
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 8001/5/77-κε/
11-04-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 1339) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο-
μικών «Περί του επανακαθορισμού του είδους 
και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε 
βάρος της Παγίας Προκαταβολής της Ελληνικής 
Αστυνομίας».

2 Κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση φορέων επι-
θεώρησης για αξιολόγηση της συμμόρφωσης, πε-
ριοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρήσεις 
και έκτακτους ελέγχους σε δοχεία πίεσης UN και 
εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων με-
ταφοράς αερίων (MEGCS), σύμφωνα με το τμήμα 
1.8.6 της Συμφωνίας ADR.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 8001/5/77-κε-1 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 8001/5/77-κε/

11-04-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 

Β΄ 1339) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο-

μικών «Περί του επανακαθορισμού του είδους 

και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται 

σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής της Ελληνι-

κής Αστυνομίας. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 «Ορ-

γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του β.δ. της 15/05/1959 «Κανονισμός 
Οικονομικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής» (Α΄ 151) που δια-
τηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
62 παρ. 4 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152) και 29 του ν. 2800/2000 «Ανα-
διάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 

σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Το άρθρο 108 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 192/1985 (Α΄ 75) «Σύσταση 
Πάγιας Προκαταβολής στο Υπ. Δημοσίας Τάξης».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281) «Οργάνωση 
Υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ.».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις αριθμ. Υ172 και Υ173/04-11-2016 αποφάσεις 
Πρωθυπουργού (Β΄ 3610) «Καθορισμός σειράς τάξης 
Υπουργείων» - «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

9. Της αριθμ. Υ186/11-11-2016 απόφασης Πρωθυ-
πουργού (Β΄ 3671) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».

10. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

11. Την αριθμ. 8001/5/77-κε/11/04/2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1339) των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Οικονομικών «Περί του επανακαθορισμού του 
είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε 
βάρος της Παγίας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυ-
νομίας».

12. Την ανάγκη αντιμετώπισης των δαπανών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 
1511 «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών», και 
συγκεκριμένα την μείωση του ποσοστού των δαπανών 
που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής 
και της αύξηση αυτών που πληρώνονται επί πιστώσει, 
χωρίς να παρουσιαστεί δυσχέρεια στην προμήθεια των 
καυσίμων κίνησης και ελαιολιπαντικών, που ήδη αντιμε-
τωπίζεται μέσω της πάγιας προκαταβολής.

13. Την από 18-12-2017 σύμφωνη γνώμη του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού εξόδων, αποφασίζουμε, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται η αριθμ. 8001/5/77-κε/11/04/2017 

κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1339) των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Οικονομικών «Περί του επανακα-
θορισμού του είδους και του ποσοστού δαπανών που 
πληρώνονται σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής της 
Ελληνικής Αστυνομίας» και συγκεκριμένα το ποσοστό 
διάθεσης του Κ.Α.Ε. 1511 του Π/Υ Εξόδων του Ε.Φ.07-410 
«Ελληνική Αστυνομία» ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΟΔΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

(%)

1511 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 97

Άρθρο 2
Λοιπά οριζόμενα στην αριθμ. 8001/5/77-κε/11/04/2017 

κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 1339) απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών παραμέ-
νουν σε ισχύ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ9/9562/280 (2)
Κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση φορέων επι-

θεώρησης για αξιολόγηση της συμμόρφωσης, 

περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρή-

σεις και έκτακτους ελέγχους σε δοχεία πίεσης UN 

και εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων 

μεταφοράς αερίων (MEGCS), σύμφωνα με το τμή-

μα 1.8.6 της Συμφωνίας ADR. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου δεύτερου του ν. 1741/1987 (Α΄ 225) 

«Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπο-
γράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957»,

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ Α΄ 98),

γ) του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών»,

δ) του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ε) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ) του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 
Γ5/22039/2825 (ΦΕΚ 2915/Β΄/2017) (ΑΔΑ: ΩΞΦΗ465ΧΘΞ-
ΞΙ8), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτε-
ρικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα 
παραρτήματα της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/
ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής» (εν-
σωμάτωση Συμφωνίας ADR 2017) και του υποτμήματος 
1.8.6.3 της Συμφωνίας ADR.

