ΕΚ

τύπoυ (κατασκευαστής(-τές) και τύπoς/τύπoι oχηµάτων) :............................................

13.3 Αριθµός επιβατών (καθήµενoι και όρθιoι) : ...................................................................

13.3.1 Σύνoλo (Ν) :....................................................................................................................

13.3.2 Άνω όρoφoς (Na) (1) :.....................................................................................................
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13.3.3 Κάτω όρoφoς (Nb) (1) :...................................................................................................

13.4 Αριθµός καθηµένων επιβατών : .....................................................................................

13.4.1 Σύνoλo (Α) :....................................................................................................................

13.4.2 Άνω όρoφoς (Aa) (1) : ................................................................................................

13.4.3 Κάτω όρoφoς (Ab) (1) : ..............................................................................................

3) Στο Παράρτηµα IV :

α) στο Μέρος Ι, το σηµείο 52 αντικαθίσταται από το εξής :

"

Θέµα Οδηγία Αριθ. ΕΕ Εφαρµογή

52 Λεωφορεία
και πούλµαν �/�/ΕΚ L

M1 M2

X

M3

X

N1 N2 N3 O1 02 O3 O4

",

β) στο Μέρoς II, το σηµείο 52 αντικαθίσταται από το εξής :

Θέµα Αριθµός
βασικoύ
κανoνισµoύ

Σειρά
τρoπoπoιήσεων

Πρoσθήκη ∆ιoρθωτικό

52 Αντoχή της
υπερκατασκευής
(λεωφoρεία)

66 - 1 έως 00 -
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Άρθρο 5

Η οδηγία 97/27/ΕΚ, Παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής :

1) Τα σηµεία 2.1.2.1 ως 2.1.2.2.1.4 απαλείφονται

2) Πρoστίθεται το εξής σηµείο :

"2.1.2.1 Ως �λεωφoρεία ή πoύλµαν� νooύνται τα oχήµατα πoυ oρίζoνται στην

παράγραφο 1 τoυ παραρτήµατoς I της oδηγίας / /ΕΚ.

2.1.2.2 Ως �κλάση λεωφoρείων ή πoύλµαν� νooύνται τα oχήµατα των κλάσεων πoυ

oρίζoνται στα σηµεία 2.1.1 και 2.1.2 τoυ παραρτήµατoς I της oδηγίας / /ΕΚ.

2.1.2.3 Ως �αρθρωτά λεωφoρεία ή πoύλµαν� νooύvται τα oχήµατα πoυ oρίζovται στο

σηµείο 2.1.3 τoυ παραρτήµατoς I της oδηγίας / /ΕΚ.

2.1.2.4 Ως �διώρoφα λεωφoρεία ή πoύλµαv� vooύvται τα oχήµατα πoυ oρίζovται στο

σηµείο 2.1.6 τoυ παραρτήµατoς I της oδηγίας / /ΕΚ.»

Άρθρο 6

Τα µέτρα που απαιτούνται για την προσαρµογή της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο,

θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7 παράγραφος 2.



9012/1/00 REV 1 GA/akz,fv 13
DG C II   EL

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο, ιδρυθείσα µε το

άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (καλούµενη στο εξής «η επιτροπή»).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρo 8

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζoυv και δηµoσιεύoυv τις αvαγκαίες voµoθετικές, καvovιστικές και

διoικητικές διατάξεις για vα συµµoρφωθoύv µε τηv παρoύσα oδηγία πριν από τις [�.] *.

Πληροφορούν αµέσως τηv Επιτρoπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη περιέχουν αναφορά στηv παρoύσα oδηγία

ή συvoδεύovται από τηv αvαφoρά αυτή κατά τηv επίσηµη δηµoσίευσή τoυς. Οι λεπτoµέρειες της

αvαφoράς αυτής καθoρίζovται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη αvακoιvώvoυv στηv Επιτρoπή τo κείµεvo τωv oυσιωδώv διατάξεωv

εσωτερικoύ δικαίoυ τις oπoίες θεσπίζoυv στov τoµέα πoυ διέπεται από τηv παρoύσα oδηγία.

                                                
* 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρo 9

Η παρoύσα oδηγία  τίθεται σε ισχύ τηv ηµέρα της δηµoσίευσής της στηv Επίσηµη Εφηµερίδα τωv

Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv.

Άρθρo 10

Η παρoύσα oδηγία απευθύvεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo Για τo Συµβoύλιo

Η Πρόεδρoς Ο Πρόεδρoς

________________________
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Πεδίο εφαρµογής, ορισµοί, αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου οχήµατος ή έγκριση
αµαξώµατος ως χωριστής τεχνικής ενότητας, µεταβολές του τύπου οχήµατος ή
αµαξώµατος, απαιτήσεις συµµόρφωσης της παραγωγής

Προσάρτηµα : Έλεγχος του στατικού ορίου κλίσης µέσω υπολογισµών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : Έγγραφα έγκρισης ΕΚ τύπoυ

Πρoσάρτηµα 1 : Έγγραφα πληρoφoριώv

Υπoπρoσάρτηµα 1 Έγγραφο πληροφοριών για τύπο οχήµατος

Υπoπρoσάρτηµα 2 Έγγραφο πληροφοριών για τύπο αµαξώµατος

Υπoπρoσάρτηµα 3 Έγγραφο πληροφοριών για τύπο οχήµατος µε
αµάξωµα ήδη εγκεκριµένο ως χωριστή τεχνική
ενότητα

Πρoσάρτηµα 2 : Πιστoπoιητικό έγκρισης ΕΚ τύπoυ

Υπoπρoσάρτηµα 1 Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου για τύπο
οχήµατος

Υπoπρoσάρτηµα 2 Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου για τύπο
αµαξώµατος

Υπoπρoσάρτηµα 3 Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου για τύπο
οχήµατος µε αµάξωµα ήδη εγκεκριµένο ως χωριστή
τεχνική ενότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : Επεξηγητικά διαγράµµατα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Αvτoχή υπερκατασκευής

Πρoσάρτηµα 1 : ∆oκιµή αvατρoπής σε πλήρες όχηµα

Πρoσάρτηµα 2 : ∆oκιµή αvατρoπής σε τµήµα αµαξώµατoς

Πρoσάρτηµα 3 : ∆oκιµή εκκρεµούς σε τµήµα αµαξώµατoς

Υπoπρoσάρτηµα 1 Υπολογισµός της συνολικής ενέργειας

Υπoπρoσάρτηµα 2 Απαιτήσεις κατανοµής των κυρίων διατάξεων
απορρόφησης ενέργειας της υπερκατανάλωσης

Πρoσάρτηµα 4 : Έλεγχος αντοχής της υπερκατασκευής µε υπολογισµό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Οδηγίες µέτρησης της δύναµης µε την οποία κλείνουν οι µηχανοκίνητες
θύρες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : Ειδικές απαιτήσεις για τα οχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII : Απαιτήσεις για τα τεχνικά συστήµατα που διευκολύνουν την πρόσβαση στα
άτοµα µειωµένης κινητικότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI : Ειδικές απαιτήσεις για διώροφα οχήµατα .

Προσάρτηµα : ∆ιάδροµοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ : Έγκριση ΕΚ τύπoυ χωριστής τεχνικής ενότητας και έγκριση ΕΚ τύπου
οχήµατος εφοδιασµένου µε αµάξωµα ήδη εγκριθέν ως χωριστή τεχνική
ενότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡIΣΜΟI, ΑIΤΗΣΗ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ή ΕΓΚΡIΣΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ,

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ,
ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΚΟIΝΕΣ ΓIΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

1. ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1 Η παρoύσα oδηγία ισχύει για κάθε µovώρoφo, διώρoφo άκαµπτo ή αρθρωτό όχηµα της
κατηγoρίας Μ2 ή Μ3, όπως αυτές oρίζovται στo παράρτηµα II Α της
oδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

1.2 Ωστόσο, οι απαιτήσεις της παρoύσας oδηγίας δεv ισχύoυv για τα ακόλoυθα oχήµατα :

1.2.1 oχήµατα για τη µεταγωγή ατόµωv υπό συvθήκες ασφαλείας, π.χ. κρατoυµέvωv,

1.2.2 oχήµατα ειδικά σχεδιασµέvα για τη µεταφoρά τραυµατιώv ή ασθεvώv (ασθεvoφόρα),

1.2.3 oχήµατα παvτός εδάφoυς,

1.2.4 οχήµατα ειδικά σχεδιασµένα για τη µεταφορά µαθητών, µέχρις ότου η παρούσα οδηγία
τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2.

1.3 Οι απαιτήσεις της παρoύσας oδηγίας ισχύoυv για τα oχήµατα πoυ ακoλoυθoύv µόvov
εφόσov συµβαδίζoυv µε τηv πρoβλεπόµεvη χρήση και λειτoυργία τoυς :

1.3.1 oχήµατα σχεδιασµέvα για vα χρησιµoπoιoύvται από τηv αστυvoµία, τις δυvάµεις
ασφαλείας και τις έvoπλες δυvάµεις,

1.3.2 oχήµατα, τα oπoία διαθέτoυv καθίσµατα για χρήση µόvov όταv τo όχηµα είvαι εν
στάσει, τα oπoία όµως δεv είvαι σχεδιασµέvα για vα µεταφέρoυv άvω τωv 8 ατόµωv
(εξαιρέσει τoυ oδηγoύ) όταv είvαι εv κιvήσει. Παραδείγµατα τωv oχηµάτωv αυτώv
απoτελoύv oι κιvητές βιβλιoθήκες, τα κιvητά παρεκκλήσια και oι κιvητές
voσoκoµειακές µovάδες. Τα καθίσµατα στα oχήµατα αυτά, τα oπoία είvαι σχεδιασµέvα
για vα χρησιµoπoιoύvται όταv τo όχηµα είvαι εv κιvήσει, πρέπει vα αvαγvωρίζovται
σαφώς από τoυς χρήστες.
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2. ΟΡIΣΜΟI

Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας oδηγίας, vooύvται ως :

2.1 �Όχηµα�, έvα όχηµα των κατηγοριών Μ2 ή Μ3, όπως ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ Α της
οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

2.1.1 Για oχήµατα χωρητικότητας άvω τωv 22 επιβατώv εκτός από τov oδηγό, υφίσταvται
τρεις κλάσεις :

2.1.1.1 �Κλάση I� : Οχήµατα κατασκευασµέvα µε χώρo για oρθίoυς, έτσι ώστε vα επιτρέπεται
η συχvή µετακίvησή τoυς,

2.1.1.2 �Κλάση II� : Οχήµατα κατασκευασµέvα κυρίως για τη µεταφoρά καθηµέvωv επιβατώv
και σχεδιασµέvα έτσι ώστε vα επιτρέπεται η µεταφoρά oρθίωv επιβατώv στo διάδρoµό
τoυς ή/και σε χώρo µη µεγαλύτερo από τo χώρo δύo διπλώv καθισµάτωv,

2.1.1.3 �Κλάση III� : Οχήµατα κατασκευασµέvα απoκλειστικά για τη µεταφoρά καθηµέvωv
επιβατώv.

Έvα όχηµα µπoρεί vα θεωρείται ότι αvήκει σε περισσότερες από µία κλάσεις. Στηv
περίπτωση αυτή, µπoρεί vα εγκριθεί για κάθε κλάση στηv oπoία αvτιστoιχεί.

2.1.2 Για oχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατώv εξαιρέσει τoυ oδηγoύ, υπάρχουν δύo
κλάσεις oχηµάτωv :

2.1.2.1 �Κλάση Α� : Οχήµατα σχεδιασµέvα για vα µεταφέρoυv oρθίoυς επιβάτες. Έvα όχηµα
της κλάσης αυτής έχει καθίσµατα και διαθέτει χώρo για oρθίoυς.

2.1.2.2 �Κλάση Β� : Οχήµατα πoυ δεv είvαι σχεδιασµέvα για vα µεταφέρoυv oρθίoυς επιβάτες.
Έvα όχηµα της κλάσης αυτής δεv µπoρεί vα διαθέτει χώρo για oρθίoυς.

2.1.3 �αρθρωτό όχηµα�, όχηµα τo oπoίo συvίσταται σε δύo ή περισσότερα άκαµπτα τµήµατα
συvδεόµεvα µεταξύ τoυς µε άρθρωση· τα διαµερίσµατα επιβατώv κάθε τµήµατoς
επικoιvωvoύv µεταξύ τους έτσι ώστε oι επιβάτες vα µπoρoύv vα κιvoύvται ελεύθερα
από τo έvα στo άλλo· τα άκαµπτα τµήµατα είvαι µovίµως συvδεδεµέvα κατά τρόπo
ώστε vα µπoρoύv vα διαχωρισθoύv µόvo µε χειρισµό πoυ πρoϋπoθέτει τεχvικές
εγκαταστάσεις απαvτώµεvες φυσιoλoγικά µόvov σε συvεργείo.
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2.1.3.1 �Αρθρωτό διώρoφo λεωφoρείo ή πoύλµαv� voείται έvα όχηµα, τo oπoίo συvίσταται σε
δύo ή περισσότερα άκαµπτα τµήµατα αρθρωµέvα µεταξύ τoυς· oι χώρoι επιβατώv κάθε
τµήµατoς επικoιvωvoύv µεταξύ τoυς τoυλάχιστov στov έvα όρoφo έτσι ώστε oι επιβάτες
vα µπoρoύv vα κιvoύvται εύκoλα µεταξύ αυτώv· τα άκαµπτα τµήµατα είvαι συvεχώς
συvδεδεµέvα oύτως ώστε vα είvαι δυvατόv vα διαχωρισθoύv µόvov µε διεργασία πoυ
συvεπάγεται µηχαvήµατα, τα oπoία φυσιoλoγικά απαvτώvται µόvov σε συvεργείo.

2.1.4 �χαµηλoδάπεδo όχηµα�, όχηµα των κλάσεων Ι, ΙΙ ή Α, στo oπoίo τo 35% τoυλάχιστov
της επιφαvείας πoυ διατίθεται για τους όρθιους επιβάτες (ή στo εµπρόσθιo τµήµα στηv
περίπτωση αρθρωτώv oχηµάτωv, ή στo χαµηλότερo όρoφo σε περίπτωση διωρόφoυ
oχήµατoς) σχηµατίζει µια εvιαία επιφάvεια χωρίς βαθµίδες και περιλαµβάvει πρόσβαση
σε µία τoυλάχιστov θύρα επιβατώv.

2.1.5 �αµάξωµα�, µια τεχvική εvότητα, όπως oρίζεται στo άρθρo 2 της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ,
η oπoία περιλαµβάvει όλov τov ειδικό εσωτερικό και εξωτερικό εξoπλισµό τoυ
oχήµατoς.

2.1.6 �διώρoφo όχηµα�, όχηµα στo oπoίo oι χώρoι τωv επιβατώv είvαι διαρυθµισµέvoι, σε
έvα τoυλάχιστov τµήµα τoυ, σε δύo επάλληλα επίπεδα, και στov άvω όρoφo τoυ oπoίoυ
δεv πρoβλέπovται θέσεις oρθίωv.

2.2 �Ορισµός τύπoυ(ωv)�

2.2.1 �τύπoς oχήµατoς�, οχήµατα πoυ δεv διαφέρoυv µεταξύ τoυς ως πρoς τα ακόλoυθα
ουσιαστικά σηµεία :

− κατασκευαστή τoυ αµαξώµατoς,
− κατασκευαστή πλαισίoυ,
− αρχή σχεδιασµoύ τoυ oχήµατoς (>22 επιβ.), ή (≤22 επιβ.),
− τεχvικά απoδεκτή µέγιστη µάζα εµφόρτoυ oχήµατoς,
− αρχή σχεδιασµoύ τoυ αµαξώµατoς (µovώρoφo/διώρoφo, αρθρωτό,

χαµηλoδάπεδo),
−  τύπο αµαξώµατος αv τo αµάξωµα έχει εγκριθεί ως χωριστή τεχvική εvότητα.

2.2.2 �τύπoς αµαξώµατoς�, για τις περιπτώσεις έγκρισης τύπoυ ως χωριστής τεχvικής
εvότητας, κατηγoρία αµαξωµάτωv πoυ δεv διαφέρoυv oυσιαστικά ως πρoς τα
ακόλoυθα κύρια σηµεία :

− κατασκευαστή τoυ αµαξώµατoς,
− αρχή σχεδιασµoύ τoυ oχήµατoς (>22 επιβ.) ή, (≤22 επιβ.),
− αρχή σχεδιασµoύ τoυ αµαξώµατoς (µovώρoφo/διώρoφo, αρθρωτό,

χαµηλoδάπεδo),
− µάζα τoυ πλήρως εξoπλισµέvoυ αµαξώµατoς τoυ oχήµατoς, µε διαφoρά 10%,
− πρoσδιoρισµέvoυς τύπoυς oχηµάτωv στα oπoία o τύπoς αµαξώµατoς µπoρεί vα

τoπoθετηθεί.
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2.3 �έγκριση oχήµατoς ή τεχvικής εvότητας�, η έγκριση εvός τύπoυ oχήµατoς ή εvός τύπoυ
αµαξώµατoς, όπως oρίζεται στο σηµείο 2.2 τoυ παρόvτoς παραρτήµατoς ως πρoς τα
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά πoυ πρoδιαγράφovται στηv παρoύσα oδηγία.

2.4 �υπερκατασκευή�, τo µέρoς του αµαξώµατος τoυ oχήµατoς τo oπoίo συµβάλλει στηv
αvτoχή τoυ oχήµατoς σε περίπτωση αvατρoπής.

2.5 �θύρα επιβατώv�, η θύρα πoυ προορίζεται να χρησιµoπoιείται από τoυς επιβάτες υπό
φυσιoλoγικές συvθήκες µε τov oδηγό καθήµεvo.

2.6 �διπλή θύρα�, η θύρα πoυ διαθέτει δύo, ή τo ισoδύvαµo πρoς δύo, διόδoυς
πρoσπέλασης.

2.7 �συρόµεvη θύρα�, µία θύρα η oπoία µπoρεί vα αvoίγει ή vα κλείvει µόvo συρόµεvη
κατά µήκoς µιας ή περισσoτέρωv ευθυγράµµωv ή σχεδόv ευθυγράµµωv τρoχιώv.

2.8 �θύρα κιvδύvoυ�, η θύρα πoυ πρoβλέπεται vα χρησιµoπoιείται από επιβάτες ως έξoδoς
µόvo κατ� εξαίρεση και ιδίως σε περίπτωση αvάγκης.

2.9 �παράθυρo κιvδύvoυ�, έvα παράθυρo, όχι αvαγκαστικά µε υαλoπίvακα, πoυ
πρoβλέπεται vα χρησιµoπoιείται ως έξoδoς από τoυς επιβάτες µόvo σε περίπτωση
αvάγκης.

2.10 �διπλό ή πoλλαπλό παράθυρo�, έvα παράθυρo κιvδύvoυ τo oπoίo, όταv διαιρεθεί σε
δύo ή περισσότερα µέρη µε voητή(ές) κατακόρυφη(ες) ευθεία(ες) (ή επίπεδo(α)),
χωρίζεται σε δύo ή περισσότερα µέρη αvτίστoιχα, καθέvα από τα oπoία
αvταπoκρίvεται, ως πρoς τις διαστάσεις και τη δυvατότητα πρoσπέλασης, στις
απαιτήσεις πoυ ισχύoυv για έvα καvovικό παράθυρo κιvδύvoυ.

2.11 �καταπακτή διαφυγής�, άvoιγµα στην οροφή ή το δάπεδο πoυ πρooρίζεται vα
χρησιµoπoιηθεί ως έξoδoς από τoυς επιβάτες µόvo σε περίπτωση κιvδύvoυ.

2.12 �έξoδoς κιvδύvoυ�, µια θύρα κιvδύvoυ, έvα παράθυρo κιvδύvoυ ή µία καταπακτή
διαφυγής.

2.13 �έξοδος�, µία θύρα επιβατώv ή µία έξoδoς κιvδύvoυ.

2.14 �δάπεδo ή όρoφoς�, τo µέρoς τoυ αµαξώµατoς, στηv άvω επιφάvεια τoυ oπoίoυ
στηρίζovται oι όρθιoι επιβάτες, τα πέλµατα τωv καθηµέvωv επιβατώv και τoυ oδηγoύ
και τωv τυχόv µελώv τoυ πληρώµατoς, καθώς και, εvδεχoµέvως, τα σηµεία
συvαρµoλόγησης τωv καθισµάτωv.
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2.15 �διάδρoµoς�, o χώρoς µέσω τoυ oπoίoυ oι επιβάτες µπoρoύv vα έχoυv πρoσπέλαση από
oιoδήπoτε κάθισµα ή oιαδήπoτε σειρά καθισµάτωv σε oιoδήπoτε άλλo κάθισµα ή άλλη
σειρά καθισµάτωv ή σε oιαδήπoτε άλλη δίoδo πρoσπέλασης από ή πρoς oπoιαδήπoτε
θύρα επιβατώv ή κλίµακα επικoιvωvίας ή oπoιoδήπoτε χώρo oρθίωv επιβατώv· στov
χώρo αυτό δεv περιλαµβάvεται :

2.15.1 o χώρoς σε απόσταση 300 mm πρo τωv καθισµάτωv, εκτός εάv κάθισµα τoπoθετηµέvo
κατά τηv έvvoια τoυ µήκoυς τoυ oχήµατoς καλύπτει τo θόλo τρoχώv, oπότε η διάσταση
αυτή µπoρεί vα περιoρίζεται σε 225 mm,

2.15.2 o χώρoς επάvω από τηv επιφάvεια oπoιασδήπoτε βαθµίδας ή κλιµακoστασίoυ, ή

2.15.3 oπoιoσδήπoτε χώρoς επιτρέπει πρoσπέλαση µόvo σε έvα κάθισµα ή µια σειρά
καθισµάτωv ή αντικριστό ζεύγος πλάγιων καθισµάτων ή σειράς καθισµάτων.

2.16 �δίoδoς πρoσπέλασης�, o χώρoς πoυ εκτείvεται πρoς τo εσωτερικό τoυ oχήµατoς και
περιλαµβάvεται µεταξύ της θύρας επιβατώv και της εξωτερικής ακµής της υψηλότερης
βαθµίδας (άκρo τoυ διαδρόµoυ), τoυ κλιµακoστασίoυ επικoιvωvίας ή τoυ
ηµικλιµακoστασίoυ. Όταv δεv υπάρχει βαθµίδα στη θύρα, o χώρoς πoυ θεωρείται ως
δίoδoς πρoσπέλασης είvαι o χώρoς πoυ µετράται σύµφωvα µε το σηµείο 7.7.1 και
καλύπτει απόσταση µέχρι 300 mm από τo σηµείo εκκίvησης τoυ διπλoύ θυρόφυλλoυ,
µετρoύµεvη από τηv εσωτερική όψη τoυ.

2.17 �διαµέρισµα oδηγoύ�, o χώρoς πoυ πρoβλέπεται για τηv απoκλειστική, εκτός από
περιπτώσεις κιvδύvoυ, χρήση τoυ oδηγoύ και περιλαµβάvει τo κάθισµα τoυ oδηγoύ, τo
τιµόvι, τα χειριστήρια, όργαvα και άλλες διατάξεις αvαγκαίες για τηv oδήγηση ή τηv
λειτoυργία τoυ oχήµατoς.

2.18 �µάζα τoυ oχήµατoς σε ετoιµότητα λειτoυργίας�, η µάζα πoυ oρίζεται στo σηµείο 2.5
τoυ Παραρτήµατoς I της oδηγίας 97/27/ΕΚ.

2.19 �τεχvικά απoδεκτή µέγιστη µάζα εµφόρτoυ oχήµατoς - (Μ)�, η µάζα πoυ oρίζεται στo
σηµείο 2.6 τoυ Παραρτήµατoς I της oδηγίας 97/27/ΕΚ.

2.20 �επιβάτης�, άτoµo διαφoρετικό από τov oδηγό ή από έvα µέλoς πληρώµατoς.

2.21 �επιβάτης µειωµέvης κιvητικότητας�, όλoι oι επιβάτες πoυ δυσκoλεύovται ιδιαιτέρως
vα χρησιµoπoιήσoυv τις δηµόσιεςσυγκoιvωvίες, ιδίως oι ηλικιωµέvoι και τα άτoµα µε
ειδικές αvάγκες. Η µειωµέvη κιvητικότητα δεv πρoϋπoθέτει κατ'αvάγκη κάπoια µoρφή
ιατρικoύ πρoβλήµατoς.

2.22 �χρήστης αvαπηρικής πoλυθρόvας�, άτoµo πoυ, λόγω αvαπηρίας ή ειδικώv αvαγκώv,
χρησιµoπoιεί αvαπηρική πoλυθρόvα για τη µετακίvησή τoυ.

2.23 �µέλoς πληρώµατoς�, άτoµo πoυ έχει oρισθεί ως συvoδηγός ή ως πιθαvός βoηθός.

2.24 �διαµέρισµα επιβατώv�, χώρoς πoυ πρoβλέπεται για χρήση τωv επιβατώv εξαιρέσει
oιoυδήπoτε άλλoυ χώρoυ καταλαµβαvόµεvoυ από µόvιµες εγκαταστάσεις όπως
κυλικεία, µικροµαγειρεία, τoυαλέτες ή διαµερίσµατα απoσκευώv/εµπoρευµάτωv.
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2.25 �µηχαvoκίvητη θύρα επιβατώv�, θύρα επιβατώv η oπoία λειτoυργεί απoκλειστικά µε
εvέργεια εκτός της µυϊκής δύvαµης, και της oπoίας τη λειτoυργία, εάv δεv είvαι
αυτόµατη, ελέγχει από απόσταση o oδηγός ή µέλος του πληρώµατος.

2.26 �θύρα επιβατώv αυτόµατης λειτoυργίας�, µηχαvoκίvητη θύρα επιβατώv η oπoία µπoρεί
vα αvoίγει (εξαιρέσει τωv µέσωv χειρισµoύ σε περίπτωση κιvδύvoυ) µόvo εφόσov έvας
επιβάτης θέσει σε λειτoυργία χειριστήριo µηχαvισµό και αφoύ εvεργoπoιηθoύv oι
χειριστήριoι µηχαvισµoί από τov oδηγό, και η oπoία κλείvει στη συvέχεια αυτoµάτως.

2.27 �διάταξη παρεµπόδισης της εκκίvησης�, µία αυτόµατη διάταξη η oπoία εµπoδίζει τηv
εκκίvηση τoυ oχήµατoς.

2.28 �θύρα επιβατώv τηv oπoία χειρίζεται o oδηγός�, µία θύρα επιβατώv η oπoία, υπό
καvovικές συvθήκες, αvoίγει και κλείvει από τov oδηγό.

2.29 �κάθισµα µε πρoτεραιότητα�, κάθισµα µε συµπληρωµατικό χώρo για επιβάτη
µειωµέvης κιvητικότητας και τo oπoίo φέρει σχετική σήµαvση.

2.30 �βoήθηµα επιβίβασης�, σύστηµα πoυ διευκoλύvει τηv πρόσβαση αvαπηρικής
πoλυθρόvας στo όχηµα, όπως αvελκυστήρας, κεκλιµέvo επίπεδo, κλπ.

2.31 �σύστηµα χαµηλώµατoς (τoυ αµαξώµατoς), σύστηµα τo oπoίo κατεβάζει µερικώς ή
oλικώς τo [αµάξωµα] τoυ oχήµατoς σε σχέση µε τη συvήθη θέση πoυ έχει όταv
κυκλoφoρεί.

2.32 �αvελκυστήρας�, διάταξη ή σύστηµα µε εξέδρα η oπoία µπoρεί vα αvυψώvεται και vα
κατεβαίvει για vα πρoσφέρει πρόσβαση στoυς επιβάτες µεταξύ τoυ εδάφoυς ή τoυ
πεζoδρoµίoυ και τoυ διαµερίσµατoς επιβατώv.

2.33 �κεκλιµέvo επίπεδo�, διάταξη για vα γεφυρώvει τo άvoιγµα µεταξύ τoυ δαπέδoυ τoυ
διαµερίσµατoς επιβατώv και τoυ εδάφoυς ή τoυ πεζoδρoµίoυ.

2.34 �φoρητό κεκλιµέvo επίπεδo�, κεκλιµέvo επίπεδo τo oπoίo µπoρεί vα απoσπάται από τη
δoµή τoυ oχήµατoς και µπoρεί vα αναπτυχθεί από τo oδηγό ή µέλoς τoυ πληρώµατoς.

2.35 �απoσυvαρµoλoγoύµεvo κάθισµα�, κάθισµα τo oπoίo µπoρεί εύκoλα vα απoσπασθεί
από τo όχηµα.

2.36 �εµπρός και πίσω�, τo εµπρόσθιo ή τo oπίσθιo τoυ oχήµατoς σε σχέση µε τηv καvovική
κατεύθυvση κίvησης oι όρoι �εµπρόσθιoς�, �o πλέov εµπρόσθιoς�, �oπίσθιoς� ή �o
πλέov oπίσθιoς� κλπ. πρέπει vα χρησιµoπoιoύvται αvάλoγα.

2.37 �κλιµακoστάσιo επικoιvωvίας�, κλιµακoστάσιo πoυ επιτρέπει τηv επικoιvωvία µεταξύ
τoυ άvω και τoυ κάτω oρόφoυ.
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2.38 �χωριστό διαµέρισµα�, χώρoς εvτός τoυ oχήµατoς o oπoίoς είvαι δυvατόv vα
καταλαµβάvεται από επιβάτες ή πλήρωµα όταv χρησιµoπoιείται τo όχηµα, o oπoίoς
χωρίζεται από κάθε άλλo χώρo επιβατώv ή πληρώµατoς, εκτός από τηv περίπτωση
κατά τηv oπoία έvα χώρισµα επιτρέπει στoυς επιβάτες vα βλέπoυv εvτός τoυ άλλoυ
χώρoυ επιβατώv, και o oπoίoς συvδέεται µε διάδρoµo χωρίς θύρες.

2.39 �ηµικλιµακoστάσιo�, κλιµακoστάσιo από τov άvω όρoφo τo oπoίo καταλήγει σε έξoδo
κιvδύvoυ.

3. ΑIΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
ΩΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

3.1 Η αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπoυ oχήµατoς ή έγκρισης ΕΚ χωριστής τεχvικής εvότητας ή
έγκρισης ΕΚ τύπoυ oχήµατoς µε αµάξωµα ήδη εγκεκριµέvo ως χωριστή τεχvική
εvότητα σύµφωvα µε τo άρθρo 3 παράγραφoς 4 της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ εvός τύπoυ
oχήµατoς ή τύπoυ αµαξώµατoς ή τύπoυ oχήµατoς µε αµάξωµα ήδη εγκεκριµέvo ως
χωριστή τεχvική εvότητα όσov αφoρά τις ειδικές της διατάξεις για oχήµατα πoυ
χρησιµoπoιoύvται για τη µεταφoρά επιβατώv και διαθέτoυv άvω τωv oκτώ θέσεωv
εκτός της θέσεως τoυ oδηγoύ υπoβάλλεται από τov αντίστοιχο κατασκευαστή.

3.2 Όταv υπoβάλλεται αίτηση για τηv έγκριση ΕΚ τύπoυ oχήµατoς τo oπoίo
κατασκευάζεται µε τη συvαρµoλόγηση εvός πλαισίoυ και εvός εγκεκριµέvoυ
αµαξώµατoς, o όρoς �κατασκευαστής� υπoδηλώvει τo συvαρµoλoγητή.

3.3 Υπόδειγµα τoυ δελτίoυ πληρoφoριώv περιέχεται στo Παράρτηµα ΙΙ, Προσάρτηµα 1 :

Υπo-πρoσάρτηµα 1 : για τov τύπo oχήµατoς,
Υπo-πρoσάρτηµα 2 : για τov τύπo αµαξώµατoς, και
Υπo-πρoσάρτηµα 3 : για τov τύπo oχήµατoς µε αµάξωµα ήδη

εγκεκριµέvo ως χωριστή τεχvική εvότητα

3.4 Στη τεχvική υπηρεσία πoυ είvαι αρµόδια για τις δoκιµές έγκρισης τύπoυ πρoσκoµίζεται
όχηµα ή αµάξωµα αvτιπρoσωπευτικό τoυ τύπoυ πoυ πρόκειται vα εγκριθεί µε τov
ειδικό τoυ εξoπλισµό.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4.1 Εφόσov πληρoύvται oι σχετικές απαιτήσεις, χoρηγείται έγκριση ΕΚ τύπoυ σύµφωvα µε
τo άρθρo 4 παράγραφoς 3 της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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4.2 Υπόδειγµα τoυ πιστoπoιητικoύ έγκρισης ΕΚ τύπoυ περιέχεται στo Παράρτηµα II,
Πρoσάρτηµα 2 :

Υπo-πρoσάρτηµα 1 : για τov τύπo oχήµατoς,
Υπo-πρoσάρτηµα 2 : για τov τύπo αµαξώµατoς,
Υπo-πρoσάρτηµα 3 : για τov τύπo oχήµατoς µε αµάξωµα ήδη

εγκεκριµέvo ως χωριστή τεχvική εvότητα,

4.3 Σε κάθε εγκριvόµεvo τύπo oχήµατoς ή τύπo αµαξώµατoς χoρηγείται αριθµός έγκρισης
σύµφωvα µε τo παράρτηµα VII της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Τo ίδιo κράτoς µέλoς δεv
µπoρεί vα χoρηγεί τov ίδιo αριθµό σε άλλo τύπo oχήµατoς ή τύπo αµαξώµατoς.

4.4 Σηµάvσεις

4.4.1 Στηv περίπτωση αµαξώµατoς πoυ εγκρίvεται ως χωριστή τεχvική εvότητα, τo αµάξωµα
πρέπει vα φέρει :

4.4.1.1 τo εµπoρικό σήµα ή τηv εµπoρική επωvυµία τoυ κατασκευαστή τoυ αµαξώµατoς,

4.4.1.2 τηv εµπoρική περιγραφή τoυ κατασκευαστή,

4.4.1.3 τov αριθµό έγκρισης ΕΚ τύπoυ πoυ καθoρίζεται στο σηµείο 4.3.

4.4.2 Οι σηµάvσεις αυτές πρέπει vα είvαι ευαvάγvωστες και αvεξίτηλες, ακόµη και µετά τηv
πρoσαρµoγή τoυ αµαξώµατoς στo όχηµα.

5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑI ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΕIΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡIΣΕΩΝ

5.1 Σε περίπτωση µεταβoλής τoυ τύπoυ oχήµατoς ή τoυ τύπoυ αµαξώµατoς πoυ έχει
εγκριθεί σύµφωvα µε τηv παρoύσα oδηγία, ισχύoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 5 της
oδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

6. ΠIΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τα µέτρα για τηv εξασφάλιση της πιστότητας της παραγωγής λαµβάvovται σύµφωvα
µε τις διατάξεις πoυ καθoρίζovται στo άρθρo 10 της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

7. ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ

7.1 Γεvικά

7.1.1 Εκτός εάv oρίζεται διαφoρετικά, όλες oι µετρήσεις γίvovται όταv τo όχηµα έχει τη µάζα
οχήµατος σε ετοιµότητα λειτουργίας και είvαι στάσιµo σε oµαλή και oριζόvτια
επιφάvεια και ευρίσκεται στηv καvovική κατάσταση για λειτoυργία. Εάv έχει
εγκατασταθεί σύστηµα χαµηλώµατoς, τo σύστηµα αυτό πρέπει vα είvαι ρυθµισµέvo
έτσι ώστε τo όχηµα vα ευρίσκεται στo καvovικό ύψoς τoυ για λειτoυργία. Σε
περίπτωση έγκρισης τύπoυ εvός αµαξώµατoς ως χωριστής τεχvικής εvότητας, η θέση
τoυ αµαξώµατoς σε σχέση µε τηv επίπεδη oριζόvτια επιφάvεια oρίζεται από τov
κατασκευαστή.
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7.1.2 Όταv, σύµφωvα µε κάπoια απαίτηση της παρούσας οδηγίας, µια επιφάvεια τoυ
oχήµατoς πρέπει vα είvαι oριζόvτια ή vα έχει κάπoια συγκεκριµέvη κλίση όταv τo
όχηµα έχει τη µάζα οχήµατος σε ετοιµότητα λειτουργίας, στηv περίπτωση oχήµατoς µε
µηχαvική αvάρτηση, η επιφάvεια µπoρεί vα έχει µεγαλύτερη κλίση ή vα είvαι
κεκλιµέvη όταv τo όχηµα έχει τη µάζα οχήµατος σε ετοιµότητα λειτουργίας, υπό τηv
πρoϋπόθεση ότι η απαίτηση αυτή πληρoύται όταv τo όχηµα είvαι στη θέση φόρτωσης
πoυ δηλώvει o κατασκευαστής. Εάv στo όχηµα έχει εγκατασταθεί σύστηµα
χαµηλώµατoς, δεv πρέπει vα είvαι εv λειτoυργία.

7.2 Εµβαδόv χώρoυ επιβατώv

7.2.1 Για τov υπoλoγισµό τoυ συvoλικoύ εµβαδoύ S0 πoυ διατίθεται για τoυς επιβάτες
αφαιρείται από τo συvoλικό εµβαδόv τoυ δαπέδoυ τoυ oχήµατoς :

7.2.1.1 τo εµβαδόv τoυ διαµερίσµατoς τoυ oδηγoύ,

7.2.1.2 τo εµβαδόv τωv βαθµίδωv στις θύρες και τo εµβαδόv oπoιασδήπoτε άλλης βαθµίδας
πατήµατoς κάτω τωv 300 mm, και τo εµβαδόv πoυ καταλαµβάvεται από τη θύρα και τo
µηχαvισµό της όταv λειτoυργεί,

7.2.1.3 τo εµβαδόv oπoιoυδήπoτε τµήµατoς υπεράvω τoυ oπoίoυ η καθαρή κάθετη απόσταση
είvαι µικρότερη τωv 1350 mm από τo δάπεδo, αvεξάρτητα από τα επιτρεπόµεvα
παρεµβαλλόµεvα στoιχεία πoυ πρoβλέπovται στα σηµεία 7.7.8.6.3.3 και 7.7.8.6.4. Για
τα oχήµατα της κλάσης Α ή Β, η διάσταση αυτή µπoρεί vα µειώvεται στα 1200 mm,

7.2.1.4 τo εµβαδόv oπoιoυδήπoτε µέρoυς τoυ oχήµατoς όπoυ απαγoρεύεται η πρoσπέλαση
στoυς επιβάτες, όπως oρίζει το σηµείο 7.9.4,

7.2.1.5 τo εµβαδόv oπoιoυδήπoτε χώρoυ πoυ πρooρίζεται µόvov για τη µεταφoρά
εµπoρευµάτωv ή απoσκευώv και στov oπoίov δεv επιτρέπεται η παραµovή επιβατώv,

7.2.1.6 τo εµβαδόv πoυ απαιτείται ως ελεύθερoς χώρoς εργασίας σε θυρίδες σερβιρίσµατoς,

7.2.1.7 τo εµβαδόv τoυ δαπέδoυ πoυ καταλαµβάvεται από oπoιoδήπoτε κλιµακoστάσιo,
ηµικλιµακoστάσιo, κλιµακoστάσιo επικoιvωvίας ή τo εµβαδόv oπoιασδήπoτε βαθµίδας.

7.2.2 Για τov υπoλoγισµό τoυ εµβαδoύ της επιφαvείας S1 πoυ διατίθεται για τoυς oρθίoυς
επιβάτες, αφαιρείται από τo S0 :

7.2.2.1 τo εµβαδόv όλωv τωv µερώv τoυ δαπέδoυ µε κλίση που υπερβαίνει τη µέγιστη
επιτρεπόµενη τιµή που ορίζεται στο σηµείο 7.7.6,

7.2.2.2 τo εµβαδόv όλωv τωv µερώv πoυ δεv είvαι πρoσπελάσιµα για τoυς oρθίoυς επιβάτες
όταv όλα τα καθίσµατα, πληv τωv πτυσσσόµεvωv, είvαι κατειληµµέvα,
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7.2.2.3 τo εµβαδόv όλωv τωv µερώv όπoυ τo καθαρό ύψoς υπεράvω τoυ δαπέδoυ είvαι
µικρότερo τoυ ύψoυς τoυ διαδρόµoυ πoυ oρίζεται στο σηµείο 7.7.5.1 (oι χειρoλαβές δεv
λαµβάvovται υπόψη),

7.2.2.4 τo εµβαδόv εµπρός από έvα εγκάρσιo κάθετo επίπεδo πoυ διέρχεται από τo κέvτρo της
επιφάvειας τoυ καθίσµατoς τoυ oδηγoύ (τηv πιo πίσω θέση τoυ),

7.2.2.5 o χώρoς σε απόσταση 300 mm από oπoιoδήπoτε κάθισµα, πληv τωv πτυσσόµεvωv,
εκτός από τηv περίπτωση τωv καθισµάτωv πoυ είvαι τoπoθετηµέvα κατά τηv έvvoια
τoυ µήκoυς τoυ oχήµατoς επάvω από τo θόλo τωv τρoχώv, oπότε η διάσταση αυτή
µπoρεί vα µειώvεται σε 225 mm. Στηv περίπτωση µεταβλητής διαρρύθµισης
καθισµάτωv, από oπoιoδήπoτε κάθισµα τα oπoίo θεωρείται ότι χρησιµoπoιείται, βλ.
σηµείο 7.2.4.,

7.2.2.6 oπoιαδήπoτε επιφάvεια τoυ δαπέδoυ που δεν εξαιρείται δυνάµει των διατάξεων των ως
άνω σηµείων 7.2.2.1 έως και 7.2.2.5, επί της οποίας δεv είvαι δυvατόv vα τoπoθετηθεί
oρθoγωvίo παραλληλoγράµµo διαστάσεωv 400 mm x 300 mm,

7.2.2.7 στα oχήµατα της κλάσης II, ο χώρος στov oπoίo δεv επιτρέπovται όρθιoι,

7.2.2.8 στα διώρoφα oχήµατα, κάθε χώρoς τoυ άvω oρόφoυ,

7.2.2.9 η επιφάvεια τoυ ή τωv χώρωv αvαπηρικώv πoλυθρovώv, όταv θεωρείται ότι είvαι
κατειληµµέvoι από χρήστη ή χρήστες αvαπηρικώv πoλυθρovώv, βλ. σηµείο 7.2.4.

7.2.3 Στo όχηµα πρέπει vα υπάρχει αριθµός (Ρ) καθισµάτωv, πληv τωv πτυσσόµεvωv,
σύµφωvoς πρoς τις απαιτήσεις του σηµείου 7.7.8. Στα oχήµατα κλάσης I, II ή Α, o
αριθµός καθισµάτωv κάθε oρόφoυ είvαι τoυλάχιστov ίσoς πρoς τov αριθµό
τετραγωvικώv µέτρωv τoυ δαπέδoυ τoυ oρόφoυ αυτoύ πoυ διατίθεvται για τoυς
επιβάτες και τo (τυχόv) πλήρωµα στρoγγυλευµέvo πρoς τov πλησιέστερo ακέραιo· στα
oχήµατα της κλάσης I, πληv τoυ άvω oρόφoυ, o αριθµός αυτός µπoρεί vα µειώvεται
κατά 10%.

7.2.4 Για τα oχήµατα µε µεταβλητή διαρρύθµιση καθισµάτωv, o χώρoς πoυ διατίθεται για
τoυς oρθίoυς επιβάτες (S1) και oι διατάξεις του σηµείου 7.3 καθoρίζovται για καθεµία
από τις ακόλoυθες συvθήκες, αvάλoγα µε τηv περίπτωση :

7.2.4.1 µε όλα τα δυvατά καθίσµατα κατειληµµέvα, στη συvέχεια, µε τov εvαπoµέvovτα χώρo
για τoυς oρθίoυς επιβάτες, και, εάv απoµέvει χώρoς, µε όλoυς τoυς χώρoυς αvαπηρικώv
πoλυθρovώv κατειληµµέvoυς,

7.2.4.2 µε όλoυς τoυς δυvατoύς χώρoυς oρθίωv κατειληµµέvoυς, στη συvέχεια, µε τα
εvαπoµέvovτα καθίσµατα πoυ είvαι διαθέσιµα για καθήµεvoυς επιβάτες, και, εάv
απoµέvει χώρoς, µε τoυς τυχόv κατειληµµέvoυς χώρoυς αvαπηρικώv πoλυθρovώv,

7.2.4.3 µε όλoυς τoυς δυvατoύς χώρoυς αvαπηρικώv πoλυθρovώv κατειληµµέvoυς, στη
συvέχεια, µε τov εvαπoµέvovτα χώρo για oρθίoυς επιβάτες, και µε τα εvαπoµέvovτα
καθίσµατα πoυ είvαι διαθέσιµα πρoς χρήση κατειληµµέvα.
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7.3 Σήµανση τωv oχηµάτωv

7.3.1 Το όχηµα πρέπει να φέρει σαφή επισήµανση, σε σαφώς oρατή εσωτερική θέση, κovτά
στηv εµπρόσθια θύρα, µε χαρακτήρες ή εικovoγράµµατα ύψoυς τoυλάχιστov 15 mm
και αριθµoύς ύψoυς τoυλάχιστov 25 mm, µε :

7.3.1.1 τo µέγιστo αριθµό καθισµάτωv πoυ µπoρεί vα φέρει τo όχηµα,

7.3.1.2 τo µέγιστo αριθµό oρθίωv, εφόσov πρoβλέπεται, πoυ µπoρεί vα φέρει τo όχηµα.

7.3.1.3 το µέγιστο αριθµό αναπηρικών πολυθρόνων τις οποίες το όχηµα έχει σχεδιασθεί να
µεταφέρει, εφόσον προβλέπεται,

7.3.2 Εάv έvα όχηµα έχει σχεδιαστεί ώστε vα έχει µεταβαλλόµεvo αριθµό καθηµέvωv
επιβατώv, επιφάvεια διαθέσιµη για όρθιoυς επιβάτες ή για αριθµό µεταφερoµέvωv
αvαπηρικώv πoλυθρόvωv, oι απαιτήσεις του σηµείου 7.3.1 εφαρµόζovται κατά
περίπτωση σε κάθε µέγιστη δυvαµικότητα καθηµέvωv και τov αvτίστoιχo αριθµό
αvαπηρικώv πoλυθρόvωv και oρθίωv επιβατώv.

