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Άρι8. N 191 /5

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 25ης Ιουνίου 1974

περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών τών όναφερομένων στό
όπτικό πεδίο καί στούς ύαλοκαθαριστήρες τών γεωργικών ή δασικών έλκυστήρων
με τροχούς
(74/347/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος, καί ιδίως τό άρθρο 100,
τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,
τή γνώμη τής Συνελεύσεως ('),
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επι
τροπής (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Αρνρο /
1 . Ώς «έλκυστήρας (γεωργικός ή δασικός)» νοεί
ται κάθε όχημα με κινητήρα, με τροχούς ή έρπύ
στριες, έχον τουλάχιστον δύο άξονες, τοΰ οποίου
ή λειτουργία έγκειται βασικά στήν ισχύ ελξεώς
του καί τό όποιο είναι ειδικά σχεδιασμένο γιά νά
έλκει, ώθεϊ, φέρει ή θέτει σέ κίνηση ορισμένα έρ
γαλεΐα, μηχανές ή ρυμουλκούμενα προοριζόμενα
γιά χρήση στή γεωργική ή δασική έκμετάλλευση.
Είναι δυνατό νά ρυθμισθεί γιά νά μεταφέρει
φορτίο καί συνοδούς.

Εκτιμώντας :
οτι οι τεχνικές προδιαγραφές τών έθνικών νομοθε
σιών τίς όποιες πρέπει νά πληρούν οί έλκυστήρες
άναφέρονται μεταξύ άλλων στό όπτικό πεδίο καί
στούς ύαλοκαθαριστήρες ·
ότι οί έν λόγω προδιαγραφές διαφέρουν άπό τό
ένα Κράτος μέλος στό άλλο, καί ώς έκ τούτου
είναι άνάγκη όπως οί ίδιες προδιαγραφές θεσπι
σθούν άπό όλα τά Κράτη μέλη είτε συμπληρωμα
τικά είτε σέ άντικατάσταση τών ισχυουσών ρυθμί
σεων, ιδίως γιά νά καταστεί δυνατή ή έφαρμογή
γιά κάθε τύπο έλκυστήρα τής διαδικασίας έγκρί
σεως ΕΟΚ πού ρυθμίζεται άπό τήν όδηγία
74/ 150/ ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 4ης Μαρτίου
1974 περί τής προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών
Κρατών τών άναφερομένων στήν έγκριση γεωρ
γικών ή δασικών έλκυστήρων ( 3 ) μέ τροχούς,

2. Ή παρούσα οδηγία δέν έχει έφαρμογή ειμή
μόνο έπί τών έλκυστήρων τών καθοριζομένων
στήν παράγραφο 1 καί φερόντων έλαστικά, δύο
άξονες καί έχόντων μία έκ κατασκευής μέγιστη
ταχύτητα άπό 6 ώς 25 χμ/ω.

Άρνρο 2
Τα Κράτη μέλη δέν δύνανται νά άρνηθοΰν τήν
έγκριση ΕΟΚ ούτε τήν έγκριση άπό έθνικής πλευ
ράς ένός έλκυστήρα γιά λόγους πού άναφέρονται
στό όπτικό πεδίο ή στούς ύαλοκαθαριστήρες, άν
αύτοί άνταποκρίνονται στίς άναφερόμενες στό πα
ράρτημα προδιαγραφές.

"Αρ&ρο 3

(') ΕΕ άριΟ. 28 τής 17. 2. 1967, σ. 462/67.
(2) ΕΕ άριΟ. 42 τής 7. 3. 1967, σ. 620/67.
(3) ΕΕάριθ. N 84 τής 28. 3. 1974, σ. 10.

Τά Κράτη μέλη δέν δύνανται νά άρνηθοΰν την κα
ταχώρηση στά μητρώα ή νά άπαγορεύσουν τήν
πώληση, τήν έναρξη κυκλοφορίας ή τή χρήση τών
έλκυστήρων γιά λόγους πού άναφέρονται στό
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οπτικό πεδίο ή στούς υαλοκαθαριστήρες, αν αυτοί
ανταποκρίνονται στίς άναφερόμενες στό παράρτη
μα προδιαγραφές.

2. Τά Κράτη μέλη μεριμνούν γιά την ανα
κοίνωση στήν 'Επιτροπή τοΰ κειμένου τών ου
σιωδών διατάξεων στόν τομέα πού διέπεται άπό
τήν παρούσα οδηγία.