2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός του κανονι-
στικού πλαισίου για την έγκριση φορέων επιθεώρησης 
για αξιολόγηση της συμμόρφωσης, περιοδικές επιθεω-
ρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρήσεις, έκτακτους ελέγχους 
και επιτήρηση της εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου, 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τμήμα 1.8.6 του 
παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη διε-
θνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (στο 
εξής Συμφωνία ADR), σε δοχεία πίεσης UN και εμπορευ-
ματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων μεταφοράς αερίων 
(MEGCS), όπως περιγράφονται στα κεφ. 6.2 και 6.7 της 
ίδιας Συμφωνίας. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
εμπίπτει ο εξοπλισμός υπό πίεση, δοχεία πίεσης UN και 
MEGCS, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επι-
κίνδυνων εμπορευμάτων εντός των χωρών που συμ-
μετέχουν στη Συμφωνία ADR, εφόσον αυτές δεν είναι 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την κυκλοφορία του 
εξοπλισμού αυτού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
απαραίτητη, επιπλέον, η συμμόρφωση του και προς τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ.

Άρθρο 2
Έγκριση φορέων επιθεώρησης - Δικαιολογητικά

1. Φορείς επιθεώρησης για αξιολόγηση της συμμόρ-
φωσης, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρή-
σεις, εκτάκτους ελέγχους και επιτήρηση της εσωτερικής 
υπηρεσίας ελέγχου, όπως ορίζονται στο τμήμα 1.8.7 της 
Συμφωνίας ADR και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας, εγκρίνονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Μεταφορών.
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2. Ο φορέας επιθεώρησης είναι νομικό πρόσωπο 
κατά τα οριζόμενα στην κείμενη εμπορική νομοθεσία, 
ο οποίος πληροί τα κριτήρια του υποτμήματος 1.8.6.8 
της Συμφωνίας ADR.

3. Κάθε φορέας επιθεώρησης της ημεδαπής που έχει 
τη νομική μορφή που προβλέπεται στην παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου και επιθυμεί έγκριση για τη δραστη-
ριοποίηση του σε πεδία της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, 
υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών με πλήρη περιγραφή των αιτούμενων πεδίων.

4. Η αίτηση για έγκριση περιλαμβάνει περιγραφή των 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της 
διαδικασίας ή των διαδικασιών αξιολόγησης, για τα 
οποία ο φορέας επιθεώρησης ισχυρίζεται ότι διαθέτει 
την απαιτούμενη επάρκεια. Ειδικότερα στην αίτηση πρέ-
πει να περιλαμβάνεται:

α. Αναφορά στα στοιχεία του φορέα επιθεώρησης 
(επωνυμία, διακριτικός τίτλος, νομική μορφή, Δ/νση, 
τηλέφωνο, fax, e-mail, ιστοσελίδα, υπεύθυνος επικοι-
νωνίας).

β. Περιγραφή των δραστηριοτήτων, για τις οποίες υπο-
βάλλεται αίτηση προς έγκριση, συσχέτισή τους με την 
αντίστοιχη νομοθεσία και περιγραφή των υποβαλλόμε-
νων σχετικών πιστοποιητικών διαπίστευσης.

5. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α. Τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας με βάση τις 

προβλέψεις των 1.8.6.4 και 1.8.6.5. Τεκμήριο απόδειξης 
είναι αποκλειστικά και μόνο πιστοποιητικό διαπίστευσης 
που καλύπτει τα αιτούμενα πεδία δραστηριοποίησης. 
Πιστοποιητικά διαπίστευσης είναι αποδεκτά μόνον όταν 
χορηγούνται από το ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευ-
σης» ή από άλλο φορέα διαπίστευσης που πληροί τις 
προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 765/2008/ΕΚ 
και ειδικότερα των άρθρων 4, 6 και 7 αυτού.