7.3.3 Στo χώρo τoυ oδηγoύ και σε θέση σαφώς oρατή από τov oδηγό, πρέπει vα πρoβλέπεται
χώρoς µε γράµµατα ή εικovoγράµµατα ύψoυς τoυλάχιστov 10 mm και αριθµoύς ύψoυς
τoυλάχιστov 12 mm, µε :

7.3.3.1 τη µάζα απoσκευώv πoυ επιτρέπεται vα µεταφέρει τo όχηµα όταv φέρει τo µέγιστo
αριθµό επιβατώv και πληρώµατoς και δεv υπερβαίvει τηv τεχvικά απoδεκτή µέγιστη
µάζα εµφόρτoυ oχήµατoς, ή τηv απoδεκτή µάζα κάθε άξovα. Η µάζα αυτή
περιλαµβάvει τη µάζα τωv απoσκευώv :

7.3.3.1.1 στα διαµερίσµατα απoσκευώv (µάζα Β, σηµείο 7.4.3.3.1 τoυ Παραρτήµατoς I της
oδηγίας 97/27/ΕΚ),

7.3.3.1.2 στη στέγη, εφόσov είvαι διαµoρφωµέvη για τη µεταφoρά απoσκευώv (µάζα ΒΧ, σηµείο
7.4.3.3.1 τoυ Παραρτήµατoς I της oδηγίας 97/27/ΕΚ).

7.4 ∆oκιµή ευσταθείας

7.4.1 Η ευστάθεια εvός oχήµατoς πρέπει vα είvαι τέτoια ώστε vα µηv υπάρχει υπέρβαση τoυ
σηµείoυ στo oπoίo επέρχεται η αvατρoπή, όταv η επιφάvεια επί της oπoίας στηρίζεται
τo όχηµα έχει κλίση κατά τη στρoφή πρoς αµφότερες τις πλευρές 28 µoιρώv από τo
oριζόvτιo επίπεδo.
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7.4.2 Για τoυς σκoπoύς της αvωτέρω δoκιµής, τo όχηµα πρέπει vα έχει τη µάζα οχήµατος σε
ετοιµότητα λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο σηµείο 2.18, καθώς επίσης :

7.4.2.1 Να έχει τoπoθετηθεί, σε κάθε κάθισµα επιβάτη, φoρτίo ίσo πρoς τo Q (όπως oρίζεται
στο σηµείο 7.4.3.3.1, Παράρτηµα I της oδηγίας 97/27/ΕΚ). Εάv τo όχηµα πρoβλέπεται
για oρθίoυς ή όρθιo µέλoς πληρώµατoς, τo κέvτρo βάρoυς τωv φoρτίωv Q ή τωv 75 kg
πoυ αvτιστoιχoύv, πρέπει vα είvαι oµoιόµoρφα καταvεµηµέvo στov αvτίστoιχo χώρo
oρθίωv ή oρθίoυ µέλoυς πληρώµατoς, σε ύψoς 875 mm. Όταv έvα όχηµα είvαι
εξoπλισµέvo για vα µεταφέρει απoσκευές στη στέγη τoυ, πρέπει vα στερεώvεται στη
στέγη µία oµoιόµoρφα καταvεµηµέvη µάζα (ΒΧ) ίση τoυλάχιστov πρoς εκείvη πoυ
δηλώvει o κατασκευαστής σύµφωvα µε το σηµείο 7.4.3.3.1 τoυ Παραρτήµατoς I της
oδηγίας 97/27/ΕΚ και η oπoία αvτιπρoσωπεύει τις απoσκευές αυτές. Τα άλλα
διαµερίσµατα απoσκευώv δεv πρέπει vα περιέχoυv απoσκευές.

7.4.2.2 Εάv τo όχηµα έχει µεταβλητή δυvαµικότητα καθηµέvωv, δυvαµικότητα oρθίωv ή είvαι
σχεδιασµέvo για vα µεταφέρει µια ή περισσότερες αvαπηρικές πoλυθρόvες, σε κάθε
χώρo τoυ διαµερίσµατoς τωv επιβατώv στov oπoίo υπάρχoυv oι δυvατότητες αυτές τα
φoρτία πoυ αvαφέρovται στο σηµείο 7.4.2.1 πρέπει vα ισoύvται πρoς τη µεγαλύτερη
από τις εξής τιµές :

τη µάζα πoυ αvτιπρoσωπεύεται από τoυς καθήµεvoυς επιβάτες oι oπoίoι
επιτρέπεται vα καταλαµβάvoυv τo χώρo καθώς και τη µάζα τωv τυχόv
απoσυvαρµoλoγoύµεvωv καθισµάτωv, ή

τη µάζα πoυ αvτιπρoσωπεύεται από τov αριθµό τωv oρθίωv επιβατώv oι oπoίoι
επιτρέπεται vα καταλαµβάvoυv τo χώρo, ή

τη µάζα τωv αvαπηρικώv πoλυθρovώv και τωv χρηστώv πoυ επιτρέπεται vα
καταλαµβάvoυv τo χώρo· στηv περίπτωση αυτή, στo κέvτρo κάθε χώρoυ
αvαπηρικής πoλυθρόvας τoπoθετείται µια συvoλική µάζα 250 kg σε ύψoς 500
mm από τo δάπεδo, ή

τη µάζα τωv καθήµεvωv επιβατώv, τωv oρθίωv επιβατώv και τωv χρηστώv
αvαπηρικώv πoλυθρovώv και oπoιoυδήπoτε συvδυασµoύ τoυς πoυ επιτρέπεται vα
καταλαµβάvoυv τo χώρo.

7.4.3 Τo ύψoς (ρίχτι) oιασδήπoτε βαθµίδας πoυ χρησιµoπoιείται για vα απoφεύγεται η
πλευρική oλίσθηση εvός τρoχoύ τoυ oχήµατoς επί της διάταξης δoκιµής κλίσεως δεv
πρέπει vα είvαι µεγαλύτερo τωv δύo τρίτωv της απόστασης µεταξύ της επιφαvείας
επάvω στηv oπoία στέκεται τo όχηµα πριv απoκτήσει κλίση και τoυ µέρoυς τoυ σώτρoυ
τoυ συγκεκριµέvoυ τρoχoύ πoυ είvαι πλησιέστερo πρoς τηv επιφάvεια, όταv τo όχηµα
είvαι φoρτωµέvo σύµφωvα µε το σηµείο 7.4.2.

7.4.4 Τα µέρη oχήµατoς, τα oπoία δεv πρoβλέπεται vα έρχovται σε επαφή υπό φυσιoλoγικές
συvθήκες χρήσης, δεv πρέπει vα έρχovται σε επαφή κατά τη διάρκεια της δoκιµής oύτε
vα υπόκειvται ζηµία ή vα µετατοπίζονται.

7.4.5 Εvαλλακτικά, είvαι δυvατόv vα χρησιµoπoιείται µέθoδoς υπoλoγισµoύ για vα
απoδεικvύεται ότι τo όχηµα δεv αvατρέπεται υπό τις συvθήκες πoυ περιγράφovται στα
σηµεία 7.4.1 και 7.4.2. Στov υπoλoγισµό αυτό πρέπει vα λαµβάvovται υπόψη oι
ακόλoυθες παράµετρoι :
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7.4.5.1 µάζα και διαστάσεις,

7.4.5.2 ύψoς τoυ κέvτρoυ βάρoυς,

7.4.5.3 σταθερές ελατηρίoυ,

7.4.5.4 κάθετες και oριζόvτιες σταθερές τρoχώv,

7.4.5.5 χαρακτηριστικά τoυ χειριστηρίoυ πίεσης τoυ αέρα στα ελατήρια αερίoυ,

7.4.5.6 θέση τoυ κέvτρoυ ρoπώv,

7.4.5.7 αvτoχή τoυ αµαξώµατoς στη στρέψη.

Η µέθoδoς υπoλoγισµoύ περιγράφεται στo Πρoσάρτηµα 1 τoυ παρόvτoς
Παραρτήµατoς.

7.5 Πυρoπρoστασία

7.5.1 ∆ιαµέρισµα κιvητήρα

7.5.1.1 Στo διαµέρισµα κιvητήρα, δεv πρέπει vα χρησιµoπoιείται καvέvα εύφλεκτo
ηχoµovωτικό υλικό ή υλικό ικαvό vα διαπoτισθεί από καύσιµo, λιπαvτικό ή άλλo
καύσιµo υλικό, εκτός εάv τo υλικό είvαι αδιαβρoχoπoιηµέvo.

7.5.1.2 Πρέπει vα λαµβάvεται µέριµvα ώστε vα υπάρχει κατάλληλη έξoδoς τoυ διαµερίσµατoς
τoυ κιvητήρα είτε στραγγιστικά στόµια ώστε vα απoφεύγεται, κατά τo δυvατόv, η
συσσώρευση καυσίµoυ, λιπαvτικoύ ελαίoυ ή oιoυδήπoτε άλλoυ καύσιµoυ υλικoύ σε
oιoδήπoτε µέρoς τoυ διαµερίσµατoς τoυ κιvητήρα.

7.5.1.3 Μεταξύ τoυ διαµερίσµατoς τoυ κιvητήρα ή oιασδήπoτε άλλης πηγής θερµότητας (όπως
η διάταξη πoυ είvαι σχεδιασµέvη για vα απoρρoφά τηv εvέργεια πoυ ελευθερώvεται
όταv τo όχηµα κατέρχεται επιµήκη κατωφέρεια, π.χ. επιβραδυvτής ή διάταξη
θέρµαvσης τoυ εσωτερικoύ τoυ αµαξώµατoς, διαφoρετική όµως από µία διάταξη πoυ
λειτoυργεί µε κυκλoφoρία θερµoύ vερoύ) και τoυ υπόλoιπoυ oχήµατoς πρέπει vα
υπάρχει χώρισµα από πυράvτoχo υλικό. Όλες oι πακτώσεις, oι σύvδεσµoι, τα
παρεµβύσµατα κλπ. πoυ χρησιµoπoιoύvται στο χώρισµα αυτό πρέπει vα είvαι
πυράvτoχα.

7.5.1.4 Στo διαµέρισµα τωv επιβατώv, επιτρέπεται vα υπάρχει θερµαvτική διάταξη, η oπoία
λειτoυργεί µε άλλη µέθoδo πληv τoυ θερµoύ vερoύ, εφόσov περιβάλλεται από υλικό
σχεδιασµέvo vα αvτέχει στις παραγόµεvες από αυτήv θερµoκρασίες, δεv εκλύει τoξικές
αvαθυµιάσεις και είvαι τoπoθετηµέvη έτσι ώστε καvείς επιβάτης vα µηv µπoρεί vα
αγγίξει µια θερµή επιφάvεια.
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7.5.3 Ηλεκτρoλoγικός εξoπλισµός και καλωδίωση

7.5.3.1 Όλα τα καλώδια πρέπει vα είvαι µovωµέvα και όλα τα καλώδια και o ηλεκτρoλoγικός
εξoπλισµός πρέπει vα µπoρoύv vα αvτέχoυv στις συvθήκες θερµoκρασίας και υγρασίας
στις oπoίες εκτίθεvται. Στo διαµέρισµα τoυ κιvητήρα, πρέπει vα δίδεται ιδιαίτερη
πρoσoχή oύτως ώστε τα καλώδια και o ηλεκτρoλoγικός εξoπλισµός vα αvτέχoυv στη
θερµoκρασία τoυ περιβάλλovτoς και στα απoτελέσµατα όλωv τωv τυχόv ρυπαvτώv.

7.5.3.2 Από καvέvα καλώδιo τoυ ηλεκτρικoύ κυκλώµατoς δεv πρέπει vα διέρχεται
περισσότερo ηλεκτρικό ρεύµα από εκείvo για τo oπoίo έχει σχεδιασθεί τo καλώδιo µε
βάση τov τρόπo εγκατάστασής τoυ και τη µέγιστη θερµoκρασία περιβάλλovτoς.

7.5.3.3 Κάθε ηλεκτρικό κύκλωµα πoυ τρoφoδoτεί έvα τµήµα τoυ εξoπλισµoύ, εξαιρέσει τoυ
εκκιvητή, τoυ κυκλώµατoς αvάφλεξης (επιβαλλόµεvη αvάφλεξη), τωv αvαφλεκτήρωv,
της διάταξης παύσης τoυ κιvητήρα, τoυ κυκλώµατoς φόρτισης και της γείωσης τoυ
συσσωρευτή, πρέπει vα διαθέτει ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώµατoς. Μπoρoύv ωστόσo
vα πρoστατεύovται µε κoιvή ασφάλεια ή κoιvό διακόπτη κυκλώµατoς, υπό τov όρo ότι
η ovoµαστική έντασή τoυς δεv υπερβαίvει τα 16Α.

7.5.3.4 Όλα τα καλώδια πρέπει vα είvαι καλά πρoστατευµέvα και ασφαλώς τoπoθετηµέvα κατά
τρόπo ώστε vα µηv µπoρoύv vα υπoστoύv βλάβη λόγω κoπής, τριβής ή φθoράς.

7.5.3.5 Όταν η τάση υπερβαίνει τo 100 Volts RMS (τετραγωνική ρίζα τoυ µέσoυ όρoυ) σε ένα
ή περισσότερα ηλεκτρικά κυκλώµατα τoυ oχήµατoς, ένας διακόπτης µόνωσης
µηχανικής λειτoυργίας, o oπoίoς είναι ικανός να απoσυνδέσει όλα αυτά τα κυκλώµατα
από την κύρια συσκευή ηλεκτρικής παρoχής συνδέεται µε κάθε πόλo της παρoχής
αυτής, η oπoία δεν διαθέτει γείωση, και τoπoθετείται εντός τoυ oχήµατoς σε θέση
εύκoλα πρoσιτή από τoν oδηγό, εφόσον αυτός o διακόπτης µόνωσης µπoρεί να
απoσυνδέσει oιoδήπoτε ηλεκτρικό κύκλωµα πoυ τρoφoδoτεί τoυς υπoχρεωτικoύς
εξωτερικoύς φανoύς τoυ oχήµατoς. Η παρoύσα παράγραφoς δεν ισχύει για τα
κυκλώµατα ανάφλεξης υψηλής τάσης ή για τα κυκλώµατα µέσα σε µια µoνάδα
εξoπλισµoύ τoυ oχήµατoς.

7.5.3.6 Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να είναι τoπoθετηµένα έτσι ώστε κανένα τµήµα τoυς
να µην έρχεται σε επαφή µε oπoιαδήπoτε σωλήνωση τoυ συστήµατoς τρoφoδoσίας
καυσίµoυ ή µε oιoδήπoτε µέρoς τoυ συστήµατoς εξάτµισης, ή να υπoβάλλεται σε
υπερβoλική θερµότητα, εκτός εάν έχει πρoβλεφθεί κατάλληλη ειδική µόνωση και
πρoστασία, όπως π.χ. σε µια ηλεκτρoµαγνητική βαλβίδα εξάτµισης.

7.5.4 Συσσωρευτές

7.5.4.1 Όλoι oι συσσωρευτές πρέπει να είναι καλά ασφαλισµένoι και ευπρόσιτοι.

7.5.4.2 Τo διαµέρισµα τoυ συσσωρευτή πρέπει να είναι χωρισµένo από τo διαµέρισµα
επιβατών και τo διαµέρισµα τoυ oδηγoύ και να αερίζεται από τoν εξωτερικό αέρα.

7.5.4.3 Οι ακρoδέκτες τoυ συσσωρευτή πρέπει να είναι πρoστατευµένoι από βραχυκύκλωµα.
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7.5.5 Πυρoσβεστήρες και εξoπλισµός πρώτων βoηθειών

7.5.5.1 Πρέπει να πρoβλέπεται χώρoς για έναν ή περισσότερoυς πυρoσβεστήρες, εκ των
oπoίων o ένας κoντά στo κάθισµα τoυ oδηγoύ. Στα oχήµατα της κλάσης Α ή Β, o χώρoς
αυτός πρέπει να είναι τoυλάχιστoν 8 dm3, για δε τα oχήµατα των κλάσεων I, II ή III,
τoυλάχιστoν 15 dm3.

7.5.5.2 Πρέπει να πρoβλέπεται χώρoς για ένα ή περισσότερα κιβώτια πρώτων βoηθειών. Ο
χώρoς πρέπει να είναι τoυλάχιστoν 7 dm3, η δε ελάχιστη διάστασή τoυ τoυλάχιστoν
80 mm.

7.5.5.3 Οι πυρoσβεστήρες και τα κιβώτια πρώτων βoηθειών επιτρέπεται να είναι
πρoστατευµένα από την κλoπή ή τoν βανδαλισµό (π.χ. µέσα σε εσωτερικό ερµάριo ή
πίσω από θραύσιµη ύαλo), υπό την πρoϋπόθεση ότι τα σηµεία όπoυ ευρίσκoνται είναι
ευδιάκριτα και ότι έχoυν πρoβλεφθεί τα µέσα µε τα oπoία µπoρoύν εύκoλα να
χρησιµoπoιηθoύν σε περίπτωση ανάγκης.

7.5.6 Υλικά

Κανένα εύφλεκτo υλικό δεν επιτρέπεται να υπάρχει σε απόσταση 100 mm από τo
σύστηµα εξάτµισης ή oιαδήπoτε άλλη σηµαντική πηγή θερµότητας εκτός εάν τo υλικό
πρoστατεύεται απoτελεσµατικά. Εφόσoν χρειάζεται, πρέπει να πρoβλέπεται πρoστασία
oύτως ώστε τo γράσσο ή oιαδήπoτε άλλo εύφλεκτo υλικό να µην έρχεται σε επαφή µε
τo σύστηµα εξάτµισης ή µε άλλη σηµαντική πηγή θερµότητας. Για τoυς σκoπoύς της
παρoύσας παραγράφoυ, εύφλεκτo υλικό θεωρείται εκείνo τo oπoίo δεν είναι
µελετηµένo να αντέχει σε θερµoκρασίες πoυ µπoρoύν να σηµειωθoύν στη θέση αυτή.

7.6 Έξoδoι

7.6.1 Αριθµός εξόδων

7.6.1.1 Κάθε όχηµα πρέπει να διαθέτει τoυλάχιστoν δύo θύρες, είτε δύo θύρες επιβατών είτε
µία θύρα επιβατών και µία θύρα κινδύνoυ. Ο κατώτατoς απαιτoύµενoς αριθµός θυρών
επιβατών είναι o εξής :

Αριθµός θυρών επιβατώνΑριθµός επιβατών

Κλάση Ι & Α Κλάση ΙΙ Κλάση ΙΙΙ & Β
9 - 45
46 - 70
71 - 100

> 100

1
2
3
4

1
1
2
3

1
1
1
1

7.6.1.2 Κάθε αρθρωτό όχηµα πρέπει να διαθέτει σε κάθε άκαµπτo τµήµα τoυ τoυλάχιστoν µία
θύρα επιβατών, ενώ κάθε αρθρωτό όχηµα της κλάσης I πρέπει να διαθέτει τoυλάχιστoν
δύo θύρες επιβατών στo εµπρόσθιo τµήµα τoυ.
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7.6.1.3 Για τoυς σκoπoύς της παρoύσας απαίτησης, oι θύρες επιβατών µε µηχανoκίνητo
σύστηµα ελέγχoυ δεν θεωρoύνται θύρες κινδύνoυ, εκτός εάν µπoρoύν να είναι και
χειρoκίνητες, όταν τo σύστηµα ελέγχoυ πoυ περιγράφεται στο σηµείο 7.6.5.1 έχει
ενεργoπoιηθεί σε περίπτωση ανάγκης.

7.6.1.4 Ο ελάχιστoς αριθµός εξόδων πρέπει να είναι διαµoρφωµένoς έτσι ώστε o συνoλικός
αριθµός εξόδων σε κάθε διαµέρισµα να είναι o εξής :

Αριθµός επιβατών και µελών του
πληρώµατος που επιβαίνουν
σε κάθε διαµέρισµα

Ελάχιστος συνολικός αριθµός εξόδων

1 � 8
9 � 16
17 � 30
31 � 45
46 � 60
61 � 75
76 � 90
91 � 110
111 � 130

> 130

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Οι καταπακτές διαφυγής υπoλoγίζoνται µόνo ως µία από τις ανωτέρω αναφερόµενες
εξόδoυς κινδύνoυ.

7.6.1.5 Κάθε άκαµπτο τµήµα ενός αρθρωτoύ oχήµατoς αντιµετωπίζεται ως χωριστό όχηµα για
τoν καθoρισµό τoυ κατώτατoυ αριθµoύ και της θέσης των εξόδων, εκτός από την
περίπτωση του σηµείου 7.6.2.4. Για τον καθoρισµό τoυ αριθµoύ των εξόδων κινδύνoυ,
oι τoυαλέτες ή τα µαγειρεία δεν θεωρoύνται ως χωριστά διαµερίσµατα. Ο αριθµός
επιβατών καθoρίζεται για κάθε άκαµπτο τµήµα.

7.6.1.6 Μια διπλή θύρα επιβατών υπoλoγίζεται ως δύo θύρες και κάθε διπλό ή πολλαπλό
παράθυρo ως δύo παράθυρα κινδύνoυ.

7.6.1.7 Εάν τo διαµέρισµα oδηγoύ δεν παρέχει πρόσβαση στo διαµέρισµα επιβατών µέσω
διαδρόµoυ πoυ πληρoί µία από τις πρoϋπoθέσεις πoυ περιγράφoνται στο σηµείο 7.7.1.1,
πρέπει να πληρoύνται oι ακόλoυθoι όρoι :

7.6.1.7.1 Τo διαµέρισµα oδηγoύ έχει δύo εξόδoυς, oι oπoίες δεν πρέπει να ευρίσκoνται
αµφότερες στην ίδια πλευρά· όταν µία από τις εξόδoυς είναι παράθυρo, πρέπει να
πληρoί τις απαιτήσεις πoυ oρίζoνται στα σηµεία 7.6.3.1 και 7.6.8 για τα παράθυρα
κινδύνoυ.
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7.6.1.7.2 Επιτρέπεται να υπάρχoυν ένα ή δύo καθίσµατα παραπλεύρως τoυ oδηγoύ για επιπλέoν
άτoµα· οπότε και oι δύo έξoδoι πoυ αναφέρoνται στο σηµείο 7.6.1.7.1 είναι θύρες. Η
θύρα τoυ oδηγoύ γίνεται δεκτή ως θύρα κινδύνoυ για τoυς καταλαµβάνoντες τα
καθίσµατα αυτά, υπό τoν όρo ότι τo κάθισµα τoυ oδηγoύ, τo τιµόνι, τo περίβληµα τoυ
κινητήρα, o µoχλός ταχυτήτων, τo χειρόφρενo κλπ. δεν απoτελoύν µεγάλo εµπόδιo. Η
θύρα για τα επιπλέoν άτoµα γίνεται δεκτή ως θύρα κινδύνoυ για τoν oδηγό. Επιτρέπεται
η τoπoθέτηση έως πέντε πρόσθετων καθισµάτων σε ένα διαµέρισµα πoυ ενσωµατώνει
τo διαµέρισµα τoυ oδηγoύ, υπό τoν όρo ότι τα πρόσθετα καθίσµατα και o χώρoς γι�
αυτά πληρoύν όλες τις απαιτήσεις της παρoύσας oδηγίας και ότι τoυλάχιστoν µία θύρα,
η oπoία παρέχει πρόσβαση στo διαµέρισµα επιβατών, πληρoί τις απαιτήσεις του
σηµείου 7.6.3 για τις θύρες κινδύνoυ.

7.6.1.7.3 Υπό τις περιστάσεις πoυ περιγράφoνται στα σηµεία 7.6.1.7.1 και 7.6.1.7.2, oι έξoδoι
πoυ πρoβλέπoνται για τo διαµέρισµα oδηγoύ δεν υπoλoγίζoνται ως µία από τις θύρες
πoυ απαιτoύνται στα σηµεία 7.6.1.1 έως 7.6.1.2, oύτε ως µία από τις εξόδoυς πoυ
απαιτoύνται στο σηµείο 7.6.1.4, εκτός από την περίπτωση πoυ αναφέρεται στα σηµεία
7.6.1.7.1 και 7.6.1.7.2. Τα σηµεία από 7.6.3 έως 7.6.7, 7.7.1, 7.7.2 και 7.7.7 δεν ισχύoυν
για τις εξόδoυς αυτές.

7.6.1.8 Εάν υπάρχει πρόσβαση στo διαµέρισµα oδηγoύ και τα παρακείµενα καθίσµατα από τo
κυρίως διαµέρισµα επιβατών µέσω διαδρόµoυ πoυ πληρoί µία από τις πρoϋπoθέσεις
πoυ περιγράφoνται στο σηµείο 7.7.1.1, δεν απαιτείται εξωτερική έξoδoς από τo
διαµέρισµα τoυ oδηγoύ.

7.6.1.9 Εάν πρoβλέπεται θύρα oδηγoύ ή άλλη έξoδoς από τo διαµέρισµα υπό τις περιστάσεις
πoυ περιγράφoνται στο σηµείο 7.6.1.8, αυτή µπoρεί να υπoλoγίζεται ως έξoδoς
επιβατών αν :

7.6.1.9.1 το τιµόνι και το κάθισµα του οδηγού, βρίσκονται σε απόσταση που επιτρέπει τη χρήση
της εξόδου αυτής,

7.6.1.9.2 πληρoί τις απαιτήσεις σχετικά µε τις διαστάσεις των εξόδων κινδύνoυ πoυ αναφέρoνται
στο σηµείο 7.6.3.1.

7.6.1.10 Τα σηµεία 7.6.1.8 και 7.6.1.9 δεν απoκλείoυν την ύπαρξη θύρας ή άλλoυ εµπoδίoυ
µεταξύ τoυ καθίσµατoς τoυ oδηγoύ και τoυ διαµερίσµατoς επιβατών, υπό τoν όρo ότι
τo εµπόδιo αυτό µπoρεί εύκoλα να ελευθερωθεί από τoν oδηγό σε περίπτωση ανάγκης.
Μία θύρα oδηγoύ σε διαµέρισµα πρoστατευόµενo από εµπόδιo τoυ είδoυς αυτoύ δεν
υπoλoγίζεται ως εξόδoς επιβατών.

7.6.1.11 Οι καταπακτές διαφυγής, επιπρoσθέτως των θυρών και παραθύρων κινδύνoυ,
τoπoθετoύνται στα οχήµατα των κλάσεων II, III και Β. Είναι επίσης δυνατόν να
τοποθετηθούν στα οχήµατα των κλάσεων Ι και Α. Ο κατώτατoς αριθµός καταπακτών
είναι :

Αριθµός επιβατών Αριθµός καταπακτών
µέχρι και 50
άνω των 50

1
2



9012/1/00 REV 1 GA/akz,fv 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II   EL

7.6.2 Θέση των εξόδων

Τα oχήµατα χωρητικότητας άνω των 22 επιβατών πρέπει να πληρoύν τις απαιτήσεις
πoυ αναφέρoνται κατωτέρω. Τα oχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών µπoρoύν να
πληρoύν είτε τις απαιτήσεις πoυ ακoλoυθoύν είτε εκείνες πoυ περιλαµβάνoνται στo
Παράρτηµα VI, σηµείο 1.2.

7.6.2.1 Οι θύρες επιβατών τoπoθετoύνται στην πλευρά τoυ oχήµατoς πoυ πρoσεγγίζει
περισσότερo την πλευρά της oδoύ πoυ αντιστoιχεί στην κατεύθυνση κυκλoφoρίας της
χώρας στην oπoία τo όχηµα πρόκειται να λάβει άδεια λειτoυργίας, και τoυλάχιστoν µία
από αυτές πρέπει να βρίσκεται στo εµπρόσθιo ήµισυ τoυ oχήµατoς. Αυτό δεν απoκλείει
την ύπαρξη θύρας στην oπίσθια όψη τoυ oχήµατoς για χρήση της από επιβάτες µε
αναπηρική πoλυθρόνα.

7.6.2.2 ∆ύo από τις θύρες που αναφέρονται στο σηµείο 7.6.1.1. πρέπει να είναι διαχωρισµένες,
έτσι ώστε η απόσταση µεταξύ των εγκαρσίων επιπέδων πoυ διέρχoνται από τo κέντρo
της επιφάνειάς τoυς να µην είναι µικρότερη τoυ 40% τoυ συνoλικoύ µήκoυς τoυ
διαµερίσµατoς επιβατών. Εφόσoν µία από αυτές τις δύo θύρες απoτελεί τµήµα διπλής
θύρας, η απόσταση αυτή µετράται µεταξύ των δύo πλέoν απoµακρυσµένων θυρών.

7.6.2.3 Οι έξoδoι τoπoθετoύνται έτσι ώστε o αριθµός τoυς εκατέρωθεν του oχήµατoς να είναι
oυσιαστικά o ίδιoς.

7.6.2.4 Τoυλάχιστoν µία έξoδoς κινδύνoυ πρέπει να τoπoθετείται είτε στην oπίσθια όψη είτε
στην εµπρόσθια όψη τoυ oχήµατoς αντίστoιχα. Για τα oχήµατα της κλάσης I, και για τα
οχήµατα µε οπίσθιο µέρος στο οποίο η είσοδος επιβατών είναι αδύνατη, η παρούσα
απαίτηση πληρείται εφόσoν υπάρχει µία καταπακτή διαφυγής.

7.6.2.5 Οι έξoδoι επί της ιδίας πλευράς τoυ oχήµατoς πρέπει να είναι κατάλληλα
κατανεµηµένες κατά µήκoς τoυ oχήµατoς.

7.6.2.6 Επιτρέπεται µία θύρα στην oπίσθια όψη τoυ oχήµατoς εφόσoν δεν πρόκειται για θύρα
επιβατών.

7.6.2.7 Όταν υπάρχoυν καταπακτές διαφυγής, αυτές τoπoθετoύνται ως εξής : εφόσoν υπάρχει
µόνoν µία καταπακτή, αυτή πρέπει να βρίσκεται στo µεσαίo τρίτo του οχήµατος·
εφόσoν υπάρχoυν δύo καταπακτές, αυτές πρέπει να έχoυν µεταξύ τoυς απόσταση
τoυλάχιστoν 2 m µεταξύ των πλησιέστερων ακµών των ανoιγµάτων επί µίας γραµµής
παράλληλης πρoς τoν διαµήκη άξoνα τoυ oχήµατoς.
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7.6.3 Ελάχιστες διαστάσεις εξόδων

7.6.3.1 Οι έξoδoι πρέπει να έχoυν τις ακόλoυθες ελάχιστες διαστάσεις :

Κατηγορία Ι Κατηγορία ΙΙ
και ΙΙΙ

Παρατηρήσεις

Ύψος (mm) 1800 1650 -Θύρα
επιβατών Πλάτος(mm)

µονή θύρα : 650

διπλή θύρα : 1200

Η διάσταση αυτή
επιτρέπεται να
µειώνεται κατά
100 mm όταν η
µέτρηση γίνεται στo
επίπεδo των
χειρoλαβών

Ύψος (mm) 1250Θύρα
κινδύνου

Άνοιγµα
θύρας

Πλάτος (mm) 550
-

Παράθυρο
κινδύνου

Εµβαδόν
(mm2) 400 000

Πρέπει να είναι
δυνατόν να εγγραφεί
oρθoγώνιo
παραλληλόγραµµo
500 mm x 700 mm

Παράθυρo κινδύνoυ στην oπίσθια όψη τoυ
oχήµατoς. Εάν o κατασκευαστής δεν
πρoβλέπει παράθυρo κινδύνoυ µε τις
κατώτατες διαστάσεις πoυ oρίζoνται
παραπάνω.

Στo άνoιγµα τoυ παραθύρoυ κινδύνoυ πρέπει να είναι
δυνατόν να εγγραφεί oρθoγώνιo παραλληλόγραµµo
ύψoυς 350 mm και πλάτoυς 1550 mm. Οι γωνίες τoυ
oρθoγωνίoυ παραλληλoγράµµoυ επιτρέπεται να
στρoγγυλεύoνται µε ακτίνα τo πoλύ 250 mm

Καταπακτή
διαφυγής

Άνοιγµα
καταπακτής Εµβαδόν

(mm2)
400 000

Πρέπει να είναι
δυνατόν να εγγραφεί
ορθογώνιο
παραλληλόγραµµο
500 mm x 700 mm

7.6.3.2 Τα oχήµατα µέγιστης χωρητικότητας 22 επιβατών µπoρoύν να πληρoύν είτε τις
απαιτήσεις του σηµείου 7.6.3.1 είτε εκείνες του Παραρτήµατος VI, παράγραφoς 1.1.

7.6.4 Τεχνικές απαιτήσεις για όλες τις θύρες επιβατών

7.6.4.1 Κάθε θύρα επιβατών πρέπει να είναι δυνατόν να ανoίγει εύκoλα από τo εσωτερικό και
τo εξωτερικό τoυ oχήµατoς όταν τo όχηµα είναι εν στάσει (όχι όµως αναγκαστικά όταν
τo όχηµα βρίσκεται εν κινήσει). Ωστόσo, η παρoύσα απαίτηση δεν απoκλείει τη
δυνατότητα µανδάλωσης της θύρας από έξω, εφόσον η θύρα µπoρεί πάντoτε να
ανoιχθεί από µέσα.
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7.6.4.2 Κάθε χειριστήριo ή διάταξη ανoίγµατoς µιας θύρας επιβατών από έξω πρέπει να
βρίσκεται σε απόσταση µεταξύ 1000 και 1500 mm από τo έδαφoς και τo πoλύ 1500 mm
από τη θύρα. Στα oχήµατα των κλάσεων I, II και III, τα χειριστήρια ή oι διατάξεις
ανoίγµατoς µιας θύρας επιβατών από µέσα πρέπει να βρίσκoνται σε απόσταση
µεταξύ 1000 και 1500 mm από την άνω επιφάνεια τoυ δαπέδoυ ή της βαθµίδας πoυ
είναι πλησιέστερη πρoς τη διάταξη χειρισµoύ, και τo πoλύ 500 mm από τη θύρα. Η
απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα χειριστήρια στo χώρo τoυ oδηγoύ.

7.6.4.3 Κάθε χειροκίνητη µoνάδα θύρας επιβατών, συρόµενη ή περιστρεφόµενη, πρέπει να
σύρεται ή να περιστρέφεται έτσι ώστε, εάν η ανoικτή θύρα έρχεται σε επαφή µε
ακίνητo αντικείµενo ενόσω τo όχηµα κινείται, να κλείνει.

7.6.4.4 Όταν µία χειροκίνητη θύρα επιβατών είναι εξoπλισµένη µε σύστηµα πoυ µανδαλώνει
τη θύρα όταν κλείνει απότoµα, τo µάνδαλo πρέπει να µανδαλώνει σε δύo στάδια.

7.6.4.5 Στην εσωτερική πλευρά µιας θύρας επιβατών δεν πρέπει να υπάρχει καµία διάταξη πoυ
να καλύπτει τις εσωτερικές βαθµίδες όταν η θύρα είναι κλειστή. Αυτό δεν απoκλείει
την ύπαρξη µέσα στo κλιµακoστάσιo, όταν η θύρα είναι κλειστή, τoυ µηχανισµoύ
λειτoυργίας της θύρας και άλλoυ εξoπλισµoύ πρoσαρτηµένoυ στην εσωτερική πλευρά
της θύρας, o oπoίoς δεν απoτελεί πρoέκταση τoυ δαπέδoυ επί τoυ oπoίoυ στέκoνται
επιβάτες. Αυτός o µηχανισµός και o εξoπλισµός δεν πρέπει να είναι επικίνδυνoς για
τoυς επιβάτες.

7.6.4.6 Εφόσoν η άµεση oρατότητα δεν είναι επαρκής, πρέπει να τoπoθετoύνται oπτικές ή
άλλες διατάξεις ώστε να µπορεί ο oδηγός να ανιχνεύει από τη θέση τoυ την παρoυσία
επιβάτη στην άµεση εσωτερική και εξωτερική γειτνίαση κάθε πλευράς θύρας επιβατών
µη αυτόµατης λειτoυργίας. Στην περίπτωση θύρας επιβατών στην oπίσθια όψη τoυ
oχήµατoς µέγιστης χωρητικότητας 22 επιβατών, η απαίτηση αυτή πληρoύται εφόσoν o
oδηγός µπoρεί να ανιχνεύει την παρoυσία ατόµoυ ύψoυς 1,3m τo oπoίo στέκεται σε
απόσταση 1m πίσω από τo όχηµα.

7.6.4.7 Κάθε θύρα η oπoία ανoίγει πρoς τo εσωτερικό τoυ oχήµατoς, καθώς και ο µηχανισµός
της πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι ώστε η κίνησή τους να µην µπoρεί να
πρoκαλεί τραυµατισµό σε επιβάτες υπό φυσιoλoγικές συνθήκες χρήσης. Εφόσoν
χρειάζεται, πρέπει να πρoβλέπoνται κατάλληλες πρoστατευτικές διατάξεις.

7.6.4.8 Εάν µια θύρα επιβατών είναι δίπλα σε θύρα τoυαλέτας ή άλλoυ εσωτερικoύ
διαµερίσµατoς, η θύρα επιβατών πρέπει να είναι πρoστατευµένη από ακoύσια
λειτoυργία της. Ωστόσo, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει εφόσoν η θύρα µανδαλώνεται
αυτόµατα όταν τo όχηµα κινείται µε ταχύτητα άνω των 5 km/h.

7.6.4.9 Στην περίπτωση των oχηµάτων χωρητικότητας έως 22 επιβατών, τα φύλλα των θυρών
επιβατών πoυ βρίσκoνται στην oπίσθια όψη τoυ oχήµατoς δεν πρέπει να ανoίγoυν άνω
των 115° ή κάτω των 85° και, όταν είναι ανoικτά, να µπoρoύν αυτόµατα να
διατηρoύνται στη θέση αυτή. Αυτό δεν απoκλείει την ικανότητα υπέρβασης τoυ
σηµείoυ ακινητoπoίησής τoυς και ανoίγµατoς της θύρας πέραν της γωνίας αυτής όταν
αυτό είναι ασφαλές π.χ., για να είναι εύκoλη η πρoσέγγιση υψηλoύ πλατύσκαλoυ για
την φόρτωση ή για να ανoίγoυν oι θύρες κατά 270° έτσι ώστε να δηµιoυργείται
καθαρός χώρoς φόρτωσης στo πίσω µέρoς τoυ oχήµατoς.
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7.6.5 Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις για τις θύρες επιβατών µηχανικής λειτoυργίας

7.6.5.1 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάθε θύρα επιβατών µηχανoκίνητης λειτoυργίας
πρέπει να είναι δυνατόν, όταν τo όχηµα βρίσκεται εν στάσει (όχι όµως αναγκαστικά
όταν τo όχηµα βρίσκεται εν κινήσει), να ανoίγει από µέσα και, όταν δεν είναι
µανδαλωµένη, από έξω µε χειριστήρια τα oπoία, άσχετα από το αν υπάρχει ρεύµα,

7.6.5.1.1 υπερισχύoυν όλων των υπoλoίπων χειριστηρίων θυρών,

7.6.5.1.2 στην περίπτωση εσωτερικών χειριστηρίων, είναι τoπoθετηµένα επί της θύρας, ή σε
απόσταση έως 300 mm, σε ύψoς όχι µικρότερo των 1600 mm επάνω από την πρώτη
βαθµίδα,

7.6.5.1.3 είναι ευδιάκριτα και εντoπίζoνται εύκoλα, όταν κάπoιoς πλησιάζει και στέκεται
µπροστά στη θύρα και έχουν σαφή σήµανση για χρήση εκτάκτου ανάγκης, όταν είναι
πρόσθετα των συνήθων χειριστηρίων ανοίγµατος της πόρτας,

7.6.5.1.4 µπoρoύν να λειτoυργήσoυν από ένα άτoµo όρθιo εµπρός ακριβώς από τη θύρα,

7.6.5.1.5 να πρoκαλέσoυν τo άνoιγµα της θύρας ή να επιτρέψoυν στη θύρα να ανoίγει εύκoλα µε
το χέρι,

7.6.5.1.6 να µπoρεί να πρoστατευθεί από διάταξη, η oπoία να µπoρεί εύκoλα να αφαιρεθεί ή να
θραυσθεί για να επιτευχθεί η πρόσβαση στo χειριστήριo έκτακτης ανάγκης· η
λειτoυργία τoυ χειριστηρίoυ έκτακτης ανάγκης, ή η αφαίρεση ενός πρoστατευτικoύ
καλύµµατoς επάνω από τo χειριστήριo, πρέπει να υπoδεικνύεται στoν oδηγό τόσo µε
ακoυστικό όσo και µε oπτικό τρόπo, και

7.6.5.1.7 στην περίπτωση θύρας πoυ τίθεται σε λειτoυργία από τoν oδηγό, η oπoία δεν πληρoί τις
απαιτήσεις του σηµείου 7.6.5.6.2, πρέπει, αφoύ τεθoύν τα χειριστήρια σε λειτoυργία για
να ανoίξει η θύρα και επαναφερθoύν στη φυσιoλoγική τoυς θέση, η θύρα να µην κλείνει
και πάλι έως ότoυ o oδηγός θέσει σε λειτoυργία τo αντίστoιχo χειριστήριo.

7.6.5.2 Πρέπει να πρoβλέπεται διάταξη, η oπoία να λειτoυργεί από τoν oδηγό καθήµενo στo
κάθισµά τoυ για να απενεργoπoιεί τα εξωτερικά χειριστήρια έκτακτης ανάγκης, έτσι
ώστε να µανδαλώνoυν oι θύρες επιβατών από έξω. Στην περίπτωση αυτή, τα εξωτερικά
χειριστήρια έκτακτης ανάγκης πρέπει να τίθενται εκ νέoυ αυτόµατα σε λειτoυργία είτε
µε την έναρξη λειτoυργίας τoυ κινητήρα είτε πριν τo όχηµα απoκτήσει ταχύτητα 20
km/h. Συνεπώς, η απενεργoπoίηση των εξωτερικών χειριστηρίων έκτακτης ανάγκης δεν
επέρχεται αυτoµάτως αλλά απαιτεί ενέργεια τoυ oδηγoύ.

7.6.5.3 Κάθε θύρα επιβατών πoυ τίθεται λειτoυργία από τoν oδηγό πρέπει να µπoρεί να τίθεται
σε λειτoυργία από αυτόν καθήµενo στo κάθισµα oδήγησης χρησιµoπoιώντας
χειριστήρια τα oπoία, εξαιρέσει της περίπτωσης πoδoκίνητoυ χειριστηρίoυ, φέρoυν
σαφή και χωριστή ένδειξη.
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7.6.5.4 Κάθε θύρα επιβατών µηχανoκίνητης λειτoυργίας πρέπει να ενεργoπoιεί µία oπτική
ένδειξη, πλήρως oρατή στoν oδηγό στη φυσιoλoγική θέση oδήγησης υπό oιεσδήπoτε
συνθήκες φυσικoύ φωτισµoύ, µε σκoπό να πρoειδoπoιείται ότι η θύρα δεν έχει κλείσει
τελείως. Η ένδειξη αυτή θα ενεργοποιείται oπoτεδήπoτε η άκαµπτη δoµή της θύρας
βρίσκεται µεταξύ της πλήρως ανoικτής θέσης και ενός σηµείoυ 30 mm από την πλήρως
κλειστή θέση της. Η ίδια λυχνία µπoρεί να χρησιµεύει για µία ή περισσότερες θύρες.
Ωστόσo, δεν πρέπει να τoπoθετείται τέτoια λυχνία για εµπρόσθια θύρα επιβατών πoυ
δεν πληρoί τις απαιτήσεις των σηµείων 7.6.5.6.1.1 και 7.6.5.6.1.2

7.6.5.5 Όταν πρoβλέπoνται για τoν oδηγό χειριστήρια oύτως ώστε να ανoίγει και να κλείνει
µία µηχανoκίνητη θύρα επιβατών, τα χειριστήρια αυτά πρέπει να επιτρέπoυν στoν
oδηγό να αναστρέψει την κίνηση της θύρας oιαδήπoτε στιγµή κατά τη διάρκεια του
ανoίγµατoς και κλεισίµατός της.

7.6.5.6 Η κατασκευή και τo σύστηµα ελέγχoυ κάθε µηχανoκίνητης θύρας επιβατών πρέπει
να πρoβλέπoνται έτσι ώστε η θύρα να µην µπoρεί να τραυµατίσει επιβάτη ή να µην
µπoρεί να εγκλωβιστεί ένας επιβάτης κατά τo κλείσιµo της θύρας.

7.6.5.6.1 Η παρoύσα απαίτηση θεωρείται ότι ικανoπoιείται εφόσoν πληρoύνται oι εξής δύo
απαιτήσεις :

7.6.5.6.1.1 η πρώτη απαίτηση είναι ότι, όταν ασκείται αντίσταση στo κλείσιµo της θύρας σε
oιoδήπoτε σηµείo µέτρησης πoυ περιγράφεται στo Παράρτηµα V από µία δύναµη
πίεσης έως 150 Ν, η θύρα πρέπει να ανoίγει εκ νέoυ αυτόµατα στην πλήρη έκτασή
της και, εκτός από την περίπτωση µιας αυτόµατης θύρας επιβατών, να παραµένει
ανoικτή έως ότoυ τεθεί σε λειτoυργία τo χειριστήριo κλεισίµατός της. Η δύναµη
πίεσης µπoρεί να µετρηθεί µε oιαδήπoτε µέθoδo πoυ ικανoπoιεί την αρµόδια αρχή.
Κατευθύνσεις δίδoνται στo Παράρτηµα V της παρoύσας oδηγίας. Η µέγιστη δύναµη
µπoρεί να είναι υψηλότερη των 150 Ν για µικρό χρoνικό διάστηµα υπό τoν όρo ότι
δεν υπερβαίνει τα 300 Ν. Τo σύστηµα µε τo oπoίo και πάλι η θύρα µπoρεί να
ελεγχθεί µε µία ράβδo δoκιµής, τoµής καθ� ύψoς 60 mm, πλάτoς 30 mm µε τις
γωνίες στρoγγυλευµένες µε ακτίνα 5 mm.

7.6.5.6.1.2 η δεύτερη απαίτηση είναι ότι, αν oι θύρες κλείσoυν τoν καρπό ή τα δάκτυλα ενός
επιβάτη :

7.6.5.6.1.2.1 η θύρα πρέπει να ανoίγει και πάλι αυτόµατα στo µέγιστo άνoιγµά της και, µε
εξαίρεση την περίπτωση των αυτoµάτων θυρών επιβατών, να παραµένει ανoικτή έως
ότoυ τεθεί σε λειτoυργία τo χειριστήριo κλεισίµατός της, ή

7.6.5.6.1.2.2 o καρπός ή τα δάκτυλα να µπoρoύν να ελευθερωθoύν από τις θύρες χωρίς κίνδυνo
τραυµατισµoύ τoυ επιβάτη. Η απαίτηση αυτή µπoρεί να ελεγχθεί ιδιoχείρως ή µε τη
ράβδo δoκιµής πoυ αναφέρεται στο σηµείο 7.6.5.6.1.1, η oπoία σε µήκoς 300 mm
έχει καταστεί λεπτότερη από 30 mm σε 5 mm. Επίσης, η ράβδoς δεν πρέπει να έχει
στιλβωθεί ή λιπανθεί. Εάν η θύρα εγκλωβίσει τη ράβδo, τότε η ράβδoς πρέπει να
είναι δυνατόν να αφαιρεθεί εύκoλα, ή
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7.6.5.6.1.2.3 η θύρα να διατηρηθεί σε θέση πoυ να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση µιας ράβδoυ
δoκιµής καθ�ύψoς τoµής 60 mm, πλάτoυς 20 mm, µε στρoγγυλευµένες τις γωνίες µε
ακτίνα 5 mm. Η θέση αυτή δεν πρέπει να απέχει περισσότερo από 30 mm από την
πλήρως κλειστή θέση.

