
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:  74801/2069/90 
 
Έκδοση πιστοποιητικού εγκρίσεως µεταφοράς επικινδύνων υλικών ADR για βυτιοφόρα 
διεθνών µεταφορών. 
(ΦΕΚ 349/Β/8-6-90) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 Έχοντας υπόψη: 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου ∆εύτερου του Ν.1741/1987 "Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας 
για τη ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων (ADR) που υπογράφτηκε στη 
Γενεύη την 30η Σεπτεµβρίου 1957" (Α'225). 
  2. Το γεγονός ότι τα οχήµατα διεθνών µεταφορών επικινδύνων υλικών πρέπει να 
υποβάλλονται σ' όλες τις προβλεπόµενες από τον ADR δοκιµές, επιθεωρήσεις και ελέγχους 
από εµπειρογνώµονα εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή. 
  3. Την ανάγκη να εκδίδεται πιστοποιητικό εγκρίσεως ADR από την αρµόδια αρχή της 
χώρας εγγραφής (ταξινόµησης) για κάθε τέτοιο όχηµα που έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις ADR, αποφασίζουµε:  
  Καθορίζουµε τη διαδικασία έκδοσης τη διάρκεια και τη µορφή πιστοποιητικού εγκρίσεως 
µεταφοράς επικινδύνων υλικών (ADR) ως εξής: 
 
 1. Το πιστοποιητικό εγκρίσεως ADR χορηγείται από την ∆/νση Τεχνικού Έλεγχου 
Οχηµάτων (Τ.Ε.Ο) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στα βυτιοφόρα οχήµατα 
διεθνών µεταφορών επικινδύνων υλικών των κλάδων 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του ADR, εφόσον 
προσκοµισθούν στη ∆/νση ΤΕΟ του ΥΜΕ τα εξής δικαιολογητικά: 
  α) Φύλλα δοκιµών όλων των προβλεποµένων από το ADR ελέγχων του βυτίου, 
εκδοθέντα από Σταθµό Ελέγχου µέσων µεταφοράς επικινδύνων υλικών του Υ.Μ.Ε. 
 Μέχρις ότου λειτουργήσει ένας τέτοιος Σταθµός Ελέγχου γίνονται δεκτά και φύλλα δοκιµών 
που έχουν εκδοθεί από Οργανισµούς ελέγχου χωρών µελών της ΕΟΚ, οι οποίοι έχουν 
εξουσιοδοτηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες των αντιστοίχων χωρών. 
 Γίνονται επίσης δεκτά και φύλλα δοκιµών για όλα τα βυτία πλην αυτά της κλάσεως 2 του 
ADR εκδοθέντα από: 
  ι) Ανώτατα Τεχνολογικά ή Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 
  ιι) Οργανισµούς Ελέγχου που εδρεύουν στην Ελλάδα που έχουν τη δυνατότητα 
πραγµατοποίησης των ελέγχων που προβλέπονται από τον ADR. 
  β) Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου του βυτιοφόρου οχήµατος, εκδοθέν από ένα ΚΤΕΟ 
της χώρας. Εάν πρόκειται για συρµό, τότε για κάθε ένα από τα δυο οχήµατα (ρυµουλκό - 
ρυµουλκούµενο, τράκτορας - επικαθήµενο) θα προσκοµίζεται δελτίο τεχνικού ελέγχου. 
  2. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εγκρίσεως ADR ορίζεται σε ένα (1) έτος. Για την 
ανανέωση απαιτείται µόνο η προσκόµιση των δικαιολογητικών, η ισχύς των οποίων έχει 
λήξει. 
  3. Η µορφή του πιστοποιητικού εγκρίσεως ADR που θα εκδίδεται από τον ΥΜΕ στην 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, καθορίζεται στο συνηµµένο παράρτηµα Α'. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 17 Μαΐου 1990 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13, 10191 ΑΘΗΝΑ 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 

ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ADR 
 

1. Πιστοποιητικό Νο 
 

2. Πιστοποιείται ότι το όχηµα που καθορίζεται κατωτέρω εκπληρώνει τους όρους που 
προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά 
Επικινδύνων Υλικών (ADR) 
 

3. Ισχύει µέχρι 
 

4. Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει να επιστραφεί στην εκδούσα αρχή όταν: 
α. Το όχηµα αποσύρεται από την κυκλοφορία 
β. Το όχηµα µεταβιβάζεται σε άλλο ιδιοκτήτη 
γ. Λήξει η ισχύς του 
δ. Υπάρξει ουσιαστική αλλαγή σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά του οχήµατος 
 
 

5. Τύπος οχήµατος (1) 
 

6. Όνοµα και ∆ιεύθυνση Μεταφορέα (ιδιοκτήτη) 
 

7. Αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος (ή αριθµός πλαισίου) 
 

8. Το όχηµα που περιγράφεται παραπάνω έχει υποστεί στην  
τους ελέγχους που προβλέπονται από τον ADR (παράρτηµα Γ, αριθµός περιθωρίου 
10282) και πληρεί τους όρους που απαιτούνται για την διεθνή οδική µεταφορά 
επικινδύνων υλικών των κλάσεων 
αριθµοί ειδών 
 
 

9. Παρατηρήσεις 
 
 
 
 

10. 
11. 

Αθήνα,  
 

Ε.Υ. 
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ΤΕΟ 

 
 

12. Η ισχύς του πιστοποιητικού παρατείνεται µέχρι: 



13.  
 

Αθήνα,  
 

Ε.Υ. 
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ΤΕΟ 

 
14. 
15. 

Η ισχύς του πιστοποιητικού παρατείνεται µέχρι: 
 
 

Αθήνα,  
 

Ε.Υ. 
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ΤΕΟ

16. 
17. 

Η ισχύς του πιστοποιητικού παρατείνεται µέχρι: 
 
 

Αθήνα,  
 

Ε.Υ. 
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ΤΕΟ 

 
18. 
19. 

Η ισχύς του πιστοποιητικού παρατείνεται µέχρι: 
 
 

Αθήνα,  
 

Ε.Υ. 
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ΤΕΟ 

 
 


