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                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Παπάγου, 16 Απριλίου 2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

               Αριθ. Πρωτ: 9995/680 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  

--------------------------                                                                             ΠΡΟΣ: Πίνακας ∆ιανοµής 
Ταχ. ∆/νση  : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε                               
Τ.Κ. : 101 91 ΑΘΗΝΑ   
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου   
Τηλ. : 210-6508126   
Fax : 210-6508425   
  

 
  

ΘΕΜΑ:   ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή  της υ.α. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 

948) για την ταξινόµηση οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονοµικών 

µονάδων 
 

ΣΧΕΤ. :  α.  Το µε αριθµ. πρωτ. 22/2013/25.02.2013 έγγραφο - ερώτηµα του Φορέα ελέγχου ADR 

και ATP «Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών 

του ΑΠΘ» 

               β. Η µε αριθµ. πρωτ. Α1/οικ 11383/840/2007 (ΦΕΚ Β’ 309) «Χορήγηση αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής –   µεταφοράς 

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων» υ.α. 

               γ. Η µε αριθµ. πρωτ. Α1/οικ/27683/2320/2008 (ΦΕΚ Β’ 948) «Τροποποίηση της υπ’ 

αριθµ. Α1/οικ 11383/840/2007 (ΦΕΚ Β’ 309) απόφασης “Χορήγηση αδειών 

κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – µεταφοράς 

επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων”» υ.α. 

             δ.  Η µε αριθµ. πρωτ. Φ.201/48692/5161/2004 (ΦΕΚ Β’ 1340) «Ρύθµιση θεµάτων για την 

έκδοση Πιστοποιητικού µετά τον περιοδικό ειδικό και τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων 

µεταφοράς ευπαθών τροφίµων (ΑΤΡ) που διενεργούν διεθνείς µεταφορές – ∆ιαδικασία 

περιοδικού τεχνικού ελέγχου» υ.α. 

             ε.  Η µε αριθµ. πρωτ. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β’ 1419) κ.υ.α. «Μέτρα και όροι για 

τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες» 

             στ. Η µε αριθµ. πρωτ. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄1537) « Μέτρα και όροι για τη       

∆ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων» κ.υ.α. 

             ζ.  Η  44800/123/17.12.85 (ΦΕΚ Β' 781) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας 

του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων» υ.α., όπως ισχύει 

 η. Η µε αριθµ. πρωτ. 52167/4683/2012 (ΦΕΚ Β’ 37) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας 

Σεπτεµβρίου 2010 για την πρώτη προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο 

των παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συµβουλίου, σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων»     

κ.υ.α. 

  

Με αφορµή το (α) σχετικό έγγραφο αλλά και προφορικά ερωτήµατα στην Υπηρεσία µας που 

αφορούν στο αντικείµενο του θέµατος, διευκρινίζονται ορισµένες διατάξεις της (γ) σχετικής µε 

σκοπό την οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 

1. Πεδίο εφαρµογής (β) και (γ) σχετικών υ.α. 

Οι παραπάνω αναφερόµενες υ.α. αφορούν στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα 

οχήµατα-ψυγεία ΦΙΧ προκειµένου να ταξινοµηθούν για τη µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 

από υγειονοµικές µονάδες (ΕΑΥΜ) και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να 

προσκοµίζονται για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας από τις αρµόδιες ∆/νσεις Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. 

2. Έκθεση από Εµπειρογνώµονες ΑΤΡ 

Στο σηµείο Γ της παρ. 2 της (β) σχετικής υ.α. όπως αυτή τροποποιήθηκε από τη (γ) όµοια, 

προβλέπεται ως απαιτούµενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οχήµατα-

ψυγεία ΦΙΧ η έκθεση από «Εµπειρογνώµονες ΑΤΡ», όπως αυτοί ορίζονται στη (δ) σχετική. 