Άρ'&ρο 4

Άρνρο 6
Οι αναγκαίες τροποποιήσεις πρός προσαρμογή
τών προδιαγραφών τοΰ παραρτήματος στήν τεχνο
λογική πρόοδο εκδίδονται σύμφωνα μέ τήν προ
βλεπόμενη διαδικασία στό άρθρο 13 τής όδηγίας

Ή παρούσα όδηγία απευθύνεται στά Κράτη μελη.

74/ 150/ ΕΟΚ.

Έγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 25 Ιουνίου 1974.
Άρΐτρο 5
1 . Τα Κράτη μέλη θέτουν σε ίσχύ τις διαταξεις
πού είναι άναγκαΐες γιά νά συμμορφωθούν πρός
την παρούσα όδηγία έντός προθεσμίας δεκαοκτώ
μηνών άπό τής κοινοποιήσεώς της καί ένημερώ
νουν άμέσως έπ' αύτών τήν Επιτροπή.

Γιά τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος
H. D. GENSCHER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1.

'Οπτικό πεδίο

S

Ως «οπτικό πεδίο» νοούνται όλες οί κατευθύνσεις πρός τά εμπρός καί πρός τίς πλευ
ρές στίς όποιες δύναται νά βλέπει ό όδηγός τού έλκυστήρα.
1.2 .

Σημείο αναφοράς

Ως «σημείο αναφοράς» νοείται ή συμβατικός καθορισθείσα θέση των όφθαλμών
τού οδηγού έλκυστήρα φανταστικός συνενωθέντων σέ ένα σημείο. Τό σημείο αύτό
αναφοράς κείται στό επίπεδο τό παράλληλο πρός τό διάμηκες διάμεσο έπίπεδο του
έλκυστήρα τό όποιο διέρχεται διά τού μέσου τού καθίσματος σέ άπόσταση 700 μμ
κατακορύφως ύπεράνω τής γραμμής τομής τού επιπέδου αυτού μέ τήν έπιφάνεια τού
καθίσματος καί σέ άπόσταση 270 μμ μέ διεύθυνση άπό τό στήριγμα της λεκάνης —
έκ τού κατακορύφου έπιπέδου τού έφαπτομένου στό έμπρόσθιο άκρο της έπιφάνειας
τού καθίσματος καί καθέτου στό διάμηκες διάμεσο έπίπεδο τού έλκυστήρα (εικόνα
1 ). Ό προσδιορισμός αύτός τού σημείου άναφοράς Ισχύει γιά κενό κάθισμα, στή
θέση μέσης ρυθμίσεως πού ύποδεικνύεται άπό ίόν κατασκευαστή τού έλκυστήρα.

1 .3 .

Ημικύκλιο οράσεως

Ώς «ήμικύκλιο οράσεως» νοείται τό ήμικύκλιο τό διαγραφόμενο άπό μίαν άκτίνα
12 μ περί ενα σημείο κείμενο έντός τού οριζοντίου έπιπέδου της όδού κατακόρυφα
κάτωθεν τού σημείου άναφοράς, σέ τρόπον ώστε τό τόξο όρώμενο κατά τή διεύ
θυνση τής κινήσεως νά κείται έμπροσθεν τού έλκυστήρα καί ή διάμετρος ή περιορί
ζουσα τό ήμικύκλιο νά σχηματίζει όρθή γωνία μετά τού διαμήκους άξονος τού έλ
κυστήρα (εικόνα 2).

1 .4.

'Αποτέλεσμα αποκρυψεως τής Οχας
Ώς «άποτέλεσμα άποκρύψεως της θέας» νοούνται οί χορδές τών τομέων τού ήμικυ
κλίου όράσεως, οί όποιες δέν είναι όρατές λόγω στοιχείων κατασκευής παραδείγμα
τος χάρη των όρθοστατών της σκεπής.

1 .5.

Τομέας οράσεως
Ως « τομέας οράσεως» νοείται τό τμήμα τού όπτικού πεδίου τό οποίο περιορίζεται :

1.5.1 .

πρός τά άνω,

ύφ1 ένός όριζοντίου έπιπέδου διερχομένου διά τού σημείου άναφοράς·
1.5.2.

έπί τού έπιπέδου τής όδού,
ύπό τής περιοχής τής κειμένης στό έξωτερικό τού ήμικυκλίου όράσεως, ή όποία προ

εκτείνει τόν τομέα τού ήμικυκλίου όράσεως, τού όποιου ή χορδή μήκους 9,5 μ εϊναι
κάθετος πρός τό έπίπεδο τό παράλληλο πρός τό διάμηκες έπίπεδο στό μέσο τού έλ
κυστήρα καί τό όποιο διέρχεται διά τού μέσου τού καθίσματος τού οδηγού καί πού
χωρίζεται σέ δύο ύπό τού έπιπέδου αύτού.
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1.6.