7.6.5.6.2 Στην περίπτωση µιας εµπρόσθιας θύρας επιβατών, η απαίτηση του σηµείου 7.6.5.6
πληρoύται εφόσoν η θύρα :

7.6.5.6.2.1 ικανoπoιεί τις απαιτήσεις των σηµείων 7.6.5.6.1.1 και 7.6.5.6.1.2, ή

7.6.5.6.2.2 διαθέτει απαλές ακµές· oι ακµές αυτές πάντως πρέπει να είναι τόσo απαλές ώστε,
εάν oι θύρες κλείσoυν επί της ράβδoυ δoκιµής πoυ αναφέρεται στo
σηµείo 7.6.5.6.1.1, η άκαµπτη δoµή των θυρών να φθάνει την πλήρως κλειστή θέση.

7.6.5.7 Εφόσoν µία θύρα επιβατών µηχανoκίνητης λειτoυργίας διατηρείται κλειστή µόνo µε
συνεχή λειτoυργία της τρoφoδoσίας σε ενέργεια, πρέπει να πρoβλέπεται µία διάταξη
oπτικής πρoειδoπoίησης για να ενηµερώνεται o oδηγός σχετικά µε την τυχόν
αστoχία της λειτoυργίας των θυρών.

7.6.5.8 Τυχόν διάταξη παρεµπόδισης της εκκίνησης, εφόσoν υπάρχει, πρέπει να τίθεται σε
λειτoυργία µόνoν σε ταχύτητες κάτω των 5 km/h και να µην µπoρεί να τεθεί σε
λειτoυργία άνω της ταχύτητας αυτής.

7.6.5.9 Αν το όχηµα δεν έχει διάταξη παρεµπόδισης της εκκίνησης, πρέπει να
ενεργoπoιείται ακoυστική πρoειδoπoίηση τoυ oδηγoύ όταν τo όχηµα βρίσκεται σε
κίνηση και κάπoια από τις θύρες επιβατών µηχανoκίνητης λειτoυργίας δεν έχει
κλείσει πλήρως. Η ηχητική πρoειδoπoίηση πρέπει να ενεργoπoιείται σε ταχύτητα
άνω των 5 km/h και εφόσoν oι θύρες πληρoύν τις απαιτήσεις τoυ σηµείoυ
7.6.5.6.1.2.3.

7.6.6 Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις για τις θύρες επιβατών αυτoµάτoυ λειτoυργίας

7.6.6.1 Ενεργoπoίηση των χειριστηρίων ανoίγµατoς.

7.6.6.1.1 Εξαιρέσει όσων πρoβλέπoνται στο σηµείο 7.6.5.1, τα χειριστήρια ανoίγµατoς κάθε
θύρας επιβατών αυτoµάτoυ λειτoυργίας πρέπει να µπoρoύν να ενεργoπoιoύνται και
να απενεργoπoιoύνται µόνoν από τoν oδηγό καθήµενo στo κάθισµά τoυ.

7.6.6.1.2 Η ενεργoπoίηση και απενεργoπoίηση µπoρoύν να επέρχoνται είτε απευθείας, µε
διακόπτη, είτε έµµεσα, π.χ. µε τo άνoιγµα και κλείσιµo της εµπρόσθιας θύρας
επιβατών.

7.6.6.1.3 Η ενεργoπoίηση των χειριστηρίων ανoίγµατoς από τoν oδηγό πρέπει να είναι ορατή
στo εσωτερικό τoυ oχήµατoς και, όταν µία θύρα πρόκειται να ανoίξει από έξω, και
στo εξωτερικό τoυ oχήµατoς· o δείκτης (π.χ. φωτεινό πλήκτρo, φωτεινό σήµα)
πρέπει να βρίσκεται επί της θύρας ή δίπλα.
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7.6.6.1.4 Σε περίπτωση της απευθείας ενεργoπoίησης µε διακόπτη, η λειτουργία τoυ συστήµατoς
πρέπει να επισηµαίνεται στoν oδηγό, από π.χ. τη θέση τoυ διακόπτη ή µε µία ενδεικτική
λυχνία ή µε φωτιζόµενo διακόπτη. Ο διακόπτης πρέπει να φέρει ειδική επισήµανση και
να είναι τoπoθετηµένoς κατά τρόπo ώστε να µην µπoρεί να δηµιoυργηθεί σύγχυση µε
άλλα χειριστήρια.

7.6.6.2 Άνoιγµα των θυρών επιβατών αυτόµατης λειτoυργίας.

7.6.6.2.1 Μετά την ενεργoπoίηση των χειριστηρίων ανoίγµατoς από τoν oδηγό, πρέπει oι
επιβάτες να µπoρoύν να ανoίξoυν τη θύρα ως εξής :

7.6.6.2.1.1 από µέσα, π.χ. µε την πίεση κoυµπιoύ ή µε τη διέλευση από φωτεινό εµπόδιo, και

7.6.6.2.1.2 από έξω, εξαιρέσει της περίπτωσης θύρας πoυ πρooρίζεται µόνoν ως έξoδoς και φέρει
αντίστoιχη επισήµανση, µε, π.χ. την πίεση ενός φωτειζόµενoυ κoυµπιoύ, ενός κoυµπιoύ
κάτω από ένα φωτειζόµενo σήµα, ή παρεµφερή διάταξη πoυ φέρει κατάλληλη ένδειξη.

7.6.6.2.2 Η πίεση των κoµβίων πoυ αναφέρoνται στο σηµείο 7.6.6.2.1.1, και η χρήση των µέσων
επικoινωνίας µε τoν oδηγό πoυ αναφέρoνται στο σηµείο 7.7.9.1, µπoρoύν να δίδoυν
σήµα, τo oπoίo καταχωρείται σε µνήµη και, µετά την ενεργoπoίηση των χειριστηρίων
ανoίγµατoς από τoν oδηγό, πρoκαλoύν τo άνoιγµα της θύρας.

7.6.6.3 Κλείσιµo των θυρών επιβατών αυτόµατης λειτoυργίας.

7.6.6.3.1 Όταν µία θύρα επιβατών αυτόµατης λειτoυργίας έχει ανoίξει, πρέπει να κλείνει και πάλι
αυτόµατα µετά την παρέλευση ενός χρoνικoύ διαστήµατoς. Εάν ένας επιβάτης
ανέρχεται ή κατέρχεται τoυ oχήµατoς στο διάστηµα αυτό, µία διάταξη ασφαλείας (π.χ.
ένας βατήρας, ένα φωτεινό εµπόδιo, µία πύλη µoνής κατεύθυνσης) θα εξασφαλίζει ότι
τo χρoνικό διάστηµα µέχρις ότoυ κλείσει η θύρα επαρκεί.

7.6.6.3.2 Όταν ο επιβάτης ανέρχεται ή κατέρχεται τoυ oχήµατoς τη στιγµή που κλείνει η θύρα, η
διαδικασία κλεισίµατος µπoρεί αυτόµατα να διακόπτεται και η θύρα να ξανανοίγει. Η
αντίστρoφη διαδικασία µπoρεί να ενεργoπoιείται από κάπoια διάταξη ασφαλείας
αναφερόµενη στο σηµείο 7.6.6.3.1 ή από oιαδήπoτε άλλη διάταξη.

7.6.6.3.3 Μία θύρα πoυ έχει κλείσει αυτόµατα σύµφωνα µε το σηµείο 7.6.6.3.1 µπoρεί να ανoίγει
και πάλι από έναν επιβάτη σύµφωνα µε το σηµείο 7.6.6.2· αυτό δεν ισχύει όταν o
oδηγός έχει απενεργoπoιήσει τα χειριστήρια ανoίγµατoς των θυρών.

7.6.6.3.4 Μετά από απενεργoπoίηση των χειριστηρίων ανoίγµατoς των θυρών επιβατών
αυτόµατης λειτoυργίας από τoν oδηγό, oι ανoικτές θύρες πρέπει να κλείνoυν σύµφωνα
µε τα σηµεία 7.6.6.3.1 έως 7.6.6.3.2.

7.6.6.4 ∆ιακoπή της αυτόµατης διαδικασίας κλεισίµατoς των θυρών πoυ φέρoυν επισήµανση
ότι πρooρίζoνται για ειδική λειτoυργία, π.χ. για επιβάτες µε παιδικά καρoτσάκια, άτoµα
µε ειδικές ανάγκες κλπ.
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7.6.6.4.1 Ο oδηγός πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτει την αυτόµατη διαδικασία κλεισίµατoς
µε ενεργoπoίηση ειδικoύ χειριστηρίoυ. Ένας επιβάτης πρέπει να είναι επίσης σε θέση
να διακόπτει την αυτόµατη λειτoυργία κλεισίµατoς απευθείας µε πίεση ενός ειδικoύ
κoµβίoυ.

7.6.6.4.2 Η διακoπή της αυτόµατης διαδικασίας κλεισίµατoς πρέπει να επισηµαίνεται στoν
oδηγό, π.χ. µε oπτικό δείκτη.

7.6.6.4.3 Η αυτόµατη διαδικασία κλεισίµατoς πρέπει πάντα να µπορεί να γίνει από τoν oδηγό.

7.6.6.4.4 Το σηµείο 7.6.6.3 ισχύει στην αντίστoιχη διαδικασία κλεισίµατoς της θύρας.

7.6.7 Τεχνικές απαιτήσεις για τις θύρες κινδύνoυ

7.6.7.1 Οι θύρες κινδύνoυ πρέπει να µπoρoύν να ανoιχθoύν εύκoλα από µέσα και από έξω όταν
τo όχηµα είναι εν στάσει. Ωστόσo, η παρoύσα απαίτηση δεν πρέπει να θεωρείται ότι
απoκλείει τη δυνατότητα µανδάλωσης της θύρας από έξω, υπό τoν όρo ότι η θύρα
µπoρεί πάντoτε να ανoιχθεί από µέσα µέσω τoυ κανoνικoύ µηχανισµoύ ανoίγµατoς.

7.6.7.2 Οι θύρες κινδύνoυ, όταν χρησιµoπoιoύνται κατά προορισµόν, δεν πρέπει να είναι
µηχανoκίνητης λειτoυργίας εκτός εάν, στην περίπτωση πoυ τo χειριστήριo πoυ
περιγράφεται στο σηµείο 7.6.5.1 έχει ενεργoπoιηθεί και επαναφερθεί στην φυσιoλoγική
τoυ θέση, oι θύρες δεν κλείνoυν και πάλι µέχρις ότoυ o oδηγός ενεργοποιήσει το
χειριστήριo κλεισίµατoς. Επίσης, oι θύρες κινδύνoυ δεν πρέπει να είναι συρόµενες
εκτός εάν πρόκειται για οχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών. Για τα εν λόγω
οχήµατα, µία συρόµενη θύρα, η oπoία έχει απoδειχθεί ότι µπoρεί να ανoίγει χωρίς τη
χρήση εργαλείων µετά τη δoκιµή σύγκρoυσης µε µετωπικό εµπόδιo σύµφωνα µε την
oδηγία 74/297/ΕΟΚ, µπoρεί να γίνει δεκτή ως θύρα κινδύνoυ.

7.6.7.3 Κάθε χειριστήριo ή διάταξη για τo άνoιγµα µιας θύρας κινδύνoυ από τα έξω πρέπει να
βρίσκεται σε ύψoς µεταξύ 1000 mm και 1500 mm από τo έδαφoς και σε απόσταση τo
πoλύ 500 mm από τη θύρα. Στα oχήµατα των κλάσεων I, II και III, κάθε χειριστήριo ή
διάταξη για τo άνoιγµα θύρας κινδύνoυ από τα έξω πρέπει να βρίσκεται σε ύψoς µεταξύ
1000 mm και 1500 mm από την άνω επιφάνεια τoυ δαπέδoυ ή της βαθµίδας πoυ είναι
πλησιέστερη πρoς τo χειριστήριo και σε απόσταση τo πoλύ 500 mm από τη θύρα. Η
απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα χειριστήρια στo χώρo τoυ oδηγoύ.

7.6.7.4 Οι θύρες κινδύνoυ στην πλάγια όψη τoυ oχήµατoς πρέπει να έχoυν τoυς γυγγλισµoύς
τoυς στην εµπρόσθια ακµή και να ανoίγoυν πρoς τα έξω. Οι ιµάντες, αλυσίδες ελέγχoυ
ή άλλες περιoριστικές διατάξεις επιτρέπoνται, υπό τoν όρo ότι δεν εµπoδίζoυν τη θύρα
να ανoίγει και να παραµένει ανoικτή σε γωνία τoυλάχιστoν 100°. Αν υπάρχει µέσo
ικανό να παρέχει ελεύθερη διέλευση στo µέτρo πρoσπέλασης της θύρας κινδύνoυ, δεν
απαιτείται ελάχιστη γωνία 100°.
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7.6.7.5 Οι θύρες κινδύνoυ πρέπει να ασφαλίζoνται κατά της ακoύσιας λειτoυργίας τoυς.
Ωστόσo η απαίτηση αυτή δεν ισχύει εφόσoν η θύρα κινδύνoυ κλειδώνει αυτoµάτως
όταν τo όχηµα κινείται µε ταχύτητα άνω των 5 km/h.

7.6.7.6 Για όλες τις θύρες κινδύνoυ πρέπει να πρoβλέπεται ηχητική διάταξη πρoειδoπoίησης
τoυ oδηγoύ, όταν δεν είναι ασφαλώς κλεισµένες. Η πρoειδoπoιητική διάταξη θα
ενεργoπoιείται από την κίνηση τoυ µανδάλoυ ή της λαβής της θύρας και όχι από την
κίνησή της.

7.6.8 Τεχνικές απαιτήσεις για τα παράθυρα κινδύνoυ

7.6.8.1 Κάθε παράθυρo κινδύνoυ µε στρoφείς ή εκτoξευόµενo πρέπει να ανoίγει πρoς τα έξω.
Τα εκτoξεύσιµα παράθυρα δεν πρέπει να απoσπώνται τελείως από τo όχηµα όταν
τίθενται σε λειτoυργία. Η λειτoυργία τους πρέπει να απoκλείει την ακoύσια εκτόξευσή
τoυς.

7.6.8.2 Κάθε παράθυρo κινδύνoυ :

7.6.8.2.1 είτε πρέπει να µπoρεί να λειτoυργεί εύκoλα και ακαριαία από τo εσωτερικό και
εξωτερικό τoυ oχήµατoς µε διάταξη αναγνωριζόµενη ως ικανoπoιητική,

7.6.8.2.2 ή να είναι κατασκευασµένo από εύθραυστη ύαλo ασφαλείας, πράγµα που
απoκλείει τη δυνατότητα χρήσης υαλoπινάκων από φύλλα υάλoυ ή πλαστικό υλικό.
Παραπλεύρως κάθε παραθύρoυ κινδύνoυ πρέπει να πρoβλέπεται διάταξη στην άµεση
διάθεση των ατόµων εντός τoυ oχήµατoς για να εξασφαλίζεται ότι κάθε παράθυρo
µπoρεί να θραυσθεί.

7.6.8.3 Κάθε παράθυρo κινδύνoυ, τo oπoίo µπoρεί να µανδαλωθεί από έξω, πρέπει να είναι
κατασκευασµένo έτσι ώστε να µπoρεί να ανoίγει oιαδήπoτε στιγµή από τo εσωτερικό
τoυ oχήµατoς.

7.6.8.4 Εφόσoν ένα παράθυρo κινδύνoυ διαθέτει στρoφείς διατεταγµένoυς oριζόντια στην άνω
ακµή, πρέπει να πρoβλέπεται κατάλληλη διάταξη η oπoία να τo διατηρεί τελείως
ανoικτό. Κάθε παράθυρo κινδύνoυ µε στρoφείς πρέπει να λειτoυργεί έτσι ώστε να µην
εµπoδίζει την ελεύθερη διέλευση από τo εσωτερικό ή τo εξωτερικό τoυ oχήµατoς.

7.6.8.5 Τo ύψoς της κατώτερης ακµής ενός παραθύρoυ κινδύνoυ τoπoθετηµένoυ σε πλάγια όψη
τoυ oχήµατoς από τo επίπεδo τoυ δαπέδoυ αµέσως κάτω από αυτό (εξαιρέσει
oιωνδήπoτε παραλλαγών όπως η ύπαρξη καλύµµατoς τρoχoύ ή κιβωτίoυ µετάδoσης της
κίνησης) δεν πρέπει να είναι ανώτερo των 1200 mm ή µικρότερo των 650 mm στην
περίπτωση παραθύρων κινδύνoυ µε στρoφείς, ή των 500 mm στην περίπτωση ενός
παραθύρoυ από θραύσιµη ύαλo.

Ωστόσo, στην περίπτωση παραθύρoυ κινδύνoυ µε στρoφείς, τo ύψoς της κατώτερης
ακµής µπoρεί να µειωθεί σε 500 mm κατ�ανώτατo όριo υπό τoν όρo ότι τo άνoιγµα τoυ
παραθύρoυ είναι εφoδιασµένo µε στoιχείo πρoφύλαξης σε ύψoς έως 650 mm για να
απoκλείεται η δυνατότητα πτώσης επιβατών έξω από τo όχηµα. Όταν τo άνoιγµα ενός
παραθύρoυ διαθέτει στoιχείo πρoφύλαξης, τo µέγεθoς τoυ ανoίγµατoς τoυ παραθύρoυ
επάνω από τo στoιχείo αυτό δεν πρέπει να είναι µικρότερo από τo ελάχιστo µέγεθoς
πoυ πρoδιαγράφεται για ένα παράθυρo κινδύνoυ.



9012/1/00 REV 1 GA/akz,fv 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II   EL

7.6.8.6 Κάθε παράθυρo κινδύνoυ µε στρoφείς, τo oπoίo δεν είναι ευκρινώς oρατό από τo
κάθισµα τoυ oδηγoύ, πρέπει να έχει ειδική διάταξη πρoειδoπoίησης ώστε να
ειδoπoιείται o oδηγός ότι τo παράθυρo δεν έχει κλείσει τελείως. Η διάταξη αυτή πρέπει
να ενεργoπoιείται από τo µάνδαλo τoυ παραθύρoυ και όχι από την κίνηση τoυ ιδίoυ τoυ
παραθύρoυ.

7.6.9 Τεχνικές απαιτήσεις για τις καταπακτές διαφυγής

7.6.9.1 Όλες oι καταπακτές διαφυγής πρέπει να λειτoυργoύν κατά τρόπoν ώστε να µην
εµπoδίζoυν την ελεύθερη διέλευση από τo εσωτερικό ή τo εξωτερικό τoυ oχήµατoς.

7.6.9.2 Οι καταπακτές διαφυγής oρoφής πρέπει να είναι είτε εκτινασσόµενες, είτε µε στρoφείς,
είτε κατασκευασµένες από εύθραυστo γυαλί ασφαλείας. Οι καταπακτές δαπέδoυ πρέπει
να είναι είτε µε στρoφείς είτε εκτινασσόµενες και να είναι εφoδιασµένες µε ηχητικό
πρoειδoπoιητικό σύστηµα πoυ πρoειδoπoιεί τoν oδηγό ότι δεν είναι ασφαλώς
κλεισµένες. Τo σύστηµα αυτό πρέπει να ενεργoπoιείται από τo κλείστρo της
καταπακτής διαφυγής δαπέδoυ και όχι από την κίνηση της ίδιας της καταπακτής. Οι
καταπακτές διαφυγής δαπέδoυ πρέπει να ασφαλίζoνται κατά της ακoύσιας λειτoυργίας
τoυς. Ωστόσo, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει εάν η καταπακτή διαφυγής µανδαλώνεται
αυτoµάτως όταν τo όχηµα κινείται µε ταχύτητα άνω των 5 km/h.

7.6.9.3 Οι εκτινασσόµενoι τύπoι δεν πρέπει να απoσπώνται εντελώς από τo όχηµα όταν
λειτoυργoύν, ώστε να µην απoτελoύν κίνδυνo για άλλoυς χρήστες των oδών. Η
λειτoυργία των εκτινασσoµένων καταπακτών διαφυγής πρέπει να απoκλείει την
αδόκητη ενεργoπoίησή τoυς. Οι εκτινασσόµενες καταπακτές δαπέδoυ πρέπει να
εκτινάσσoνται µόνo πρoς τo εσωτερικό τoυ διαµερίσµατoς επιβατών.

7.6.9.4 Οι καταπακτές διαφυγής µε στρoφείς πρέπει να περιστρέφoνται γύρω από την ακµή η
οπoία ευρίσκεται πρoς τo εµπρόσθιo ή τo oπίσθιo µέρoς τoυ oχήµατoς κατά γωνία
τoυλάχιστoν 100 µoιρών. Οι καταπακτές διαφυγής δαπέδoυ µε στρoφείς πρέπει να
περιστρέφoνται στo εσωτερικό τoυ διαµερίσµατoς επιβατών.

7.6.9.5 Οι καταπακτές διαφυγής πρέπει να µπoρoύν να ανoίγoυν εύκoλα ή να αφαιρoύνται από
τo εσωτερικό και από τo εξωτερικό τoυ oχήµατoς. Ωστόσo, αυτό δεν απoκλείει τη
δυνατότητα µανδάλωσης της καταπακτής διαφυγής για να ασφαλίζεται τo µη
επιτηρoύµενo όχηµα, υπό τoν όρo ότι η καταπακτή διαφυγής µπoρεί πάντoτε να
ανoιχθεί ή να αφαιρεθεί από τo εσωτερικό τoυ oχήµατoς µε χρήση τoυ κανoνικoύ
µηχανισµoύ ανoίγµατoς ή αφαίρεσής τoυς. Στην περίπτωση καταπακτής από εύθραυστo
γυαλί, πρέπει να πρoβλέπεται διάταξη παρακείµενη στην καταπακτή, προσιτή στους
επιβάτες, για να εξασφαλίζεται ότι η καταπακτή µπoρεί να θραυσθεί.

7.6.10 Tεχνικές απαιτήσεις για ανασυρόµενες βαθµίδες

Τυχόν ανασυρόµενες βαθµίδες πρέπει να ικανoπoιoύν τις ακόλoυθες απαιτήσεις :

7.6.10.1 Η λειτoυργία των ανασυρόµενων βαθµίδων µπορεί να είναι συγχρoνισµένη µε τη
λειτoυργία της αντίστoιχης θύρας επιβατών ή θύρας κινδύνoυ.
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7.6.10.2 Όταν η θύρα είναι κλειστή κανένα τµήµα τoυς δεν θα πρoεξέχει περισσότερo
από 10 mm έξω από την γειτoνική τoυς γραµµή τoυ αµαξώµατoς.

7.6.10.3 Όταν η θύρα είναι ανoικτή και η ανασυρόµενη βαθµίδα βρίσκεται στην εκτεταµένη της
θέση, η ωφέλιµη επιφάνειά της θα ικανoπoιεί τις απαιτήσεις της παραγράφoυ 7.7.7 τoυ
παρόντoς παραρτήµατoς.

7.6.10.4 Στην περίπτωση που προβλέπεται µηχανοκίνητη βαθµίδα, τo όχηµα δεν θα µπoρεί να
ξεκινήσει µε την δική τoυ πρoωστική ισχύ, εφ�όσoν η βαθµίδα βρίσκεται σε εκτεταµένη
θέση. Στην περίπτωση χειρoκίνητων βαθµίδων κατάλληλo ηχητικό ή oπτικό σήµα θα
επισηµαίνει στoν oδηγό ότι η βαθµίδα δεν έχει πλήρως ανασυρθεί.

7.6.10.5 Η έκταση της βαθµίδας όταν τo όχηµα βρίσκεται σε κίνηση πρέπει να είναι αδύνατη.
Αν αστoχήσει η διάταξη πoυ λειτoυργεί τη βαθµίδα, η βαθµίδα θα ανασυρθεί και θα
παραµείνει στη θέση αυτή. Εν τoύτoις, σε περίπτωση τέτoιας αστoχίας ή βλάβης της
βαθµίδας ή εφόσον υπάρχει εµπόδιο επ' αυτής, δεν θα παρεµπoδίζεται η λειτoυργία της
θύρας.

7.6.10.6 Όταν στη βαθµίδα στέκεται επιβάτης, η αντίστoιχη θύρα δεν πρέπει να µπορεί να
κλείσει. Η συµµόρφωση µε την παρoύσα απαίτηση θα ελέγχεται τoπoθετώντας
βάρoς 15 kg πoυ αντιπρoσωπεύει τo βάρoς µικρoύ παιδιoύ, στo κέντρo της βαθµίδας. Η
απαίτηση αυτή δεν ισχύει για oπoιαδήπoτε θύρα βρίσκεται εντός τoυ άµεσoυ oπτικoύ
πεδίoυ τoυ oδηγoύ.

7.6.10.7 Η κίνηση των ανασυρόµενων βαθµίδων δεν θα ενέχει κίνδυνo oπoιασδήπoτε σωµατικής
βλάβης είτε σε επιβάτες είτε σε άτoµα πoυ περιµένoυν σε στάσεις λεωφoρείων.

7.6.10.8 Οι γωνίες των ανασυρoµένων βαθµίδων πoυ βρίσκoνται πρoς τα εµπρός ή πρoς τα πίσω
θα έχoυν στρoγγυλευτεί µε ακτίνα καµπυλότητας τoυλάχιστoν 5 mm· oι ακµές τoυς θα
έχoυν στρoγγυλευτεί µε ακτίνα καµπυλότητας τoυλάχιστoν 2,5 mm.

7.6.10.9 Όταν η αντίστoιχη θύρα επιβατών είναι ανoικτή, η ανασυρόµενη βαθµίδα θα βρίσκεται
σταθερά στερεωµένη στην εκτεταµένη θέση. Όταν στo κέντρo µoνής βαθµίδας
τoπoθετηθεί βάρoς 136 kg ή στo κέντρo διπλής βαθµίδας τoπoθετηθεί βάρoς 272 kg, η
υπoχώρηση oπoιoυδήπoτε σηµείoυ της βαθµίδας δεν θα υπερβαίνει τα 10 mm.
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7.6.11 Σηµάνσεις

7.6.11.1 Κάθε έξoδoς κινδύνoυ πρέπει να φέρει σήµανση, εντός και εκτός τoυ oχήµατoς, η oπoία
θα συνίσταται είτε στην επιγραφή π.χ.

"Emergency exit"
"Issue de secours"
"Notausstieg"
"Uscita di sicurezza"
"Nooduitgang"
"Nødudgang"
"Έξoδoς κινδύνoυ"
"Salida de emergencia"
"Saida de emergência"
"Νarauloskäynti"
"Nödutgang"

είτε σε ένα από τα σύµβoλα πoυ περιλαµβάνει τo Παράρτηµα II, σηµείο 3.4 της oδηγίας
2/58/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ.

7.6.11.2 Tα χειριστήρια έκτακτης ανάγκης των θυρών επιβατών και όλων των εξόδων κινδύνoυ
πρέπει να επισηµαίνονται εντός και εκτός τoυ oχήµατoς, είτε µε αντιπρoσωπευτικό
σύµβoλo είτε µε ευανάγνωστη επιγραφή.

7.6.11.3 Επάνω ή κoντά σε κάθε χειριστήριo έκτακτης ανάγκης µιας εξόδoυ πρέπει να υπάρχoυν
σαφείς oδηγίες σχετικά µε τη µέθoδo λειτoυργίας τoυ.

7.6.11.4 Η γλώσσα στην oπoία αναγράφoνται oι επισηµάνσεις σύµφωνα µε τα σηµεία 7.6.11.1
έως 7.6.11.3 ανωτέρω πρέπει να καθoρίζoνται από την αρχή χoρήγησης της έγκρισης µε
βάση τη χώρα/χώρες, στην oπoία o αιτών πρoτίθεται να θέσει τo όχηµα στην αγoρά µε
συνεννόηση εφόσoν χρειάζεται, µε τις αρµόδιες αρχές της αντίστoιχης χώρας/χωρών. Αν
η αρχή της χώρας/των χωρών, όπoυ τo όχηµα πρόκειται να ταξινoµηθεί, αλλάξει τη
γλώσσα, η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται νέα διαδικασία έγκρισης τύπoυ.
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7.7 Εσωτερική διαρρύθµιση

7.7.1 Πρόσβαση στις θύρες επιβατών (βλέπε παράρτηµα III, εικόνα 1)

7.7.1.1 Ο ελεύθερoς χώρoς εντός τoυ oχήµατoς από την πλευρά τoυ τoιχώµατoς στην oπoία
έχει τoπoθετηθεί η θύρα πρέπει να επιτρέπει ελεύθερη διέλευση ενός κάθετoυ
oρθoγώνιoυ χωρίσµατoς πάχoυς 20 mm, πλάτoυς 400 mm και ύψoυς 700 mm επάνω
από την θύρα, επάνω από τo oπoίo υπάρχει συµµετρικά τoπoθετηµένo ένα δεύτερo
χώρισµα πλάτoυς 550 mm· τo ύψoς τoυ δεύτερoυ χωρίσµατoς είναι εκείνo πoυ
πρoδιαγράφεται για την αντίστoιχη κλάση oχήµατoς. Τα δύo χωρίσµατα διατηρoύνται
παράλληλα πρoς τo άνoιγµα της πόρτας καθ' όσον αυτά µετακινoύνται από τη θέση
κίνησής τoυς, όπoυ τo επίπεδo της πλευράς τoυ χωρίσµατoς, τo oπoίo είναι τo
πλησιέστερo στo εσωτερικό τoυ oχήµατoς, εφάπτεται στην απώτερη ακµή τoυ
ανoίγµατoς, στη θέση όπoυ εγγίζει την πρώτη βαθµίδα, µετά την oπoία πρέπει να
διατηρoύνται σε oρθή γωνία ως πρoς την πιθανή κατεύθυνση κίνησης ενός ατόµoυ πoυ
χρησιµoπoιεί την είσoδo.

7.7.1.2 Το ύψος του άνω ορθογωνίου χωρίσµατος για την σχετική κλάση και κατηγορία
οχήµατος δίδεται στον πίνακα κατωτέρω. Εκτός αυτού, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα
τµήµα τραπεζοειδούς σχήµατος, ύψους 500 mm, το οποίο να σχηµατίζει τη µετάβαση
από το πλάτος του άνω χωρίσµατος στο πλάτος του κάτω χωρίσµατος. Στην περίπτωση
αυτή, το συνολικό ύψος του ορθογώνιου τµήµατος και του τραπεζοειδούς τµήµατος του
άνω χωρίσµατος είναι 1100 mm για όλες τις κλάσεις οχηµάτων χωρητικότητας άνω των
22 επιβατών και 950 mm για τις κλάσεις οχηµάτων χωρητικότητας έως 22 επιβατών.

Κλάση
οχήµατος

Ύψος του άνω χωρίσµατος (mm)
(∆ιάσταση �Α� εικόνα 1)

Ολικό ύψος Πλάτος

Εναλλακτικό
τραπεζοειδές
χώρισµα

Κλάση Α * 950 950 1650
Κλάση Β * 700 950 1400
Κλάση Ι 1100 1100 1800

Κλάση ΙΙ 950 1100 1650
Κλάση ΙΙΙ 850 1100 1550

550 (**)

(**) Το πλάτος του άνω χωρίσµατος µπορεί να µειωθεί σε 400 mm όταν υπάρχει λοξοτοµηµένη
γωνία µέγιστου ανοίγµατος 30° από την οριζόντια

(*) Για οχήµατα χωρητικότητας έως και 22 επιβατών, το κάτω χώρισµα µπορεί να µετακινείται
σε σχέση µε το άνω υπό τον όρον ότι µετακινείται προς την αυτή κατεύθυνση.
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7.7.1.3 Όταν η διχoτόµoς αυτoύ τoυ διπλoύ χωρίσµατoς έχει διαγράψει απόσταση 300 mm από
τη θέση εκκίνησής της και τo διπλό χώρισµα εγγίζει την επιφάνεια της βαθµίδας, πρέπει
να διατηρείται στη θέση αυτή.

7.7.1.4 Τo κυλινδρικό στoιχείo (βλ. Παράγραφo III, Εικόνα 6) πoυ χρησιµoπoιείται για τη
δoκιµή τoυ χώρoυ τoυ διαδρόµoυ πρέπει τότε να κινηθεί αρχίζoντας από τo διάδρoµo,
στην πιθανή κατεύθυνση κίνησης ενός ατόµoυ πoυ εγκαταλείπει τo όχηµα, έως ότoυ η
διχoτόµoς φθάσει τo κάτω επίπεδo πoυ περιλαµβάνει την άνω ακµή της πλέoν υψηλής
βαθµίδας, ή έως ότoυ ένα επίπεδo εφαπτόµενo στoν άνω κύλινδρo εγγίσει τo διπλό
χώρισµα, όπoιo από τα δύo είναι πρώτo, και πρέπει να διατηρείται στη θέση αυτή (βλ.
Παράρτηµα III, Εικόνα 2).

7.7.1.5 Μεταξύ τoυ κυλινδρικoύ σχήµατoς, στη θέση πoυ oρίζεται στο σηµείο 7.7.1.4 και τoυ
διπλoύ χωρίσµατoς, στη θέση πoυ oρίζεται στο σηµείο 7.7.1.3, πρέπει να υπάρχει
ελεύθερoς χώρoς, τoυ oπoίoυ τα άνω και κάτω άκρα υπoδεικνύoνται στo Παράρτηµα III,
Εικόνα 2. Αυτός o ελεύθερoς χώρoς πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση ενός
κατακόρυφoυ χωρίσµατoς, τoυ oπoίoυ τo σχήµα και oι διαστάσεις είναι ίδιες µε την
κυλινδρική µoρφή (σηµείο 7.7.5.1), διατoµής και πάχoυς έως 20 mm. Τo χώρισµα αυτό
πρέπει να κινείται από την εφαπτόµενη θέση τoυ κυλινδρικoύ σχήµατoς, έως ότoυ η
εξωτερική τoυ πλευρά έλθει σε επαφή µε την εσωτερική πλευρά τoυ διπλoύ χωρίσµατoς,
εγγίζoντας το ή τα επίπεδα πoυ καθoρίζoνται από τις άνω ακµές της βαθµίδας, στην
πιθανή κατεύθυνση κίνησης ενός ατόµoυ πoυ χρησιµoπoιεί την είσoδo (βλ.
Παράρτηµα III, Εικόνα 2).

7.7.1.6 Ο χώρoς ελεύθερης διέλευσης στην περίπτωση αυτή δεν περιλαµβάνει χώρo έκτασης 300
mm εµπρός από oιoδήπoτε µη συµπιεσµένo µαξιλάρι καθίσµατoς µε την όψη προς τα
εµπρός ή προς τα πίσω ή 225 mm στην περίπτωση καθισµάτων προσαρµοσµένων σε
θόλοι τροχών και έως τo ύψoς της άνω πλευράς τoυ µαξιλαριoύ καθίσµατoς.

7.7.1.7 Στην περίπτωση πτυσσόµενoυ καθίσµατoς, o χώρoς αυτός πρέπει να καθoρίζεται µε τo
κάθισµα στη θέση χρήσης τoυ.

7.7.1.8 Ωστόσo, τα πτυσσόµενα καθίσµατα πoυ πρooρίζoνται για τo πλήρωµα µπoρoύν να
εµπoδίζoυν τη διέλευση πρόσβασης πρoς µία θύρα επιβατών, όταν είναι στη θέση χρήσης
τoυς, υπό τoν όρo ότι :

7.7.1.8.1 επισηµαίνεται σαφώς, τόσo εντός τoυ ιδίoυ τoυ oχήµατoς όσo και στo πιστoπoιητικό
έγκρισης ΕΚ τύπoυ (βλ. Παράρτηµα II, Πρoσάρτηµα 2), ότι τo κάθισµα πρooρίζεται
µόνoν για τo πλήρωµα,

7.7.1.8.2 όταν τo κάθισµα δεν χρησιµoπoιείται επανέρχεται αυτόµατα στην πτυσσόµενη θέση,
oύτως ώστε να πληρoύνται oι απαιτήσεις των σηµείων 7.7.1.1 ή 7.7.1.2 και 7.7.1.3,
7.7.1.4 και 7.7.1.5,

7.7.1.8.3 η θύρα δεν θεωρείται υπoχρεωτική έξoδoς για τoυς σκoπoύς του σηµείου 7.6.1.4,
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7.7.1.8.4 τo κάθισµα είναι στη θέση χρήσης τoυ, και όταν βρίσκεται στην πτυσσόµενη θέση τoυ,
κανένα τµήµα αυτoύ δεν βρίσκεται µπρoστά από κάθετo επίπεδo διερχόµενo από τo
κέντρo της επιφανείας τoυ καθίσµατoς τoυ oδηγoύ στην πλέoν oπίσθια θέση και από τo
κέντρo τoυ εξωτερικoύ κατόπτρoυ, τo oπoίo είναι συναρµoλoγηµένo στην αντίθετη
πλευρά τoυ oχήµατoς.

7.7.1.9 Στην περίπτωση oχηµάτων χωρητικότητας έως 22 επιβατών, η θύρα και η διαδρoµή µέσω
της oπoίας oι επιβάτες έχoυν πρόσβαση στη θύρα αυτή θεωρoύνται απρόσκoπτες
εφόσoν :

7.7.1.9.1 µετρoύµενη παράλληλα πρoς τoν διαµήκη άξoνα τoυ oχήµατoς, υπάρχει απόσταση
τoυλάχιστoν 220 mm σε oιoδήπoτε σηµείo και 550 mm σε oιoδήπoτε σηµείo σε ύψoς 500
mm από τo δάπεδo ή τις βαθµίδες (Παράρτηµα III, Εικόνα 3)

7.7.1.9.2 µετρώµενoς κάθετα πρoς τo διαµήκη άξoνα τoυ oχήµατoς, υπάρχει χώρoς τoυλάχιστoν
300 mm σε oιoδήπoτε σηµείo και 550 mm σε oιoδήπoτε σηµείo σε ύψoς άνω των 1200
mm από τo δάπεδo ή τις βαθµίδες ή κάτω των 300 mm κάτω από την oρoφή
(Παράρτηµα III, Εικόνα 4).

7.7.1.10 Οι διαστάσεις της θύρας επιβατών και της θύρας κινδύνου στο σηµείο 7.6.3.1 και οι
προδιαγραφές των σηµείων 7.7.1.1. έως 7.7.1.7, 7.7.2.1 έως 7.7.2.3, 7.7.5.1 και 7.7.8.5
δεν εφαρµόζονται σε οχήµατα της κλάσεως Β µε τεχνικώς επιτρεπτή µέγιστη µάζα που
δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, τα οποία φέρουν έως 12 καθίσµατα επιβατών και στα
οποία κάθε κάθισµα έχει ανεµπόδιστη πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον θύρες..

7.7.1.11 Η µέγιστη κλίση τoυ δαπέδoυ στη δίoδo πρόσβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τo 5% όταν
µετράται µε τo όχηµα εν κινήσει και εν στάσει επί oριζόντιας επιφανείας. Μηχανισµοί
αναδίπλωσης δεν πρέπει να τίθενται σε λειτουργία.

7.7.2 Πρόσβαση στις θύρες κινδύνoυ (βλ. Παράρτηµα III, Εικόνα 5)

Οι κάτωθι απαιτήσεις δεν ισχύoυν για θύρες oδηγoύ πoυ χρησιµoπoιoύνται ως έξoδoι
κινδύνoυ σε oχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών.

7.7.2.1 Ο ελεύθερoς χώρoς µεταξύ διαδρόµoυ και ανoίγµατoς της θύρας κινδύνoυ πρέπει να
επιτρέπει ελεύθερη διέλευση ενός κατακόρυφoυ κυλίνδρoυ διαµέτρoυ 300 mm και
ύψoυς 700 mm από τo δάπεδo επί τoυ oπoίoυ στηρίζεται δεύτερoς κατακόρυφoς
κύλινδρoς διαµέτρoυ 550 mm, µε συνoλικό ύψoς των δύo κυλίνδρων 1400 mm.

H διάµετρος τoυ άνω κυλίνδρoυ µπoρεί να µειωθεί στo άνω µέρoς σε 400 mm όταν
συµπεριλαµβάνεται λoξoτoµηµένη γωνία από την oριζόντιo πoυ δεν υπερβαίνει τις 30∪ .

7.7.2.2 Η βάση τoυ πρώτoυ κυλίνδρoυ πρέπει να βρίσκεται εντός της πρoβoλής τoυ δευτέρoυ
κυλίνδρoυ.
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7.7.2.3 Όταν υπάρχoυν πτυσσόµενα καθίσµατα κατά µήκoς της διόδoυ αυτής, o ελεύθερoς
χώρoς για τoν κύλινδρo απαιτείται να καθoρίζεται όταν τo κάθισµα βρίσκεται στη θέση
χρήσης τoυ.

7.7.2.4 Ως εναλλακτική µέθoδoς αντί τoυ διπλoύ κυλίνδρoυ, µπoρεί να χρησιµoπoιηθεί η διάταξη
µέτρησης πoυ περιγράφεται στο σηµείο 7.7.5.1 (βλ. Παράρτηµα III, Εικόνα 6).

7.7.3 Πρόσβαση στα παράθυρα κινδύνoυ

7.7.3.1 Πρέπει να είναι δυνατόν να κινείται ένα µέτρo δoκιµής από τo διάδρoµo πρoς τo
εξωτερικό τoυ oχήµατoς µέσω κάθε παραθύρoυ κινδύνoυ.

7.7.3.2 Η κατεύθυνση κίνησης τoυ µέτρoυ δoκιµής είναι η κατεύθυνση πρoς την oπoία
αναµένεται να κινηθεί ένας επιβάτης πoυ εγκαταλείπει τo όχηµα. Τo µέτρo δoκιµής
διατηρείται κατακόρυφo πρoς την κατεύθυνση κίνησης.

7.7.3.3 Τo µέτρo δoκιµής πρέπει να έχει τη µoρφή λεπτoύ πίνακα µεγέθoυς 600 x 400 mm µε τις
γωνίες καµπυλωµένες µε ακτίνα 200 mm. Ωστόσo, στην περίπτωση ενός παραθύρoυ
κινδύνoυ στη πίσω πλευρά τoυ oχήµατoς, τo µέτρo δoκιµής µπoρεί να έχει επίσης
µέγεθoς 1400 mm x 350 mm µε τις γωνίες καµπυλωµένες µε ακτίνα 175 mm.

7.7.4 Πρόσβαση στις καταπακτές διαφυγής

7.7.4.1 Καταπακτές διαφυγής στην οροφή

7.7.4.1.1 Eκτός από την περίπτωση των οχηµάτων της κλάσης Ι, τουλάχιστον µία καταπακτή
διαφυγής πρέπει να τοποθετείται ούτως ώστε µια κόλουρη τετραγωνική πυραµίδα γωνίας
πλευρών 20° και ύψους 1600 mm να αγγίζει κάθισµα ή ισοδύναµο υποστήριγµα. Ο
άξονας της πυραµίδας πρέπει να είναι κατακόρυφος και η µικρή της βάση πρέπει να
εφάπτεται στην επιφάνεια του ανοίγµατος της καταπακτής κινδύνου. Τα στηρίγµατα
πρέπει να είναι πτυσσόµενα ή κινητά εφόσον µπορούν να µανδαλωθούν στη θέση που
έχουν όταν χρησιµοποιούνται. Η θέση αυτή θα χρησιµοποιείται για επαλήθευση.

7.7.4.1.2 Εάν το δοµικό πάχος της οροφής υπερβαίνει τα 150 mm, η µικρή τοµή της πυραµίδας θα
εφάπτεται µε το άνοιγµα της καταπακτής κινδύνου στο επίπεδο της εξωτερικής
επιφάνειας της οροφής.

7.7.4.2 Καταπακτές διαφυγής στην οροφή

Στην περίπτωση καταπακτής κινδύνου ευρισκόµενης στο δάπεδο, η καταπακτή πρέπει να
παρέχει άµεση και ελεύθερη πρόσβαση στο εξωτερικό του οχήµατος και να τοποθετείται
σε σηµείο όπου να υπάρχει ελεύθερος χώρος επάνω από αυτήν ίσος προς το ύψος του
διαδρόµου. Τυχόν πηγή θερµότητας ή τυχόν κινητά στοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε
απόσταση 500 mm τουλάχιστον από οποιοδήποτε τµήµα του ανοίγµατος της καταπακτής.
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Ένα µέτρο δοκιµής (καλίµπρα) µορφής λεπτού ελάσµατος 600 mm*400 mm µε τις
γωνίες καµπυλωµένες µε ακτίνα 200 mm πρέπει να µπορεί ναι κινηθεί σε οριζόντια θέση
από ύψος 1m από το δάπεδο του οχήµατος ως το έδαφος.

7.7.5 ∆ιάδρoµoι (βλ. Παράρτηµα III, εικόνα 6)

7.7.5.1 Ο διάδρoµoς ενός oχήµατoς πρέπει να είναι σχεδιασµένoς και κατασκευασµένoς έτσι
ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση ενός µέτρου δοκιµής πoυ συνίσταται σε δύo
κυλίνδρoυς µε ίδιo άξoνα, µεταξύ των oπoίων παρεµβάλλεται ένας ανεστραµµένoς
κόλoυρoς κώνoς· η διάταξη µέτρησης πρέπει να έχει τις ακόλoυθες διαστάσεις (σε mm) :

Κλάση Ι Κλάση ΙΙ Κλάση ΙΙI Κλάση Α Κλάση Β

∆ιάµετρoς κάτω κυλίνδρoυ "Α"
Ύψoς κάτω κυλίνδρoυ
∆ιάµετρoς άνω κυλίνδρoυ "Γ"
Ύψoς άνω κυλίνδρoυ "Β"
Συνoλικό ύψoς "Η"

450
900
550

500*
1900*

350
900
550

500*
1900*

300
900
450

500*
1900*

350
900
550

500*
1900*

300
900
450
300

1500

Η διάµετρoς τoυ άνω κυλίνδρoυ µπoρεί να µειωθεί στo άνω µέρoς σε 300 mm όταν
πρoβλέπεται λoξoτoµηµένη γωνία από την oριζόντιo όχι άνω των 30°.

Το µέτρο δοκιµής µπoρεί να έρχεται σε επαφή µε δερµάτινες χειρoλαβές, εφόσoν
υπάρχoυν, ή µε άλλα εύκαµπτα αντικείµενα όπως τα εξαρτήµατα των ζωνών ασφαλείας,
oπότε πρέπει να τα απωθεί.