β. Τεκμηρίωση ότι διαθέτει επαρκείς προβλέψεις
(π.χ. κάλυψη αστικής ευθύνης, αποθεματικό) για να κα-
λύψει τις ευθύνες που προκύπτουν από τη λειτουργία 
του, ως φορέα επιθεώρησης κατά το τμήμα 1.8.7. της 
Συμφωνίας ADR. To ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης 
πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος των κινδύνων 
που αναλαμβάνει ο φορέας επιθεώρησης, καθώς και του 
γεωγραφικού εύρους των χωρών που αυτός δραστηριο-
ποιείται και τυχόν ιδιαίτερων κανονιστικών απαιτήσεών 
τους, όπως προκύπτει από τη μελέτη επικινδυνότητας.

γ. Υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση ή μη σε θυγα-
τρικές εταιρείες ή υπεργολάβους μέρους των δραστη-
ριοτήτων του φορέα επιθεώρησης και την αναλυτική 
παράθεση αυτών, με τήρηση των προβλέψεων του τμή-
ματος 1.8.6.4 της Συμφωνίας ADR.

6. Προκειμένου να είναι δυνατή η εξέταση της αίτη-
σης, θα πρέπει ο φορέας επιθεώρησης να τεκμηριώνει 
ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, καθώς 
επίσης ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμ-
βιβασμό, ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή πτω-

χευτικό συμβιβασμό ή παρόμοιες διαδικασίες προβλε-
πόμενες από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3
Διάρκεια - Ανανέωση - Ανάκληση έγκρισης

1. Η απόφαση έγκρισης του φορέα επιθεώρησης έχει 
ισχύ πέντε (5) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι στο χρονικό 
αυτό διάστημα ο φορέας διατηρεί τη συμμόρφωση του 
με τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Για την ανανέωση της έγκρισης, ο φορέας επιθεώ-
ρησης υποβάλλει στο Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών αίτηση με τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 2 
της παρούσας και συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης 
σύμφωνα με την παρ. 5 και 6 του ίδιου άρθρου. Η αίτηση 
για ανανέωση της έγκρισης υποβάλλεται το αργότερο 
τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της απόφα-
σης έγκρισης.

3. Η έγκριση ανακαλείται ή περιορίζεται με διαπιστω-
τική πράξη Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, εφόσον πα-
ρατηρηθεί ότι ο φορέας δεν συμμορφώνεται πλέον με 
τις απαιτήσεις των 1.8.6.4 και 1.8.6.8 της Συμφωνίας ADR, 
βάσει των οποίων εγκρίθηκε ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του άρθρου 4 της παρούσας ή δεν ακολουθεί τις διαδι-
κασίες που ορίζονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ADR.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις φορέων επιθεώρησης

Οι φορείς επιθεώρησης τηρούν τις λειτουργικές υπο-
χρεώσεις του υποτμήματος 1.8.6.2 της Συμφωνίας ADR 
και ενημερώνουν την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα οριζόμενα στο 
υποτμήμα και 1.8.6.5 της ίδιας Συμφωνίας. Επιπλέον, οι 
φορείς επιθεώρησης, υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορ-
φή ετησίως, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, στην αρμόδια 
Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
στο φορέα διαπίστευσης της παρ. 5α του άρθρου 2 της 
παρούσας, κατάλογο με το σύνολο των επιχειρήσεων, 
των προϊόντων και των τύπων προϊόντων που αξιολογή-
θηκε η συμμόρφωσή τους, ελέγχθηκαν ή επιθεωρήθη-
καν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με βάση 
τις προβλεπόμενες διατάξεις. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα πεδία: Όνομα Επιχείρησης, ΑΦΜ, Προϊόν, 
Είδος Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (βάσει της Συμ-
φωνίας ADR), Αριθμό Πιστοποιητικού ή Έκθεσης, Ημε-
ρομηνία Έκδοσης Πιστοποιητικού ή Έκθεσης.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  