Πεδίο δράσεως των ύαλοκαΦαριστήρωv

Ώς «πεδίο δράσεως τών ύαλακαθαριστήρων» νοείται ό τομέας της έξωτερικης έπιφα
νείας του άλεξινέμου ό όποιος σαρώνεται ύπό τών ύαλοκαθαριστήρων.
2.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 .

Γενικόνητες

Ό έλκυστήρας πρέπει νά έχει κατασκευαστεί καί έξοπλιστεί κατά τέτοιον τρόπο
ώστε, στην όδική κυκλοφορία καί στή γεωργική ή δασική έκμετάλλευση, ό οδηγός
νά δύναται νά έχει επαρκές οπτικό πεδίο σ' όλες τίς συνήθεις συνθήκες της οδικής
κυκλοφορίας καί της εργασίας στους αγρούς καί στά δάση. Τό όπτικό πεδίο θεωρεί
ται ικανοποιητικό όταν ό οδηγός δύναται, εντός τοΰ δυνατού, νά βλέπει ενα τμήμα
κάθε έμπροσΟίου τροχού καί όταν πληρούνται οί κατωτέρω προδιαγραφές.
2.2.

Έλεγχος τοΰ οπτικού πεδίου

2.2. 1 .

Διαδικασία όριοθεσίας τών αποτελεσμάτων άποκρύψεως της θέας

2.2.1.1 .

Ό έλκυστήρας πρέπει νά τοποθετηθεί έπί οριζοντίου έπιφανείας σύμφωνα μέ τήν
εικόνα 2. Έπί τού ένός οριζοντίου ύποστηρίγματος διερχομένου έκ τοΰ σημείου άνα
φοράς τοποθετούνται δύο σημειακές φωτεινές πηγές συμμετρικώς σέ σχέση μέ τό
σημείο αύτό άναφοράς καί απέχουσες μεταξύ των κατά 65 μμ. Τό ύποστήριγμα αύτό
πρέπει νά δύναται νά περιστρέφεται περί έναν κατακόρυφο άξονα διερχόμενο διά
τοΰ κέντρου καί διά τοΰ σημείου άναφοράς. Κατά τή διάρκεια της μετρήσεως τών
άποτελεσμάτων άποκρύψεως της θέας, πρέπει νά είναι έστραμμένο κατά τρόπον
ώστε ή γραμμή πού ενώνει τίς φωτεινές πηγές νά είναι κάθετος πρός τή γραμμή πού
ενώνει τό στοιχείο τό άποκρύπτον τή θέα καί τό σημείο άναφοράς. Οΐ έπικαλύψεις
τών σκοτεινών περιοχών τών προβαλλομένων έπί τού ήμικυκλίου όράσεως λόγω του
στοιχείου κατασκευές πού άποκρύπτει τή θέα καί λόγω της έναλλασσομένης άφης
τών δύο φωτεινών πηγών πρέπει νά μετρούνται ώς άποτέλεσμα άποκρύψεως της θέας
σύμφωνα μέ τό σημείο 1 .4 (εικόνα 3).

2.2. 1 .2.

Τά άποτελέσματα άποκρύψεως τής θέας δέν δύνανται νά υπερβαίνουν τά 600 μμ.

2.2.1.3.

Τά άποτελέσματα άποκρύψεως της θέας τά προερχόμενα άπό γειτονικά στοιχεία κα
τασκευής πλάτους πλέον τών 80 μμ πρέπει νά διευθετηθούν κατά τρόπον ώστε τό
εύθύγμαμμο τμήμα πού ένώνει τό μέσο τών χορδών τών τομέων τοΰ ήμικυκλίου όρά
σεως οί όποιες δέν είναι ορατές νά έχει μήκος μεγαλύτερο ή ισο μέ 2,50 μμ.

2.2. 1 .4.

Σέ όλη τήν έκταση τοΰ ήμικυκλίου όράσεως, δέν είναι δυνατό νά εύρίσκονται πλέον
τών 6 άποτελεσμάτων άποκρύψεως της θέας καί δέν είναι δυνατόν νά εύρίσκονται
πλέον τών 2 στό έσωτερικό τοΰ τομέα όράσεως πού άναφέρεται στό σημείο 1.5 .

2.2.1.5 .