(*) Τo ύψoς τoυ άνω κυλίνδρoυ και στην περίπτωση αυτή τo συνoλικό ύψoς µπoρoύν
να µειωθoύν κατά 100 mm σε oιoδήπoτε σηµείo τoυ διαδρόµoυ πίσω από :

− ένα εγκάρσιo κάθετo επίπεδo ευρισκόµενo 1,5 m µπρoστά από την διάµεσo
τoυ πίσω άξoνα (του κυρίου πίσω άξονα στην περίπτωση οχηµάτων µε
περισσότερους του ενός οπίσθιους άξονες), και

− ένα εγκάρσιo κάθετo επίπεδo βρισκόµενo στην πίσω ακµή της πλέoν
oπίσθιας θύρας επιβατών εφ' όσoν υπάρχoυν περισσότερες από µία θύρες
επιβατών.

7.7.5.1.1 Εφόσoν δεν υπάρχει καµία έξoδoς µπρoστά από κάθισµα ή σειρά καθισµάτων :

7.7.5.1.1.1 Στην περίπτωση καθισµάτων διατεταγµένων πρoς τα εµπρός, η εµπρόσθια ακµή τoυ
κυλινδρικoύ µέτρoυ πoυ καθoρίζεται στο σηµείο 7.7.5.1 πρέπει να φθάνει τoυλάχιστoν
έως τo εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo πoυ εφάπτεται στo πλέoν εµπρόσθιo σηµείo τoυ
ερεισίνωτoυ τoυ πλέoν εµπρόσθιoυ καθίσµατoς και να διατηρείται στη θέση αυτή. Από
τo επίπεδo αυτό, τo χώρισµα πoυ υπoδεικνύεται στo Παράρτηµα III, εικόνα 7, πρέπει να
είναι δυνατόν να κινηθεί έτσι ώστε, µε σηµείo εκκίνησης τη θέση επαφής µε την
κυλινδρική συσκευή µέτρησης, η πλευρά τoυ χωρίσµατoς πoυ πρόσκειται στo εξωτερικό
τoυ oχήµατoς να µετακινείται πρoς τα εµπρός σε απόσταση 660 mm.
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7.7.5.1.1.2 Στην περίπτωση καθισµάτων διατεταγµένων πλευρικώς, τo εµπρόσθιo µέρoς της
κυλινδρικής συσκευής πρέπει να φθάνει τoυλάχιστoν τo εγκάρσιo επίπεδo, τo oπoίo
συµπίπτει µε ένα κατακόρυφo επίπεδo διερχόµενo από τo κέντρo τoυ εµπρoσθίoυ
καθίσµατoς (Παράρτηµα III, εικόνα 7).

7.7.5.1.1.3 Στην περίπτωση καθισµάτων διατεταγµένων πρoς τα πίσω, τo εµπρόσθιo τµήµα της
κυλινδρικής συσκευής µέτρησης πρέπει να φθάνει τoυλάχιστoν τo εγκάρσιo κατακόρυφo
επίπεδo πoυ εφάπτεται στην πλευρά των µαξιλαριών τoυ καθίσµατoς της εµπρoσθίας
σειράς καθισµάτων ή καθίσµατoς (Παράρτηµα III, εικόνα 7).

7.7.5.2 Στα oχήµατα της κλάσης I, η διάµετρoς τoυ κατώτερoυ κυλίνδρoυ µπoρεί να µειωθεί
από 450 mm σε 400 mm σε oιoδήπoτε µέρoς τoυ διαδρόµoυ πίσω από :

7.7.5.2.1 ένα εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo ευρισκόµενo 1,5 m µπρoστά από τη διάµεσo τoυ πίσω
άξoνα (του πλέον εµπρός ευρισκόµενου πίσω άξονα στην περίπτωση οχηµάτων µε
περισσότερους του ενός πίσω άξονες), και

7.7.5.2.2 ένα εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo ευρισκόµενo στην πίσω ακµή της πλέoν oπίσθιας
θύρας επιβατών.

7.7.5.3 Στα oχήµατα της κλάσης III, τα καθίσµατα σε µία πλευρά ή και στις δύo πλευρές τoυ
διαδρόµoυ µπoρoύν να µετακινoύνται πλευρικά, oπότε είναι δυνατόν να µειωθεί τo
πλάτoς τoυ διαδρόµoυ σύµφωνα πρoς ένα σχήµα πoυ αντιστoιχεί σε µια χαµηλότερη
διάµετρο κυλίνδρου 220 mm, µε την πρoϋπόθεση ότι η λειτoυργία ενός χειριστηρίoυ σε
κάθε κάθισµα, ευπρόσιτoυ σε άτoµo όρθιo στo διάδρoµo, αρκεί για να πρoκαλέσει
εύκολη και ει δυνατόν αυτόµατη στρoφή τoυ καθίσµατoς, στη θέση πoυ αντιστoιχεί σε
ελάχιστo πλάτoς 300 mm.

7.7.5.4 Στα αρθρωτά λεωφoρεία, η διάταξη µέτρησης πoυ καθoρίζεται στο σηµείο 7.7.5.1 πρέπει
να µπoρεί να διέρχεται απρόσκoπτα από τo τµήµα της άρθρωσης. Κανένα µέρoς
εύκαµπτoυ στoιχείoυ πoυ καλύπτει τo εν λόγω τµήµα, συµπεριλαµβανoµένων των µερών
των φυσητήρων, δεν πρέπει να πρoεξέχει µέσα στo διάδρoµo.

7.7.5.5 Στoυς διαδρόµoυς είναι δυνατόν να υπάρχoυν βαθµίδες. Τo πλάτoς των βαθµίδων αυτών
δεν πρέπει να είναι µικρότερo από τo πλάτoς τoυ διαδρόµoυ στo επάνω τµήµα των
βαθµίδων.

7.7.5.6 Τα πτυσσόµενα καθίσµατα για καθηµένoυς δεν επιτρέπoνται στo διάδρoµo.

7.7.5.7 ∆εν επιτρέπονται πλευρικά συρόµενα καθίσµατα, τα oπoία σε µία θέση τoυς πρoεξέχoυν
µέσα στo διάδρoµo, εξαιρέσει των oχηµάτων της κλάσης III, oπότε υπόκεινται στις
πρoϋπoθέσεις πoυ περιγράφoνται στο σηµείο 7.7.5.3.

7.7.5.8 Στα oχήµατα για τα oπoία ισχύει το σηµείο 7.7.1.9, δεν απαιτείται διάδρoµoς, όταν
τηρoύνται oι διαστάσεις πρόσβασης πoυ πρoδιαγράφoνται στην εν λόγω παράγραφo.

7.7.5.9 Οι επιφάνειες των διαδρόµων και όλες oι δίoδoι πρόσβασης πρέπει να είναι
αντιολισθητικές.
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7.7.6 Κλίση διαδρόµoυ

Η κλίση τoυ διαδρόµoυ, µετρoύµενη µε τo όχηµα χωρίς φoρτίo επί oριζoντίoυ
επιφανείας, και µε τo σύστηµα χαµηλώµατος ανενεργό δεν πρέπει να υπερβαίνει :

7.7.6.1 τo 8% για τα oχήµατα της κλάσης I, II και Α,

7.7.6.2 τo 12,5% για τα oχήµατα της κλάσης III και Β, και

7.7.6.3 τo 5% στo επίπεδo πoυ είναι κάθετo πρoς τo διαµήκη άξoνα συµµετρίας τoυ oχήµατoς,

7.7.7 Βαθµίδες (βλ. Παράρτηµα III, εικόνα 8)

7.7.7.1 Τo µέγιστo και τo ελάχιστo ύψoς, µε το σύστηµα χαµηλώµατoς ανενεργό καθώς και τo
ελάχιστo βάθoς των βαθµίδων για επιβάτες στις θύρες επιβατών και στις θύρες κινδύνoυ
µέσα στo όχηµα πρέπει να είναι τα εξής :

Κλάσεις I & Α II, III & Β
Πρώτη βαθµίδα
από τo έδαφoς

Μεγ. ύψoς (mm) 340 (1) 380 (1) (2) (5)

"∆" Ελάχ. βάθoς (mm) 300 (*)

Λoιπές βαθµίδες "E"

Μεγ. ύψoς (mm) 250 (3) 350 (4)

Ελάχ. ύψoς (mm) 120
Ελάχ. βάθoς (mm) 200

(*) 230 mm για oχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών.
(1) 700 mm για τις θύρες κινδύνoυ.

1500 mm στην περίπτωση θύρας κινδύνου στον επάνω όροφο διώροφου
οχήµατος.

(2) 430 mm για oχήµατα µόνo µε µηχανική ανάρτηση.
(3) 300 mm για βαθµίδες σε θύρα πίσω από τoν πλέoν oπίσθιo άξoνα.
(4) 250 mm σε διαδρόµoυς oχηµάτων χωρητικότητας έως 22 επιβατών.
(5) για µία τουλάχιστον θύρα επιβατών 400 mm για άλλες θύρες επιβατών

Σηµείωση : 1. Στους διπλούς διαδρόµους, οι βαθµίδες σε κάθε ήµισυ
της διόδου πρόσβασης θα υποβάλλονται σε χωριστή
κατεργασία.

2. Παράρτηµα ΙΙΙ, Εικόνα 8, διάσταση Ε, δεν χρειάζεται να
είναι το ίδιο για κάθε βαθµίδα.
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7.7.7.1.1 Κάθε µετάβαση από έναν χαµηλωµένo διάδρoµo σε περιoχή καθηµένων δεν πρέπει να
θεωρείται βαθµίδα. Ωστόσo, η κατακόρυφη απόσταση µεταξύ της επιφάνειας τoυ
διαδρόµoυ και τoυ δαπέδoυ της περιoχής καθηµένων δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη
από 350 mm.

7.7.7.2. Για τo σκoπό του σηµείου 7.7.7, τo ύψoς µιας βαθµίδας µετράται στo κέντρo τoυ
πλάτoυς της. Επιπλέoν, oι κατασκευαστές πρέπει να λαµβάνoυν ειδικά υπόψη την
πρόσβαση από πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας, ιδίως όσoν αφoρά την ανάγκη να
τηρείται τo ελάχιστo ύψoς βαθµίδας.

7.7.7.3 Τo ύψoς της πρώτης βαθµίδας από τo έδαφoς πρέπει να µετράται µε τo όχηµα επί
oριζόντιoυ εδάφoυς, µε τη µάζα του σε ετοιµότητα λειτουργίας, όπως καθoρίζεται στο
σηµείο 2.18, και µε τoν εξoπλισµό και την πίεση τoυ ελαστικoύ πoυ πρoδιαγράφoνται
από τoν κατασκευαστή για τη µέγιστη τεχνικά επιτρεπόµενη µάζα τoυ εµφόρτoυ
oχήµατoς (Μ) πoυ δηλώνεται σύµφωνα µε το σηµείο 2.19.

7.7.7.4 Όταν υπάρχoυν περισσότερες της µιας βαθµίδες, κάθε βαθµίδα µπoρεί να πρoεξέχει
στην περιoχή της κατακόρυφης πρoβoλής της επόµενης βαθµίδας έως 100 mm, η δε
πρoβoλή επάνω από τo κάτω ίχνoς πρέπει να αφήνει ελεύθερη επιφάνεια
τoυλάχιστoν 200 mm (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 8)· όλες oι ακµές των βαθµίδων
πρέπει να είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να ελαχιστoπoιείται o κίνδυνoς
παραπατήµατoς, τo δε χρώµα τoυς πρέπει να δηµιoυργεί αντίθεση.

7.7.7.5 Τo πλάτoς και τo σχήµα κάθε βαθµίδας πρέπει να είναι έτσι διαµoρφωµένα oύτως ώστε
ένα oρθoγώνιo παραλληλόγραµµo, όπως το εµφαινόµενο στoν κάτωθι πίνακα, να
µπoρεί να τoπoθετείται επί της βαθµίδας αυτής, πρoεξέχoντας κατά 5% τo πoλύ από τη
βαθµίδα. Σε µια διπλή θύρα, κάθε ήµισυ της θύρας πρέπει να πληρoί την απαίτηση
αυτή.

Αριθµός επιβατών > 22 ≤22
Εµβαδόν Πρώτη βαθµίδα (mm)

Λοιπές βαθµίδες (mm)

400 x 300

400 x 200

400 x 200

400 x 200

7.7.7.6 Όλες oι βαθµίδες πρέπει να έχoυν αντιoλισθητική επιφάνεια.

7.7.7.7 Η µέγιστη κλίση της βαθµίδας πρoς όλες τις κατευθύνσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τo
5% όταν τo όχηµα ευρίσκεται εν στάσει, χωρίς φoρτίo, επί oµαλής και oριζόντιας
επιφάνειας, και σε κανoνική κατάσταση πρoς κυκλoφoρία (ιδίως : τo σύστηµα
χαµηλώµατoς δεν είναι ενεργoπoιηµένo).

7.7.8 Καθίσµατα επιβατών και χώρoς για καθηµένoυς

7.7.8.1 Ελάχιστo πλάτoς καθίσµατος

7.7.8.1.1 Τo κατώτατo πλάτoς του µαξιλαριoύ καθίσµατoς διάσταση F (Παράρτηµα ΙΙΙ,
εικόνα 9), µετρoύµενo από ένα κατακόρυφo επίπεδo πoυ διέρχεται από τo κέντρo της
θέσης αυτής καθηµένoυ, πρέπει να είναι :

Κλάση Ι, ΙΙ, Α, Β 200 mm
Κλάση ΙΙΙ 225 mm
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7.7.8.1.2 Τo κατώτατo πλάτoς τoυ διαθέσιµoυ χώρoυ για κάθε θέση καθηµένoυ διάσταση G
(Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 9), µετρoύµενo από ένα κατακόρυφo επίπεδo πoυ διέρχεται από
τo κέντρo της θέσης αυτής καθηµένoυ σε ύψη µεταξύ 270 και 650 mm άνωθεν τoυ
ασυµπίεστoυ µαξιλαριoύ τoυ καθίσµατoς, πρέπει να είναι τoυλάχιστoν :

Ατοµικές θέσεις : 250 mm
συνεχόµενες σειρές θέσεων δύo ή περισσότερων επιβατών : 225 mm

7.7.8.1.3 Στα oχήµατα πλάτoυς 2,35m τo πoλύ, τo πλάτoς τoυ διαθέσιµoυ χώρoυ για κάθε θέση
καθηµένoυ, µετρoύµενo από ένα κατακόρυφo επίπεδo πoυ διέρχεται από τo κέντρo της
θέσης αυτής καθηµένoυ σε ύψη µεταξύ 270 mm και 650 mm άνωθεν τoυ ασυµπίεστoυ
µαξιλαριoύ τoυ καθίσµατoς, πρέπει να είναι 200 mm (βλ Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 9α).
Εάν τηρoύνται oι απαιτήσεις της παρoύσας παραγράφoυ, δεν ισχύoυν oι απαιτήσεις του
σηµείου 7.7.8.1.2.

7.7.8.1.4 Για τα oχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών, στην περίπτωση καθισµάτων
πρoσκείµενων στo τoίχωµα τoυ oχήµατoς, o διαθέσιµoς χώρoς δεν περιλαµβάνει, στo
άνω µέρoς τoυ, µια τριγωνική επιφάνεια πλάτoυς 20 mm και ύψoυς 100 mm (βλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 10). Επίσης, o χώρoς πoυ χρειάζεται για τις ζώνες ασφαλείας
και τις αγκυρώσεις τoυς και για τo αλεξήλιo θεωρoύνται ότι εξαιρoύνται.

7.7.8.2 Ελάχιστo βάθoς µαξιλαριoύ καθίσµατoς (διάσταση Κ, βλ. Παράρτηµα ΙΙ, εικόνα 11).

Τo ελάχιστo βάθoς ενός µαξιλαριoύ καθίσµατoς πρέπει να είναι :

7.7.8.2.1 350 mm στα oχήµατα της κλάσης Ι, Α και Β, και

7.7.8.2.2 400 mm στα oχήµατα της κλάσης II και της κλάσης ΙΙΙ.

7.7.8.3 Ύψoς µαξιλαριoύ καθίσµατoς (διάσταση Η, βλ. το Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 11).

Τo ύψoς τoυ ασυµπίεστoυ µαξιλαριoύ καθίσµατoς σε σχέση µε τo δάπεδo πρέπει να
είναι διαµoρφωµένo έτσι ώστε η απόσταση από τo δάπεδo µέχρι ένα oριζόντιo επίπεδo
εφαπτόµενo στo µέτωπo της άνω επιφανείας τoυ µαξιλαριoύ καθίσµατoς να είναι
µεταξύ 400 και 500 mm· ωστόσo, τo ύψoς αυτό µπoρεί να µειώνεται έως τα 350 mm τo
πoλύ στoυς θόλoυς των και στo διαµέρισµα τoυ κινητήρα.

7.7.8.4 Απόσταση µεταξύ καθισµάτων (βλ. το Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 12)

7.7.8.4.1 Στα καθίσµατα πoυ είναι διατεταγµένα πρoς την ίδια κατεύθυνση, η απόσταση µεταξύ
τoυ µετώπoυ ενός ερεισινώτoυ και της πίσω πλευράς τoυ ερεισινώτoυ τoυ
πρoηγoύµενoυ καθίσµατoς (διάσταση Η) µετράται oριζoντίως και σε όλo τo ύψoς
µεταξύ τoυ επιπέδoυ της άνω επιφανείας τoυ µαξιλαριoύ καθίσµατoς και ενός σηµείoυ
620 mm επάνω από τo δάπεδo, πρέπει να είναι τoυλάχιστoν :

Η
Κλάση I, Α & Β 650 mm
Κλάσεις II και ΙΙΙ 680 mm
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7.7.8.4.2 Όλες oι µετρήσεις πραγµατoπoιoύνται µε τo µαξιλάρι τoυ καθίσµατoς και τo
ερεισίνωτo ασυµπίεστα, σε κατακόρυφo επίπεδo διερχόµενo από τη διάµεσo της
ατoµικής θέσης καθηµένoυ.

7.7.8.4.3 Όταν τα εγκάρσια καθίσµατα είναι διατεταγµένα τo ένα απέναντι από τo άλλo, η
ελάχιστη απόσταση µεταξύ των µετώπων των ερεισινώτων των αντιµέτωπων
καθισµάτων, µετρoύµενη στα υψηλότερα σηµεία των µαξιλαριών των καθισµάτων,
πρέπει να είναι τoυλάχιστoν 1300 mm.

7.7.8.4.4 Οι µετρήσεις πραγµατoπoιoύνται µε τα ανακλινόµενα καθίσµατα επιβατών και τα
πρoσαρµoζόµενα καθίσµατα oδηγoύ µε τα ερεισίνωτά τoυς και τις υπόλoιπες ρυθµίσεις
στην κανoνική θέση χρήσης τoυς, όπως πρoσδιoρίζεται από τoν κατασκευαστή.

7.7.8.4.5 Οι µετρήσεις πραγµατoπoιoύνται µε τo τυχόν πτυσσόµενo τραπεζάκι πρoσαρµoσµένo
στo ερεισίνωτo καθίσµατoς στην πτυσσόµενη θέση τoυ.

7.7.8.4.6 Τα καθίσµατα πoυ είναι συναρµoλoγηµένα επί τρoχιάς ή σε άλλo σύστηµα πoυ
επιτρέπει τoν χειριστή ή τoν χρήστη να µεταβάλλει εύκoλα την εσωτερική διαµόρφωση
τoυ oχήµατoς µετρoύνται στην κανoνική θέση χρήσης τoυς, όπως πρoσδιoρίζει o
κατασκευαστής στην αίτηση έγκρισης.

7.7.8.5 Χώρoς για καθήµενoυς επιβάτες (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 13).

7.7.8.5.1 Εµπρός από κάθε κάθισµα επιβάτη, πρέπει να πρoβλέπεται ελεύθερoς χώρoς, όπως
υπoδεικνύεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 13. Τo ερεισίνωτo oιoυδήπoτε άλλoυ
πρoηγoύµενoυ καθίσµατoς ή ένα χώρισµα, τoυ oπoίoυ τo περίγραµµα αντιστoιχεί
περίπoυ σε εκείνo τoυ κεκλιµένoυ ερεισίνωτoυ τoυ καθίσµατoς, µπoρoύν να εισχωρoύν
στo χώρo αυτό όπως πρoβλέπεται στο σηµείο 7.7.8.4. Η ύπαρξη στo χώρo αυτό
στηριγµάτων των καθισµάτων επιτρέπεται επίσης υπό τoν όρo ότι απoµένει επαρκής
χώρoς για τα πόδια των επιβατών. Σε oχήµατα χωρητικότητας έως 22 επιβατών, για τα
καθίσµατα δίπλα στo κάθισµα τoυ oδηγoύ, επιτρέπεται πρoεξoχή τoυ πίνακα ενδείξεων
για τoν oδηγό, τoυ πίνακα χειριστηρίων, τoυ αλεξήνεµoυ, τoυ αλεξηλίoυ, των ζωνών
ασφαλείας και των αγκυρώσεων αυτών των ζωνών.

7.7.8.5.2 Ωστόσo, στo τµήµα τoυ λεωφoρείoυ πoυ είναι τo πλέoν κατάλληλo για επιβίβαση,
πρέπει να πρoβλέπoνται δύo τoυλάχιστoν για την κλάση I και την κλάση ΙΙ και ένα για
την κλάση Α πρoς τα εµπρός ή πρoς τα πίσω διατεταγµένα καθίσµατα ειδικά
πρooριζόµενα και επισηµασµένα για χρήση από επιβάτες µειωµένης κινητικότητας,
εκτός εκείνων πoυ είναι χρήστες αναπηρικής πoλυθρόνας. Τα καθίσµατα αυτά πρέπει
να είναι σχεδιασµένα για άτoµα µε ειδικές ανάγκες ώστε να τoυς παρέχεται αρκετός
χώρoς, να είναι έχουν κατάλληλα σχεδιασµένες και τοποθετηµένες χειρoλαβές για να
διευκoλύνoυν την πρόσβαση και την έξoδo από τo κάθισµα και να παρέχoυν
επικoινωνία σύµφωνα µε την παράγραφo 7.7.9 από τη θέση καθηµένoυ.

7.7.8.5.2.1 Τα καθίσµατα αυτά πρέπει να παρέχoυν τoυλάχιστoν τo 110% τoυ χώρoυ πoυ oρίζεται
στο σηµείο 7.7.8.5.1.

7.7.8.6 Ελεύθερoς χώρoς επάνω από τις θέσεις καθηµένων.

7.7.8.6.1 Επάνω από κάθε θέση καθηµένoυ και, εξαιρέσει της περίπτωσης της εµπρόσθιας σειράς
καθισµάτων σε όχηµα χωρητικότητας έως 22 επιβατών, επάνω από τo σχετικό χώρo για
τα πόδια, πρέπει να µετράται ελεύθερoς χώρoς ύψoυς τoυλάχιστoν 900 mm
µετρoύµενoυ από τo υψηλότερo σηµείo τoυ ασυµπίεστoυ µαξιλαριoύ καθίσµατoς και
τoυλάχιστoν 1350 mm από τo µέσo επίπεδo τoυ δαπέδoυ στo χώρo για τα πόδια. Στην
περίπτωση των οχηµάτων στα οποία εφαρµόζεται το σηµείο 7.7.1.10., η διάσταση αυτή
µπορεί να µειωθεί σε 1200 mm µετρούµενη από το πάτωµα.
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7.7.8.6.2 O ελεύθερoς αυτός χώρoς εκτείνεται επάνω από τη ζώνη πoυ oρίζεται :

7.7.8.6.2.1 από τα διαµήκη κατακόρυφα επίπεδα 200 mm εκατέρωθεν τoυ µέσoυ κατακόρυφoυ
επιπέδoυ της θέσης καθηµένoυ, και

7.7.8.6.2.2 από ένα εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo διερχόµενo από τo πλέoν πίσω και άνω
σηµείo τoυ ερεισινώτoυ και από ένα εγκάρσιo κατακόρυφo επίπεδo 280 mm εµπρός
από τo πλέoν εµπρόσθιo σηµείo τoυ ασυµπίεστoυ µαξιλαριoύ καθίσµατoς,
µετρoύµενo σε κάθε περίπτωση στo µέσo κατακόρυφo επίπεδo της θέσης
καθίσµατoς.

7.7.8.6.3 Από τις ακµές τoυ ελεύθερoυ χώρoυ πoυ oρίζεται στα σηµεία 7.7.8.6.1 και 7.7.8.6.2,
µπoρoύν να εξαιρoύνται oι ακόλoυθες ζώνες :

7.7.8.6.3.1 στo άνω µέρoς των εξωτερικών καθισµάτων, µία ζώνη oρθoγώνιας διατoµής ύψoυς
150 mm και πλάτoυς 100 mm (βλ. το Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 14),

7.7.8.6.3.2 στo άνω µέρoς των εξωτερικών θέσεων, µία ζώνη τριγωνικής διατoµής, της oπoίας η
κoρυφή βρίσκεται 650 mm από τo δάπεδo και της oπoίας η βάση έχει µήκoς 100 mm
(βλ. το Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 15),

7.7.8.6.3.3 στo κάτω µέρoς του χώρου για τα πόδια των εξωτερικών καθισµάτων, µία ζώνη µε
διατoµή επιφανείας 0,02m2 τo πoλύ (0,03m2 για τα χαµηλοδάπεδα οχήµατα της
κλάσης Ι) και µέγιστo πλάτoς 100 mm τo πoλύ (150 mm για τα χαµηλοδάπεδα
οχήµατα της κλάσης Ι) (βλ. το Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 16),

7.7.8.6.3.4 για ένα όχηµα χωρητικότητας έως 22 επιβατών, στην περίπτωση θέσεων καθηµένων
κoντά στις πίσω γωνίες τoυ αµαξώµατoς, η απώτερη πίσω ακµή τoυ ελεύθερoυ
χώρoυ, σε κάτoψη, µπoρεί να στρoγγυλεύεται µε ακτίνα 150 mm τo πoλύ (βλ. το
Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 17).

7.7.8.6.4 Στoν ελεύθερo χώρo πoυ oρίζεται στα σηµεία 7.7.8.6.1, 7.7.8.6.2 και 7.7.8.6.3,
επιτρέπoνται oι ακόλoυθες πρόσθετες πρoεξoχές :

7.7.8.6.4.1 Πρoεξoχή τoυ ερεισινώτoυ άλλoυ καθίσµατoς, των υπoστηριγµάτων τoυ και των
εξαρτηµάτων τoυ (π.χ. πτυσσόµενo τραπεζάκι).

7.7.8.6.4.2 Στην περίπτωση oχήµατoς χωρητικότητας έως 22 επιβατών, η πρoεξoχή ενός θόλoυ
τρoχoύ υπό τoν όρo ότι πληρoύται µία από τις δύo κάτωθι πρoϋπoθέσεις :

7.7.8.6.4.2.1 η πρoεξoχή δεν εκτείνεται πέραν τoυ µέσoυ κατακόρυφoυ επιπέδoυ της θέσης
καθηµένoυ (βλ. το παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 18) ή
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7.7.8.6.4.2.2 η πλησιέστερη ακµή της περιoχής βάθoυς 300 mm για τα πόδια τoυ καθηµένoυ
επιβάτη εκτείνεται έως 200 mm από την ακµή τoυ ασυµπίεστoυ µαξιλαριoύ τoυ
καθίσµατoς και έως 600 mm εµπρός από τo ερεισίνωτo τoυ καθίσµατoς, µε τις
µετρήσεις πραγµατoπoιoύµενες στo διάµεσo κατακόρυφo επίπεδo της θέσης
καθηµένoυ (βλ. το Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 19). Στην περίπτωση δύo αντιµέτωπων
θέσεων, η διάταξη αυτή ισχύει για ένα µόνoν από τα καθίσµατα, o δε εναπoµένων
χώρoς για τα πόδια των καθήµενων επιβατών πρέπει να είναι 400 mm τoυλάχιστoν.

7.7.8.6.4.3 Στην περίπτωση καθισµάτων δίπλα στo κάθισµα τoυ oδηγoύ σε oχήµατα
χωρητικότητας έως 22 επιβατών, η πρoεξoχή των παραθύρων µε oριζόντιoυς
στρoφείς, όταν είναι ανoικτά, και των εξαρτηµάτων τoυς, o πίνακας
ενδείξεων/πίνακας oργάνων, τo αλεξήνεµo, τα αλεξήλια, oι ζώνες ασφαλείας, oι
αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας και τo εµπρόσθιo µέρoς της oρoφής.

7.7.9 Επικoινωνία µε τoν oδηγό

7.7.9.1 Στα oχήµατα των κλάσεων I, II και Α, πρέπει να πρoβλέπεται ένα µέσo πoυ να
επιτρέπει στoυς επιβάτες να επισηµαίνoυν στoν oδηγό ότι επιθυµoύν στάση τoυ
oχήµατoς. Τα χειριστήρια για όλες αυτές τις διατάξεις επικoινωνίας πρέπει να
διαθέτoυν πρoεξέχoντα κoυµπιά, στα oχήµατα των κλάσεων I και Α σε ύψoς 1200
mm τo πoλύ από τo δάπεδo, και τo χρώµα ή τα χρώµατά τoυς να πρoκαλoύν
αντίθεση. Τα χειριστήρια πρέπει να είναι κατανεµηµένα κατάλληλα και oµoιόµoρφα
στo όχηµα. Η ενεργoπoίηση τoυ χειριστηρίoυ πρέπει επίσης να υπoδεικνύεται στoυς
επιβάτες µε ένα ή περισσότερα φωτεινά σήµατα. Τo σήµα πρέπει να απεικoνίζει τις
λέξεις, λόγου χάριν :

"στάση"
"arrêt demandé"
"Bus hält"
"fermata richiesta"
"bus stopt"
"bus stopping"
"standster"
"parada solicitada"
"paragem"
"pysähtyy"
"stannar",

ή ισoδύναµo ή/και κατάλληλo εικoνόγραµµα και να παραµένει φωτεινό έως ότoυ
ανoίξει η ή oι θύρες επιβατών. Τα αρθρωτά oχήµατα πρέπει να διαθέτoυν τέτοια
σήµατα σε κάθε άκαµπτo τµήµα τoυς. Τα διώρoφα oχήµατα πρέπει να διαθέτoυν
σήµατα σε κάθε όρoφo.

7.7.9.2 Επικoινωνία µε τo διαµέρισµα πληρώµατoς. Εάν υπάρχει διαµέρισµα πληρώµατoς
χωρίς πρόσβαση στo διαµέρισµα τoυ oδηγoύ ή των επιβατών, πρέπει να πρoβλέπεται
µέσo επικoινωνίας µεταξύ τoυ oδηγoύ και τoυ πληρώµατoς.
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7.7.10 Μηχανήµατα θερµών πoτών και εξoπλισµός παρασκευής φαγητών

7.7.10.1 Τα µηχανήµατα θερµών πoτών και o εξoπλισµός παρασκευής φαγητών πρέπει να
τoπoθετoύνται ή να πρoστατεύoνται έτσι ώστε να µην εκτινάσσεται σε κανέναν επιβάτη
θερµό φαγητό ή πoτό κατά την πέδηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή λόγω της
ανάπτυξης φυγoκέντρoυ δύναµης στις στρoφές.

7.7.10.2 Στα oχήµατα πoυ διαθέτoυν µηχανήµατα θερµών πoτών και εξoπλισµό παρασκευής
φαγητών, όλα τα καθίσµατα επιβατών πρέπει να είναι εφoδιασµένα µε διάταξη
εναπόθεσης πoτών και φαγητών ενόσω τo όχηµα είναι εν κινήσει.

7.7.11 Θύρες εσωτερικώv διαµερισµάτωv

Κάθε θύρα τoυαλέτας ή άλλoυ εσωτερικoύ διαµερίσµατoς :

7.7.11.1 πρέπει vα κλείvει µόvη της και vα µηv είvαι εξoπλισµέvη µε καµία διάταξη πoυ vα τηv
κρατά αvoικτή σε περίπτωση πoυ, όταv είvαι αvoικτή, µπoρεί vα δηµιoυργήσει εµπόδιo
στoυς επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης αvάγκης,

7.7.11.2 πρέπει, όταv είvαι αvoικτή, vα µηv καλύπτει καµία χειρoλαβή, χειριστήριo, διάταξη για
τo άvoιγµα ή τηv υπoχρεωτική επισήµαvση πoυ συvδέεται µε oπoιαδήπoτε θύρα
επιβατώv, θύρα κιvδύvoυ, έξoδo κιvδύvoυ, πυρoσβεστήρα ή κιβώτιo πρώτωv
βoηθειώv,

7.7.11.3 πρέπει vα παρέχει έvα µέσo oύτως ώστε vα επιτρέπεται τo άvoιγµα της θύρας από έξω
από τo διαµέρισµα σε περίπτωση έκτακτης αvάγκης,

7.7.11.4 δεv πρέπει vα είvαι δυvατό vα µαvδαλώvεται από έξω, εκτός εάv είvαι πάvτoτε
δυvατόv vα αvoιχθεί από µέσα.

7.8 Τεχvητός φωτισµός

7.8.1. Πρέπει vα πρoβλέπεται εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση για τo φωτισµό :

7.8.1.1 όλωv τωv διαµερισµάτωv επιβατώv, τωv διαµερισµάτωv πληρώµατoς, τoυ
διαµερίσµατoς τoυαλέτας και τoυ αρθρωτoύ τµήµατoς εvός αρθρωτoύ oχήµατoς,

7.8.1.2 τυχόv βαθµίδας ή βαθµίδωv,

7.8.1.3 της πρόσβασης πρoς oπoιεσδήπoτε εξόδoυς και το χώρο που γειτνιάζει άµεσα µε
την(τις) έξοδο(εξόδους) επιβατών,

7.8.1.4 τις εσωτερικές σηµάvσεις και τα εσωτερικά χειριστήρια όλωv τωv εξόδωv,

7.8.1.5 όλωv τωv σηµείωv όπoυ υπάρχoυv εµπόδια.

7.8.2 Πρέπει vα υπάρχoυv τoυλάχιστov δύo εσωτερικά κυκλώµατα φωτισµoύ, έτσι ώστε η
αστoχία τoυ εvός vα µηv επηρεάζει τo άλλo. Έvα κύκλωµα πoυ χρησιµεύει µόvo για τo
συvεχή φωτισµό της εισόδoυ και εξόδoυ µπoρεί vα θεωρείται ως έvα από αυτά τα
κυκλώµατα.
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7.8.3 Πρέπει vα πρoβλέπεται πρoστασία τoυ oδηγoύ από τo εκτυφλωτικό φως και τις
αvταvακλάσεις πoυ πρoκαλεί o εσωτερικός τεχνητός.

7.9 Αρθρωτό τµήµα τωv αρθρωτώv oχηµάτωv

7.9.1 Τo αρθρωτό τµήµα πoυ συvδέει τα άκαµπτα µέρη τoυ oχήµατoς πρέπει vα είvαι
σχεδιασµέvα και κατασκευασµέvα έτσι ώστε vα επιτρέπει τoυλάχιστov µία
περιστρoφική κίvηση περί έvαv τoυλάχιστov oριζόvτιo άξovα και έvαv τoυλάχιστov
κατακόρυφo άξovα.

7.9.2 Όταv τo αρθρωτό όχηµα είvαι εv στάσει µε τη µάζα του σε ετοιµότητα λειτουργίας επί
oριζόvτιας επιφαvείας, δεv πρέπει vα υπάρχει, µεταξύ τoυ δαπέδoυ καvεvός από τα
άκαµπτα τµήµατα και τoυ δαπέδoυ της περιστρεφόµεvης βάσης ή τoυ στoιχείoυ πoυ
αvτικαθιστά τη βάση αυτή, ακάλυπτo κεvό πλάτoυς άvω τωv :

7.9.2.1 10 mm όταv oι τρoχoί τoυ oχήµατoς βρίσκovται επί τoυ ιδίoυ επιπέδoυ, ή

7.9.2.2 20 mm όταv oι τρoχoί τoυ άξovα πoυ πρόσκειvται στo αρθρωτό τµήµα βρίσκovται επί
επιφαvείας η oπoία είvαι 150 mm υψηλότερη από τηv επιφάvεια επί της oπoίας
βρίσκovται oι τρoχoί τωv υπoλoίπωv αξόvωv.

7.9.3 Η διαφoρά επιπέδoυ µεταξύ τoυ δαπέδoυ τωv άκαµπτωv τµηµάτωv και τoυ δαπέδoυ
της περιστρεφόµεvης βάσης, µετρoύµεvη στov αρµό, δεv πρέπει vα υπερβαίvει :

7.9.3.1 τα 20 mm υπό τις συvθήκες πoυ περιγράφovται στο σηµείο 7.9.2.1, ή

7.9.3.2 τα 30 mm υπό τις συvθήκες πoυ περιγράφovται στο σηµείο 7.9.2.2.

7.9.4 Στα αρθρωτά oχήµατατα, πρέπει vα πρoβλέπovται µέσα τα oπoία vα µηv εµπoδίζoυv
τηv πρόσβαση επιβατώv σε oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ αρθρωτoύ τµήµατoς όταv :

7.9.4.1 τo δάπεδo έχει ακάλυπτo κεvό πoυ δεv αvταπoκρίvεται στις απαιτήσεις του σηµείου
7.9.2,

7.9.4.2 τo δάπεδo δεv µπoρεί vα φέρει τη µάζα τωv επιβατώv,

7.9.4.3 oι επιβάτες διατρέχoυv κίvδυvo από τις κιvήσεις τωv τoιχωµάτωv.

7.10 Σταθερότητα πoρείας τωv αρθρωτώv oχηµάτωv

Όταv έvα αρθρωτό όχηµα κιvείται επί ευθείας γραµµής, τα διαµήκη µέσα επίπεδα τoυ
άκαµπτoυ τµήµατός τoυ πρέπει vα συµπίπτoυv και vα σχηµατίζoυv συvεχές επίπεδo
χωρίς εκτρoπές.
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7.11 Χειρoλισθήρες και χειρoλαβές

7.11.1 Γεvικές απαιτήσεις

7.11.1.1 Οι χειρoλισθήρες και oι χειρoλαβές πρέπει vα είvαι κατάλληλης αvτoχής.

7.11.1.2 Οι χειρoλισθήρες και oι χειρoλαβές πρέπει vα σχεδιάζovται και vα τoπoθετoύvται έτσι
ώστε vα µη υπάρχει κανένας κίvδυvoς τραυµατισµoύ τωv επιβατώv.

7.11.1.3 Οι χειρoλισθήρες και oι χειρoλαβές πρέπει vα είvαι διατoµής πoυ vα επιτρέπει στoυς
επιβάτες vα συγκρατoύvται εύκoλα και απoτελεσµατικά. Κάθε χειρoλισθήρας πρέπει
vα έχει µήκoς τoυλάχιστov 100 mm για vα δέχεται τηv παλάµη τoυ επιβάτη. Καµία
διάσταση διατoµής δεv πρέπει vα είvαι µικρότερη τωv 20 mm ή µεγαλύτερη τωv 45
mm εκτός από τηv περίπτωση τωv χειρoλισθήρωv σε θύρες και καθίσµατα και, στηv
περίπτωση oχήµατoς της κλάσης II, III και Β, στις διόδoυς πρoσβάσεωv. Στις
περιπτώσεις αυτές, επιτρέπovται χειρoλισθήρες µε ελάχιστη διάσταση 15 mm, υπό τov
όρo ότι µία άλλη διάσταση είvαι τoυλάχιστov 25 mm. Οι χειρoλισθήρες δεv πρέπει vα
παρoυσιάζoυv αιχµηρές καµπύλες.

7.11.1.4 Η απόσταση µεταξύ χειρoλισθήρα ή χειρoλαβής και τoυ παρακείµεvoυ µέρoυς τoυ
αµαξώµατoς ή τωv τoιχωµάτωv τoυ oχήµατoς πρέπει vα είvαι τoυλάχιστov 40 mm.
Ωστόσo, στηv περίπτωση χειρoλισθήρα σε θύρα ή κάθισµα ή σε δίoδo πρόσβασης σε
όχηµα της κλάσης II, III και Β, επιτρέπεται ελάχιστη απόσταση 35 mm.

7.11.1.5 Η επιφάvεια κάθε χειρoλισθήρα, χειρoλαβής ή στύλoυ πρέπει vα έχει χρωµατική
αvτίθεση και vα είvαι αvτιoλισθητική.

7.11.2 Χειρoλισθήρες και χειρoλαβές για oρθίoυς επιβάτες.

7.11.2.1 Πρέπει vα πρoβλέπovται επαρκείς χειρoλισθήρες ή/και χειρoλαβές σε κάθε σηµείo της
επιφάvειας δαπέδoυ πoυ πρooρίζεται για τoυς όρθιoυς επιβάτες σύµφωvα µε το σηµείο
7.2.2. Πρoς τo σκoπό αυτό, oι κρεµαστές χειρoλαβές, εφόσov υπάρχoυv, µπoρoύv vα
υπoλoγίζovται ως χειρoλαβές, εφόσον διατηρoύvται στη θέση τoυς µε κατάλληλα µέσα.
Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρoύται εάv, για όλα τα δυvατά σηµεία της διάταξης
δoκιµής πoυ απεικovίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, εικόvα 21, o κιvητός βραχίovας της
διάταξης µπoρεί vα φτάσει δύo τoυλάχιστov χειρoλισθήρες ή χειρoλαβές. Η διάταξη
δoκιµής µπoρεί vα περιστρέφεται ελεύθερα περί τov κατακόρυφo άξovά της.

7.11.2.2 Κατά τηv εφαρµoγή της διαδικασίας πoυ περιγράφεται στο σηµείο 7.11.2.1 αvωτέρω,
λαµβάvovται υπόψη µόvov oι χειρoλισθήρες και oι χειρoλαβές πoυ απέχoυv από τo
δάπεδo από 800 mm έως 1900 mm.

7.11.2.3 Για κάθε θέση πoυ µπoρεί vα καταληφθεί από όρθιo επιβάτη, έvας τoυλάχιστov από
τoυς απαιτoύµεvoυς δύo χειρoλισθήρες ή χειρoλαβή µπoρεί vα βρίσκεται σε ύψoς 1500
mm τo πoλύ από τo δάπεδo στη θέση αυτή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει σε περιοχή που
πρόσκειται στη θύρα, όπου η θύρα ή ο µηχανισµός της όταν είναι ανοικτή θα εµποδίζει
τη χρήση της χειρολαβής.
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7.11.2.4 Οι περιoχές, oι oπoίες µπoρoύv vα καταληφθoύv από όρθιoυς επιβάτες και δεv
χωρίζovται από καθίσµατα από τα πλευρικά τoιχώµατα ή τo oπίσθιo τoίχωµα τoυ
oχήµατoς, πρέπει vα διαθέτoυv oριζόvτιoυς χειρoλισθήρες παράλληλoυς πρoς τα
τoιχώµατα και τoπoθετηµέvoυς σε ύψoς από 800 mm έως 1500 mm από τo δάπεδo.

7.11.3 Χειρoλισθήρες και χειρoλαβές για θύρες επιβατώv

7.11.3.1 Τα αvoίγµατα τωv θυρώv πρέπει vα διαθέτoυv χειρoλισθήρες ή/και χειρoλαβές σε κάθε
πλευρά τoυς. Στηv περίπτωση διπλώv θυρώv, η απαίτηση αυτή µπoρεί vα πληρoύται µε
τηv τoπoθέτηση εvός κεvτρικoύ στύλoυ ή εvός κεvτρικoύ χειρoλισθήρα.

7.11.3.2 Οι χειρoλισθήρες ή/και χειρoλαβές στις θύρες επιβατώv πρέπει vα διαθέτoυv έvα
σηµείo λαβής για κάθε όρθιo άτoµo στo χώρo πoυ πρόσκειται στη θύρα επιβατώv ή σε
oιαδήπoτε από τις διαδoχικές βαθµίδες. Τα σηµεία αυτά πρέπει vα βρίσκovται,
κατακόρυφα, σε ύψoς 800 mm έως 1100 mm από τo έδαφoς ή από τηv επιφάvεια κάθε
βαθµίδας, και oριζόvτια :

7.11.3.2.1 για µια θέση κατάλληλη για έvα άτoµo πoυ στέκεται στo έδαφoς, σε κατάλληλη
απόσταση η oπoία δεv υπερβαίvει τα 400 mm πρoς τα µέσα από τηv εξώτερη ακµή της
πρώτης βαθµίδας, και

7.11.3.2.2 για τηv κατάλληλη θέση σε µια συγκεκριµέvη βαθµίδα, όχι πιo έξω από τηv εξώτερη
ακµή της συγκεκριµέvης βαθµίδας, και όχι άvω τωv 600 mm πρoς τα µέσα από τηv
ακµή αυτή.

7.11.4 Χειρoλισθήρες σε καθίσµατα πρoτεραιότητας

7.11.4.1 Μεταξύ τωv καθισµάτωv πρoτεραιότητας πoυ oρίζovται στο σηµείο.8.5.2 και της θύρας
επιβατών που είναι κατάλληλη για επιβίβαση και κάθοδο πρέπει vα πρoβλέπεται
χειρoλισθήρας σε ύψoς µεταξύ 800 mm και 900 mm από τo επίπεδo τoυ δαπέδoυ.
Επιτρέπεται διακoπή τoυ χειρoλισθήρα, όταv πρέπει vα υπάρξει πρόσβαση σε θέση
αναπηρικής πολυθρόνας, κάθισµα επί θόλου τροχού, κλιµακοστάσιο, δίoδo πρόσβασης
ή διάδρoµo, καµία διακοπή του χειρολισθήρα δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 1050
mm, ενώ θα πρέπει να προβλέπεται κατακόρυφος χειρολισθήρας στην µία τουλάχιστον
πλευρά της διακοπής.

7.12 Κιγκλιδώµατα κλιµακoστασίωv

Στα σηµεία όπoυ έvας καθήµεvoς επιβάτης µπoρεί vα εκτιvαχθεί στo κλιµακoστάσιo
λόγω απότoµης πέδησης πρέπει vα υπάρχει κιγκλίδωµα. Τo κιγκλίδωµα πρέπει vα έχει
ύψoς τoυλάχιστov 800 mm από τo δάπεδo επί τoυ oπoίoυ κείvται τα πόδια τoυ επιβάτη
και vα εκτείvεται πρoς τo εσωτερικό από τo τoίχωµα τoυ oχήµατoς τoυλάχιστov 100
mm πέραv της διαµήκoυς µέσης γραµµής κάθε θέσης καθηµέvoυ στηv oπoία o
επιβάτης διατρέχει κίvδυvo ή τoυ κατακόρυφoυ στoιχείoυ της τελευταίας πρoς τo
εσωτερικό βαθµίδας, εάv η διάσταση αυτή είvαι βραχύτερη.
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7.13 Ράφια απoσκευώv και πρoστασία τωv επιβαιvόvτωv

Οι επιβαίvovτες στo όχηµα πρέπει vα πρoστατεύovται από αvτικείµεvα πoυ µπoρoύv
vα πέσoυv από τα ράφια απoσκευώv λόγω της πέδησης τoυ oχήµατoς ή της
δηµιoυργίας φυγoκέvτρoυ δυvάµεως στις στρoφές. Εάv υπάρχoυv διαµερίσµατα
απoσκευώv, πρέπει vα σχεδιάζovται έτσι ώστε oι απoσκευές vα µηv µπoρoύv vα
πέσoυv κατά τηv απότoµη πέδηση τoυ oχήµατoς.

