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Όλα τα µοντέλα θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο Euro 6d-TEMP, το οποίο περιλαµβάνεται 
στην καθιέρωση του Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) για µέτρηση της 
κατανάλωσης καυσίµου και των εκποµπών ρύπων, που ισχύει για όλες τις ταξινοµήσεις νέων 
οχηµάτων από τον Σεπτέµβριο 

Μία από τις σηµαντικότερες παρατηρήσεις των οδηγών κάθε οχήµατος είναι η µεγάλη διαφορά που 
υπάρχει µεταξύ των τιµών που αφορούν την πραγµατική κατανάλωση καυσίµου σε σχέση µε τις 
τιµές που ανακοινώνει επίσηµα ο κατασκευαστής κάθε µοντέλου. 
Αυτές οι παρατηρήσεις  σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ που έχουν άµεση σχέση µε τη δαπάνη που απαιτείται 
για τη χρήση του αυτοκινήτου, καθώς και τις ποσότητες των επικίνδυνων ρύπων που εκπέµπουν οι 
κινητήρες εσωτερικής καύσης, αξιολογήθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και πλέον άλλαξε ο 
τρόπος µέτρησης της κατανάλωσης και των ρύπων. 

Είναι, πλέον, απαραίτητο όλα τα µοντέλα να ακολουθούν το πρότυπο Euro 6d-TEMP, το οποίο 
περιλαµβάνεται στην καθιέρωση του Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) για 
µέτρηση της κατανάλωσης καυσίµου και των εκποµπών ρύπων, που ισχύει για όλες τις ταξινοµήσεις νέων 
οχηµάτων από τον Σεπτέµβριο. 

Όπως ο κύκλος που ισχύει µέχρι τώρα New European Driving Cycle (NEDC), το WLTP είναι µία 
εργαστηριακή δοκιµή, αλλά ενώ το NEDC προσδιορίζει τις τιµές «στην πόλη, εκτός πόλης και στον µικτό 
κύκλο» βάσει ενός θεωρητικού προφίλ οδήγησης, το WLTP χρησιµοποιεί «πραγµατικά» προφίλ οδήγησης 
από µία παγκόσµια στατιστική έρευνα. Ο κύκλος οδήγησης WLTP διαιρείται σε τέσσερα τµήµατα µε 
διαφορετικές µέσες ταχύτητες: Χαµηλή, µεσαία, υψηλή και πολύ υψηλή. Κάθε τµήµα περιέχει διάφορες 
φάσεις οδήγησης, στάσεις, επιτάχυνση και φρενάρισµα που αντικατοπτρίζουν καθηµερινά προφίλ 
οδήγησης. 
Κάθε συνδυασµός κινητήρα/κιβωτίου ενός ορισµένου τύπου οχήµατος δοκιµάζεται µε τον πιο οικονοµικό 
αλλά και µε τον πιο ενεργοβόρο εξοπλισµό.  

Όταν ξεκίνησε η µετάβαση στο WLTP τον Σεπτέµβριο του 2017, το πρότυπο εκποµπών Euro 6c έγινε 
υποχρεωτικό για έγκριση τύπου νέων τύπων οχηµάτων. Τύποι που πληρούν το πρότυπο µετά από 
επιτυχηµένα αποτελέσµατα στο Real Driving Emissions test (RDE) λαµβάνουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε 
το Euro 6d-TEMP. Το RDE συµπληρώνει το WLTP και µετρά τους ρύπους οχηµάτων ενώ κινούνται σε 
δηµόσιους δρόµους. 

Το Euro 6c γίνεται υποχρεωτικό για όλα τα νέα ταξινοµηµένα οχήµατα από φέτος τον Σεπτέµβριο, ενώ το 
Euro 6d-TEMP θα ισχύσει για όλες τις νέες ταξινοµήσεις από τον Σεπτέµβριο του 2019. 
Το Euro 6d-TEMP έχει παράγοντα συµµόρφωσης NOx 2,1 που είναι το µέγιστο περιθώριο σφάλµατος, κατά 
το οποίο τα αυτοκίνητα επιτρέπεται να υπερβούν το όριο Οξειδίων του Αζώτου (NOx) σε πραγµατικές 
συνθήκες οδήγησης - µέτρηση στο RDE test. Το Euro 6d-TEMP θα αντικατασταθεί από το Euro 6d µε 
παράγοντα συµµόρφωσης NOx 1,0 (συν περιθώριο σφάλµατος 0,5) από τον Ιανουάριο του 2020 για νέους 
τύπους και από τον Ιανουάριο του 2021 για νέες ταξινοµήσεις. 
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