Τά άποτελέσματα άποκρύψεως της θέας τά άνώτερα τών 600 μμ άλλά κατώτερα τών
1 200 μμ έπιτρέπονται έν τούτοις όταν τά στοιχεία κατασκευής στά όποια όφείλο
νται δέν δύνανται νά έχουν ούτε ένα άλλο σχήμα ούτε νά έχουν διευθετηθεί κατ'
άλλον τρόπο. Πάντως δέν είναι δυνατό νά ύπάρχουν πλέον τών δύο άποτελεσμάτων
άποκρύψεως της θέας αύτού τοΰ είδους, καί τούτο μόνο έκτός τοΰ τομέα όράσεως.

2.2.1.6.

Τά ένδεχόμενα έμπόδια στήν παρουσία κατόπτρων οδηγήσεως τών όποιων τά πρότυ
πα έπιτρέπονται, δέν λαμβάνονται ύπόψη άν δέν δύνανται νά διευθετηθούν κατ' άλ
λον τρόπο.

2.2.2.

Μαθηματικός προσδιορισμός τών άποτελεσμάτων άποκρύψεως της θέας στή
διόφθαλμο όραση :

2.2.2.1 .

άντί της στό σημείο 2.2.1 έπαληθεύσεως, είναι δυνατό νά έπαληθευθεϊ μαθηματικώς
τό άποδεκτό τών διαφόρων άποτελεσμάτων άποκρύψεως της θέας. Τά σημεία 2.2.1.3 ,
2.2.1.4, 2.2.1.5 καί 2.2.1.6 ρυθμίζουν τή σπουδαιότητα, τήν κατανομή καί τόν άριθμό
τών άποτελεσμάτων άποκρύψεως της θέας.
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2.2.2.2.

γιά τη διόφθαλμο όραση καί γιά μία απόσταση μεταξύ τών οφθαλμών ίση πρός 65
μμ τό άποτέλεσμα άποκρύψεως της θέας εκπεφρασμένο σέ χιλιοστόμετρα δίδεται
άπό τόν τύπο :

V = 2

Éâ . 12 000 + 65
a

οπου :

a είναι ή απόσταση σέ χιλιοστόμετρα μεταξύ τοΟ άποκρύβοντος τή θέα στοιχείου
καί του σημείου άναφοράς, μετρουμένη κατά μήκος τής όπτικης άκτίνος πού ένώ
νει τό σημείο αναφοράς, τό κέντρο του στοιχείου καί την περίμετρο τοϋ ημικυ
κλίου οράσεως *
b είναι τό πλάτος σέ χιλιοστόμετρα του άποκρύβοντος τή θέα στοιχείου μετρούμενο
οριζοντίως καί καθέτως πρός την άκτίνα.

2.3.

Οι προβλεπόμενες στό σημείο 2.2 διαδικασίες έλέγχου δύνανται νά άντικαταστα
9οϋν ύπό άλλων διαδικασιών ύπό τόν όρο νά άποδειχθεΐ δτί οι τελευταίες έχουν την
αύτη άξία.

2.4.

Στην περίπτωση πού, γιά τά άποτελέσματα άποκρύψεως της θέας πρέπει νά έφαρ
μοσθεϊ τό άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 74/ 160/ΕΟΚ, άκολουθεΐται ή διαδικα
σία του σημείου 2.2.2.

2.5.

Διαφανής έπιφάνεια τοΟ άλεξινέμου

"Αν ό έλκυστήρας είναι έφοδιασμένος μέ άλεξίνεμο, ή διαφανής έπιφάνεια τοϋ άλεξι
νέμου πρέπει νά είναι τέτοια ώστε νά πληρούνται οί προδιαγραφές τοΰ σημείου 2.2.

2 . 6.

Υαλοκαθαριστήρες

2.6. 1 .

"Αν ό έλκυστήρας είναι έφοδιασμένος μέ άλεξίνεμο, πρέπει νά είναι έπίσης έξοπλισμέ
νος μέ έναν ή περισσότερους ύαλοκαθαριστήρες τιθεμένους σέ κίνηση μέ έναν κινη
τήρα. Τό πεδίο δράσεως τους πρέπει νά διασφαλίζει καθαρή όρατότητα πρός τά
έμπρός πού νά άντιστοιχεΐ σέ χορδή ήμικυκλίου τουλάχιστον 8 μ στό έσωτερικό τοΟ
τομέως όρατότητος.

2.6.2 .

Ή ταχύτητα λειτουργίας τών ύαλοκαθαριστήρων πρέπει νά είναι τουλάχιστον 20 κύ
κλοι άνά λεπτό.
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Εικόνα 2
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