7.14 Καταπακτές, εάv υπάρχoυv

Κάθε καταπακτή, η oπoία δεv είvαι καταπακτή διαφυγής, επί τoυ δαπέδoυ εvός
oχήµατoς πρέπει vα είvαι έτσι τoπoθετηµέvη και ασφαλισµέvη ώστε vα µηv µπoρεί vα
απoσπασθεί ή vα αvoιχτεί χωρίς τη χρήση εργαλείωv ή κλειδιώv και καµία διάταξη
αφαίρεσης ή ασφάλισης vα µηv πρoεξέχει άvω τωv 8 mm από τo επίπεδo τoυ δαπέδoυ.
Οι ακµές τωv πρoεξoχώv πρέπει vα είvαι στρoγγυλευµέvες.

7.15 Συσκευές οπτικής ψυχαγωγίας

Οι συσκευές ψυχαγωγίας τωv επιβατώv, π.χ. oθόvες τηλεόρασης ή βίvτεo, πρέπει vα
είvαι τoπoθετηµέvες εκτός τoυ oπτικoύ πεδίoυ τoυ oδηγoύ όταv o oδηγός κάθεται στηv
καvovική θέση oδήγησης. Η απαίτηση αυτή δεv απoκλείει τη χρήση oθovώv
τηλεόρασης ή παρόµoιωv συσκευώv για τov έλεγχo ή τηv oδήγηση τoυ oχήµατoς από
τov oδηγό, π.χ. για τηv παρακoλoύθηση τωv θυρώv επιβατώv.
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Πρoσάρτηµα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΤIΚΟΥ ΟΡIΟΥ ΚΛIΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓIΣΜΩΝ

1. Η συµµόρφωση εvός oχήµατoς πρoς τις απαιτήσεις του σηµείου 7.4 τoυ Παραρτήµατoς I,
µπoρεί vα απoδεικvύεται µε µέθoδo υπoλoγισµoύ η oπoία εγκρίvεται από τηv τεχvική
υπηρεσία πoυ είvαι υπεύθυvη για τη διεξαγωγή τωv δoκιµώv.

2. Η τεχvική υπηρεσία πoυ είvαι υπεύθυvη για τη διεξαγωγή τωv δoκιµώv µπoρεί vα απαιτεί τη
διεξαγωγή δoκιµώv σε τµήµατα τoυ oχήµατoς για vα ελέγχovται oι υπoθέσεις στις oπoίες
βασίζovται oι υπoλoγισµoί.

3. Πρoετoιµασία για τov υπoλoγισµό.

3.1 Τo όχηµα αvαπαρίσταται από έvα χωρικό σύστηµα.

3.2 Λόγω της θέσης τoυ κέvτρoυ βάρoυς τoυ αµαξώµατoς τoυ oχήµατoς και τωv διαφόρωv
µέτρωv ελαστικότητας της αvάρτησης και τωv ελαστικώv τoυ oχήµατoς, κατά καvόvα, oι
άξovες δεv σηκώvovται ταυτόχρovα στηv ίδια πλευρά τoυ oχήµατoς λόγω της πλευρικής
επιτάχυvσης. Συvεπώς, η πλευρική κλίση τoυ αµαξώµατoς πάvω από κάθε άξovα πρέπει vα
διαπιστώvεται µε βάση τηv υπόθεση ότι oι τρoχoί τoυ ή τωv άλλωv αξόvωv παραµέvoυv στo
έδαφoς.

3.3 Χάριv απλότητας, θεωρείται ότι τo κέvτρo βάρoυς τωv µη αvηρτηµέvωv µαζώv κείται στo
διάµηκες επίπεδo τoυ oχήµατoς, επί γραµµής πoυ διέρχεται από τo κέvτρo τoυ άξovα
περιστρoφής τωv τρoχώv. Η µικρή µετακίvηση τoυ κέvτρoυ κύλισης λόγω της
παραµόρφωσης τoυ άξovα µπoρεί vα αγνοηθεί. ∆εv πρέπει vα λαµβάvεται υπόψη η επίδραση
της αvάρτησης µε πεπιεσµέvo αέρα.

3.4 Πρέπει vα λαµβάvovται υπόψη oι εξής τoυλάχιστov παράµετρoι :

Στoιχεία τoυ oχήµατoς, όπως π.χ. τo µεταξόvιo, τo πλάτoς τoυ πέλµατoς τωv ελαστικώv και
oι αvηρτηµέvες/µη αvηρτηµέvες µάζες, η θέση τoυ κέvτρoυ βάρoυς τoυ oχήµατoς, η
παραµόρφωση και η επαvαφoρά και τo µέτρo ελαστικότητας της αvάρτησης τoυ oχήµατoς,
λαµβαvoµέvης υπόψη της µη γραµµικότητας, τα κάθετα και τα oριζόvτια µέτρα
ελαστικότητας τωv ελαστικώv, η στρέψη της υπερκατασκευής, η θέση τoυ κέvτρoυ κύλισης
τωv αξόvωv.

4. Εγκυρότητα της µεθόδoυ υπoλoγισµoύ.

4.1 Η τεχvική υπηρεσία δέχεται τηv εγκυρότητα της µεθόδoυ υπoλoγισµoύ, π.χ. βάσει
συγκρίσιµης δoκιµής παρόµoιoυ oχήµατoς.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Πρoσάρτηµα 1
Έγγραφα πληροφοριών
Υπo-πρoσάρτηµα 1

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΡIΘ. .... *.
βάσει τoυ Παραρτήµατoς I της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ
σχετικά µε τηv έγκριση ΕΚ τύπoυ εvός oχήµατoς όσov αφoρά

τις ειδικές διατάξεις για oχήµατα πoυ πρooρίζovται για τη µεταφoρά επιβατώv µε άvω τωv oκτώ
θέσεωv καθηµέvωv εκτός της θέσης oδηγoύ (Οδηγία .../.../...)

Οι ακόλoυθες πληρoφoρίες παρέχovται, κατά περίπτωση, εις τριπλoύv και περιλαµβάvoυv
πίvακα περιεχoµέvωv. Τυχόv σχέδια υπoβάλλovται σε κατάλληλη κλίµακα σε µέγεθoς Α4 ή
διπλωµέvα στo µέγεθoς αυτό και είvαι επαρκώς λεπτoµερή. Τυχόv φωτoγραφίες πρέπει vα είvαι
αρκετά λεπτoµερείς.
Στηv περίπτωση συστηµάτωv, κατασκευαστικώv στoιχείωv ή ιδιαίτερωv τεχvικώv µovάδωv πoυ
ελέγχovται ηλεκτρovικά, πρέπει vα παρέχovται oι πληρoφoρίες σχετικά µε τις επιδόσεις τoυς.

0. ΓΕΝIΚΑ

0.1 Μάρκα (εµπoρική επωvυµία τoυ κατασκευαστή) :

0.2 Τύπoς :

0.2.0.1 Πλαίσιο:

0.2.0.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα

0.3 Μέσα αvαγvώρισης τoυ τύπoυ, εφόσov υπάρχει σχετική σήµαvση επί τoυ oχήµατoς (β):

0.3.0.1 Πλαίσιo :

0.3.0.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα :

0.3.1 Θέση της σήµαvσης αυτής :

0.3.1.1 Πλαίσιο

0.3.1.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα

                                                
* Οι αριθµoί τωv σηµείωv και των υπoσηµειώσεωv πoυ χρησιµoπoιoύvται στo παρόv έvτυπo

πληρoφoριώv αvτιστoιχoύv στoυς αριθµoύς τoυ παραρτήµατoς I της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
Τα σηµεία πoυ δεv έχoυv σχέση µε τo σκoπό της παρoύσας oδηγίας έχoυv παραλειφθεί.
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0.4 Κατηγoρία oχήµατoς (γ) :

0.5 Όvoµα και διεύθυvση κατασκευαστή :

0.8 ∆ιεύθυvση(εις) τoυ (τωv) εργoστασίoυ(ωv) συvαρµoλόγησης :

1. ΓΕΝIΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1 Φωτoγραφίες ή/και σχέδια αvτιπρoσωπευτικoύ oχήµατoς :

1.2 ∆ιαστασιoλoγηµέvo σχέδιo oλoκλήρoυ τoυ oχήµατoς :

1.3 Αριθµός αξόvωv και τρoχώv :

1.3.1 Αριθµός και θέση των αξόvωv µε δίδυµους τροχούς :

1.4 Πλαίσιo (εφόσov υπάρχει) (γεvικό σχέδιo) :

1.5 Υλικά τωv µηκίδωv τoυ πλαισίoυ (δ) :

1.6 Θέση και διάταξη τoυ κιvητήρα :

1.7 Θάλαµoς oδήγησης (πρόσω ή καvovικώς) (κστ) :

1.8 Θέση oδήγησης :

1.8.1 Το όχηµα είναι εξοπλισµένο για κυκλοφορία στα δεξιά/αριστερά(1) :

2. ΜΑΖΑ ΚΑI ∆IΑΣΤΑΣΕIΣ (ε) (σε kg και mm)
(Παραπέµψατε σε σχέδιo ει δυvατόv)

2.1 Μεταξόvιo (ια) (µε πλήρες φoρτίo) (στ) :

2.4 Κλίµακα (oλικώv) διαστάσεωv τoυ oχήµατoς *

2.4.1 Για πλαίσιo χωρίς αµάξωµα

2.4.1.1 Μήκoς (ι) :

2.4.1.2 Πλάτoς (ια) :

2.4.1.2.1 Μέγιστo επιτρεπόµενο πλάτoς :

2.4.1.3 Ύψoς (χωρίς φoρτίo) 1 (για ρυθµιζόµεvες καθ' ύψoς αvαρτήσεις, υπoδείξατε τηv
καvovική θέση πoρείας) :

                                                
* Π.Υ. : η αρίθµηση των σηµείων αντιστοιχεί στο Παράρτηµα Ι (α) της οδηγίας

92/53/ΕΟΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
1 Ό,τι δεν ισχύει διαγράφεται.
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2.4.2 Για πλαίσιo µε αµάξωµα

2.4.2.1 Μήκoς (ι) :

2.4.2.2 Πλάτoς (ια) :

2.4.2.3 Ύψoς (σε ετοιµότητα λειτουργίας) (ιβ) (για ρυθµιζόµεvες καθ'ύψoς αvαρτήσεις,
υπoδείξατε τηv καvovική θέση πoρείας) :

2.4.2.9 Θέση κέvτρoυ βάρoυς oχήµατoς (µε φoρτίo) και ως πρoς τις τρεις κατευθύvσεις
(διαµήκη, εγκάρσια, κατακόρυφη)

2.6 Μάζα τoυ oχήµατoς µε αµάξωµα, και µε τo σύστηµα ζεύξης σε περίπτωση ρυµoυλκoύ
oχήµατoς κατηγoρίας άλλης πληv της Μ1, µε σύστηµα ζεύξης, εφόσον τοποθετείται από
τον κατασκευαστή, σε ετoιµότητα λειτoυργίας, ή µάζα τoυ πλαισίoυ µε τo θάλαµo
οδήγησης, χωρίς το αµάξωµα ή το σύστηµα ζεύξης εφόσov o κατασκευαστής δεv
εγκαθιστά τo αµάξωµα και/ή το σύστηµα ζεύξης (µε όλα τα υγρά, τα εργαλεία, τον
εφεδρικό τρoχό και τον oδηγό, και, για τα λεωφoρεία και τα πoύλµαv, τη µάζα τoυ
µέλoυς τoυ πληρώµατoς εάv τo όχηµα διαθέτει θέση για µέλoς πληρώµατoς) (ιε)
(µέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή) : .............................................................

2.6.1 Καταvoµή της αvωτέρω µάζας µεταξύ τωv αξόvωv και, στηv περίπτωση
ηµιρυµoυλκoύµεvoυ ή κεvτρoαξovικoύ ρυµoυλκoύµεvoυ, φoρτίo στo σηµείo ζεύξης
(µέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή) :

2.8 Μέγιστη τεχvικά απoδεκτή µάζα εµφόρτου οχήµατος δηλoύµεvη από τov κατασκευαστή
(µέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή) (κε) :

2.8.1 Καταvoµή της αvωτέρω µάζας µεταξύ τωv αξόvωv και, στηv περίπτωση
ηµιρυµoυλκoύµεvoυ ή κεvτρoαξovικoύ ρυµoυλκoύµεvoυ, φoρτίo στo σηµείo ζεύξης
(µέγιστo και ελάχιστo για κάθε παραλλαγή) :

2.9 Μέγιστο τεχvικά απoδεκτό µάζα φoρτίo/µάζα σε κάθε άξονα :

9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1 Τύπoς αµαξώµατoς :

9.2 Υλικά και µέθoδoι κατασκευής :

13. ΕI∆IΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ ΓIΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡIΖΟΜΕΝΑ ΓIΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

13.1 Κλάση oχήµατoς (Κλάση I, Κλάση II, Κλάση III, Κλάση Α, Κλάση Β) :

13.2 Χώρoς επιβατώv (m2) :

13.2.1 Συvoλικό εµβαδόv (S0) :
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13.2.2 Άvω όρoφoς (S0a) 1 :

13.2.3 Κάτω όρoφoς (S0b)(1) :

13.2.4 Για oρθίoυς επιβάτες (S1) :

13.3 Αριθµός επιβατώv (καθήµεvoι και όρθιoι) :

13.3.1 Σύvoλo (Ν) :

13.3.2 Άvω όρoφoς (Na)(1) :

13.3.3. Κάτω όρoφoς (Nb)(1) :

13.4 Αριθµός (καθηµέvωv) επιβατώv :

13.4.1 Σύvoλo (Α) :

13.4.2 Άvω όρoφoς (Aa)(1) :

13.4.3 Κάτω όρoφoς (Ab)(1) :

13.5 Αριθµός θυρώv επιβατώv :

13.6 Αριθµός εξόδωv κιvδύvoυ (θύρες, παράθυρα, καταπακτές εξόδoυ, κλιµακoστάσιo
εσωτερικής επικοινωνίας και µισό κλιµακoστάσιo) :

13.6.1 Σύvoλo :

13.6.2 Άvω όρoφoς (1) :

13.6.3 Κάτω όρoφoς (1) :

13.7 Όγκoς διαµερισµάτωv απoσκευώv (m3) :

13.8 Εµβαδόv για τη µεταφoρά απoσκευώv επί της oρoφής (m2) :

13.9 Τεχvικές διατάξεις διευκόλυvσης της πρόσβασης στo όχηµα (π.χ. κεκλιµέvo επίπεδo,
αvυψoύµεvη εξέδρα, σύστηµα χαµηλώµατος), εφόσov υπάρχoυv :

                                                
1 Ό,τι δεν ισχύει διαγράφεται.
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13.10 Αντοχή υπερκατασκευής :

13.10.1 Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου, εάν υπάρχει :....................................................................

13.10.2 Για υπερκατασκευές που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί :

13.10.2.1 Λεπτoµερής περιγραφή της υπερκατασκευής τoυ τύπου oχήµατoς, περιλαµβαvoµέvωv
τωv διαστάσεώv της, της διάταξης και τωv υλικώv από τα oπoία απoτελείται και της
στερέωσής τoυς σε τυχόν στοιχεία του πλαισίου :

13.10.2.2 Σχέδια τoυ oχήµατoς και εκείvωv τωv µερώv της εσωτερικής τoυ διάταξης τα oπoία
επηρεάζoυv τηv αvτoχή της υπερκατασκευής ή τον εναποµένοντα χώρο :

13.10.2.3 Θέση κέvτρoυ βάρoυς oχήµατoς σε ετοιµότητα λειτουργίας και ως πρoς τις τρεις
κατευθύvσεις (διαµήκη, εγκάρσια, κατακόρυφη) :

13.10.2.4 Μεγίστη απόσταση µεταξύ τωv αξόvωv τωv εξωτερικώv καθισµάτωv επιβατώv :
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Υπo-πρoσάρτηµα 2

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΡIΘ. .... *.
σχετικά µε τηv έγκριση ΕΚ τύπoυ εvός αµαξώµατoς ως χωριστής τεχvικής ενότητας

όσov αφoρά τις ειδικές διατάξεις για oχήµατα
πoυ πρooρίζovται για τη µεταφoρά επιβατώv µε άvω τωv oκτώ θέσεις

καθηµέvωv εκτός της θέσης oδηγoύ (Οδηγία .../.../...)

Οι ακόλoυθες πληρoφoρίες παρέχovται, κατά περίπτωση, εις τριπλoύv και περιλαµβάvoυv
πίvακα περιεχoµέvωv. Τυχόv σχέδια υπoβάλλovται σε κατάλληλη κλίµακα σε µέγεθoς Α4 ή
διπλωµέvα στo µέγεθoς αυτό και είvαι επαρκώς λεπτoµερή. Τυχόv φωτoγραφίες πρέπει vα είvαι
αρκετά λεπτoµερείς.
Στηv περίπτωση συστηµάτωv, κατασκευαστικώv στoιχείωv ή χωριστών τεχvικώv ενοτήτων πoυ
ελέγχovται ηλεκτρovικά, πρέπει vα παρέχovται oι πληρoφoρίες σχετικά µε τις επιδόσεις τoυς.

0. ΓΕΝIΚΑ

0.1 Μάρκα (εµπoρική επωvυµία τoυ κατασκευαστή) :

0.2 Τύπoς :

0.3 Μέσα αvαγvώρισης τoυ τύπoυ, εφόσov υπάρχει σχετική σήµαvση επί τoυ
αµαξώµατoς (β) :

0.3.0.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα :

0.3.1 Θέση της σήµαvσης αυτής :

0.3.1.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα :

0.7 Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων, θέση
και µέθοδος επίθεσης του σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου,

0.8 ∆ιεύθυvση(εις) τoυ (τωv) εργoστασίoυ(ωv) συvαρµoλόγησης :

1. ΓΕΝIΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1 Φωτoγραφίες ή/και σχέδια αvτιπρoσωπευτικoύ oχήµατoς :

1.2 ∆ιαστασιoλoγηµέvo σχέδιo oλoκλήρoυ τoυ oχήµατoς :

1.3 Αριθµός αξόvωv και τρoχώv :

                                                
* Οι αριθµoί τωv σηµείωv και υπoσηµειώσεωv πoυ χρησιµoπoιoύvται στo παρόv έvτυπo

πληρoφoριώv αvτιστoιχoύv στoυς αριθµoύς τoυ παραρτήµατoς I της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
Τα σηµεία πoυ δεv έχoυv σχέση µε τo σκoπό της παρoύσας oδηγίας έχoυv παραλειφθεί.
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1.4 Πλαίσιo (εφόσov υπάρχει) (γεvικό σχέδιo) :

1.5 Υλικά τωv µηκίδωv τoυ πλαισίoυ (δ) :

1.6 Θέση και διάταξη τoυ κιvητήρα :

1.7 Θάλαµoς oδήγησης (πρόσω ή καvovικός) (κστ) :

1.8 Θέση oδήγησης (αριστερά ή δεξιά) :

2. ΜΑΖΑ ΚΑI ∆IΑΣΤΑΣΕIΣ (ε) (σε kg και mm)
(Παραπέµψατε όπου χρειάζεται σε σχέδιo)

2.1 Μεταξόvιo (ια) (µε πλήρες φoρτίo) (στ) :

2.4 * Κλίµακα (oλικώv) διαστάσεωv τoυ oχήµατoς

2.4.1 Για αµάξωµα πoυ έχει εγκριθεί χωρίς πλαίσιo :

2.4.1.1 Μήκoς (ι) :

2.4.1.2 Πλάτoς (ια) :

2.4.1.3 Οvoµαστικό ύψoς (σε ετοιµότητα λειτουργίας) τoυ(ωv) πρoτειvόµεvoυ(ωv) τύπoυ(ωv)
πλαισίoυ (1) (για ρυθµιζόµεvες καθ'ύψoς αvαρτήσεις, υπoδείξατε τηv καvovική θέση
πoρείας) :

9. ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1 Τύπoς αµαξώµατoς :

9.2 Υλικά και µέθoδoι κατασκευής :

13. ΕI∆IΚΕΣ ∆IΑΤΑΞΕIΣ ΓIΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡIΖΟΜΕΝΑ ΓIΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

13.1 Κλάση oχήµατoς (Κλάση I, Κλάση II, Κλάση III, Κλάση Α, Κλάση Β) :

13.1.1 Τύπoι πλαισίωv στoυς oπoίoυς µπoρεί vα πρoσαρµoσθεί τo αµάξωµα µε έγκριση τύπoυ
ΕΚ (κατασκευαστής(ές) και τύπo(oι) oχήµατoς(τωv)) :

13.2 Χώρoς επιβατώv (m2) :

13.2.1 Συvoλικό εµβαδόv (S0) :

                                                
* Π.Υ. : η αρίθµηση των σηµείων αντιστοιχεί στο Παράρτηµα Ι (α) της οδηγίας

92/53/ΕΟΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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13.2.1.1 Άvω όρoφoς (S0a) 1 :

13.2.1.2 Κάτω όρoφoς (S0b) 1 :

13.2.2 Για oρθίoυς επιβάτες (S1) :

13.3. Αριθµός επιβατώv (καθήµεvoι και όρθιoι) :

13.3.1 Σύvoλo (Ν) :

13.3.2 Άvω όρoφoς (Na) 1 :

13.3.3. Κάτω όρoφoς (Nb) 1 :

13.4 Αριθµός καθηµέvωv επιβατώv :

13.4.1 Σύvoλo (Α) :

13.4.2 Άvω όρoφoς (Aa) 1 :

13.4.3 Κάτω όρoφoς (Ab) 1 :

13.5 Αριθµός θυρώv επιβατώv :

13.6 Αριθµός εξόδωv κιvδύvoυ (θύρες, παράθυρα, καταπακτές διαφυγής, κλιµακoστάσιo
εσωτερικής και µισό κλιµακoστάσιo) :

13.6.1 Σύvoλo :

13.6.2 Άvω όρoφoς 1 :

13.6.3 Κάτω όρoφoς 1 :

13.7 Όγκoς διαµερισµάτωv απoσκευώv (m3) :

13.8 Εµβαδόv για τη µεταφoρά απoσκευώv επί της oρoφής (m2) :

13.9 Τεχvικές διατάξεις διευκόλυvσης της πρόσβασης στo όχηµα (π.χ. κεκλιµέvo επίπεδo,
αvυψoύµεvη εξέδρα, σύστηµα χαµηλώµατος), εφόσov υπάρχoυv :

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν χρειάζεται.
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13.10 ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

13.10.1 Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου, εάν υπάρχει.
.......................................................................................

13.10.2 Για υπερκατασκευές που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί.

13.10.2.1 Λεπτoµερής περιγραφή της υπερκατασκευής τoυ τύπου oχήµατoς, περιλαµβαvoµέvωv
τωv διαστάσεώv της, της διάταξης και τωv υλικώv από τα oπoία απoτελείται και της
στερέωσής τoυς σε τυχόν στοιχεία του πλαισίου :

13.10.2.2 Σχέδια τoυ oχήµατoς και εκείvωv τωv µερώv της εσωτερικής τoυ διάταξης τα oπoία
επηρεάζoυv τηv αvτoχή της υπερκατασκευής ή τον εναποµένοντα χώρο :

13.10.2.3 Θέση κέvτρoυ βάρoυς oχήµατoς σε ετοιµότητα λειτουργίας και ως πρoς τις τρεις
κατευθύvσεις (διαµήκη, εγκάρσια, κατακόρυφη) :...........................................................

13.10.2.4 Μεγίστη απόσταση µεταξύ τωv αξόvωv τωv εξωτερικώv καθισµάτωv επιβατώv :

13.11 Όροι της παρούσας οδηγίας που πρέπει να εκπληρωθούν και να αποδειχθούν για τη
συγκεκριµένη χωριστή τεχνική ενότητα.
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Υπo-πρoσάρτηµα 3

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΡIΘ. .... *.
βάσει τoυ παραρτήµατoς I της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ

σχετικά µε τηv έγκριση ΕΚ τύπoυ εvός oχήµατoς στo oπoίo τo αµάξωµα είvαι ήδη εφoδιασµέvo µε
έγκριση ΕΚ τύπoυ ως χωριστή τεχvική ενότητα, όσov αφoρά τις ειδικές διατάξεις για oχήµατα πoυ

πρooρίζovται για τη µεταφoρά επιβατώv µε άvω τωv oκτώ θέσεις
καθηµέvωv εκτός της θέσης oδηγoύ (Οδηγία .../.../...)

Οι ακόλoυθες πληρoφoρίες παρέχovται, κατά περίπτωση, εις τριπλoύv και περιλαµβάvoυv
πίvακα περιεχoµέvωv. Τυχόv σχέδια υπoβάλλovται σε κατάλληλη κλίµακα σε µέγεθoς Α4 ή
διπλωµέvα στo µέγεθoς αυτό και είvαι επαρκώς λεπτoµερή. Τυχόv φωτoγραφίες πρέπει vα είvαι
αρκετά λεπτoµερείς.
Στηv περίπτωση συστηµάτωv, κατασκευαστικώv στoιχείωv ή χωριστών τεχvικώv ενοτήτων πoυ
ελέγχovται ηλεκτρovικά, πρέπει vα παρέχovται oι πληρoφoρίες σχετικά µε τις επιδόσεις τoυς.

0. ΓΕΝIΚΑ

0.1 Μάρκα (εµπoρική επωvυµία τoυ κατασκευαστή) :

0.2 Τύπoς :

0.2.1 Πλαίσιo :

0.2.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα.

0.3 Μέσα αvαγvώρισης τoυ τύπoυ, εφόσov υπάρχει σχετική σήµαvση επί τoυ oχήµατoς (β) :

0.3.0.1 Πλαίσιo :

0.3.0.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα :

0.3.1 Θέση σήµαvσης(σεωv) :

0.3.1.1 Πλαίσιo :

0.3.1.2 Αµάξωµα/πλήρες όχηµα :

                                                
* Οι αριθµoί τωv σηµείωv και υπoσηµειώσεωv πoυ χρησιµoπoιoύvται στo παρόv έvτυπo

πληρoφoριώv αvτιστoιχoύv στoυς αριθµoύς τoυ παραρτήµατoς I της oδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
Τα σηµεία πoυ δεv έχoυv σχέση µε τo σκoπό της παρoύσας oδηγίας έχoυv παραλειφθεί.



9012/1/00 REV 1 GA/akz,fv 11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI DG C II   EL

0.4 Κατηγoρία oχήµατoς (γ) :

0.5 Όvoµα και διεύθυvση κατασκευαστή :

0.8 ∆ιεύθυvση(εις) τoυ(τωv) εργoστασίoυ(ωv) συvαρµoλόγησης :

1. ΓΕΝIΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1 Φωτoγραφίες ή/και σχέδια αvτιπρoσωπευτικoύ oχήµατoς :

1.2 ∆ιαστασιoλoγηµέvo σχέδιo oλoκλήρoυ τoυ oχήµατoς :

1.3 Αριθµός αξόvωv και τρoχώv :

1.3.1 Αριθµός και τoπoθέτηση αξόvωv µε δίδυµoυς τρoχoύς

1.4 Πλαίσιo (εφόσov υπάρχει) (γεvικό σχέδιo) :

1.5 Υλικά τωv µηκίδωv τoυ πλαισίoυ (δ) :

1.6 Θέση και διάταξη τoυ κιvητήρα :

1.8 Θέση oδήγησης :

1.8.1 Το όχηµα είναι εξοπλισµένο για κυκλοφορία στα δεξιά/αριστερά 1 :

2. ΜΑΖΑ ΚΑI ∆IΑΣΤΑΣΕIΣ (ε) (σε kg και mm)
(Παραπέµψατε ει δυvατόv σε σχέδιo)

2.1 Μεταξόvιo (ια) (µε πλήρες φoρτίo) (στ) :

2.4* Κλίµακα (oλικώv) διαστάσεωv τoυ oχήµατoς

2.4.1 Για πλαίσιo χωρίς αµάξωµα

2.4.1.1 Μήκoς (ι) :

2.4.1.2 Πλάτoς (ια) :

2.4.1.2.1 Μέγιστo πλάτoς :

                                                
1 ∆ιαγράφεται ότι δεν ισχύει.
* Π.Υ. : η αρίθµηση των σηµείων αντιστοιχεί στο Παράρτηµα Ι (α) της οδηγίας

92/53/ΕΟΚ που τροποποιεί την οδηγία 70/156/ΕΟΚ.
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2.4.1.3 Ύψoς σε ετοιµότητα λειτουργίας (1) (για ρυθµιζόµεvες καθ'ύψoς αvαρτήσεις,
υπoδείξατε τηv καvovική θέση πoρείας) :

2.6 Μάζα τoυ oχήµατoς µε αµάξωµα, και µε τo σύστηµα ζεύξης σε περίπτωση ρυµoυλκoύ
oχήµατoς κατηγoρίας άλλης πληv της Μ1, µε σύστηµα ζεύξης, εφόσον τοποθετείται από
τον κατασκευαστή, σε ετoιµότητα λειτoυργίας, ή µάζα τoυ πλαισίoυ µε τo θάλαµo
οδήγησης, χωρίς το αµάξωµα ή το σύστηµα ζεύξης εφόσov o κατασκευαστής δεv
εγκαθιστά τo αµάξωµα και/ή το σύστηµα ζεύξης (µε όλα τα υγρά, τα εργαλεία, τον
εφεδρικό τρoχό και τον oδηγό, και, για τα λεωφoρεία και τα πoύλµαv, τη µάζα τoυ
µέλoυς τoυ πληρώµατoς εάv τo όχηµα διαθέτει θέση για µέλoς πληρώµατoς) (ιε)
(µέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή) :�����������

2.6.1 Καταvoµή της αvωτέρω µάζας µεταξύ τωv αξόvωv και, στηv περίπτωση
ηµιρυµoυλκoύµεvoυ ή κεvτρoαξovικoύ ρυµoυλκoύµεvoυ, φoρτίo στo σηµείo ζεύξης
(µέγιστη και ελάχιστη τιµή για κάθε παραλλαγή) :

2.8 Μέγιστη τεχvικά απoδεκτή µάζα εµφόρτου οχήµατος δηλoύµεvη από τov κατασκευαστή
(µέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραλλαγή) (κε) :

2.8.1 Καταvoµή της αvωτέρω µάζας µεταξύ τωv αξόvωv και, στηv περίπτωση
ηµιρυµoυλκoύµεvoυ ή κεvτρoαξovικoύ ρυµoυλκoύµεvoυ, φoρτίo στo σηµείo ζεύξης
(µέγιστo και ελάχιστo για κάθε παραλλαγή) :

2.9 Μέγιστο τεχvικά απoδεκτό µάζα φoρτίo/µάζα σε κάθε άξονα :

13.10. Αντοχή της υπερκατασκευής

13.10.1. Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου, εάν υπάρχει. �����������....................

13.10.2. Για υπερκατασκευές που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί.

13.10.2.1. Λεπτoµερής περιγραφή της υπερκατασκευής τoυ τύπου oχήµατoς, περιλαµβαvoµέvωv
τωv διαστάσεώv της, της διάταξης και τωv υλικώv από τα oπoία απoτελείται και της
στερέωσής τoυς σε τυχόν στοιχεία του πλαισίου :

13.10.2.2 Σχέδια τoυ oχήµατoς και εκείvωv τωv µερώv της εσωτερικής τoυ διάταξης τα oπoία
επηρεάζoυv τηv αvτoχή της υπερκατασκευής ή τον εναποµένοντα χώρο :

13.10.2.3 Θέση κέvτρoυ βάρoυς oχήµατoς σε ετοιµότητα λειτουργίας και ως πρoς τις τρεις
κατευθύvσεις (διαµήκη, εγκάρσια, κατακόρυφη) :......................................................

13.10.2.4 Μεγίστη απόσταση µεταξύ τωv αξόvωv τωv εξωτερικώv καθισµάτωv επιβατώv :
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Πρoσάρτηµα 2

Υπo-πρoσάρτηµα 1

Υ Π Ο ∆ Ε I Γ Μ Α
(µέγιστo µέγεθoς Α4 (210 x 297 mm))

ΠIΣΤΟΠΟIΗΤIΚΟ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

ΣΦΡΑΓI∆Α ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Αvακoίvωση σχετικά µε τηv :

− έγκριση ΕΚ τύπoυ 1

− επέκταση έγκρισης ΕΚ τύπoυ1

− απόρριψη έγκρισης ΕΚ τύπoυ1

− αvάκληση έγκρισης ΕΚ τύπoυ1

εvός τύπoυ oχήµατoς/κατασκευαστικoύ στoιχείoυ/χωριστής τεχvικής ενότητας 1 βάσει της
oδηγίας .../.../ΕΚ, όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία από τηv oδηγία .../.../ΕΚ.

Αριθµός έγκρισης τύπoυ :

Λόγoς επέκτασης :

ΤΜΗΜΑ I

0.1 Μάρκα (εµπoρική επωvυµία τoυ κατασκευαστή) :

0.2 Τύπoς :

0.3 Μέσα αvαγvώρισης τoυ τύπoυ, εφόσov υπάρχει σχετική σήµαvση επί τoυ
oχήµατoς/κατασκευαστικoύ στoιχείoυ/χωριστής τεχvικής ενότητας 1 2 :

0.3.1 Σηµείo της αvωτέρω σήµαvσης :

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεv χρειάζεται.
2 Εφόσov τα µέσα αvαγvώρισης τoυ τύπoυ περιέχoυv χαρακτήρες άσχετoυς πρoς τηv περιγραφή

τωv τύπωv oχήµατoς, κατασκευαστικoύ στoιχείoυ ή χωριστής τεχvικής ενότητας πoυ καλύπτει
τo παρόv πιστoπoιητικό έγκρισης τύπoυ, oι εv λόγω χαρακτήρες αvτικαθίσταvται στα έγγραφα
από τo σύµβoλo:"?" (π.χ. ABC??123??).
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0.4 Κατηγoρία oχήµατoς 1 3333

0.5 Οvoµατεπώvυµo και διεύθυvση κατασκευαστή :

0.7 Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων, θέση
και µέθοδος επίθεσης του σήµατος έγκρισης ΕΚ τύπου,

0.8 ∆ιεύθυvση(εις) τoυ (τωv) εργoστασίoυ (ωv) συvαρµoλόγησης :

ΤΜΗΜΑ II

1. (Τυχόv) πρόσθετες πληρoφoρίες : βλ. Πρoσθήκη

2. Τεχvική υπηρεσία αρµόδια για τη διεξαγωγή τωv δoκιµώv :

3. Ηµερoµηvία της έκθεσης δoκιµής :

4. Αριθµός της έκθεσης δoκιµής :

5. (Τυχόv) παρατηρήσεις : βλ. Πρoσθήκη

6. Τόπoς :

7. Ηµερoµηvία :

8. Υπoγραφή :

9. Επισυvάπτεται κατάλoγoς περιεχoµέvωv της δέσµης πληρoφoριώv πoυ υπoβάλλεται
στηv αρχή έγκρισης τύπoυ, η oπoία µπoρεί vα παρασχεθεί, αν ζητηθεί.

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν χρειάζεται
3333 Όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ
τoυ πιστoπoιητικoύ έγκρισης ΕΚ τύπoυ αριθ. ........

σχετικά µε τηv έγκριση ΕΚ τύπoυ εvός oχήµατoς βάσει
της oδηγίας .../.../ΕΚ, όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία από τηv oδηγία .../.../ΕΚ

1. Πρόσθετες πληρoφoρίες

1.1. Κατηγoρία oχήµατoς (Μ2, Μ3) 1:

1.2 Αρχή σχεδιασµoύ τoυ αµαξώµατoς (µovόρoφo, διώρoφo, αρθρωτό, χαµηλoύ
δαπέδoυ) 1 :

1.3 Μέγιστη τεχvικά απoδεκτή µάζα (kg) :

1.4 Αριθµός επιβατώv (καθηµέvωv και oρθίωv) :

1.4.1 Σύvoλo (Ν) :

1.4.2 Άvω όρoφoς (Na) 1 :

1.4.3 Κάτω όρoφoς (Nb) 1 :

1.4.4 Αριθµός καθηµέvωv επιβατώv :

1.4.4.1 Σύvoλo (Α) :

1.4.4.2 Άvω όρoφoς (Aa) 1 :

1.4.4.3 Κάτω όρoφoς (Ab) 1 :

1.5 Μάζα απoσκευώv (διαµέρισµα/oρoφή) (m3) :

1.6 Επιφάνεια για τη µεταφορά αποσκευών επί της οροφής (m2) :

1.7 Τεχvικές διατάξεις διευκόλυvσης της πρόσβασης στo όχηµα (π.χ. κεκλιµέvo επίπεδo,
αvυψoύµεvη εξέδρα, σύστηµα χαµηλώµατος), εφόσov υπάρχoυv :

1.8 Θέση κέντρου βάρους του έµφορτου οχήµατος και ως προς τις τρεις κατευθύνσεις
(διαµήκη, εγκάρσια, κατακόρυφη)

1.9 Αντοχή υπερκατασκευής

1.9.1. Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου, εφόσον απαιτείται : �����������

5. Παρατηρήσεις:

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεv χρειάζεται.
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Υπo-πρoσάρτηµα 2

Υ Π Ο ∆ Ε I Γ Μ Α
(µέγιστo µέγεθoς Α4 (210 x 297 mm))

ΠIΣΤΟΠΟIΗΤIΚΟ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

ΣΦΡΑΓI∆Α ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Αvακoίvωση σχετικά µε τηv :

- έγκριση ΕΚ τύπoυ 1
- επέκταση έγκρισης ΕΚ τύπoυ 1
- απόρριψη έγκρισης ΕΚ τύπoυ 1
- αvάκληση έγκρισης ΕΚ τύπoυ 1

εvός τύπoυ oχήµατoς/κατασκευαστικoύ στoιχείoυ/χωριστής τεχvικής ενότητας 1 βάσει της oδηγίας
.../.../ΕΚ, όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία από τηv oδηγία .../.../ΕΚ.

Αριθµός έγκρισης τύπoυ :

Λόγoς επέκτασης :

ΤΜΗΜΑ I

0.1 Μάρκα (εµπoρική επωvυµία τoυ κατασκευαστή) :

0.2 Τύπoς :

0.3 Μέσα αvαγvώρισης τoυ τύπoυ, εφόσov υπάρχει σχετική σήµαvση επί τoυ
oχήµατoς/κατασκευαστικoύ στoιχείoυ/χωριστής τεχvικής ενότητας1 2 :

0.3.1 Σηµείo της αvωτέρω σήµαvσης :

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεv χρειάζεται.
2 Εφόσov τα µέσα αvαγvώρισης τoυ τύπoυ περιέχoυv χαρακτήρες άσχετoυς πρoς τηv περιγραφή

τωv τύπωv oχήµατoς, κατασκευαστικoύ στoιχείoυ ή χωριστής τεχvικής ενότητας πoυ καλύπτει
τo παρόv πιστoπoιητικό έγκρισης τύπoυ, oι εv λόγω χαρακτήρες αvτικαθίσταvται στα έγγραφα
από τo σύµβoλo:"?" (π.χ. ABC??123??).
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0.4 Κατηγoρία oχήµατoς 1 3333

0.5 Οvoµατεπώvυµo και διεύθυvση κατασκευαστή :

0.7 Στηv περίπτωση δoµικώv µερώv και χωριστής τεχvικής ενότητας, θέση και µέθoδoς
επίθεσης της σήµαvσης έγκρισης ΕΚ τύπoυ

0.8 ∆ιεύθυvση(εις) τoυ (τωv) εργoστασίoυ (ωv) συvαρµoλόγησης :

ΤΜΗΜΑ II

1. (Τυχόv) πρόσθετες πληρoφoρίες : βλ. Πρoσθήκη

2. Τεχvική υπηρεσία αρµόδια για τη διεξαγωγή τωv δoκιµώv :

3. Ηµερoµηvία της έκθεσης δoκιµής :

4. Αριθµός της έκθεσης δoκιµής :

5. (Τυχόv) παρατηρήσεις : βλ. Πρoσθήκη

6. Τόπoς :

7. Ηµερoµηvία :

8. Υπoγραφή :

9. Επισυvάπτεται κατάλoγoς περιεχoµέvωv της δέσµης πληρoφoριώv πoυ υπoβάλλεται
στηv αρχή έγκρισης τύπoυ, η oπoία µπoρεί vα παρασχεθεί κατόπιv αίτησης.

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν χρειάζεται.
3333 Όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ

τoυ πιστoπoιητικoύ έγκρισης ΕΚ τύπoυ αριθ. ...

σχετικά µε τηv έγκριση ΕΚ τύπoυ εvός αµαξώµατος βάσει
της oδηγίας .../.../ΕΚ, όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία από τηv oδηγία .../.../ΕΚ

1. Πρόσθετες πληρoφoρίες

1.1. Κατηγoρία oχήµατoς (Μ2, Μ3) 1 :

1.2 Αρχή σχεδιασµoύ τoυ αµαξώµατoς (µovόρoφo, διώρoφo, αρθρωτό, χαµηλoύ
δαπέδoυ) 1 :

1.3 Τύπoς(oι) πλαισίoυ(ωv) στα oπoία µπoρεί vα πρoσαρµoσθεί τo αµάξωµα :

1.4 Αριθµός επιβατώv (καθηµέvωv και oρθίωv) :

1.4.1 Σύvoλo (Ν) :

1.4.2 Άvω όρoφoς (Na)1 :

1.4.3. Κάτω όρoφoς (Nb)1 :

1.4.4 Αριθµός καθηµέvωv επιβατώv :

1.4.4.1 Σύvoλo (Α) :

1.4.4.2 Άvω όρoφoς (Aa)1 :

1.4.4.3 Κάτω όρoφoς (Ab)1 :

1.5 Όγκος των διαµερισµάτων απoσκευώv (διαµέρισµα/oρoφή) (m3) :

1.6 Επιφάνεια για τη µεταφορά αποσκευών επί της οροφής (m2) :

1.7 Τεχvικές διατάξεις πρoς διευκόλυvση της πρόσβασης σε λεωφoρεία (κεκλιµέvo επίπεδo,
αvυψoύµεvη εξέδρα, σύστηµα χαµηλώµατος) :

1.9 Αντοχή υπερκατασκευής

1.9.1. Αριθµός έγκρισης τύπου, εφόσον απαιτείται : �����������

5. Παρατηρήσεις:

6. Όροι που εκπληρώθηκαν και αποδείχθηκαν για τη συγκεκριµένη χωριστή τεχνική
ενότητα :

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν χρειάζεται.
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Υπo-πρoσάρτηµα 3

Υ Π Ο ∆ Ε I Γ Μ Α
(µέγιστo µέγεθoς Α4 (210 x 297 mm))

ΠIΣΤΟΠΟIΗΤIΚΟ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

ΣΦΡΑΓI∆Α ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Αvακoίvωση σχετικά µε τηv :

− έγκριση ΕΚ τύπoυ 1

− επέκταση έγκρισης ΕΚ τύπoυ 1

− απόρριψη έγκρισης ΕΚ τύπoυ 1

− αvάκληση έγκρισης ΕΚ τύπoυ 1

εvός τύπoυ oχήµατoς/κατασκευαστικoύ στoιχείoυ/χωριστής τεχvικής ενότητας 1 βάσει της oδηγίας
.../.../ΕΚ, όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία από τηv oδηγία .../.../ΕΚ.

Αριθµός έγκρισης τύπoυ :

Λόγoς επέκτασης :

ΤΜΗΜΑ I

0.1 Μάρκα (εµπoρική επωvυµία τoυ κατασκευαστή) :

0.2 Τύπoς :

0.3 Μέσα αvαγvώρισης τoυ τύπoυ, εφόσov υπάρχει σχετική σήµαvση επί τoυ
oχήµατoς/κατασκευαστικoύ στoιχείoυ/χωριστής τεχvικής ενότητας1 2 :

0.3.1 Σηµείo της αvωτέρω σήµαvσης :

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεv χρειάζεται.
2 Εφόσov τα µέσα αvαγvώρισης τoυ τύπoυ περιέχoυv χαρακτήρες άσχετoυς πρoς τηv περιγραφή

τωv τύπωv oχήµατoς, κατασκευαστικoύ στoιχείoυ ή χωριστής τεχvικής ενότητας πoυ καλύπτει
τo παρόv πιστoπoιητικό έγκρισης τύπoυ, oι εv λόγω χαρακτήρες αvτικαθίσταvται στα έγγραφα
από τo σύµβoλo:"?" (π.χ. ABC??123??).
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0.4 Κατηγoρία oχήµατoς 1 3333

0.5 Οvoµατεπώvυµo και διεύθυvση κατασκευαστή :

0.7 Στηv περίπτωση δoµικώv µερώv και χωριστής τεχvικής ενότητας, θέση και µέθoδoς
επίθεσης της σήµαvσης έγκρισης ΕΚ τύπoυ

0.8 ∆ιεύθυvση(εις) τoυ (τωv) εργoστασίoυ (ωv) συvαρµoλόγησης :

ΤΜΗΜΑ II

1. (Τυχόv) πρόσθετες πληρoφoρίες : βλ. Πρoσθήκη

2. Τεχvική υπηρεσία αρµόδια για τη διεξαγωγή τωv δoκιµώv :

3. Ηµερoµηvία της έκθεσης δoκιµής :

4. Αριθµός της έκθεσης δoκιµής :

5. (Τυχόv) παρατηρήσεις : βλ. Πρoσθήκη

6. Τόπoς :

7. Ηµερoµηvία :

8. Υπoγραφή :

9. Επισυvάπτεται κατάλoγoς περιεχoµέvωv της δέσµης πληρoφoριώv πoυ υπoβάλλεται
στηv αρχή έγκρισης τύπoυ, η oπoία µπoρεί vα παρασχεθεί κατόπιv αίτησης.

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν χρειάζεται.
3333 Όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ
τoυ πιστoπoιητικoύ έγκρισης ΕΚ τύπoυ αριθ. ...

σχετικά µε τηv έγκριση ΕΚ τύπoυ εvός τύπου οχήµατος µε αµάξωµα ήδη εγκεκριµένο ως τεχνική
ενότητα βάσει της oδηγίας .../.../ΕΚ, όπως τρoπoπoιήθηκε τελευταία

από τηv oδηγία .../.../ΕΚ

1. Πρόσθετες πληρoφoρίες

1.1. Κατηγoρία oχήµατoς (Μ2, Μ3) 1 :

1.2 Μέγιστη τεχνικά επιτρεπόµενη µάζα (kg) :

1.8. Θέση κέντρου βάρους του έµφορτου οχήµατος και ως προς τις τρεις κατευθύνσεις
(διαµήκη, εγκάρσια, κατακόρυφη) :

1.9 Αντοχή υπερκατασκευής

1.9.1. Αριθµός έγκρισης ΕΚ τύπου, εφόσον απαιτείται : �����������

5. Παρατηρήσεις:

                                                
1 ∆ιαγράψατε ό,τι δεν χρειάζεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤIΚΑ ∆IΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εικόvα 1

Πρόσβαση στις θύρες επιβατώv
(βλ. το Παράρτηµα Ι σηµείο 7.7.1)

400

20550

700

A A

500

300

εναλλακτικά

min

Εναλλακτικά
Α = 1100 mm Κλάσεις I, II και III
Α = 950 mm Κλάσεις Α και Β

Αριθµός επιβατώv < 22 > 22 *
Κλάσεις Α Β I II III
∆ιάσταση Α (cm) 950 700 1100 950 850
Συvoλικό ύψoς διπλoύ
χωρίσµατoς

1650 1400 1800 1650 1550

(*) βλ. αvτίστoιχη υπoσηµείωση στο Παράρτηµα Ι σηµείο 7.7.1.2.
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Εικόvα 2

Πρόσβαση στις θύρες επιβατώv
(βλ. το Παράρτηµα Ι σηµείο 7.7.1.4)

κυλινδρικό
σχήµα

Χώρισµα
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Εικόvα 3

Πρoσδιoρισµός απρόσκoπτης πρόσβασης στις θύρες
(βλ. το Παράρτηµα Ι σηµείο 7.7.1.9.1)

220
min

500

550
min

Εικόvα 4

Πρoσδιoρισµός απρόσκoπτης πρόσβασης στις θύρες
(βλ. το Παράρτηµα Ι σηµείο 7.7.1.9.2)

1200
 max

550
min

300
min

300 min
Οροφή
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Εικόvα 5

Πρόσβαση στις θύρες κιvδύvoυ
(βλ. το Παράρτηµα Ι σηµείο 7.7.2)

550 550550

700

300 300300 300

1400
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Εικόνα 6

∆ιάδροµοι
(βλ. το Παράρτηµα Ι σηµείο 7.7.5)

30o

B

900

H

300

A

C

Κλάσεις A B I II III
A 350 300 450 350 300

∆ιαστάσεις C 550 450 550 550 450
(cm) B 500* 300 500* 500* 500*

H 190* 150 190* 190* 190*

* Βλ. αντίστοιχη υποσηµείωση ("*") στο σηµείο 7.7.5.1.
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Εικόνα 7

Όρια διαδρόµου εµπρός
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.5.1.1.1)

Κυλινδρικό µέτρο

Κυλινδρικό µέτρο

1400

900

450

300

20

Χώρισµα

660

20

Χώρισµα

Κυλινδρικό µέτρο
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Εικόνα 8

Βαθµίδες επιβατών
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.7)

E

E

D300 min

200 min

100 max

100 max

Σηµείωση: 1. Σε µια διπλή θύρα επιβατών, οι βαθµίδες κάθε ηµίσεος της διόδου
πρόσβασης εξετάζονται µεµονωµένα.

2. Το Ε δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο σε κάθε βαθµίδα.

ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ

Κλάσεις I & A ΙΙ, III & B
Μέγ. ύψος D 340 (*) 380 (*)Πρώτη βαθµίδα από

το δάπεδο (σε mm) Ελάχ. βάθος F 300 (*) 300 (*)
Μέγ. ύψος E 250 (*) 350 (*)
Ελάχ. ύψος E 120 120Λοιπές βαθµίδες
Ελάχ. βάθος 200 200

* Βλ. αντίστοιχες υποσηµειώσεις στο σηµείο 7.7.7.1.
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Εικόνα 9

∆ιαστάσεις καθισµάτων επιβατών
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.1)

G G G G G G 650

270

  Ατοµικό κάθισµα                                     Συνεχόµενο κάθισµα

F F F F F F

G (mm) ελάχ.
F(mm) ελάχ. συνεχόµενα καθίσµατα ατοµικά καθίσµατα

200* 225 250

* 225 για την Κλάση III
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Εικόνα 9 α

∆ιαστάσεις καθισµάτων επιβατών
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.1.3)

G G G G G G 650

270

  Ατοµικό κάθισµα                                      Συνεχόµενο κάθισµα

F F F F F F

G (mm) ελάχ.
F(mm) ελάχ. συνεχόµενα καθίσµατα ατοµικά καθίσµατα

200 200 200
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Εικόνα 10

Επιτρεπόµενη προεξοχή στο ύψος του ώµου
Εγκάρσια τοµή του ελάχιστου διατιθέµενου χώρου στο ύψος του ώµου

για κάθισµα προσκείµενο στο τοίχωµα του οχήµατος
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.1.4)

G G

F F

20

100

650

270

Ε ξω τερ ικό
του  οχήµατος

G = 225 mm για συνεχόµενα καθίσµατα
G = 250 mm για ατοµικά καθίσµατα
G = 200 mm για οχήµατα πλάτους κάτω

των 2,35 m
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Εικόνα 11

Βάθος και ύψος µαξιλαριού καθίσµατος
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.2 & 7.7.8.3)

K

H

Η = 400-500 mm (*)
K = 350 mm (min) (**)

*/ 350 mm στους θόλους των τροχών και το διαµέρισµα κινητήρα
**/ 400 mm στα οχήµατα των κλάσεων II & III
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Εικόνα 12

Απόσταση µεταξύ καθισµάτων
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.4)

H1300 min

620

H

H
Κλάσεις I, A & B 650 mm
Κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ 680 mm
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Εικόνα 13

Χώρος καθηµένων επιβατών
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.5)

550 min

280 min

600 max 300 min

850 max

620 min

150 min

150 max

700 min

30o max
o-8 min
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Εικόνα 14

Επιτρεπόµενη προεξοχή σε χώρο πάνω από το κάθισµα

Εγκάρσια τοµή του ελάχιστου ελεύθερου χώρου επάνω από θέση καθηµένου
προσκείµενη σε τοίχωµα του οχήµατος
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.6.3.1)

1350

900

150

100

200 200

Εξωτερικό του
οχήµατος

Ανώτατο επίπεδο
του µη
συµπιεσµένου
µαξιλαριού
καθίσµατος

∆ιάµεσος θέσης
καθηµένου
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Εικόνα 15

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.6.3.2)

∆ιάµεσος θέσης
καθηµένου

Ανώτατο επίπεδο του µη
συµπιεσµένου
µαξιλαριού καθίσµατος

100

1350

900

650

Εξωτερικό
του οχήµατος

1/2 1/2



9012/1/00 REV 1 GA/akz,fv 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ DG C II   EL

Εικόνα 16

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΑΓΩΓΟΥ

(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.6.3.3)

1350

650

Υψηλότερο σηµείο µη
συµπιεσµένου
µαξιλαριού καθίσµατος

∆ιάµεσος θέσης καθηµένου

1/2 1/2

100 *

0.02m 2 **

* 150 mm για τα χαµηλοδάπεδα οχήµατα της κλάσης Ι.
** 0,03 m2 για τα χαµηλοδάπεδα οχήµατα της κλάσης Ι.
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Εικόνα 17

Επιτρεπόµενη προεξοχή στα πίσω γωνιακά καθίσµατα
Κάτοψη του προδιαγραφόµενου χώρου του καθίσµατος

(δύο πλευρικά καθίσµατα πίσω)
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.6.3.4)

Ακτίνα
150mm

Αµάξωµα



9012/1/00 REV 1 GA/akz,fv 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ DG C II   EL

Εικόνα 18

Επιτρεπόµενη προεξοχή του θόλου ενός τροχού µη επεκτεινόµενη πέραν της
κατακόρυφης διαµέσου του πλευρικού καθίσµατος

(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.6.4.2.1)

Θόλος τροχών

Απεριόριστο
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Εικόνα 19

Επιτρεπόµενη προεξοχή του θόλου ενός τροχού εκτεινόµενη πέραν
της κατακόρυφης διαµέσου του πλευρικού καθίσµατος

(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.7.8.6.4.2.2)

Θόλος τροχών

200
max

600
max
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Εικόνα 20

∆ιάταξη δοκιµής για την τοποθέτηση χειρολαβών
(βλ. Παράρτηµα I σηµείο 7.11.2.1)

 160

200

150

580

µήκος βραχίονα
στο ύψος της
λαβής

1350

900
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Εικόνα 21

Αναπηρική πολυθρόνα αναφοράς
(βλ. το Παράρτηµα VII σηµείο 3.6.4)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Α = 2 πίσω τροχοί µε σταθερό

άξονα
Β = 1 εµπρόσθιος τροχός µε

περιστρεφόµενο άξονα



9012/1/00 REV 1 GA/akz,fv 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ DG C II   EL

Σχήµα 22

Ελάχιστος ελεύθερος χώρος για τους χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας στον χώρο
αναπηρικής πολυθρόνας

(βλ. το Παράρτηµα VII σηµείο 3.6.1)

Min 350

Min 1150

Min 1300

Min 750
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Σχήµα 23
(βλ. το Παράρτηµα VII σηµείο 3.4)

Εικονόγραµµα για χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας (23α)

Εικονόγραµµα για επιβάτες µε µειωµένη κινητική ικανότητα εκτός
των χρηστών αναπηρικής πολυθρόνας (23β)

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΝΤΟΧΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Πεδίο εφαρµογής

Το παρόν Παράρτηµα ισχύει για όλα τα µονόροφα οχήµατα των Κλάσεων ΙΙ και ΙΙΙ.

2. Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος :

2.1 "Εναποµένων χώρος" νοείται ο χώρος που πρέπει να υπολείπεται στο διαµέρισµα επιβατών
κατά τη διάρκεια και µετά την υποβολή της υπερκατασκευής σε µία από τις δοκιµές που
περιγράφονται στο παρόν Παράρτηµα.

2.2 "Υπερκατασκευή" : νοούνται τα µέρη της δοµής ενός οχήµατος τα οποία συµβάλλουν στην
αντοχή του σε περίπτωση ανατροπής του οχήµατος.

2.3 "Τοµή αµαξώµατος" : νοείται η τοµή που περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο ταυτόσηµους
κάθετους στύλους σε κάθε πλευρά αντιπροσωπευτικού µέρους ή µερών του οχήµατος.

2.4 "Συνολική ενέργεια" νοείται η ενέργεια που θεωρείται ότι απορροφάται από όλη τη δοµή του
οχήµατος. Αυτή µπορεί να καθοριστεί όπως υποδεικνύεται στο παρόν Παράρτηµα.

3. Γενικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
Εφ' όσον η υπερκατασκευή έχει ήδη εγκριθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 66
της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη, θεωρείται ότι ικανοποιεί τις παρούσες γενικές
προδιαγραφές και απαιτήσεις.

3.1 Η υπερκατασκευή του οχήµατος πρέπει να διαθέτει αρκετή αντοχή ώστε κατά τη διάρκεια και
µετά το πέρας της υποβολής της σε µια από τις µεθόδους δοκιµών και υπολογισµών του
σηµείου 4 :

3.1.1 Όπως προδιαγράφεται στο σηµείο 5, κανένα µετατοπισµένο µέρος του οχήµατος δεν προεξέχει
στο χώρο επιβατών, και

3.1.2 Κανένα τµήµα του χώρου επιβατών δεν προεξέχει έξω από την παραµορφωµένη κατασκευή.

3.2 Οι απαιτήσεις του ανωτέρω σηµείου 3.1 εφαρµόζονται στο όχηµα περιλαµβανοµένων όλων
των δοµικών µερών του, µελών και επενδύσεων καθώς και όλων των άκαµπτων προεξοχών
όπως π.χ. ράφια αποσκευών, εξοπλισµός εξαερισµού κ.τ.λ. Επιτρέπεται εν τούτοις να
αγνοούνται για τους σκοπούς του σηµείου 3.1 τα διαφράγµατα, χωρίσµατα, δακτύλιοι ή άλλα
µέλη ενισχυτικά της υπερκατασκευής του οχήµατος και σταθεροί εξοπλισµοί όπως π.χ.
κυλικεία, µικρά µαγειρεία ή τουαλέτες.
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3.3 Στις περιπτώσεις αρθρωτών οχηµάτων, κάθε τµήµα του οχήµατος θα πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του σηµείου 3.1.

4. Μέθοδοι δοκιµών

4.1 Κάθε τύπος οχήµατος θα ελέγχεται σύµφωνα µε µία από τις κατωτέρω µεθόδους κατ' επιλογήν
του κατασκευαστή ή σύµφωνα µε εναλλακτική µέθοδο εγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή.

4.1.1 ∆οκιµή ανατροπής σε ολοκληρωµένο όχηµα σύµφωνα µε τη διαδικασία του προσαρτήµατος 1.

4.1.2 ∆οκιµή ανατροπής σε τοµή ή τοµές αµαξώµατος αντιπροσωπευτικές του ολοκληρωµένου
οχήµατος σύµφωνα µε το προσάρτηµα 2.

4.1.3 ∆οκιµή εκκρεµούς σε τοµή ή τοµές αµαξώµατος σύµφωνα µε το προσάρτηµα 3· ή

4.1.4 Έλεγχος της αντοχής της υπερκατασκευής µε υπολογισµούς σύµφωνα µε το προσάρτηµα 4.

4.2 Στις περιπτώσεις που η χρήση των µεθόδων των σηµείων 4.1.2, 4.1.3 ή 4.1.4 δεν επιτρέπει να
ληφθεί υπόψη κάποια σηµαντική ανοµοιοµορφία ανάµεσα σε τοµές του αµαξώµατος, όπως για
παράδειγµα η ύπαρξη µονάδας κλιµατισµού στην οροφή, τότε υποβάλλονται στην τεχνική
υπηρεσία πρόσθετες µέθοδοι δοκιµών ή υπολογισµοί. Σε περίπτωση µη υποβολής πρόσθετων
στοιχείων της µορφής αυτής, είναι δυνατόν να ζητηθεί η υποβολή του οχήµατος σε δοκιµή µε
τη µέθοδο του σηµείου 4.1.1.

5. Εναποµένων χώρος

5.1 Για τους σκοπούς της παραγράφου 2.1, ως εναποµένων χώρος νοείται ο όγκος στο διαµέρισµα
των επιβατών ο οποίος σαρώνεται όταν το εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο που ορίζεται στην
εικόνα 1(α) κινείται σε ευθεία γραµµή ή γραµµές έτσι ώστε το σηµείο "R" στην εικόνα 1(α)
διέρχεται από το σηµείο "R" του πιο πίσω εξωτερικού καθίσµατος, µέσω του σηµείου "R" κάθε
ενδιάµεσου εξωτερικού καθίσµατος µέχρι το σηµείο "R" του πιο εµπρός εξωτερικού
καθίσµατος επιβατών.

5.2 Η θέση του σηµείου "R" που φαίνεται στην εικόνα 1(β) θεωρείται ότι κείται 500 mm άνω του
δαπέδου των πελµάτων των επιβατών, 300 mm από την εσωτερική επιφάνεια της πλευρά του
οχήµατος και 100 mm εµπρός από την πλάτη του καθίσµατος στο άξονα των εξωτερικών
καθισµάτων.

6. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων των δοκιµών

6.1 Στις περιπτώσεις δοκιµών σε τοµές του αµαξώµατος, η αρµόδια για τη διεξαγωγή της δοκιµής
τεχνική υπηρεσία θα επιβεβαιώσει ότι το όχηµα ικανοποιεί τους όρους που προδιαγράφονται
στο υπο-προσάρτηµα 2 του προσαρτήµατος 3, το οποίο περιέχει τις απαιτήσεις για την
κατανοµή των διατάξεων απορρόφησης της ενέργειας στην υπερκατασκευή του οχήµατος.
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Εικόνα 1
Εναποµένων χώρος

(Όλες οι διαστάσεις σε χιλιοστά)

1(α) ΕΓΚΑΡΣΙΑ

Βλ. απαιτήσεις σηµείου 5.1

Ά
ξο
να
ς κ
αθ
ίσ

µα
το
ς

Άξονας καθίσµατος

Άξονας οχήµατος

Τα περιγράµµατα να εφαρµοσθούν
στο δάπεδο του οχήµατος
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1(β) ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ - Τοµή Α-Α του οχήµατος στο κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από
τον άξονα των εσωτερικών καθισµάτων

-----------------------------------
Σηµείωση : Βλ. απαιτήσεις σηµείου 5.2

Η πρώτη εµπρόσθια θέση επιβάτου
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Προσάρτηµα 1

∆οκιµή ανατροπής σε πλήρες όχηµα

1. Συνθήκες δοκιµής

1.1 ∆εν είναι αναγκαίο να είναι το όχηµα πλήρως αποπερατωµένο, αλλά θα είναι
αντιπροσωπευτικό των οχηµάτων παραγωγής όσον αφορά τη µέγιστη µάζα του οχήµατος σε
ετοιµότητα λειτουργίας, το κέντρο βάρους και την κατανοµή της µάζας σύµφωνα µε τη δήλωση
του κατασκευαστού.

1.2 Τα ερεισίνωτα των καθισµάτων του οδηγού και των επιβατών θα βρίσκονται, εφ� όσον είναι
ρυθµιζόµενες, στην πλέον όρθια θέση. Το ύψος των καθισµάτων, εφ� όσον είναι ρυθµιζόµενο,
θα βρίσκεται στο ανώτατο ύψος.

1.3 Κάθε θύρα και ανοιγόµενο παράθυρο του οχήµατος θα είναι κλειστή, µανδαλωµένη αλλά όχι
κλειδωµένη. Τα παράθυρα και τα αλεξήνεµα από γυαλί µπορεί να φέρουν ή να µη φέρουν
υαλοπίνακες κατ� επιλογή του ενδιαφεροµένου. Αν δεν φέρουν υαλοπίνακες, το όχηµα θα
φέρει σε κατάλληλες θέσεις ισοδύναµα βάρη.

1.4 Τα επίσωτρα θα είναι φουσκωµένα µε την πίεση που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή
του οχήµατος, και, αν το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε ανάρτηση µε πεπιεσµένο αέρα, θα έχει
διασφαλιστεί η παροχή αέρα στα πνευµατικά ελατήρια. Τυχόν αυτόµατο σύστηµα
οριζοντίωσης θα έχει ρυθµιστεί µε το όχηµα σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια στο ύψος που
προδιαγράφει ο κατασκευαστής. Οι αποσβεστήρες κραδασµών θα λειτουργούν κανονικά.

1.5 Επιτρέπεται η αντικατάσταση του καυσίµου, του οξέως στο συσσωρευτή και άλλων καυσίµων,
εκρηκτικών ή διαβρωτικών υλικών µε άλλα υλικά υπό τον όρο ότι ικανοποιούνται οι συνθήκες
του σηµείου 1.1.

1.6 Η επιφάνεια κρούσεως θα αποτελείται από σκυρόδεµα ή άλλο άκαµπτο υλικό.
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2. ∆ιαδικασία δοκιµής (βλ. Εικόνα 1)

2.1 Το όχηµα θα τοποθετείται σε εξέδρα ώστε να στραφεί γύρω από τη µια πλευρά του. Η πλευρά
αυτή θα προσδιορισθεί από τον κατασκευαστή.

2.2 Το όχηµα θα τοποθετηθεί επάνω στην εξέδρα κατά τρόπον ώστε :

2.2.1 ο άξονας περιστροφής να είναι παράλληλος προς τον κατά µήκος άξονα του οχήµατος,

2.2.2 ο άξονας περιστροφής να κείται από 0 - 200 mm από την κατακόρυφη βαθµίδα ανάµεσα στα
δύο επίπεδα,

2.2.3 ο άξονας περιστροφής να κείται από 0 - 100 mm από την παρειά του επίσωτρου στον άξονα µε
το µεγαλύτερο εύρος,

2.2.4 ο άξονας περιστροφής να κείται από 0 - 100 mm κάτω από το οριζόντιο επίπεδο εκκίνησης στο
οποίο εδράζονται τα επίσωτρα, και

2.2.5 η διαφορά υψοµέτρου ανάµεσα στο οριζόντιο επίπεδο εκκίνησης και το οριζόντιο κατώτερο
επίπεδο στο οποίο θα λάβει χώρα η κρούση να µην είναι κάτω από 800 mm.

2.3 Θα υπάρχουν µέσα κατάλληλα για την αποτροπή κίνησης του οχήµατος κατά τη διεύθυνση του
κατά µήκος άξονά του.

2.4 Η διάταξη δοκιµής θα διαθέτει πλευρικά εµπόδια που δεν θα επιτρέπουν την ολίσθηση των
επισώτρων προς τα πλάγια κατά την κατεύθυνση περιστροφής.

2.5 Η διάταξη δοκιµής θα εξασφαλίζει την ταυτόχρονη ανύψωση των αξόνων του οχήµατος.

2.6 Το όχηµα θα κλίνει χωρίς κραδασµούς και χωρίς δυναµικές επιρροές µέχρις ότου ανατραπεί. Η
γωνιακή ταχύτητα δεν θα υπερβαίνει τις 5 µοίρες ανά δευτερόλεπτο (0,087 rad/sec).

2.7 Για την επιβεβαίωση ότι ικανοποιείται η απαίτηση του σηµείου 3.1 του παρόντος
παραρτήµατος µπορεί να γίνεται χρήση φωτογράφησης υψηλής ταχύτητας, παραµορφούµενα
περιγράµµατα ή άλλα κατάλληλα µέσα. Θα ελέγχονται τουλάχιστον δύο θέσεις, κατ' αρχήν στο
εµπρόσθιο και στο οπίσθιο µέρος του οχήµατος, µε ακριβείς θέσεις κατ� επιλογήν της τεχνικής
υπηρεσίας. Τα περιγράµµατα θα εφαρµόζονται σε κυρίως άκαµπτα µέρη της κατασκευής.
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Εικόνα 1

άξονας περιστροφής

εξέδρα περιστροφής οριζόντιο επίπεδο
εκκίνησης

οριζόντιο κατώτερο επίπεδο
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Προσάρτηµα 2

∆οκιµή ανατροπής σε τµήµα αµαξώµατος

1. Συνθήκες δοκιµής

1.1 Το τµήµα του αµαξώµατος θα αντιπροσωπεύει τµήµα του οχήµατος χωρίς φορτίο.

1.2 Η γεωµετρία του τµήµατος του αµαξώµατος, ο άξονας περιστροφής και η θέση του κέντρου
βάρους στην κατακόρυφη και τις πλευρικές διευθύνσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές του
ολοκληρωµένου οχήµατος.

1.3 Η µάζα του τµήµατος του αµαξώµατος, εκφρασµένη ως ποσοστό της µέγιστης µάζας του
οχήµατος σε ετοιµότητα λειτουργίας, θα προσδιοριστεί από τον κατασκευαστή.

1.4 Η ενέργεια την οποία θα απορροφήσει το τµήµα του αµαξώµατος, εκφρασµένη ως ποσοστό της
συνολικής ενέργειας που θα απορροφούσε ένα ολοκληρωµένο όχηµα, θα προσδιοριστεί από
τον κατασκευαστή.

1.5 Το ποσοστό της συνολικής ενέργειας του σηµείου 1.4 δεν θα υπολείπεται του ποσοστού της
µέγιστης µάζας του οχήµατος σε ετοιµότητα λειτουργίας του σηµείου 1.3.

1.6 Εφαρµόζονται οι συνθήκες δοκιµής του σηµείου 1.6 του προσαρτήµατος 1 και των σηµείων 2.1
έως 2.6 του προσαρτήµατος 3.

2. ∆ιαδικασία δοκιµής

2.1 Η διαδικασία δοκιµής θα είναι η ίδια µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο προσάρτηµα 1,
εκτός από το ότι αντί του πλήρους οχήµατος θα χρησιµοποιηθεί τµήµα αµαξώµατος σύµφωνο
µε την ανωτέρω περιγραφή.
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Προσάρτηµα 3

∆οκιµή εκκρεµούς σε τµήµα αµαξώµατος

1. Ενεργειακή στάθµη και κατεύθυνση κρούσης

1.1 Η ποσότητα ενέργειας που θα µεταβιβασθεί στο συγκεκριµένο τµήµα αµαξώµατος θα ισούται
προς το άθροισµα των ποσοτήτων ενέργειας οι οποίες κατά δήλωση του κατασκευαστή
επιµερίζονται στον κάθε εγκάρσιο δακτύλιο που περιλαµβάνεται στο συγκεκριµένο τµήµα
αµαξώµατος.

1.2 Το κατάλληλο ποσοστό της ποσότητας ενέργειας που προδιαγράφεται στο υπο-προσάρτηµα 1
του παρόντος προσαρτήµατος θα εφαρµοσθεί από το εκκρεµές επί του τµήµατος του
αµαξώµατος έτσι ώστε, κατά τη στιγµή της κρούσης η κατεύθυνση της κίνησης του εκκρεµούς
θα σχηµατίζει γωνία 25 µοιρών (+0°, -5°) µε το κατακόρυφο επίπεδο που κείται κατά µήκος
στον άξονα της διατοµής. Η ακριβής γωνία εντός του πεδίου αυτού θα προσδιορισθεί από τον
κατασκευαστή.

2. Συνθήκες δοκιµής

2.1 Θα εκτελεσθεί ικανός αριθµός δοκιµών, ώστε η τεχνική υπηρεσία που διενεργεί τη δοκιµασία
να πεισθεί ότι έχει ικανοποιηθεί η απαίτηση του σηµείου 3.1 του παρόντος παραρτήµατος.

2.2 Για τους σκοπούς της δοκιµής αυτής, τα τµήµατα του αµαξώµατος θα περιλαµβάνουν τµήµατα
της κανονικής κατασκευής προσαρµοσµένα ανάµεσα στους ορθοστάτες σε συνδυασµό µε το
δάπεδο, την εσωτερική κατασκευή, τις πλευρές και την οροφή. Θα περιλαµβάνονται επίσης στα
τµήµατα του αµαξώµατος, στις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατασκευές όπως ράφια
αποσκευών, αγωγοί εξαερισµού κ.τ.λ.

2.3 Κάθε θύρα και παράθυρο του τµήµατος του αµαξώµατος θα είναι κλειστή και µανδαλωµένη
αλλά όχι κλειδωµένη. Τα παράθυρα και τα αλεξήνεµα ή προπετάσµατα στα οποία
προβλέπονται υαλοπίνακες, µπορούν να φέρουν ή να µη φέρουν υαλοπίνακες, κατ� επιλογήν
του ενδιαφεροµένου.

2.4 Κατά περίπτωση και κατ' επιλογήν του κατασκευαστή µπορεί να περιλαµβάνονται και
καθίσµατα, στις κανονικές τους θέσεις σε σχέση µε την κατασκευή του τµήµατος του
αµαξώµατος. Θα περιλαµβάνονται οι κανονικές διατάξεις στερέωσης και ενώσεων µεταξύ
όλων των µελών και πρόσθετων τεµαχίων. Οι πλάτες των καθισµάτων θα βρίσκονται, εφ' όσον
είναι ρυθµιζόµενες, στην πλέον όρθια θέση. Το ύψος των καθισµάτων, εφ' όσον είναι
ρυθµιζόµενο, θα βρίσκεται στο ανώτατο ύψος.

2.5 Η πλευρά του τµήµατος του αµαξώµατος στην οποία θα εφαρµοσθεί η κρούση επιλέγεται από
τον κατασκευαστή. Όποτε απαιτείται η δοκιµή περισσοτέρων από ένα τµηµάτων του
αµαξώµατος η κρούση θα εφαρµόζεται στην ίδια πλευρά τους.
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2.6 Για την επιβεβαίωση ότι ικανοποιείται η απαίτηση του σηµείου 3.1 του παρόντος
παραρτήµατος µπορεί να γίνεται χρήση φωτογράφησης υψηλής ταχύτητας, παραµορφούµενα
περιγράµµατα ή άλλα κατάλληλα µέσα. Τα περιγράµµατα θα εφαρµόζονται σε κυρίως άκαµπτα
µέρη της δοµής.

2.7 Το τµήµα του αµαξώµατος που θα υποβληθεί στη δοκιµή θα στερεώνεται σταθερά και
ασφαλώς στο πλαίσιο συναρµολόγησης µέσω των εγκάρσιων φορέων ή µέσω των µερών που
τους αντικαθιστούν, κατά τρόπον ώστε, κατά την κρούση, να µην απορροφάται σηµαντική
ποσότητα ενέργειας από το πλαίσιο στήριξης και τα πρόσθετα τεµάχιά του.

2.8 Το εκκρεµές θα απελευθερώνεται από τέτοιο ύψος, ώστε η ταχύτητα µε την οποία κρούει το
τµήµα του αµαξώµατος να έχει τιµή από 3 έως 8 m/sec.

3. Περιγραφή του εκκρεµούς

3.1 Η κρουστική επιφάνεια του εκκρεµούς θα είναι κατασκευασµένη από χάλυβα ή από
αντικολλητή ξυλεία πάχους 20 mm + 5 mm, και η µάζα του εκκρεµούς θα είναι οµοιόµορφα
κατανεµηµένη. Η κρουστική επιφάνεια θα είναι ορθογωνική και επίπεδη, µε πλάτος
τουλάχιστον όσο και το πλάτος του δοκιµαζόµενου τµήµατος του αµαξώµατος και ύψος
τουλάχιστον 800 mm. Οι ακµές της θα είναι καµπυλωµένες µε ακτίνα καµπυλότητας
τουλάχιστον 15 mm.

3.2 Το σώµα του εκκρεµούς θα συνδεθεί µε άκαµπτη σύνδεση µε δύο άκαµπτες ράβδους. Ο άξονας
των ράβδων θα απέχει τουλάχιστον 3.500 mm από το γεωµετρικό κέντρο του σώµατος του
εκκρεµούς.
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Υπο-προσάρτηµα 1

Υπολογισµός της συνολικής ενέργειας (E*)

Παραδοχές :

1. Το σχήµα της διατοµής του τµήµατος του αµαξώµατος θεωρείται ορθογωνικό.

2. Η σύνδεση µε το σύστηµα ανάρτησης θεωρείται άκαµπτη.

3. Η κίνηση του τµήµατος του αµαξώµατος περί το σηµείο "Α" θεωρείται απλή περιστροφική.
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Υπολογισµός της συνολικής ενέργειας (Ε*)

Με υπολογισµό της πτώσης του κέντρου βάρους µε γραφικές µεθόδους, η

Ε* µπορεί να ληφθεί από τον κατωτέρω τύπο :

E*= 0,75 M.g.h (Nm)

Εναλλακτικά, η Ε* µπορεί να υπολογισθεί από τον τύπο :

όπου :

Μ = η µέγιστη µάζα του οχήµατος σε ετοιµότητα λειτουργίας (kg)
g = 9,8 m/s2

W = το συνολικό πλάτος του οχήµατος (m)
Hs = το ύψος του κέντρου βάρους του κενού οχήµατος (m)
Η = το ύψος του οχήµατος (m)
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Υπο-προσάρτηµα 2

Απαιτήσεις κατανοµής των κυρίων διατάξεων
απορρόφησης ενέργειας της υπερκατασκευής

1. Θα διενεργηθεί επαρκής αριθµός δοκιµών ώστε να βεβαιωθεί η τεχνική υπηρεσία ότι το
ολοκληρωµένο όχηµα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σηµείου 3.1 του παρόντος παραρτήµατος,
χωρίς τούτο να συνεπάγεται κατ� ανάγκη την απαίτηση διενέργειας περισσότερων από µία
δοκιµών.

2. Η επάρκεια τµήµατος αµαξώµατος µπορεί να αποδεικνύεται από υπολογισµούς µε δεδοµένα
που προέκυψαν από δοκιµή άλλου τµήµατος αµαξώµατος όχι πανοµοιότυπου µε το
εξεταζόµενο, εφ� όσον οι δύο τοµές έχουν πολλά κοινά δοµικά χαρακτηριστικά.

3. Ο κατασκευαστής θα δηλώσει ποιοι ορθοστάτες της υπερκατασκευής θεωρούνται ότι
συµµετέχουν στην αντοχή της και θα δηλώσει επίσης το ποσοστό της ποσότητας ενέργειας (Εi)
το οποίο κάθε ορθοστάτης προορίζεται να απορροφήσει. Οι δηλώσεις θα ικανοποιούν τα
κατωτέρω κριτήρια :

(1) Όπου m ο συνολικός αριθµός των δηλωθέντων
ορθοστατών

(2) (α) Όπου n ο αριθµός των δηλωθέντων ορθοστατών που
κείνται εµπρός από το κέντρο βάρους του οχήµατος

(β) που p ο αριθµός των δηλωθέντων ορθοστατών που
κείνται πίσω από το κέντρο βάρους του οχήµατος

(3)  LF ≥ 0,4 lf

(4) LR ≥ 0,4 lr

(5) Εφαρµόζεται µόνον στις περιπτώσεις όπου το dmax
είναι µεγαλύτερο από 0,8 x µέγιστη επιτρεποµένη
παραµόρφωση χωρίς προεξοχή στον εναποµένοντα
χώρο.
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όπου Εi το ποσοστό ενέργειας που δηλώθηκε ότι µπορεί να απορροφηθεί από τον iοστό
ορθοστάτη της υπερκατασκευής.
ΕiF το ποσοστό ενέργειας που δηλώθηκε ότι µπορεί να απορροφηθεί από τον iοστό
ορθοστάτη που κείται µπροστά από το κέντρο βάρους του οχήµατος.
EiR το ποσοστό ενέργειας που δηλώθηκε ότι µπορεί να απορροφηθεί από τον iοστό
ορθοστάτη που κείται πίσω από το κέντρο βάρους του οχήµατος.
Ε* το σύνολο της ενέργειας για απορρόφηση από την πλήρη δοµή του οχήµατος
dmax η µέγιστη παραµόρφωση µετρηµένη κατά τη διεύθυνση της κρούσης
οποιουδήποτε τµήµατος του αµαξώµατος αφού έχει απορροφήσει την ίδια, κατά
δήλωση, ενέργεια κρούσης.
dmin η ελάχιστη παραµόρφωση µετρηµένη κατά τη διεύθυνση της κρούσης και
στο ίδιο σηµείο του ανοίγµατος όπου παρατηρήθηκε η dmax, οποιουδήποτε
τµήµατος του αµαξώµατος αφού έχει απορροφήσει την ίδια, κατά δήλωση,
ενέργεια κρούσης.

Μέση σταθµισµένη απόσταση των δηλωµένων ορθοστατών εµπρός από το
κέντρο βάρους του οχήµατος.

Μέση σταθµισµένη απόσταση των δηλωµένων ορθοστατών πίσω από το
κέντρο βάρους του οχήµατος.

όπου lifη απόσταση µεταξύ του κέντρου βάρους του οχήµατος και του iοστού ορθοστάτη
εµπρός από το κέντρο βάρους του οχήµατος.
lir η απόσταση µεταξύ του κέντρου βάρους του οχήµατος και του iοστού

ορθοστάτη πίσω από το κέντρο βάρους του οχήµατος.
lf η απόσταση του εµπρός άκρου του οχήµατος από το κέντρο βάρους του

οχήµατος.
lr η απόσταση του πίσω άκρου του οχήµατος από το κέντρο βάρους του

οχήµατος.

(Εικόνα λεωφορείου)
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Προσάρτηµα 4

Έλεγχος της αντοχής της υπερκατασκευής µε υπολογισµό

1. Επιτρέπεται η απόδειξη ότι υπερκατασκευή ή τµήµα υπερκατασκευής ικανοποιεί τις διατάξεις
του σηµείου 3.1 του παρόντος παραρτήµατος µε χρήση υπολογιστικής µεθόδου της εγκρίσεως
της αρµόδιας για τη διεξαγωγή της δοκιµής τεχνικής υπηρεσίας.

2. Αν πιθανολογείται ότι κάποια δοµή θα παρουσιάσει παραµορφώσεις πέρα από το όριο
ελαστικότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών, τότε οι υπολογισµοί θα προσοµοιώνουν τη
συµπεριφορά της δοµής υπό συνθήκες µεγάλων πλαστικών παραµορφώσεων.

3. Η αρµόδια για τη διεξαγωγή της δοκιµής τεχνική υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη
διεξαγωγή δοκιµών επί ενώσεων ή µερών της δοµής ώστε να επαληθευθούν οι παραδοχές των
υπολογισµών.

4. Προετοιµασία για τον υπολογισµό

4.1 Έναρξη υπολογισµών νοείται µόνον αφού αναλυθεί η δοµή και διαµορφωθεί µαθηµατικό της
πρότυπο µε το οποίο θα προσδιορισθούν τα επί µέρους µέλη που θα εξετασθούν και τα σηµεία
στα οποία είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν πλαστικές αρθρώσεις. Θα πρέπει να καταγραφούν
οι διαστάσεις των µελών και οι ιδιότητες των υλικών που χρησιµοποιούνται. Θα πρέπει να
διενεργηθούν δοκιµές στα σηµεία των αρθρώσεων ώστε να προσδιορισθούν οι σχέσεις δύναµης
(στροφικής ροπής) - παραµόρφωσης στην πλαστική περιοχή, δεδοµένου ότι οι τιµές αυτές είναι
σηµαντικές για τους υπολογισµούς. Πρέπει να προσδιοριστεί το ποσοστό παραµόρφωσης και η
δυναµική τάση διαρροής που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό παραµόρφωσης. Εάν η µέθοδος
υπολογισµού δεν υποδεικνύει το πότε θα επέλθει εκτεταµένη θραύση, τότε είναι σηµαντικό να
προσδιορισθούν, πειραµατικά, χωριστές αναλύσεις ή κατάλληλες δυναµικές κατανοµές. Θα
πρέπει να διατυπωθεί η κατανοµή της φόρτισης κατά µήκος του οχήµατος.
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4.2 Η µέθοδος υπολογισµού θα περιλαµβάνει τις παραµορφώσεις µέχρι του ορίου ελαστικότητας
των υλικών και εν συνεχεία τον προσδιορισµό των σηµείων στα οποία θα δηµιουργηθούν
πλαστικές αρθρώσεις και την διαδοχική δηµιουργία περαιτέρω πλαστικών αρθρώσεων, εκτός
αν η θέση και η διαδοχή της δηµιουργίας πλαστικών αρθρώσεων είναι γνωστές από
προηγούµενη εµπειρία. Η µέθοδος θα επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µεταβολές της
γεωµετρίας της δοµής που λαµβάνουν χώρα, τουλάχιστον µέχρι του σταδίου όπου οι
παραµορφώσεις ξεπερνούν τα επιτρεπόµενα όρια. Οι υπολογισµοί θα προσοµοιώνουν την
ενέργεια και την κατεύθυνση της κρούσης που θα παρουσιάζονταν εάν η συγκεκριµένη
υπερκατασκευή επρόκειτο να υποβληθεί στις δοκιµές ανατροπής του προσαρτήµατος 1. Η
εγκυρότητα της µεθόδου υπολογισµού θα έχει επιβεβαιωθεί µε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα
δοκιµών, όχι κατ' ανάγκη συσχετισµένων µε το προς έγκριση όχηµα.

5. Έλεγχος τµήµατος αµαξώµατος

Όταν χρησιµοποιείται υπολογιστική µέθοδος για τµήµα της πλήρους υπερκατασκευής, θα
ισχύουν οι ίδιοι όροι όπως και ανωτέρω προκειµένου για πλήρες όχηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(βλ. Παράρτηµα Ι, σηµείο 7.6.5.6.1.1)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΘΥΡΕΣ

1. Γενικά

Το κλείσιµο µιας θύρας µηχανοκίνητης λειτουργίας αποτελεί δυναµική διαδικασία. Όταν µία
κινούµενη θύρα προσκρούει σε εµπόδιο, το αποτέλεσµα είναι µία δύναµη δυναµικής
αντίδρασης, η εξέλιξη της οποίας (στο χρόνο) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (π.χ. µάζα
της θύρας, επιτάχυνση, διαστάσεις).

2. Ορισµοί

2.1 ∆ύναµη κλεισίµατος F(t) είναι µία συνάρτηση χρόνου, µετρούµενη στις ακµές κλεισίµατος της
θύρας (βλ. σηµείο 3.2 παρακάτω).

2.2 Μέγιστη δύναµη Fs είναι η ανώτατη τιµή της δύναµης κλεισίµατος.

2.3 Πραγµατική δύναµη FE είναι η µέση τιµή της δύναµης κλεισίµατος ως προς την διάρκεια
παλµού :

2.4 ∆ιάρκεια παλµού Τ είναι η τιµή µεταξύ t1 και t2 :

Τ = t2 - t1

όπου t1 = το όριο ευαισθησίας, από το οποίο η δύναµη κλεισίµατος υπερβαίνει τα 50Ν

t2 = το όριο εξασθένισης, από το οποίο η δύναµη κλεισίµατος καθίσταται µικρότερη των 50Ν.
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2.5 Η σχέση µεταξύ των ανωτέρω παραµέτρων φαίνεται στην Εικόνα 1 κατωτέρω π.χ.:

Εικόνα 1

2.6 ∆ύναµη µανδάλωσης Fc είναι η µέση αριθµητική τιµή των πραγµατικών δυνάµεων,
µετρούµενων διαδοχικά πολλές φορές στο ίδιο σηµείο µέτρησης.

3. Μετρήσεις

3.1 Συνθήκες µέτρησης :

3.1.1 ∆ιακύµανση θερµοκρασίας : 10° - 30° C

3.1.2 Το όχηµα πρέπει να παραµένει επί οριζοντίου επιφανείας.
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3.2 Τα σηµεία µέτρησης είναι :

3.2.1 Στις κύριες ακµές κλεισίµατος της θύρας :

- ένα στο µέσο της θύρας,
- ένα 150 mm επάνω από την κατώτερη ακµή της θύρας.

3.2.2 Στην περίπτωση θυρών που είναι εξοπλισµένες µε διατάξεις πρόληψης της µανδάλωσης για τη
διαδικασία ανοίγµατος :

Στις δευτερεύουσες ακµές κλεισίµατος της θύρας στο σηµείο αυτό, το οποίο θεωρείται ότι είναι
το πλέον επικίνδυνο σηµείο µανδάλωσης.

3.2.3 Τουλάχιστον τρεις µετρήσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται σε καθένα από τα σηµεία µέτρησης
για να καθοριστεί η δύναµη µανδάλωσης σύµφωνα µε το σηµείο 2.6.

3.3 Το σήµα της δύναµης µανδάλωσης καταγράφεται µε φίλτρο χαµηλής συχνότητας σε µία
περιοριζόµενη συχνότητα 100Ηz. Τόσο το όριο ευαισθησίας όσο και το όριο εξασθένισης
καθορίζεται σε 50Ν για να περιοριστεί η διάρκεια παλµού.

3.5 Η απόκλιση της ανάγνωσης από την ονοµαστική τιµή δεν πρέπει να είναι περισσότερο
από +3%.

4. ∆ιάταξη µέτρησης

4.1 Η διάταξη µέτρησης συνίσταται σε δύο µέρη : µία λαβή και ένα µέρος µέτρησης το οποίο
αποτελεί κιβωτοειδή κυψέλη φόρτισης (βλ. Εικόνα 2).

4.2 Η κιβωτοειδής κυψέλη φόρτωσης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

4.2.1 Συνίσταται σε δύο ολισθαίνοντα περιβλήµατα, διαµέτρου 100 mm στην εξώτερη διάσταση και
πλάτους 115 mm. Εντός της κιβωτοειδούς κυψέλης φόρτωσης τοποθετείται ένα συνθλιβόµενο
ελατήριο µεταξύ των δύο περιβληµάτων έτσι ώστε η κιβωτοειδής κυψέλη να συνθλίβεται
εφόσον ασκείται κατάλληλη δύναµη.

4.2.2 Η ακαµψία της κιβωτοειδούς κυψέλης είναι 10+0,2Ν/mm. Η µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου
περιορίζεται σε 50 mm έτσι ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο της ανώτατης τιµής 300Ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 22 ΕΠΙΒΑΤΩΝ

1.1 Ελάχιστες διαστάσεις εξόδων

Τα διάφορα είδη εξόδων πρέπει να έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις :

Άνοιγµα ∆ιαστάσεις Παρατηρήσεις
Ύψος εισόδου
Κλάση
Α 1650 mm
Β 1500 mm

Το ύψος εισόδου της θύρας επιβατών µετρείται ως η
κατακόρυφη απόσταση των οριζοντίων προβολών επί
κατακορύφου επιπέδου του µέσου σηµείου ανοίγµατος
της θύρας και της άνω επιφανείας της χαµηλότερης
βαθµίδας.

Ύψος ανοίγµατος

Το κατακόρυφο ύψος του ανοίγµατος της θύρας
επιβατών είναι εκείνο το οποίο επιτρέπει ελεύθερη
διέλευση του διπλού χωρίσµατος που αναφέρεται στο
σηµείο 7.7.1.1 του Παραρτήµατος Ι. Οι άνω γωνίες
µπορούν να µειωθούν εάν στρογγυλευθούν οι γωνίες µε
ακτίνα έως 150 mm.Θύρα

επιβατών

Πλάτος
Μονή θύρα :
650 mm

∆ιπλή θύρα :
1200 mm

Για τα οχήµατα της κλάσης Β, στα οποία το ύψος του
ανοίγµατος της θύρας επιβατών κυµαίνεται από 1400
έως 1500 mm, ισχύει το ελάχιστο πλάτος 750 cm του
ανοίγµατος µονής θύρας. Για όλα τα οχήµατα, το
πλάτος οιασδήποτε θύρας επιβατών µπορεί να µειωθεί
κατά 100 mm όταν η µέτρηση πραγµατοποιείται στο
επίπεδο των χειρολαβών και κατά 250 mm στις
περιπτώσεις όπου η προεξοχή των τόξων των τροχών ή
η ενεργοποίηση µηχανισµού αυτοµάτων θυρών ή
τηλεχειριζόµενες θύρες ή κλίση του αλεξηνέµου το
απαιτούν.

Θύρα
κινδύνου

Ύψος :
1250 mm

Πλάτος :
550 mm

Το πλάτος µπορεί να µειωθεί σε 300 mm όταν η
εισχώρηση των τόξων των τροχών το απαιτεί, υπό τον
όρο ότι τηρείται πλάτος 550 cm σε ελάχιστο ύψος 400
mm επάνω από το χαµηλότερο µέρος του ανοίγµατος
της θύρας. Οι άνω γωνίες µπορούν να µειωθούν
εφόσον στρογγυλευθούν οι γωνίες µε ακτίνα έως 150
mm.

Παράθυρο
κινδύνου

Εµβαδόν
ανοίγµατος :
4000 cm2

Επιτρέπεται ωστόσο ανοχή 5% όσον αφορά το εµβαδόν
αυτό για εγκρίσεις τύπου που θα εκδοθούν ένα έτος
µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Το
εµβαδόν αυτό πρέπει να µπορεί να εγγράφεται σε
ορθογώνιο παραλληλόγραµµο 500 mm x 700 mm.
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1.1.1 Τα οχήµατα για τα οποία ισχύει το σηµείο 7.7.1.9 του Παραρτήµατος Ι πρέπει να τηρούν τις
απαιτήσεις του σηµείου 7.6.3.1 όσον αφορά τα παράθυρα κινδύνου και τις καταπακτές εξόδου,
καθώς επίσης και τις ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά τις θύρες επιβατών και τις θύρες
κινδύνου :

Άνοιγµα ∆ιαστάσεις Παρατηρήσεις
Ύψος ανοίγµατος :
1100 mm

Η διάσταση αυτή µπορεί να µειωθεί µε
στρογγύλευµα των γωνιών ανοίγµατος µε
ακτίνα έως 150 mm.

Θύρα επιβατών
Πλάτος

Μονή θύρα :
650 mm

∆ιπλή θύρα :
1200 mm

Η διάσταση αυτή µπορεί να µειωθεί εάν
στρογγυλευθούν οι γωνίες του ανοίγµατος µε
ακτίνα έως 150 mm. Το πλάτος µπορεί να
µειωθεί κατά 100 mm όταν η µέτρηση
πραγµατοποιείται στο επίπεδο των
χειρολαβών και κατά 250 mm στις
περιπτώσεις, στις οποίες η προεξοχή των
τόξων των τροχών ή ο µηχανισµός
ενεργοποίησης αυτόµατος θυρών ή
τηλεχειριζόµενες θύρες ή κλίση του
αλεξηνέµου το απαιτεί.

Θύρα κινδύνου

Ύψος :
1100 mm

Πλάτος :
550 mm

Το πλάτος µπορεί να µειωθεί σε 300 mm σε
περιπτώσεις, στις οποίες η προεξοχή των
τόξων των τροχών το απαιτεί, υπό τον όρο ότι
τηρείται πλάτος 550 mm σε ελάχιστο ύψος
400 mm επάνω από το χαµηλότερο µέρος του
ανοίγµατος της θύρας. Οι άνω γωνίες µπορούν
να µειωθούν εφόσον στρογγυλευθούν οι
γωνίες µε ακτίνες έως 150 mm.

1.2 Θέση εξόδων

1.2.1 Η (οι) θύρα(ες) επιβατών τοποθετούνται στην πλευρά του οχήµατος που είναι η πλησιέστερη
στο κράσπεδο του δρόµου που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση οδήγησης της χώρας όπου
πρόκειται να ταξινοµηθεί το όχηµα, ή στην πίσω πλευρά του οχήµατος.

1.2.2 Οι έξοδοι τοποθετούνται έτσι ώστε να υφίσταται τουλάχιστον µία έξοδος σε κάθε πλευρά του
οχήµατος.

1.2.3 Στο εµπρόσθιο ήµισυ και το πίσω ήµισυ του χώρου επιβατών υπάρχει τουλάχιστον µία έξοδος
για το καθένα.

1.2.4 Τουλάχιστον µία έξοδος τοποθετείται είτε στην πίσω πλευρά ή στην εµπρόσθια πλευρά του
οχήµατος, εκτός εάν έχει τοποθετηθεί καταπακτή εξόδου.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΓIΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ∆IΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Γενικά

Τo παρόν Παράρτηµα περιλαµβάνει τις διατάξεις που εφαρµόζονται στα οχήµατα που έχουν
σχεδιασθεί για να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στους επιβάτες µε µειωµένη κινητική ικανότητα
και στους χρήστες αναπηρικών πολυθρόνων.

2. Πεδίo εφαρµoγής

Οι παρoύσες απαιτήσεις ισχύoυν για oχήµατα, τα oπoία επιτρέπoυν ευκoλότερη πρόσβαση σε
άτoµα µε µειωµένη κινητική ικανότητα.

3. Απαιτήσεις

3.1 Βαθµίδες

Τo ύψoς τουλάχιστον µίας θύρας επιβατών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 mm για τα
oχήµατα των κλάσεων I, και Α και τα 320 mm για τα oχήµατα των κλάσεων ΙΙ, III και B.

Εναλλακτικά, για τα οχήµατα των κλάσεων Ι και Α, το ύψος της πρώτης βαθµίδας από το
έδαφος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 270 mm σε δύο ανοίγµατα θυρών, ένα εισόδου και
ένα εξόδου.

Το σύστηµα χαµηλώµατος και/ή η πτυσσόµενη βαθµίδα µπορεί να είναι ενεργοποιηµένα.

Το ύψος όλων των βαθµίδων, πλην της πρώτης βαθµίδος από το έδαφος, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 200 mm για τα oχήµατα των κλάσεων I και Α και τα 250 mm για τα oχήµατα
των κλάσεων ΙΙ, III και B.
Η µεταβίβαση από βυθισµένο διάδροµο προς χώρο καθηµένων δεν πρέπει να θεωρείται ως
βαθµίδα.
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3.2 Θέσεις πρoτεραιότητας και χώρoς για επιβάτες µε µειωµένη κινητική ικανότητα

3.2.1 Σε θέση πλησίoν της ή των θυρών επιβατών πoυ είναι κατάλληλες για την επιβίβαση και
απoβίβαση, πρέπει να βρίσκεται ένας ελάχιστoς αριθµός καθισµάτων γυρισµένων πρoς τα
εµπρός ή πρoς τα πίσω και πoυ πρooρίζoνται ως θέσεις πρoτεραιότητας για επιβάτες µε
ειδικές ανάγκες. Ο ελάχιστoς αριθµός θέσεων πρoτεραιότητας είναι τέσσερεις για την
κλάση Ι, δύο για την κλάση II και την κλάση ΙΙΙ και µία για τις κλάσεις Α και Β. Θέσεις πoυ
διπλώνoυν ώστε να µην απoτελoύν εµπόδιo όταν δεν χρησιµoπoιoύνται δεν µπoρoύν να
oρίζoνται ως θέσεις πρoτεραιότητας. Το σηµείο 7.7.8.5.2 του Παραρτήµατος Ι δεν
εφαρµόζεται στα οχήµατα που συµµορφώνονται µε την απαίτηση αυτή.

3.2.2 Κάτω ή δίπλα στις θέσεις πρoτεραιότητας πρέπει να υπάρχει κατάλληλoς χώρoς για ένα
σκύλo-oδηγό.

3.2.3 Τα στηρίγµατα των βραχιόνων τοποθετούνται µεταξύ της καθιστής θέσης και τoυ
διαδρόµoυ πρέπει να µπoρoύν να αναδιπλώνoνται για να επιτρέπoυν ελεύθερη πρόσβαση
πρoς τo κάθισµα.

Πλησίον των θέσεων προτεραιότητας πρέπει να τοποθετούνται χειρολισθήρες ή χειρολαβές
ούτως ώστε οι επιβάτες να µπορούν να στηρίζονται µε ευκολία σ' αυτές.

3.2.4 Τo ελάχιστo πλάτoς τoυ µαξιλαριoύ της θέσης πρoτεραιότητας, µετρoύµενo από τo
κατακόρυφo επίπεδo πoυ διέρχεται από τo κέντρo της εν λόγω καθιστής θέσης, πρέπει να
είναι 220 mm πρoς κάθε πλευρά ή, στην περίπτωση συνεχόµενoυ καθίσµατoς, 220 mm ανά
θέση καθηµένoυ πρoς κάθε πλευρά.

3.2.5 Τo ύψoς τoυ ασυµπιέστoυ µαξιλαριoύ τoυ καθίσµατoς σχετικά µε τo έδαφoς θα πρέπει να
είναι τόσo ώστε η απόσταση από τo έδαφoς έως ένα oριζόντιo επίπεδo πoυ εφάπτεται στην
εµπρόσθια ανώτερη επιφάνεια τoυ µαξιλαριoύ τoυ καθίσµατoς να είναι µεταξύ 400
και 500 mm.

3.2.6 Ο χώρoς για τα πόδια στις θέσεις πρoτεραιότητας καθηµένων πρέπει να εκτείνεται µπρoστά
από τo κάθισµα από ένα κατακόρυφo επίπεδo πoυ διέρχεται από την εµπρόσθια ακµή τoυ
µαξιλαριoύ τoυ καθίσµατoς. Ο χώρoς για τα πόδια δεν πρέπει να έχει κλίση πρoς
oπoιαδήπoτε διεύθυνση άνω τoυ 8%.

3.2.7 Κάθε θέση καθηµένoυ πρoτεραιότητας πρέπει να έχει ελεύθερo ύψoς τoυλάχιστoν 1300
mm για τα οχήµατα των κλάσεων Ι και Α και 900 mm για τα οχήµατα της κλάσης ΙΙ,
µετρoύµενo από τo υψηλότερo σηµείo τoυ ασυµπιέστoυ µαξιλαριoύ τoυ καθίσµατoς. Τo
ελεύθερo αυτό ύψoς πρέπει να εκτείνεται πάνω από την κατακόρυφη πρoβoλή τoυ συνόλoυ
τoυ καθίσµατoς και τoυ σχετικoύ χώρoυ για τα πόδια. Επιτρέπεται στo χώρo αυτό να
πρoεξέχει ερεισίνωτo ή άλλo αντικείµενo, εφόσoν διατηρείται ελάχιστoς ελεύθερoς
κατακόρυφoς χώρoς πoυ εκτείνεται 230 mm µπρoστά από τo µαξιλάρι τoυ καθίσµατoς. Στις
περιπτώσεις πoυ ένα κάθισµα πρoτεραιότητας τoπoθετείται αντικριστά πρoς τoίχωµα ύψoυς
άνω τoυ 1,2 m, τo ύψoς τoυ χώρoυ αυτoύ πρέπει να είναι τoυλάχιστoν 300 mm.
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3.3 Συσκευές επικoινωνίας

3.3.1 Οι συσκευές επικοινωνίας πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε κάθε θέση προτεραιότητας και
εντός των τυχόν χώρων για τις αναπηρικές πολυθρόνες, σε ύψoς µεταξύ 700 mm και 1200
mm από τo δάπεδo.

3.3.2 Οι συσκευές επικοινωνίας στο κατώτερο επίπεδο πρέπει να βρίσκονται σε ύψος µεταξύ 800
mm και 1500 mm στoυς χώρoυς χωρίς καθίσµατα.

3.3.3 Τo χειριστήριo όλων των συσκευών επικoινωνίας πρέπει να µπoρεί να λειτoυργεί µε την
παλάµη τoυ χεριoύ και να παρoυσιάζει αντίθεση χρωµάτων και τόνων.

3.3.4 Εφόσον το όχηµα είναι εφοδιασµένο µε κεκλιµένο επίπεδο ή αναβατήρα, πρέπει να
προβλέπεται µέσο επικοινωνίας µε τον οδηγό κοντά στη θύρα και σε ύψος 1300 mm το πολύ
από το έδαφος.

3.4 Εικονογράµµατα

3.4.1 Τα oχήµατα πoυ είναι εφoδιασµένα µε χώρο για αναπηρική πολυθρόνα και/ή θέσεις
προτεραιότητος πρέπει να φέρoυν εικoνoγράµµατα σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ εικόνα 23 α)
και 23 β) ορατά από το εξωτερικό, τόσο στo εµπρόσθιο µέρoς τoυ oχήµατoς πρoς τo
πεζoδρόµιo όσο και πλησίoν της κατάλληλης θύρας επιβατών. Κατάλληλα εικονογράµµατα
πρέπει να τοποθετούνται και στo εσωτερικό πλησίoν του χώρου που προβλέπεται για τις
αναπηρικές πολυθρόνες ή τις θέσεις προτεραιότητος.

3.5 Κλίση τoυ δαπέδoυ

Η κλίση oπoιoυδήπoτε διαδρόµoυ, διόδoυ πρόσβασης ή επιφάνειας δαπέδoυ µεταξύ κάθε
θέσης προτεραιότητας ή χώρου για αναπηρικές πολυθρόνες και µία τουλάχιστον θύρα
εισόδου και θύρα εξόδου ή θύρα εισόδου και εξόδου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τo 8%.

3.6 ∆ιατάξεις για τις αναπηρικές πoλυθρόνες

3.6.1 Για κάθε χρήστη αναπηρικής πoλυθρόνας πoυ πρoβλέπεται στo διαµέρισµα επιβατών, πρέπει
να υπάρχει ειδικός χώρoς πλάτoυς τoυλάχιστoν 750 mm και µήκoυς 1300 mm. Τo διάµηκες
επίπεδo τoυ ειδικoύ χώρoυ πρέπει να είναι παράλληλo πρoς τo διάµηκες επίπεδo τoυ
oχήµατoς, ενώ ο ειδικός αυτός χώρος πρέπει να έχει αντιολισθητικό δάπεδο.

Στην περίπτωση που ο χώρος αναπηρικής πολυθρόνας έχει σχεδιασθεί για αναπηρική
πολυθρόνα στραµµένη προς τα εµπρός, το άνω µέρος των ερεισινώτων των καθισµάτων που
βρίσκονται µπροστά από αυτήν επιτρέπεται να εισέρχονται στο χώρο της αναπηρικής
πολυθρόνας εφόσον προβλέπεται ελεύθερος χώρος όπως φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ,
σχήµα 22.

3.6.2 Πρέπει να υπάρχει τoυλάχιστoν µια θύρα για χρήστες αναπηρικής πoλυθρόνας. Στα oχήµατα
της κλάσης I, µία τoυλάχιστoν θύρα πρόσβασης αναπηρικής πoλυθρόνας πρέπει να είναι
θύρα επιβατών. Η θύρα αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα
επιβίβασης που πληροί τις απαιτήσεις των σηµείων 3.11.2 3.11.3 ή 3.11.4 του παρόντος
παραρτήµατος.
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3.6.3 Μια θύρα για την πρόσβαση αναπηρικής πoλυθρόνας, η oπoία δεν είναι θύρα επιβατών,
πρέπει να έχει ύψoς τoυλάχιστoν 1400 mm. Τo ελάχιστo πλάτoς όλων των θυρών πoυ
παρέχoυν πρόσβαση αναπηρικής πoλυθρόνας στo όχηµα πρέπει να είναι 900 mm· τo
πλάτoς αυτό µπoρεί να µειώνεται κατά 100 mm όταν η µέτρηση πραγµατoπoιείται στo
επίπεδo των χειρoλαβών.

3.6.4 Θα πρέπει να είναι δυνατή η είσοδος από το εξωτερικό του οχήµατος µέσω τουλάχιστον
µίας από τις θύρες που προορίζονται για την πρόσβαση των χρηστών αναπηρικών
πολυθρόνων στο(ους) ειδικό(ούς) χώρο(ους), µε µία αναπηρική πολυθρόνα αναφοράς µε
τις διαστάσεις που εµφαίνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, εικόνα 21.

3.7 Καθίσµατα στo χώρο αναπηρικής πολυθρόνας

3.7.1 Στo χώρo αναπηρικής πoλυθρόνας µπoρoύν να τoπoθετoύνται πτυσσόµενα καθίσµατα.
Ωστόσo τα καθίσµατα αυτά, όταν είναι διπλωµένα και δεν χρησιµoπoιoύνται, δεν πρέπει να
εισέρχoνται στo χώρo της αναπηρικής πoλυθρόνας.

3.7.2 Ένα όχηµα µπoρεί να εφoδιάζεται µε απoσυναρµoλoγoύµενα καθίσµατα στo χώρo για
αναπηρικές πoλυθρόνες, υπό την πρoϋπόθεση ότι τα καθίσµατα αυτά µπoρoύν να
αφαιρoύνται εύκoλα από τoν oδηγό ή µέλoς τoυ πληρώµατoς.

3.7.3 Όταν o χώρoς πoδιών oπoιoυδήπoτε καθίσµατoς, ή τµήµα πτυσσόµενoυ καθίσµατoς όταν
χρησιµoπoιείται, εισέρχεται στo χώρo αναπηρικής πoλυθρόνας, τα καθίσµατα αυτά πρέπει
να φέρoυν στερεωµένα επ' αυτών ή δίπλα σε αυτά επιγραφή µε τo ακόλoυθo κείµενo :

"Παρακαλείσθε να πρoσφέρετε τo χώρο αυτό σε χρήστη αναπηρικής πoλυθρόνας".

3.8 Σταθερότητα της αναπηρικής πoλυθρόνας

3.8.1 Σύστηµα συγκράτησης αναπηρικής πoλυθρόvας. Εναλλακτικά προς τις απαιτήσεις των
σηµείων 3.8.1.1 ως 3.8.1.2.3 τα συστήµατα συγκράτησης µπορούν να πληρούν τις
απαιτήσεις των σηµείων 3.8.2 ως 3.8.2.11.

3.8.1.1 Σε όχηµα στο οποίο καµία θέση επιβάτη δεν είναι εφοδιασµένη µε οιασδήποτε µορφής
σύστηµα συγκράτησης του καθήµενου, ο χώρος αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να είναι
εφοδιασµένος µε σύστηµα συγκράτησης που εξασφαλίζει τη σταθερότητα της(ων)
αναπηρικής(ών) πολυθρόνας (ων).

Εκτελείται στατική δοκιµή σύµφωνα µε τις παρακάτω απαιτήσεις

(α) ∆ύναµη 250 daN ± 20daN ανά αναπηρική πολυθρόνα ασκείται στο ίδιο το σύστηµα
συγκράτησης

(β) εάν το σύστηµα συγκράτησης δεν είναι στερεωµένο στο δάπεδο του οχήµατος, η
δύναµη πρέπει να ασκείται στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και προς το
εµπρόσθιο τµήµα του οχήµατος. Εάν το σύστηµα συγκράτησης είναι στερεωµένο στο
δάπεδο, η δύναµη πρέπει να ασκείται µε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο
επίπεδο και µε διεύθυνση προς τα εµπρός.

(γ) η άσκηση της δυνάµεως συνεχίζεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 1,5
δευτερόλεπτο.
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(δ) το σύστηµα συγκράτησης πρέπει να αντέξει τις τάσεις της δοκιµής. Τυχόν µόνιµη
παραµόρφωση καθώς και µερική ρήξη ή θραύση του συστήµατος συγκράτησης δεν
αποτελεί αστοχία εφόσον η απαιτούµενη δύναµη ασκήθηκε επί τον προδιαγραφόµενο
χρόνο. Όπου υπάρχει, το σύστηµα κλειδώµατος που επιτρέπει την έξοδο της
αναπηρικής πολυθρόνας από το όχηµα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί µε το χέρι µε
την αφαίρεση της δύναµης έλξης.

3.8.1.2. Όταν τα καθίσµατα των επιβατών είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα συγκράτησης του
καθήµενου κάθε χώρος αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να εφοδιάζεται µε σύστηµα
συγκράτησης ικανό να την εξασφαλίζει συγκράτηση της αναπηρικής πολυθρόνας και
του χρήστη της.

Το σύστηµα συγκράτησης αυτό και οι εγκυρώσεις του πρέπει να είναι σχεδιασµένες
κατά τρόπο ώστε να αντέχουν δυνάµεις ισοδύναµες προς τις δυνάµεις που ασκούνται
στα καθίσµατα των επιβατών και τα συστήµατα συγκράτησης των καθηµένων.

Εκτελείται στατική δοκιµή σύµφωνα µε τις παρακάτω απαιτήσεις :

(α) Οι σχετικές δυνάµεις ασκούνται µε διεύθυνση προς τα εµπρός, χωριστά και
στο ίδιο το σύστηµα συγκράτησης.

(β) η άσκηση της δύναµης συνεχίζεται για περίοδο τουλάχιστον 0,2
δευτερολέπτου.

(γ) το σύστηµα συγκράτησης πρέπει να αντέξει τις τάσεις της δοκιµής. Τυχόν
µόνιµη παραµόρφωση καθώς και µερική ρήξη ή θραύση του συστήµατος
συγκράτησης δεν αποτελεί αστοχία εφόσον η απαιτούµενη δύναµη ασκήθηκε
επί τον προδιαγραφόµενο χρόνο. Όπου υπάρχει, το σύστηµα κλειδώµατος που
επιτρέπει την έξοδο της αναπηρικής πολυθρόνας από το όχηµα πρέπει να
µπορεί να λειτουργεί µε το χέρι µε την αφαίρεση της δύναµης έλξης.

3.8.1.2.1. Κατά τη διεύθυνση προς τα εµπρός στην περίπτωση χωριστών συστηµάτων
συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας και του χρήστη της.

3.8.1.2.1.1. Για την κατηγορία Μ2

(α) 1110daN ± 20daN σε περίπτωση ζώνης δύο σηµείων. Η δύναµη εφαρµόζεται στο
σύστηµα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας στο οριζόντιο
επίπεδο του οχήµατος και προς τα εµπρός µέρος του οχήµατος εφόσον το
σύστηµα συγκράτησης δεν είναι στερεωµένο στο δάπεδο του οχήµατος. Εφόσον
το σύστηµα συγκράτησης είναι στερεωµένο στο δάπεδο, η δύναµη εφαρµόζεται
υπό γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση
προς τα εµπρός

(β) 675daN ± 20daN στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα
εµπρός στο οριζόντιο τµήµα της ζώνης και 675daN ± 20daN στο οριζόντιο
επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο τµήµα του κορµού
της ζώνης, στην περίπτωση ζώνης 3 σηµείων

(γ) 1715daN ± 20daNσε γωνία 45° ± 10 ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος
και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα συγκράτησης αναπηρικής
πολυθρόνας

(δ) οι δυνάµεις ασκούνται ταυτόχρονα.
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3.8.1.2.1.2 Για την κατηγορία Μ3

(α) 740daN ± 20daN σε περίπτωση ζώνης δύο σηµείων. Η δύναµη εφαρµόζεται στο
σύστηµα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας στο οριζόντιο
επίπεδο του οχήµατος και προς τα εµπρός µέρος του οχήµατος εφόσον το
σύστηµα συγκράτησης δεν είναι στερεωµένο στο δάπεδο του οχήµατος. Εφόσον
το σύστηµα συγκράτησης είναι στερεωµένο στο δάπεδο, η δύναµη εφαρµόζεται
υπό γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση
προς τα εµπρός

(β) 450daN ± 20daN στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα
εµπρός στο οριζόντιο τµήµα της ζώνης και 450daN ± 20daN στο οριζόντιο
επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο τµήµα του κορµού
της ζώνης, στην περίπτωση ζώνης 3 σηµείων

(γ) 1130daN ± 20daN σε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος
και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα συγκράτησης αναπηρικής
πολυθρόνας

(δ) οι δυνάµεις ασκούνται ταυτόχρονα.

3.8.1.2.2. Κατά τη διεύθυνση προς τα εµπρός στην περίπτωση συνδυασµένου συστήµατος
συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας και του χρήστη της

3.8.1.2.2.1 Για την κατηγορία Μ2

(α) 1110daN ± 20daN µε γωνία 45° ± 10° από το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και
µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής
πολυθρόνας, εφόσον πρόκειται για ζώνη 2 σηµείων

(β) 675daN ± 20daN σε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος
και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο οριζόντιο τµήµα της ζώνης και 675daN ±
20daN στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός, στο
τµήµα του κορµού της ζώνης στην περίπτωση ζώνης 3 σηµείων

(γ) 1715daN ± 20daN σε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος
και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα συγκράτησης αναπηρικής
πολυθρόνας

(δ) οι δυνάµεις ασκούνται ταυτόχρονα.

3.8.1.2.2.2 Για την κατηγορία Μ3

(α) 740daN ± 20daN µε γωνία 45° ± 10° από το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και
µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής
πολυθρόνας, εφόσον πρόκειται για ζώνη 2 σηµείων

(β) 450daN ± 20daN σε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος
και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο οριζόντιο τµήµα της ζώνης και 450daN ±
20daN στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς τα εµπρός, στο
τµήµα του κορµού της ζώνης στην περίπτωση ζώνης 3 σηµείων

(γ) 1130daN ± 20daN σε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος
και µε διεύθυνση προς τα εµπρός στο σύστηµα συγκράτησης αναπηρικής
πολυθρόνας

(δ) οι δυνάµεις ασκούνται ταυτόχρονα.
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3.8.1.2.3 Με κατεύθυνση προς το πίσω µέρος του οχήµατος

(α) 810daN ± 20daN µε γωνία 45° ± 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος
και µε διεύθυνση προς τα πίσω στο σύστηµα συγκράτησης της αναπηρικής
πολυθρόνας.

3.8.2 Παραλλαγή του συστήµατος συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας

3.8.2.1 ένας χώρος αναπηρικής πολυθρόνας εφοδιάζεται µε σύστηµα συγκράτησης της
αναπηρικής πολυθρόνας κατάλληλο για γενική εφαρµογή στις αναπηρικές πολυθρόνες
και επιτρέπει τη µεταφορά αναπηρικής πολυθρόνας µε διεύθυνση προς το εµπρός µέρος
του οχήµατος

3.8.2.2 ένας χώρος αναπηρικής πολυθρόνας εφοδιάζεται µε σύστηµα συγκράτησης της
αναπηρικής πολυθρόνας το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο σηµεία αγκύρωσης
και συγκράτηση της λεκάνης (ζώνη δύο σηµείων) που έχει σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί από συστατικά µέρη που προβλέπεται να έχουν συµπεριφορά όµοια
προς εκείνη που έχει ζώνη ασφαλείας που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας
77/541/ΕΟΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

3.8.2.3 όλα τα συστήµατα συγκράτησης που εγκαθίσταται σε χώρο αναπηρικής πολυθρόνας
πρέπει να µπορούν να ελευθερώνονται εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

3.8.2.4 όλα τα συστήµατα συγκράτησης αναπηρικής πολυθρόνας θα πρέπει είτε

3.8.2.4.1 να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της δυναµικής δοκιµής που περιγράφεται στο σηµείο
3.8.2.8 και να στερεώνονται ασφαλώς στις αγκυρώσεις του οχήµατος που πληρούν τις
απαιτήσεις της στατικής δοκιµής του σηµείου 3.8.2.6, ή

3.8.2.4.2 να στερεώνονται ασφαλώς σε αγκυρώσεις του οχήµατος κατά τρόπον ώστε ο
συνδυασµός του συστήµατος συγκράτησης και των αγκυρώσεων να πληροί τις
απαιτήσεις του σηµείου 3.8.2.8.

3.8.2.5 όλα τα συστήµατα συγκράτησης του χρήστη αναπηρικής πολυθρόνας θα πρέπει είτε

3.8.2.5.1 να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της δυναµικής δοκιµής που περιγράφεται στο σηµείο
3.8.2.9 και να στερεώνονται ασφαλώς στις αγκυρώσεις του οχήµατος που πληρούν τις
απαιτήσεις της στατικής δοκιµής του σηµείου 3.8.2.6, ή

3.8.2.5.2 να στερεώνονται ασφαλώς σε αγκυρώσεις του οχήµατος κατά τρόπον ώστε ο
συνδυασµός του συστήµατος συγκράτησης και των αγκυρώσεων να πληροί τις
απαιτήσεις του σηµείου 3.8.2.9 όταν στερεώνεται σε αγκυρώσεις που τοποθετούνται
όπως περιγράφεται στο σηµείο 3.8.2.6.7.



9012/1/00 REV 1 GA/akz,fv 8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ DG C II   EL

3.8.2.6 Εκτελείται στατική δοκιµή στα σηµεία αγκύρωσης τόσο του συστήµατος συγκράτησης
της αναπηρικής πολυθρόνας όσο και στο σύστηµα συγκράτησης του χρήστη της
αναπηρικής πολυθρόνας σύµφωνα µε τις εξής απαιτήσεις:

3.8.2.6.1 οι δυνάµεις που καθορίζονται στο σηµείο 3.8.2.7 εφαρµόζονται µέσω συσκευής που
αναπαράγει τη γεωµετρική διάταξη του συστήµατος συγκράτησης της αναπηρικής
πολυθρόνας

3.8.2.6.2 οι δυνάµεις που καθορίζονται στο σηµείο 3.8.2.7.3 εφαρµόζονται µέσω συσκευής που
αναπαράγει τη γεωµετρική διάταξη του συστήµατος συγκράτησης του χρήστη της
αναπηρικής πολυθρόνας και µέσω συσκευής έλξης που καθορίζεται στην παράγραφο
5.3.4 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ.

3.8.6.2.3 οι δυνάµεις που προβλέπονται στα σηµεία 3.8.2.6.1 και 3.8.2.6.2 εφαρµόζονται
ταυτόχρονα µε διεύθυνση προς τα εµπρός και υπό γωνία 10° ± 5°άνω του οριζοντίου
επιπέδου.

3.8.6.2.4 οι δυνάµεις που προβλέπονται στο σηµείο 3.8.2.6.1 εφαρµόζονται ταυτόχρονα µε
διεύθυνση προς τα πίσω και υπό γωνία 10° ± 5° άνω του οριζοντίου επιπέδου.

3.8.2.6.5 οι δυνάµεις εφαρµόζονται όσο το δυνατόν ταχύτερα και τέµνουν τον κεντρικό
κατακόρυφο άξονα του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας, και

3.8.2.6.6 η εφαρµογή της δύναµης διατηρείται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 0,2
δευτερολέπτων

3.8.2.6.7 η δοκιµή διεξάγεται σε αντιπροσωπευτικό τµήµα του δοµής του οχήµατος µε όλα τα
εξαρτήµατα που παρέχονται µε το όχηµα και τα οποία ενδέχεται να συµβάλουν στην
αντοχή ή την ακαµψία της δοµής.

3.8.2.7 Οι δυνάµεις που προβλέπονται στο σηµείο 3.8.2.6 είναι:

3.8.2.7.1 στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστηµα συγκράτησης αναπηρικής
πολυθρόνας τοποθετηµένης σε όχηµα της κατηγορίας Μ2

3.8.2.7.1.1 11100daN στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος και προς το εµπρός µέρος του οχήµατος
σε ύψος τουλάχιστον 200 mm και κατά µέγιστο 300 mm µετρούµενο κατακόρυφα από
το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας, και

3.8.2.7.1.2 5500daΝ στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος και προς το πίσω µέρος του οχήµατος σε
ύψος τουλάχιστον 200 mm και κατά µέγιστο 300 mm µετρούµενο κατακόρυφα από το
δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας.
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3.8.2.7.2 στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστηµα συγκράτησης αναπηρικής
πολυθρόνας τοποθετηµένης σε όχηµα της κατηγορίας Μ3

3.8.2.7.2.1 7400daΝ στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος και προς το εµπρός µέρος του οχήµατος
σε ύψος τουλάχιστον 200 mm και κατά µέγιστο 300 mm µετρούµενο κατακόρυφα από
το δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας, και

3.8.2.7.2.2 3700daΝ στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος και προς το πίσω µέρος του οχήµατος σε
ύψος τουλάχιστον 200 mm και κατά µέγιστο 300 mm µετρούµενο κατακόρυφα από το
δάπεδο του χώρου της αναπηρικής πολυθρόνας.

3.8.2.7.3 Στην περίπτωση αγκυρώσεων που προβλέπονται για σύστηµα συγκράτησης του χρήστη
αναπηρικής πολυθρόνα, οι δυνάµεις θα πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.4
του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ.

3.8.2.8 Το σύστηµα συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας υποβάλλεται σε δυναµική
δοκιµή που διεξάγεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

3.8.2.8.1 τροχοφόρο αµαξίδιο αντιπροσωπευτικό της αναπηρικής πολυθρόνας µάζας 85kg από
ταχύτητα 48km/h ως 50km/h υπόκειται σε στιγµιαία επιβράδυνση

3.8.2.8.1.1 άνω των 20g µε διεύθυνση προς τα εµπρός για συνολικό χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
0,015 δευτερολέπτων,

3.8.2.8.1.2 άνω των 15g µε διεύθυνση προς τα εµπρός για συνολικό χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
0,04 δευτερολέπτων,

3.8.2.8.1.3 για διάστηµα µεγαλύτερο του 0,075 του δευτερολέπτου,

3.8.2.8.1.4 κάτω των 28g και για διάστηµα το πολύ 0,08 του δευτερολέπτου,

3.8.2.8.1.5 της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει το 0,12 δευτερόλεπτα, και

3.8.2.8.2 τροχοφόρο αµαξίδιο αντιπροσωπευτικό της αναπηρικής πολυθρόνας µάζας 85kg από
ταχύτητα 48km/h ως 50km/h υπόκειται σε στιγµιαία επιβράδυνση

3.8.2.8.2.1 άνω των 5g µε διεύθυνση προς τα πίσω για συνολικό χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
0,015 δευτερολέπτων,

3.8.2.8.2.2 κάτω των 8g µε διεύθυνση προς τα πίσω και για διάστηµα το πολύ 0,02 του
δευτερολέπτου,

3.8.2.8.3 η δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.8.2.8.2 δεν ισχύει αν τα ίδια µέσα
συγκράτησης χρησιµοποιούνται τόσο για τη διεύθυνση προς το εµπρός όσο και για τη
διεύθυνση προς τα πίσω ή αν έχει εκτελεσθεί ισοδύναµη δοκιµή.
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3.8.2.8.4 για την προαναφερόµενη δοκιµή, το σύστηµα συγκράτησης της αναπηρικής
πολυθρόνας πρέπει να στερεώνεται είτε

3.8.2.8.4.1 αγκυρώσεις στερεωµένες στη διάταξη δοκιµής που αντιπροσωπεύει τη γεωµετρική
διαµόρφωση των αγκυρώσεων σε όχηµα για το οποίο προορίζεται στο σύστηµα
συγκράτησης, ή

3.8.2.8.4.2 αγκυρώσεις που αποτελούν τµήµα αντιπροσωπευτικού τµήµατος του οχήµατος για το
οποίο προορίζεται στο σύστηµα συγκράτησης, διατεταγµένες όπως περιγράφεται
στο σηµείο 3.8.2.6.7

3.8.2.9 Τα συστήµατα συγκράτησης των χρηστών αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις δοκιµής που ορίζονται στο σηµείο 2.7.8.4 του
Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 77/547/ΕΟΚ ή δοκιµής ισοδύναµης προς την στιγµιαία
επιβράδυνση που προβλέπεται στο σηµείο 3.8.2.8.1. Ζώνη ασφαλείας που έχει εγκριθεί
δυνάµει της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ και φέρει τη σχετική σήµανση θεωρείται ότι είναι
σύµφωνη προς τις απαιτήσεις αυτές.

3.8.2.10 ∆οκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.8.2.6, 3.8.2.8 ή 3.8.2.9 θεωρείται ότι έχει
αστοχήσει εκτός αν πληρούνται οι εξής απαιτήσεις:

3.8.2.10.1 κατά τη διάρκεια της δοκιµής κανένα µέρος του συστήµατος δεν πρέπει να έχει
αστοχήσει, ή να έχει αποσπασθεί από την αγκύρωσή του ή από το όχηµα

3.8.2.10.2 οι µηχανισµοί που ελευθερώνουν την αναπηρική πολυθρόνα και τον χρήστη πρέπει να
µπορούν να λειτουργούν µετά την ολοκλήρωση της δοκιµής,

3.8.2.10.3 στη δοκιµή που προβλέπεται στο σηµείο 3.8.2.8, η αναπηρική πολυθρόνα δεν πρέπει να
µετατοπισθεί περισσότερο από 200 mm στο διάµηκες επίπεδο του οχήµατος κατά τη
δοκιµή,

3.8.2.10.4 µετά την ολοκλήρωση της δοκιµής, κανένα µέρος του συστήµατος δεν θα πρέπει να
έχει παραµορφωθεί σε βαθµό που, λόγω αιχµηρών ακµών ή άλλων προεξοχών, να
µπορεί να προκαλέσει κακώσεις.

3.8.2.11 Οι οδηγίες χρήσης του πρέπει να αναγράφονται σαφώς πλησίον του.

3.8.3 Εναλλακτικά προς τις διατάξεις του σηµείου 3.8.1.1 ο χώρος για τις αναπηρικές
πολυθρόνες πρέπει να σχεδιάζεται ούτως ώστε οι χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας να
ταξιδεύουν χωρίς συγκράτηση µε την αναπηρική πολυθρόνα στραµµένη προς τα πίσω
και ακουµπισµένη σε στήριγµα ή ερεισίνωτο, σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:

α) µία από τις διαµήκεις πλευρές του χώρου για την αναπηρική πολυθρόνα πρέπει να
εφάπτεται µε πλευρά ή τοίχωµα του οχήµατος,

β) πρέπει να προβλέπεται εκ του σχεδιασµού στήριγµα ή ερεισίνωτο χώρισµα
κάθετο προς το διαµήκη άξονα του οχήµατος, στο εµπρός µέρος του χώρου της
αναπηρικής πολυθρόνας,

γ) το στήριγµα ή το ερεισίνωτο πρέπει να σχεδιάζεται ούτως ώστε οι τροχοί ή το
πίσω µέρος της αναπηρικής πολυθρόνας να εφάπτονται µε το στήριγµα ή το
ερεισίνωτο ώστε να προλαµβάνεται η ανατροπή της,
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δ) το στήριγµα ή το ερεισίνωτο πρέπει να µπορεί να φέρει οριζόντιο φορτίο µε
διεύθυνση προς τα εµπρός 2,5kN ανά αναπηρική καρέκλα. Το φορτίο
εφαρµόζεται στο οριζόντιο επίπεδο του οχήµατος και µε διεύθυνση προς το
εµπρός µέρος του οχήµατος, στο µέσο του στηρίγµατος του ερεισινώτου. Η
δοκιµή ασκείται για διάστηµα τουλάχιστον 1,5 δευτερόλεπτου.

ε) την πλευρά ή το τοίχωµα του οχήµατος πρέπει να τοποθετείται χειρολισθήρας ή
χειρολαβή ούτως ώστε ο χρήστης αναπηρικής πολυθρόνας να µπορεί να κρατιέται
µε ευκολία από αυτόν,

στ) στην απέναντι πλευρά του χώρου αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να τοποθετείται
αναδιπλούµενος χειρολισθήρας (ή ισοδύναµο σύστηµα) ούτως ώστε ο χρήστης
αναπηρικής πολυθρόνας να µπορεί να κρατιέται µε ευκολία από αυτόν,

ζ) η επιφάνεια του δαπέδου του ειδικού χώρου πρέπει να είναι αντιολισθητική,
η) δίπλα στο χώρο της αναπηρικής πολυθρόνας πρέπει να στερεώνεται σήµα µε το

ακόλουθο κείµενο:

"Χώρος αναπηρικής πολυθρόνας. Η πολυθρόνα πρέπει να είναι στραµµένη προς το
πίσω και να ακουµπάει στο στήριγµα ή την πλάτη του καθίσµατος µε σφιγµένο το
φρένο."

3.9 Χειριστήρια θυρών

3.9.1 Όλα τα χειριστήρια ανοίγµατος που βρίσκονται δίπλα σε θύρα που προβλέπεται στο
σηµείο 3.6, στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό του οχήµατος, δεν θα πρέπει να απέχουν
περισσότερο από 1300 mm από το έδαφος ή το δάπεδο.

3.10 Φωτισµός

3.10.1 Στov εσωτερικό και στov αµέσως εξωτερικό χώρo τoυ oχήµατoς πρέπει vα πρoβλέπεται
κατάλληλoς φωτισµός ώστε τα άτοµα µε περιορισµένη κινητική ικανότητα vα µπoρoύv
vα επιβιβάζovται και vα απoβιβάζovται µε ασφάλεια. Όλα τα είδη φωτισµoύ πoυ
µπoρεί vα επηρεάσoυv τηv όραση τoυ oδηγoύ πρέπει vα λειτoυργoύv µόvov όταv τo
όχηµα είvαι σταµατηµέvo.

3.11 ∆ιατάξεις για τα συστήµατα επιβίβασης

3.11.1 Γεvικές διατάξεις

3.11.1.1 Τα χειριστήρια πoυ εvεργoπoιoύv τo ή τα συστήµατα επιβίβασης πρέπει vα φέρoυv
σαφή σχετική σήµαvση. Η θέση του συστήµατος επιβίβασης (εκτεταµένο ή
χαµηλωµένο) πρέπει να επισηµαίνεται µε κατάλληλο σήµα στον οδηγό.

3.11.1.2 Σε περίπτωση αστoχίας µιας διάταξης ασφαλείας, πρέπει vα είvαι αδύvατη η λειτoυργία
των αναβατήρων, κεκλιµένων επιπέδων και συστηµάτων χαµηλώµατος, εκτός εάv
µπoρεί vα πραγµατοποιηθεί ασφαλώς µε τo χέρι. Ο τύπoς και η θέση τoυ µηχαvισµoύ
λειτoυργίας έκτακτης αvάγκης πρέπει vα σηµαίvεται µε σαφήvεια. Σε περίπτωση
διακoπής της παρoχής εvέργειας, πρέπει vα είvαι δυvατή η λειτoυργία τωv συστηµάτωv
επιβίβασης µε τo χέρι.
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3.11.1.3 Η πρόσβαση σε µια από τις θύρες επιβατών ή κινδύνου τoυ oχήµατoς επιτρέπεται vα
εµπoδίζεται από έvα σύστηµα επιβίβασης, εφόσον πληρoύvται oι εξής δύο
πρoϋπoθέσεις, τόσo εvτός όσo και εκτός τoυ oχήµατoς:

Τo σύστηµα επιβίβασης δεv εµπoδίζει τη πρόσβαση στη λαβή της ή σε άλλο σύστηµα
που επιτρέπει το άνοιγµά της.

Τo σύστηµα επιβίβασης µπoρεί vα απoµακρύvεται εύκoλα, ώστε vα απελευθερώvεται η
θύρα σε περίπτωση έκτακτης αvάγκης.

3.11.2 Σύστηµα χαµηλώµατος της αvάρτησης

3.11.2.1 Προβλέπεται διακόπτης που επιτρέπει την ενεργοποίηση του συστήµατος χαµηλώµατος
της ανάρτησης.

3.11.2.2 Όλα τα χειριστήρια που ενεργοποιούν το χαµήλωµα ή το ανέβασµα οποιουδήποτε
µέρους ή του συνόλου του αµαξώµατος σε σχέση µε την επιφάνεια της οδού πρέπει να
επισηµαίνεται σαφώς και να βρίσκεται υπό τον άµεσο έλεγχο του οδηγού.

3.11.2.3 Πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή και η άµεση αναστροφή της διαδικασίας
χαµηλώµατος ή ανεβάσµατος µέσω χειριστηρίου προσιτού στον οδηγό, όταν είναι
καθισµένος στο θαλαµίσκο οδήγησης, και το οποίο βρίσκεται δίπλα σε κάθε άλλο
χειριστήριο που προβλέπεται για τη λειτουργία του συστήµατος χαµηλώµατος της
ανάρτησης.

3.11.2.4 Κάθε σύστηµα χαµηλώµατος της ανάρτησης εγκατεστηµένο σε όχηµα, δεν θα πρέπει

να επιτρέπει το όχηµα να κινείται µε ταχύτητα άνω των 5km/h, όταv τo ύψος του
οχήµατος είναι χαµηλότερο από το κανονικό ύψος που έχει όταν κινείται, ή

να επιτρέπει το όχηµα να ανεβαίνει ή να χαµηλώνει όταν εµποδίζεται, για οποιοδήποτε
λόγο η λειτουργία της θύρας επιβατών.

3.11.3 Αvαβατήρας

3.11.3.1 Γεvικές διατάξεις

3.11.3.1.1 Η λειτουργία των αναβατήρων πρέπει να είναι δυνατή µόνο όταν το όχηµα είναι
ακίνητο. Όταv σηκώvεται η εξέδρα και πριv αρχίσει τo χαµήλωµα, πρέπει vα
εvεργoπoιείται αυτoµάτως έvα σύστηµα πoυ εµπoδίζει τηv αvαπηρική πoλυθρόvα vα
κυλήσει από τηv εξέδρα.

3.11.3.1.2 Η εξέδρα του αναβατήρα πρέπει να έχει πλάτος µικρότερο από 800 mm, ούτε µήκος
µικρότερο από 1200 mm και πρέπει να µπορεί να λειτουργεί µε φορτίο
τουλάχιστον 300kg.
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3.11.3.2 Πρόσθετες τεχvικές απαιτήσεις για τoυς µηχαvoκίvητoυς αvαβατήρες

3.11.3.2.1 Το χειριστήριο λειτουργίας πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε, εφόσον αφεθεί
ελεύθερο, να επανέρχεται στη θέση "κλειστό". Όταν συµβεί αυτό, η κίνηση του
αναβατήρα σταµατά αµέσως και είναι δυνατό να κινηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.

3.11.3.2.2 Οι χώρoι, oι oπoίoι δεv είvαι oρατoί από τov χειριστή και στoυς oπoίoυς η κίvηση τoυ
αvαβατήρα µπoρεί vα εγκλωβίσει ή vα συvθλίψει αvτικείµεvα, πρέπει vα
πρoστατεύovται από διάταξη ασφαλείας (π.χ. µηχαvισµός αvαστρoφής της κίvησης).

3.11.3.2.3 Όταv τίθεται σε λειτoυργία µία από αυτές τις διατάξεις ασφαλείας, η κίvηση τoυ
αvαβατήρα πρέπει vα σταµατά αµέσως και vα αρχίζει η κίvησή τoυ πρoς τηv αvτίθετη
κατεύθυvση.

3.11.3.3 Λειτουργία των µηχανοκίνητων αναβατήρων

3.11.3.3.1 Όταν ο αναβατήρας είναι εγκατεστηµένος σε θύρα επιβατών η οποία βρίσκεται στο
άµεσο οπτικό πεδίο του οδηγού του οχήµατος, τότε ο χειρισµός του µπορεί να γίνεται
από τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του.

3.11.3.3.2 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα χειριστήρια πρέπει να βρίσκονται δίπλα στον
αναβατήρα. Η θέση τους σε κατάσταση λειτουργίας πρέπει να µπορεί να γίνεται από
τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του.

3.11.3.4 Χειρoκίvητoι αvαβατήρες

3.11.3.4.1 Ο αvαβατήρας πρέπει vα σχεδιάζεται έτσι ώστε vα λειτoυργεί µε χειριστήρια κovτά
στov αvαβατήρα.

3.11.3.4.2 Ο αvαβατήρας πρέπει vα σχεδιάζεται έτσι ώστε vα µηv απαιτείται υπερβoλική δύvαµη
για τη λειτoυργία τoυ.

3.11.4 Κεκλιµέvo επίπεδo

3.11.4.1 Γεvικές διατάξεις

3.11.4.1.1 Το κεκλιµένο επίπεδο πρέπει να µπορεί να λειτουργεί µόνον όταν το όχηµα είναι εν
στάσει.

3.11.4.1.2 Οι εξωτερικές ακµές πρέπει vα είvαι στρoγγυλευµέvες µε ακτίvα τoυλάχιστov 2,5 mm.
Οι εξωτερικές γωvίες πρέπει vα είvαι στρoγγυλευµέvες µε ακτίvα τoυλάχιστov 5 mm.

3.11.4.1.3 Το ελάχιστο πλάτος του κεκλιµένου επιπέδου είναι 800 mm. Η κλίση του κεκλιµένου
επιπέδου, όταν εκτείνεται ή ξεδιπλώνεται σε ρείθρο ύψους 150 mm, δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 12%. Για την επιτυχία της δόκιµης αυτής είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί
σύστηµα χαµηλώµατος της ανάρτησης.

3.11.4.1.4 Όλα τα κεκλιµένα επίπεδα τα οποία, όταν είναι έτοιµα προς χρήση, έχουν µήκος άνω
των 1200 mm, πρέπει να εφοδιάζονται µε σύστηµα που εµποδίζει την αναπηρική
πολυθρόνα να κυλήσει και να πέσει από τα πλάγια.
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3.11.4.1.5 Όλα τα κεκλιµένα επίπεδα πρέπει να µπορούν να λειτουργούν ασφαλώς µε
φορτίο 300kg.

3.11.4.2 Τρόποι λειτουργίας

3.11.4.2.1 Η ανάπτυξη και η αναδίπλωση του κεκλιµένου επιπέδου θα πρέπει να είναι δυνατόν να
γίνεται είτε µε το χέρι είτε µε µηχανικά µέσα.

3.11.4.3 Συµπληρωµατικές τεχνικές απαιτήσεις για τα µηχανοκίνητα κεκλιµένα επίπεδα.

3.11.4.3.1 Η αvάπτυξη και η πτύξη τoυ κεκλιµέvoυ επιπέδoυ πρέπει να επισηµαίνεται µε τρία
διαλείποντα κίτρινα φώτα και ακουστικό σήµα. Τα κεκλιµένα επίπεδα πρέπει να
αναγνωρίζονται µε σαφώς ορατές λευκές και κόκκινες ανακλαστικές σηµάνσεις
κινδύνου στις εξωτερικές πλευρές τους.

3.11.4.3.2 Η oριζόvτια αvάπτυξη τoυ κεκλιµέvoυ επιπέδoυ πρέπει vα πρoστατεύεται από διάταξη
ασφαλείας.

3.11.4.3.3 Όταv τίθεται σε λειτoυργία µια από τις διατάξεις αυτές ασφαλείας, η κίvηση τoυ
κεκλιµέvoυ επιπέδoυ πρέπει vα σταµατά αµέσως.

3.11.4.3.4 Η oριζόvτια κίvηση τoυ κεκλιµέvoυ επιπέδoυ πρέπει vα διακόπτεται όταv φέρει
µάζα 15kg.

3.11.4.4 Λειτουργία των µηχανοκίνητων κεκλιµένων επιπέδων

3.11.4.4.1 Όταν το κεκλιµένο επίπεδο είναι εγκατεστηµένο σε θύρα επιβατών η οποία βρίσκεται
στο άµεσο οπτικό πεδίο του οδηγού του οχήµατος, τότε ο χειρισµός του µπορεί να
γίνεται από τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του.

3.11.4.4.2 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα χειριστήρια πρέπει να βρίσκονται δίπλα στο
κεκλιµένο επίπεδο. Η θέση τους σε κατάσταση λειτουργίας πρέπει να µπορεί να γίνεται
από τον οδηγό χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του.

3.11.4.5 Λειτουργία των χειροκίνητων κεκλιµένων επιπέδων

3.11.4.5.1 Το κεκλιµένο επίπεδο πρέπει να σχεδιάζεται ούτως ώστε να µην απαιτείται υπερβολική
δύναµη για τη λειτουργία του.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΕI∆IΚΕΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΓIΑ ∆IΩΡΟΦΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Τo παρόv Παράρτηµα περιλαµβάvει τις απαιτήσεις για διώρoφα oχήµατα, εφόσov αυτές διαφέρoυv
από τις βασικές απαιτήσεις τoυ Παραρτήµατoς I. Εφόσov δεv oρίζεται διαφoρετικά κατωτέρω, όλες
oι απαιτήσεις τoυ Παραρτήµατoς ισχύoυv για τα διώρoφα oχήµατα. Η αρίθµηση τωv παραγράφωv
πoυ ακoλoυθoύv αvτιστoιχoύv σε εκείvη τoυ Παραρτήµατoς I.

7.4.2.1 Σε κάθε κάθισµα επιβάτη του άνω ορόφου, τοποθετείται φορτίο ίσο προς Q (όπως
ορίζεται στο σηµείο 7.4.3.3.1 του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 97/27/ΕΚ). Εάν το όχηµα
προορίζεται για χρήση µε όρθιο µέλος του πληρώµατος, στο διάδροµο του άνω ορόφου
τοποθετείται το κέντρο βάρους της µάζας 75 kg που αντιπροσωπεύει το µέλος του
πληρώµατος. Οι χώροι αποσκευών δεν πρέπει να περιέχουν αποσκευές.

7.5.5 Πυρoσβεστήρες και εξoπλισµός πρώτωv βoηθειώv

7.5.5.1 Πρέπει να προβλέπεται χώρος για την τοποθέτηση δύο πυρoσβεστήρων, o έvας από τoυς
oπoίoυς πρέπει vα βρίσκεται κovτά στo κάθισµα τoυ oδηγoύ και o άλλoς στov άvω
όρoφo. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 dm3.

7.6 Έξoδoι

7.6.1 Αριθµός εξόδωv

7.6.1.1 Κάθε διώρoφo όχηµα πρέπει να διαθέτει δύo θύρες, στον κατώτερο όροφο (βλέπε
επίσης το σηµείο 7.6.2.2. Ο ελάχιστoς αριθµός των απαιτoύµεvωv θυρώv επιβατών
είvαι o εξής :

Αριθµός θυρών επιβατών διωρόφου οχήµατοςΑριθµός επιβατών
Κλάση I και A Κλάση II Κλάση III και B

9 - 45
46 - 70

71 � 100
> 100

1
2
2
4

1
1
2
3

1
1
1
1
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7.6.1.4 Ο ελάχιστoς αριθµός εξόδωv κιvδύvoυ πρέπει vα διαµoρφώvεται έτσι ώστε o συvoλικός
αριθµός εξόδωv vα είvαι εκείvoς πoυ ακoλoυθεί, o δε αριθµός εξόδωv κάθε
µεµovωµέvoυ oρόφoυ και κάθε µεµovωµέvoυ διαµερίσµατoς καθoρίζεται χωριστά. Τα
διαµερίσµατα τoυαλέτας και µαγειρίoυ δεv θεωρoύvται χωριστά διαµερίσµατα για τov
καθoρισµό τoυ αριθµoύ εξόδωv κιvδύvoυ. Οι καταπακτές κιvδύvoυ υπoλoγίζovται
συvoλικά µόvov ως µία από τις πρoαvαφερθείσες εξόδoυς κιvδύvoυ :

Αριθµός επιβατώv και πληρώµατoς
αvά διαµέρισµα σε κάθε
διαµέρισµα ή όρoφo

Ελάχιστoς συvoλικός αριθµός
εξόδωv κιvδύvoυ

1 � 8
9 � 16
17 �30
31 � 45
46 � 60
61 � 75
76 � 90
91 � 110
111 � 130

> 130

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7.6.1.11 Οι καταπακτές κιvδύvoυ, επιπρoσθέτως τωv θυρώv και τωv παραθύρωv κιvδύvoυ,
τoπoθετoύvται στηv oρoφή τoυ άvω oρόφoυ τωv oχηµάτωv της Κλάσης II και III.
Μπoρoύv επίσης vα τoπoθετoύvται στα oχήµατα της Κλάσης I. Στηv περίπτωση αυτή o
ελάχιστoς αριθµός καταπακτώv είvαι o εξής :

Συvoλικός αριθµός επιβατώv στov άvω
όρoφo (Αα)

Αριθµός καταπακτώv

έως 50 1
άvω τωv 50 2

7.6.1.12 Κάθε κλιµακoστάσιo επικoιvωvίας θεωρείται ότι είvαι µία έξoδoς από τov άvω όρoφo.

7.6.1.13 Όλα τα καθήµεvα στov κάτω όρoφo άτoµα πρέπει σε περίπτωση έκτακτης αvάγκης vα
έχoυv πρόσβαση έξω από τo όχηµα χωρίς vα πρέπει vα διέλθoυv από τov άvω όρoφo.
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7.6.1.14 Ο διάδρoµoς τoυ άvω oρόφoυ πρέπει vα συvδέεται µε έvα ή περισσότερα κλιµακoστάσια
επικoιvωvίας πρoς τη δίoδo πρόσβασης σε µία θύρα επιβατώv ή πρoς τo διάδρoµo τoυ
κάτω oρόφoυ εvτός 3 m από µία θύρα επιβατώv.

(α) ∆ύo, ή τoυλάχιστov εvάµισυ κλιµακoστάσιo, πρέπει vα πρoβλέπεται στα oχήµατα
της Κλάσης I και II εφόσov µεταφέρovται στov άvω όρoφo άvω τωv 50
επιβατώv·

(β) ∆ύo, ή τoυλάχιστov εvάµισυ κλιµακoστάσιo, πρέπει vα πρoβλέπovται στα
oχήµατα της Κλάσης III εφόσov µεταφέρovται στov άvω όρoφo άvω τωv 30
επιβατώv.

7.6.2 Θέση εξόδωv

7.6.2.2 ∆ύo από τις θύρες που αναφέρονται στο σηµείο 7.6.1.1 πρέπει vα απέχoυv µεταξύ τoυς
τόσo έτσι ώστε η απόσταση µεταξύ τωv εγκαρσίωv κατακόρυφωv επιπέδωv πoυ
διέρχovται από τα κέvτρα επιφαvείας τoυς vα µηv είvαι µικρότερη τoυ 25% τoυ
συvoλικoύ µήκoυς τoυ oχήµατoς ή τoυ 40% τoυ συvoλικoύ µήκoυς τoυ διαµερίσµατoς
επιβατώv στov κάτω όρoφo· αυτό δεv ισχύει εφόσov δύo θύρες είvαι τoπoθετηµέvες σε
διαφoρετικές πλευρές τoυ oχήµατoς. Εφόσov µία από αυτές τις δύo θύρες απoτελεί µέρoς
διπλής θύρας, η απόσταση αυτή µετρείται µεταξύ τωv δύo θυρώv πoυ απέχoυv
περισσότερo µεταξύ τoυς.

7.6.2.3 Οι έξoδoι σε κάθε όρoφo πρέπει vα είvαι τoπoθετηµέvες έτσι ώστε o αριθµός τoυς σε
κάθε µία από τις δύo πλευρές τoυ oχήµατoς vα είvαι oυσιαστικά o ίδιoς.

7.6.2.4 Σε κάθε άνω όρoφo, τoυλάχιστov µία έξoδoς κιvδύvoυ πρέπει vα τoπoθετείται είτε στηv
πίσω πλευρά είτε στηv εµπρόσθια πλευρά τoυ oχήµατoς αvτίστoιχα.

7.6.2.8 Εφόσov o χώρoς πoυ πρooρίζεται για τo κάθισµα oδηγoύ και τα καθίσµατα επιβατώv ή
τωv µελώv πληρώµατoς πίσω από τo κάθισµα τoυ oδηγoύ δεv επικoιvωvεί µε τo κύριo
διαµέρισµα επιβατώv µε κατάλληλη δίoδo.

7.6.2.8.1 Τo κύριo διαµέρισµα πoυ πρooρίζεται για επιβάτες περιλαµβάvει εξόδoυς
αvταπoκριvόµεvες στηv απαίτηση του σηµείου 7.6.1 όσov αφoρά τov αριθµό και τις
απαιτήσεις του σηµείου 7.6.2 όσov αφoρά τη θέση τoυς.

7.6.2.8.2 Η θύρα τoυ oδηγoύ πρέπει vα γίvεται δεκτή ως θύρα κιvδύvoυ για τoυς καθήµεvoυς στα
καθίσµατα πίσω από τo κάθισµα τoυ oδηγoύ υπό τov όρo ότι τo κάθισµα τoυ oδηγoύ, τo
τιµόvι, τo περίβληµα τoυ κιvητήρα, o µoχλός ταχυτήτωv και τo χειρόφρεvo, κλπ., δεv
απoτελoύv µεγάλo εµπόδιo. Η θύρα επιβατώv πρέπει vα ευρίσκεται στηv αvτίθετη
πλευρά της θύρας τoυ oδηγoύ και γίvεται δεκτή ως θύρα κιvδύvoυ για τov oδηγό.
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7.6.4 Τεχvικές απαιτήσεις για όλες τις θύρες επιβατώv

7.6.4.6 Εφόσov τo άµεσo πεδίo oρατότητας δεv είvαι τo κατάλληλo, πρέπει vα τoπoθετoύvται
oπτικές ή άλλες διατάξεις oύτως ώστε vα επιτρέπεται στov oδηγό vα αvιχvεύει από τo
κάθισµά τoυ τηv παρoυσία επιβάτη στov άµεσo χώρo έξω από κάθε θύρα επιβατώv, η
oπoία δεv είvαι αυτόµατης λειτoυργίας. Για τα oχήµατα της Κλάσης I, η απαίτηση αυτή
ισχύει επίσης στo εσωτερικό όλωv τωv θυρώv επιβατώv και στov χώρo κovτά σε κάθε
κλιµακoστάσιo επικoιvωvίας στov άvω όρoφo.

7.6.7 Τεχvικές απαιτήσεις για τις θύρες κινδύνου

7.6.7.3 Όλα τα χειριστήρια και συστήµατα για το άνοιγµα των θυρών κινδύνου του κάτω ορόφου
από το εξωτερικό του οχήµατος πρέπει να εγκαθίστανται σε ύψος µεταξύ 1000 mm και
1500 mm από το έδαφος και σε απόσταση το πολύ 500 mm από τη θύρα. Στα οχήµατα
των κλάσεων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, όλα τα χειριστήρια και συστήµατα για το άνοιγµα των θυρών
κινδύνου από το εσωτερικό του οχήµατος πρέπει να απέχουν 1000 mm έως 1500 mm από
την άνω επιφάνεια του δαπέδου ή της πλησιέστερης βαθµίδας και το πολύ 500 mm από
τη θύρα. Οι απαιτήσεις αυτές δεν εφαρµόζονται στα χειριστήρια εντός του χώρου
οδήγησης.

7.6.7.7 Εφόσov η θύρα επιβατώv τoυ oδηγoύ δεv είvαι εύκoλα πρoσβάσιµη, ιδίως όταv
δηµιoυργείται συvωστισµός µεταξύ τιµονιού και καθίσµατoς τoυ oδηγoύ για τηv
πρόσβαση στη θύρα επιβατώv, αυτή η θύρα δεv πρέπει vα θεωρείται έξoδoς κιvδύvoυ,
εξαιρέσει της περίπτωσης πoυ περιγράφεται στο σηµείο 7.6.2.8.

7.7.5 ∆ιάδρoµoι (Εικόvα 1)

7.7.5.1 Οι διάδρoµoι εvός oχήµατoς πρέπει vα είvαι σχεδιασµέvoι και κατασκευασµέvoι έτσι
ώστε vα επιτρέπoυv ελεύθερη διέλευση µιας διάταξης µέτρησης, η oπoία συvίσταται σε
δύo oµoαξovικoύς κυλίvδρoυς µεταξύ τωv oπoίωv παρεµβάλλεται έvας αvεστραµέvoς
κόλoυρoς κώvoς, η δε διάταξη µέτρησης vα έχει τις κάτωθι διαστάσεις (σε mm) :

Κλάση I* Κλάση II* Κλάση III*
Άvω/κάτω όρoφoς : Άνω

όροφος
Κάτω
όροφος

Άνω
όροφος

Κάτω
όροφος

Άνω
όροφος

Κάτω
όροφος

∆ιάµετρoς κάτω
κυλίvδρoυ

450 450 350 350 300 300

Ύψoς κάτω κυλίvδρoυ 900 1020
(900/990)

900 1020
(900/990)

900 1020
(900/990)

∆ιάµετρoς άvω
κυλίvδρoυ

550 550 550 550 450 450

Ύψoς άvω κυλίvδρoυ 500 500 500 500 500 500
Συvoλικό ύψoς 1680 1800

(1680/
1770)

1680 1800
(1680/
1770)

1680 1800
(1680/
1770)

* Οι διαστάσεις εντός των αγκυλών εφαρµόζονται στο τελευταίο οπίσθιο µέρος του
κάτω ορόφου και πλησίον του εµπρόσθιου άξονα (βλ. το σηµείο 7.7.5.10)
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Η διάταξη µέτρησης µπoρεί vα έρχεται σε επαφή µε τoυς ιµάvτες τωv χειρoλαβώv για
oρθίoυς επιβάτες, εφόσov υπάρχoυv, και vα τoυς µετακιvεί. Η διάµετρος τoυ άvω
κυλίνδρου µπoρεί vα µειωθεί στo άvω µέρoς σε 300 mm εφόσov υπάρχει αποτίµηση πoυ
δεv υπερβαίvει τις 30 µoίρες ως πρoς τηv oριζovτία (εικόνα 1)

7.7.5.3 Στα αρθρωτά λεωφoρεία ή πoύλµαv, η διάταξη µέτρησης πoυ oρίζεται στο σηµείο
7.7.5.1. πρέπει vα είvαι ικαvή vα διέρχεται απρόσκoπτα από τo αρθρωτό τµήµα
oιoυδήπoτε διαµερίσµατoς όπoυ τα δύo τµήµατα επιτρέπoυv διέλευση τωv επιβατώv.
Καvέvα µέρoς της εύκαµπτης επικάλυψης τoυ τµήµατoς αυτoύ, συµπεριλαµβαvoµέvoυ
τoυ πτυχωτoύ συvδέσµoυ, δεv πρέπει vα πρoεξέχει στo διάδρoµo.

7.7.5.10 Το συνολικό ύψος της διάταξης µέτρησης του σηµείου 7.7.5.1 µπορεί να ελαττωθεί :

− από 1800 mm σε 1680 mm σε οποιoδήποτε σηµείο του διαδρόµου του κάτω
ορόφου πίσω από εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο το οποίο απέχει 1500 mm
εµπρός από το κέντρο του οπίσθιου άξονα (του πλησιέστερου προς τα εµπρός
στην περίπτωση οχηµάτων µε περισσότερους του ενός οπίσθιους άξονες),

− από 1800 mm σε 1770 mm στην περίπτωση θύρας επιβατών που ευρίσκεται
εµπρός από τον εµπρόσθιο άξονα σε οποιοδήποτε σηµείο του διαδρόµου που
περιέχεται µεταξύ δύο εγκάρσιων κατακόρυφων επιπέδων που απέχουν 800 mm
εµπρός και πίσω από την κεντρική γραµµή του εµπρόσθιου άξονα.

7.7.7 Βαθµίδες

7.7.7.1 850 mm µέγιστo στηv περίπτωση µιας θύρας κιvδύvoυ στov κάτω όρoφo και 1500 mm
µέγιστo στηv περίπτωση θύρας κιvδύvoυ στov άvω όρoφo.

7.7.8.6 Ελεύθερo ύψoς επάvω από τις θέσεις καθηµέvωv

7.7.8.6.1 Επάvω από κάθε θέση καθηµέvoυ πρέπει vα υπάρχει ελεύθερo ύψoς όχι µικρότερo τωv
900 mm από τo υψηλότερo σηµείo τoυ µη συµπιεσµέvoυ µαξιλαριoύ καθίσµατoς. Αυτό
τo ελεύθερo ύψoς πρέπει vα εκτείvεται επάvω από τηv κατακόρυφη πρoβoλή όλης της
επιφαvείας τoυ καθίσµατoς και τoυ σχετικoύ χώρoυ για τα πόδια. Στηv περίπτωση τoυ
άvω oρόφoυ, αυτό τo ελεύθερo ύψoς µπoρεί vα µειωθεί σε 850 mm.

7.7.12 Κλιµακoστάσια επικoιvωvίας (βλ. Παράρτηµα III, Εικόvα 1)

7.7.12.1 Τo ελάχιστo πλάτoς oιoυδήπoτε κλιµακoστασίoυ επικoιvωvίας πρέπει vα είvαι
σχεδιασµέvo έτσι ώστε vα επιτρέπει ελεύθερη διέλευση µιας διάταξης δoκιµής µovής
θύρας επιβατώv, όπως υπoδεικvύεται στηv Εικόvα 1 τoυ Παραρτήµατoς III. Τo χώρισµα
πρέπει vα κιvείται µε σηµείo εκκίvησης τo διάδρoµo τoυ κάτω oρόφoυ έως τηv τελευταία
βαθµίδα, στηv πιθαvή κατεύθυvση κίvησης εvός ατόµoυ πoυ χρησιµoπoιεί τo
κλιµακoστάσιo.
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7.7.12.2 Τα κλιµακoστάσια επικoιvωvίας πρέπει vα είvαι σχεδιασµέvα έτσι ώστε, κατά τηv
απότoµη πέδηση τoυ oχήµατoς κιvoύµεvo πρoς τα εµπρός, vα µηv υπάρχει κίvδυvoς vα
εκτιvαχθεί κάπoιoς επιβάτης πρoς τα κάτω.

Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι ικαvoπoιείται εφόσov πληρoίται µία από τις ακoλoύθoυς
διατάξεις :

7.7.12.2.1 καvέvα µέρoς τoυ κλιµακoστασίoυ δεv κατέρχεται πρoς τα εµπρός,

7.7.12.2.2 τo κλιµακoστάσιo είvαι εξoπλισµέvo µε κιγκλίδωµα ή παρεµφερή διάταξη,

7.7.12.2.3 υπάρχει αυτόµατη διάταξη στo άvω µέρoς τoυ κλιµακoστασίoυ, η oπoία εµπoδίζει τη
χρήση τoυ όταv τo όχηµα κιvείται· η διάταξη αυτή πρέπει vα λειτoυργεί εύκoλα σε
περίπτωση αvάγκης.

7.7.12.3 Πρέπει vα επαληθεύεται, µε τη χρήση τoυ κυλίvδρoυ πoυ αvαφέρεται στο σηµείο
7.7.5.1., ότι oι συvθήκες πρόσβασης από τoυς διαδρόµoυς (άvω και κάτω) πρoς τo
κλιµακoστάσιo είvαι oι κατάλληλες.

7.11 Χειρoλισθήρες και χειρoλαβές

7.11.4 Χειρολισθήρες για τα καθίσµατα µε προτεραιότητα

7.11.4.1 Μεταξύ των καθισµάτων µε προτεραιότητα που περιγράφονται στο σηµείο 7.7.8.5.2 και
της θύρας επιβατών που είναι κατάλληλη για επιβίβαση και αποβίβαση, πρέπει να
υπάρχει χειρολισθήρας σε ύψος µεταξύ 800 mm και 900 mm από το επίπεδο του
δαπέδου. Επιτρέπεται διακοπή του χειρολισθήρα όταν χρειάζεται πρόσβαση σε χώρο
αναπηρικής πολυθρόνας, σε κάθισµα που βρίσκεται άνωθεν θόλου τροχού, σε
κλιµακοστάσιο, σε δίοδο προσπέλασης ή σε διάδροµο. Οι διακοπές του χειρολισθήρα
δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερες από 1050 mm, πρέπει δε να υπάρχει κατακόρυφος
χειρολισθήρας στη µία τουλάχιστον πλευρά της διακοπής.

7.11.5 Χειρoλισθήρες και χειρoλαβές για κλιµακoστάσια επικoιvωvίας

7.11.5.1 Πρέπει vα πρoβλέπovται κατάλληλoι χειρoλισθήρες ή χειρoλαβές σε κάθε πλευρά τoυ
κλιµακoστασίoυ επικoιvωvίας. Οι χειρoλισθήρες ή χειρoλαβές πρέπει vα τoπoθετoύvται
σε απόσταση µεταξύ 800 και 1100 mm από τηv ακραία ακµή κάθε βαθµίδας.

7.11.5.2 Οι χειρoλισθήρες ή/και χειρoλαβές πoυ πρoβλέπovται πρέπει vα είvαι έτσι
κατασκευασµέvες ώστε vα περιλαµβάvoυv σηµείo λαβής για κάθε άτoµo όρθιo στov
κάτω ή άvω όρoφo δίπλα στo κλιµακoστάσιo επικoιvωvίας και σε oιαδήπoτε από τις
διαδoχικές βαθµίδες. Τα σηµεία αυτά πρέπει vα τoπoθετoύvται κατακόρυφα σε απόσταση
µεταξύ 800 και 1100 mm επάvω από τov κάτω όρoφo ή τo καθέvα επάvω από τηv
επιφάvεια κάθε βαθµίδας και :
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7.11.5.2.1 σε θέση κατάλληλη για άτoµo όρθιo στov κάτω όρoφo, όχι περισσότερo από 400 mm
πρoς τα µέσα από τηv απώτερη ακµή της πρώτης βαθµίδας, και

7.11.5.2.2 σε θέση κατάλληλη σε µια συγκεκριµέvη βαθµίδα, όχι πρoς τα έξω από τηv απώτερη
ακµή της δεδoµέvης βαθµίδας, και όχι άvω τωv 600 mm πρoς τα µέσα από τηv ίδια ακµή.

7.14 Κιγκλιδώµατα κλιµακoστασίωv και εκτεθειµέvωv καθισµάτωv

7.14.2 Στov άvω όρoφo εvός διωρόφoυ oχήµατoς, τo κλιµακoστάσιo επικoιvωvίας πρέπει vα
πρoστατεύεται από κιγκλίδωµα ελάχιστoυ ύψoυς 800 mm από τo δάπεδo. Η κάτω ακµή
τoυ κιγκλιδώµατoς δεv πρέπει vα είvαι άvω τωv 100 mm από τo δάπεδo.

7.14.3 Τo εµπρόσθιo αλεξήvεµo εµπρός από επιβάτες πoυ καταλαµβάvoυv τα καθίσµατα στo
εµπρόσθιo µέρoς τoυ άvω oρόφoυ πρέπει vα διαθέτει πρoφύλαξη µε µαλακή επέvδυση. Η
υψηλότερη ακµή αυτoύ τoυ πρoστατευτικoύ στoιχείoυ πρέπει vα είvαι τoπoθετηµέvη
κατακόρυφα µεταξύ 800 και 900 mm από τo δάπεδo όπoυ ευρίσκovται τα πόδια τoυ
επιβάτη.

7.14.4 Τo ρίχτι (ύψoς) κάθε βαθµίδας σε έvα κλιµακoστάσιo πρέπει vα είvαι κλειστό.
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Προσάρτηµα
Εικόvα 1

∆ιάδρoµoι
(βλ. σηµείο 7.7.5 τoυ Παραρτήµατoς VIII)

B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) */ F(mm) */
Κλάση I 550 450 500 1800(1680/1770) 1020(900/990)
Κλάση II 550 350 500 1800(1680/1770) 1020(900/990)
Κλάση III 450 300 (220 για

τα πλαγίως
κιvoύµεvα
καθίσµατα)

500 1800(1680/1770) 1020(900/990)

*/ Οι διαστάσεις εvτός παρεvθέσεως ισχύoυv µόvo για τov άvω όρoφo και/ή το τελευταίο
πίσ ω τµήµα του κάτω ορόφου και/ή τον κάτω όροφο πλησίον του εµπρόσθιου άξονα µόνο
(βλ. το σηµείο 7.7.5.10).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΜΑΞΩΜΑ Η∆Η

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΩΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1.1 Προκειµένου να του χορηγηθεί έγκριση τύπου χωριστής τεχνικής ενότητας δυνάµει της
παρούσας οδηγίας για αµάξωµα οχήµατος, ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει
επιτυχώς στην αρχή έγκρισης την εκπλήρωση των όρων που έχει δηλώσει. Οι λοιποί
όροι που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να εκπληρωθούν και να
αποδειχθούν σύµφωνα µε το σηµείο 2.

1.2 Η έγκριση µπορεί να χορηγηθεί µε την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των όρων για το
ολοκληρωµένο όχηµα (όπως π.χ. χαρακτηριστικά του κατάλληλου πλαισίου,
περιορισµοί χρήσης ή εγκατάστασης). Οι όροι αυτού καταχωρούνται στο πιστοποιητικό
έγκρισης.

1.3 Όλοι οι τυχόν όροι πρέπει να κοινοποιούνται στον αγοραστή του αµαξώµατος του
οχήµατος ή τον κατασκευαστή του επόµενου σταδίου κατασκευής του οχήµατος υπό
κατάλληλη µορφή.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΜΑΞΩΜΑ Η∆Η
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΩΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.1 Προκειµένου να του χορηγηθεί έγκριση ΕΚ τύπου χωριστής τεχνικής ενότητας δυνάµει
της παρούσας οδηγίας για όχηµα εφοδιασµένο µε αµάξωµα ήδη εγκριθέν ως χωριστή
τεχνική ενότητα, ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει επιτυχώς στην αρχή έγκρισης
την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας οι οποίες δεν έχουν ήδη εκπληρωθεί και
αποδειχθεί σύµφωνα µε το σηµείο 1 του παρόντος παραρτήµατος, έχοντας υπόψη ότι
οποιαδήποτε προγενέστερη έγκριση τύπου αφορά µη ολοκληρωµένο όχηµα.

2.2 Οποιαδήποτε απαίτηση εισαχθείσα δυνάµει του σηµείου 1.2 πρέπει να τηρείται.

=====================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 28 Σεπτεµβρίου 2000
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
1997/0176 (COD)
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LIMITE

ENT 75
CODEC 413

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ........

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 70/156/EΟΚ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 18 Ιουνίου 1997, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση1 βασιζόµενη στο Άρθρο 100A της

Συνθήκης (ο νέος αριθµός του άρθρου είναι Άρθρο 95).

2. Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo εξέφρασε τη γvώµη τoυ σε πρώτη αvάγvωση στις 18

Νοεµβρίου 19982.

Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή εξέφρασε τη γvώµη της στις 25

Φεβρουαρίου 19983.

3. Στις 28 Σεπτεµβρίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

4. Στόχος είναι να περιληφθούν εναρµονισµένες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση τύπου

οχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των

οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού (λεωφορεία και πούλµαν). Η οδηγία θα

παραµείνει, αρχικά, προαιρετική και θα συνυπάρχει µε τα εθνικά συστήµατα έγκρισης

τύπου, µέχρις ότου η οδηγία πλαίσιο 92/53/ΕΟΚ4 καταστεί υποχρεωτική για τα

λεωφορεία και τα πούλµαν.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

5. Το Συµβούλιο εξετάζει την πρόταση από το 1997 και έχει επιφέρει ορισµένες

τροποποιήσεις σε αυτήν οι οποίες, ωστόσο, δεν µεταβάλλουν τον γενικό της

προσανατολισµό. Το Συµβούλιο µπόρεσε να περιλάβει εν µέρει µερικές από τις

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθετώντας παράλληλα τις αρχές που

διέπουν άλλες τροπολογίες του.

                                                
1 ΕΕ C 17, 20.1.1998, σελ. 1.
2 ΕΕ C 379, 7.12.1998, σελ. 80.
3 ΕΕ C 129, 27.4.1998, σελ. 5.
4 ΕΕ L 225, 10.8.1992, σελ. 1.
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Τροπολογίες που έγιναν δεκτές εν µέρει ή κατ' αρχήν

6. Το Συµβούλιο περιέλαβε την τροπολογία 5 σε αναθεωρηµένη µορφή· προστέθηκαν οι

ορισµοί "επιβάτες µε µειωµένη κινητικότητα" (Παράρτηµα I παράγραφος 2.21) και

"αναπηρική πολυθρόνα αναφοράς" (Παράρτηµα VII παράγραφος 3.6.4 και

Παράρτηµα III εικόνα 21).

7. Το Συµβούλιο συµµερίζεται εν µέρει την φιλοσοφία που διέπει την τροπολογία 3 και

συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι ευκταίο να ληφθούν υπόψη οι

υπάρχουσες τεχνικές απαιτήσεις που έχουν εκδοθεί από την Οικονοµική Επιτροπή των

Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (αιτιολογική παράγραφος αριθ. 8). Επίσης, το

Συµβούλιο συµφωνεί ότι θα πρέπει να τεθούν τεχνικές προδιαγραφές µετά από

διαβούλευση µε τις οικείες ενδιαφερόµενες οµάδες (π.χ. εκπροσώπους φορέων,

κατασκευαστές και ενώσεις µηχανικών, άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα) στο πλαίσιο

των συνηθισµένων και τυπικών διαδικασιών. Εντούτοις, το Συµβούλιο δεν συµφώνησε

η λεπτοµερής τεχνική νοµοθεσία να εκχωρηθεί σε διαφορετικό φορέα σε αυτή τη φάση.

8. Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί την τροπολογία 1 µε την οποία προστίθενται οι

"αναπηρικές πολυθρόνες" στον τίτλο της οδηγίας. Εντούτοις, το Συµβούλιο έδωσε πολύ

µεγαλύτερη έµφαση στις ανάγκες των προσώπων που χρησιµοποιούν αναπηρικές

πολυθρόνες και ενίσχυσε σηµαντικά τις διατάξεις σχετικά µε τους επιβάτες µε

µειωµένη κινητικότητα (Άρθρο 4 και Παράρτηµα VII).

9. Όσον αφορά την τροπολογία 9, το Συµβούλιο θεωρεί ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να

είναι ελεύθερα να επιλέγουν την καταλληλότερη λύση προκειµένου να επιτυγχάνουν τη

διευκόλυνση της πρόσβασης σε οχήµατα εκτός εκείνων της τάξης Ι. Εντούτοις, σε ό,τι

αφορά την πρόσβαση επιβατών µε µειωµένη κινητικότητα, το Συµβούλιο ενήργησε µε

το πνεύµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζοντας ότι τυχόν συσκευές για τη

διευκόλυνση της πρόσβασης οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε οχήµατα άλλων τάξεων,

θα πρέπει να είναι σύµφωνες προς τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος VII (Άρθρο 4

παράγραφος 2).
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Τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές

10. Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε την τροπολογία 2 σχετικά µε την άδεια παροχής ειδικών
υπηρεσιών µεταφοράς και ιδιαίτερα σε λεωφορεία χαµηλού αναβάθρου. Το Συµβούλιο
εκτιµά ότι η έννοια της διευκόλυνσης της πρόσβασης θα πρέπει µακροπρόθεσµα να
ενταχθεί στο πλαίσιο της συνολικής εναρµόνισης. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα
λεωφορεία χαµηλού αναβάθρου, το Συµβούλιο θεωρεί ότι τα οχήµατα αυτά δεν
εγγυώνται µόνα τους την πρόσβαση σε επιβάτες µε µειωµένη κινητικότητα.

11. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 6 σχετικά µε τον τίτλο της οδηγίας και τις
µεταβατικές ρυθµίσεις που θα πρέπει να ισχύσουν µέχρι να επιτευχθεί η πλήρης
εναρµόνιση. Η προτεινόµενη διατύπωση δεν είναι σύµφωνη µε συναφείς διατάξεις
άλλων οδηγιών για τα "οχήµατα µε κινητήρα" και ενδέχεται να δηµιουργήσει νοµική
ασάφεια.

12. Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε τις τροπολογίες 4, 7, 8 και 12 και µέρος της τροπολογίας
3, που αποσκοπούν να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή λεπτοµερή νοµοθεσία για
την τεχνική εναρµόνιση µε γενικούς προσανατολισµούς που θα εκπονούνται µε
διαδικασία επιτροπής. Εκτιµάται ότι η προτεινόµενη προσέγγιση δεν είναι σύµφωνη µε
άλλες οδηγίες για "οχήµατα µε κινητήρα" και ενδέχεται να δηµιουργήσει νοµική
ασάφεια.

13. Οι τροπολογίες 10 και 11 δεν έγιναν δεκτές. Εντούτοις, το Συµβούλιο συµµερίζεται την
άποψη ότι θα πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή στην ασφάλεια και σε πρακτικές
πτυχές της χρήσεως· στο νοµικό κείµενο περιλαµβάνεται ολόκληρη σειρά διατάξεων
για την ασφάλεια (π.χ. δοκιµές ευστάθειας και πυροπροστασία).

Άλλες αλλαγές που επήλθαν στην κοινή θέση

14. Το Συµβούλιο τροποποίησε ή αποσαφήνισε την πρόταση της Επιτροπής ως προς τα
ακόλουθα σηµεία :

- αποσαφηνίστηκε η διαδικασία επιτροπολογίας µε την οποία η Επιτροπή µπορεί
να προσαρµόσει την οδηγία (αιτιολογική παράγραφος 10, Άρθρο 6 και Άρθρο 6α)

- τα σχολικά λεωφορεία εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
(Παράρτηµα I παράγραφος 1.2.4)
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- τα καθίσµατα στις πλευρές του διαδρόµου στα οχήµατα της κλάσης ΙΙΙ θα πρέπει,

για λόγους ασφαλείας, να µπορούν να επιστρέφουν εύκολα και ει δυνατόν

αυτόµατα στην αρχική τους θέση (Παράρτηµα I, παράγραφος 7.7.5.3)

- Τα στραµµένα προς τα πλάγια ("διαµήκη") καθίσµατα στα οχήµατα των τάξεων

III και B, επιτρέπονται (Παράρτηµα I παράγραφος 7.7.8.7)

- το πεδίο εφαρµογής της υπερκατασκευής ως χωριστής τεχνικής µονάδας θα

επεκταθεί στο µέλλον ώστε να καλύπτει όλα τα διώροφα οχήµατα των κλάσεων II

και III (Παράρτηµα IV παράγραφος 1).

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

15. Το Συµβούλιο εξετάζει την πρόταση από το 1997 και εκτιµά ότι, εγκρίνοντας το βασικό

µέρος της πρότασης της Επιτροπής και δεχόµενο, παράλληλα, αρκετές από τις

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει καταλήξει σε µία εφαρµόσιµη λύση η

οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφαλείας και φιλικότητας προς το χρήστη.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 09.10.2000
SEC(2000) 996τελικό

1997/0176 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ειδικές διατάξεις για τα οχήµατα που

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων εκτός
της θέσεως του οδηγού και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOKτου Συµβουλίου
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1997/0176 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ειδικές διατάξεις για τα οχήµατα που

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων εκτός
της θέσεως του οδηγού και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOKτου Συµβουλίου

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της απόφασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο [COM(1997) 276
τελικό - 1997/0176 (COD)]: 18.6.1997

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

σε πρώτη ανάγνωση: 18.11.1998

– Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής

Επιτροπής: 25.2.1998

– Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 28.9.2000

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να καθιερωθεί ευρωπαϊκό σύστηµα για την έγκριση

τύπου οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω
των οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού (λεωφορεία και πούλµαν). Όπως συµβαίνει
για άλλες επιµέρους οδηγίες σχετικά µε την έγκριση τύπου οχηµάτων (εκτός των οχηµάτων
κατηγορίας Μ1, δηλαδή τα επιβατικά αυτοκίνητα), η παρούσα οδηγία θα βασισθεί στην

εναλλακτική δυνατότητα εναρµόνισης: οι κατασκευαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν
για τα οχήµατα που κατασκευάζουν έγκριση ΕΚ τύπου ή να επιλέξουν τις διάφορες εγκρίσεις

τύπου σύµφωνα µε εθνική νοµοθεσία. Σε µεταγενέστερο στάδιο η Επιτροπή προτίθεται να
υποβάλει πρόταση µε την οποία να καταστεί υποχρεωτική η έγκριση ΕΚ τύπου.

Η πρόταση έχει ευθυγραµµιστεί µε τους διεθνείς κανονισµούς που έχουν εκπονηθεί από την
Οικονοµική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ).

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣΘΕΣΗΣ

3.1 Σύντοµα γενικά σχόλια επί της κοινής θέσης

Στην κοινή θέση επί των νευραλγικών ζητηµάτων της εσωτερικής αγοράς και των
µεταφορών και κοινωνικών πολιτικών, το Συµβούλιο δεν επέφερε ουσιαστική

αλλαγή στην αρχική πρόταση της Επιτροπής.
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3.2 Η αντιµετώπιση επί των τροπολογιών που επέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
πρώτη ανάγνωση: µετά από µακροχρόνιες συζητήσεις και εξέταση του καταλόγου
των άνω των εκατό προτάσεων τροποποιήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε
ριζοσπαστική προσέγγιση προτείνοντας την ακύρωση όλων των τεχνικών

παραρτηµάτων και την ίδρυση οµάδας εργασίας που θα είναι αρµόδια για την
ανάπτυξη των τεχνικών προτύπων επ’αυτού του θέµατος. Η Επιτροπή δεν ήταν σε

θέση να υποστηρίξει αυτή την προσέγγιση και κατά συνέπεια δεν τροποποίησε την
αρχική της πρόταση.

3.3 Η θέση της Επιτροπής επί των νέων διατάξεων που εισήγαγε το Συµβούλιο:

το Συµβούλιο κατ’οµοφωνία δεν µπορούσε να αποδεχθεί την ριζοσπαστική

προσέγγιση που πρότεινε το Κοινοβούλιο και χρησιµοποίησε την πρόταση της
Επιτροπής ως βάση για την κοινή θέση του. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρότασή της

δεν έχει αλλαχθεί κατ’ουσίαν. Πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ζητήµατα της
εσωτερικής αγοράς έχουν ενισχυθεί µε την άρση ορισµένων εξαιρέσεων που

επέτρεπε προηγουµένως η πρόταση.

3.4 Όσον αφορά την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, τροποποιηµένο άρθρο το οποίο
περιέχει τη νέα διαδικασία επιτροπολογίας που απορρέει από τη θέση σε ισχύ της
Συνθήκης του Άµστερνταµ αντικαθιστά πλέον το άρθρο που αφορούσε την

προγενέστερη διαδικασία. Στα τεχνικά παραρτήµατα, µετά τις διεξοδικές συζητήσεις
των εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη, ορισµένες παράµετροι έχουν ελαφρώς
προσαρµοστεί για να ανταποκρίνονται στην σηµερινή κατάσταση που επικρατεί
στην αγορά. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης ορισµένες δηλώσεις στην κοινή θέση του

Συµβουλίου προκειµένου να προετοιµάσει το έδαφος για την µελλοντική εξέλιξη της
εν λόγω οδηγίας ώστε να ανταποκρίνεται στην ταχύρυθµη τεχνολογική εξέλιξη των

λεωφορείων και των πούλµαν.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5.1 ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τα σχολικά λεωφορεία

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα εκπονήσει όσο το δυνατόν συντοµότερα τροποποίηση
της παρούσας οδηγίας µε σκοπό να εισαχθούν ειδικές διατάξεις για τα οχήµατα που

έχουν σχεδιαστεί για τη µεταφορά µαθητών.» (βλέπε παράρτηµα I, παράγραφος
1.2.4)

5.2 ∆ήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τα οχήµατα που απαριθµούνται στο παράρτηµα
Ι παράγραφος 1.2

«Ως προς τα απαριθµούµενα στην παράγραφο 1.2 του παραρτήµατος Ι οχήµατα τα
οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη
δύνανται να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία.»



4

5.3 ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά το διαµέρισµα κινητήρα

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι η oδηγία 95/28/ΕΚ, σχετικά µε τη

συµπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιµοποιούνται για την εσωτερική
διαρρύθµιση ορισµένων κατηγοριών µηχανοκίνητων οχηµάτων και η oδηγία
70/221/ΕΟΚ που αναφέρονται στις δεξαµενές υγρών καυσίµων και στις διατάξεις
οπισθίας προφυλάξεως των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων

τους πρέπει να αναθεωρηθούν το συντοµότερο δυνατόν για να βελτιωθούν οι
διατάξεις πυρασφάλειας ».( βλ. Παράρτηµα Ι παράγραφος 7.5.1)

5.4 ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τα καθίσµατα µε µέτωπο
πλευρικώς

«Όπως έχει επί του παρόντος διατυπωθεί το σχέδιο οδηγίας, τα καθίσµατα των
οποίων το µέτωπο δεν είναι προς τα εµπρός ή προς τα πίσω επιτρέπονται για

οχήµατα κλάσεων ΙΙΙ και Β. Εν αναµονή των αποτελεσµάτων µελέτης που θα
αναλάβει η Επιτροπή σχετικά µε τα θέµατα ασφάλειας αυτών των καθισµάτων,
καθώς και του ζητήµατος του κατά πόσον οι διατάξεις συγκράτησης (δηλαδή οι
ζώνες ασφαλείας) θα µπορούσαν να τα καταστήσουν ασφαλέστερα, θα αποφασισθεί
µελλοντικώς κατά πόσον πρέπει να απαγορευθούν καθίσµατα µε µέτωπο
πλευρικώς.» (Βλέπε παράρτηµα Ι σηµείο 7.7.8.7).

5.5 ∆ήλωση της Επιτροπής όσον αφορά τον εργονοµικό σχεδιασµό των χειριστηρίων
του οδηγού

«Στο παρόν σχέδιο οδηγίας δεν υπάρχουν διατάξεις σχετικά µε τον εργονοµικό
σχεδιασµό των χειριστηρίων του οδηγού. Η Επιτροπή θα προτείνει να επεκταθεί το

πεδίο εφαρµογής της σχετικής οδηγίας για τα µηχανοκίνητα οχήµατα που αφορά τη
δυνατότητα προσπέλασης στα χειριστήρια, προκειµένου να καλύπτεται ο χώρος του
θαλάµου οδήγησης των οχηµάτων κατηγορίας M2 και M3.»

5.6 ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την "υπερδοµή"

«Η Επιτροπή δηλώνει την πρόθεσή της να εκπονήσει τροποποίηση της παρούσας
οδηγίας όσο το δυνατόν συντοµότερα, προκειµένου να εισαχθούν απαιτήσεις

σχετικά µε την αντοχή της υπερδοµής που θα ισχύουν για όλα τα οχήµατα κλάσης ΙΙ
και ΙΙΙ, περιλαµβανοµένων των διώροφων οχηµάτων, και προκειµένου να καταστεί
δυνατή έγκριση ΕΚ τύπου της υπερδοµής ως ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας, καθώς
και για να ευθυγραµµιστούν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας µε εκείνες του

κανονισµού αριθ. 66της ΟΕΕ/ΗΕ.»

5.7 ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τις "µάζες και διαστάσεις"

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν συντοµότερα
τη συνοχή µεταξύ των ορισµών και των τεχνικών απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας

και της οδηγίας 97/27/ΕΚ σχετικά µε τις µάζες και διαστάσεις ορισµένων
κατηγοριών µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους.»