Στην έκθεση αυτή, πρέπει να καθορίζεται µεταξύ άλλων, τουλάχιστον ο τρόπος και η 

δυνατότητα επίτευξης της ψύξης στο χώρο φόρτωσης του οχήµατος που απαιτεί η (ε) σχετική 

κ.υ.α. όπως αντικαταστάθηκε µε την (στ) όµοια. Οι «Εµπειρογνώµονες ΑΤΡ», οι οποίοι 

διαθέτουν τη γνώση και την εµπειρία σε εργαστηριακές µετρήσεις ψυχόµενων και µηχανικά 

ψυχόµενων εξοπλισµών, χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της (γ) σχετικής, λόγω της 

απαίτησης η οποία έχει τεθεί από την εθνική νοµοθεσία για χρήση οχήµατος µε δυνατότητα 

ψύξης ≤ 8 0C.   

Στη συγκεκριµένη απόφαση δεν αναφέρεται ρητώς ότι τα εν λόγω οχήµατα, πέραν του 

αρχικού ελέγχου από «Εµπειρογνώµονα ΑΤΡ» κατά την ταξινόµησή τους και της έκδοσης της 

σχετικής έκθεσης, πρέπει να επανελέγχονται για την επιβεβαίωση της αποτελεσµατικότητας 

του ψυκτικής τους συσκευής και να ανανεώνεται η ισχύς της αρχικά χορηγηθείσας έκθεσης. 

Στη νέα παρ. 6 της (β) σχετικής όπως ισχύει, προβλέπεται όµως ότι: «Τα ΚΤΕΟ διενεργούν 

τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της κατηγορίας του οχήµατος και 

διαπιστώνουν σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα (Β) και (Γ) δικαιολογητικά που αναφέρονται 

παραπάνω και τις πρόσθετες απαιτήσεις του µέρους 9 της ADR που αφορούν αυτό, ότι το 

όχηµα εξακολουθεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας του.» 

Έχοντας υπόψη την παραπάνω διάταξη και δεδοµένου ότι η µεταφορά των ΕΑΥΜ πρέπει να 

γίνεται υπό ελεγχόµενη θερµοκρασία για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, πρέπει να 

γίνεται επανέλεγχος της ψυκτικής επάρκειας της συσκευής του εξοπλισµού µεταφοράς από 

«Εµπειρογνώµονα ΑΤΡ» και εφόσον τα αποτελέσµατα είναι επιτυχή να ανανεώνεται η σχετική 

έκθεση για χρονική περίοδο τριών (3) ετών.  

     Τα αποτελέσµατα θεωρούνται επιτυχή εφόσον επαληθευτεί ότι, όταν η εξωτερική θερµοκρασία 

δεν είναι χαµηλότερη από +15 0C, η εσωτερική θερµοκρασία του κενού εξοπλισµού, η οποία 

προηγουµένως έχει φτάσει την εξωτερική θερµοκρασία, µπορεί να φτάσει σε µία µέγιστη 

χρονική διάρκεια τριών ωρών στην οριακή θερµοκρασία των +8 0C. 
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Η έκθεση αυτή σε ισχύ, πρέπει να προσκοµίζεται στο ΚΤΕΟ σε κάθε περιοδικό τεχνικό 

έλεγχο του οχήµατος όπου όταν διαπιστώνεται ότι η ψυκτική συσκευή δεν υπάρχει ή δεν 

λειτουργεί ή είναι διαφορετικού τύπου από την περιγραφόµενη, σηµειώνεται σοβαρή έλλειψη 

στο σηµείο ελέγχου 16107 της (ζ) σχετικής υ.α.. 

Ως εκ τούτου, όλα τα οχήµατα ταξινοµηµένα για την µεταφορά ΕΑΥΜ, θα πρέπει έως τον 

επόµενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ να έχουν έκθεση από «Εµπειρογνώµονα ΑΤΡ» σε 

ισχύ σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω. 

3. Πιστοποιητικό έγκρισης οχήµατος ADR 

To Πιστοποιητικό έγκρισης ADR εκδίδεται από τα ΚΤΕΟ της χώρας που έχουν πιστοποιηθεί για 

το σκοπό αυτό και σύµφωνα µε τη σηµείωση του τµήµατος 9.1.2 της (η) σχετικής κ.υ.α. δεν  

απαιτείται για οχήµατα άλλα από αυτά που ανήκουν στις κατηγορίες EX/II, EX/III, FL, OX και 

AT και MEMUs όπως αυτές ορίζονται στο 9.1.1.2 της ίδιας κ.υ.α.  

Ο κύριος όγκος των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων µεταφέρονται µε 

οχήµατα-ψυγεία ταξινοµηµένα αποκλειστικά για το σκοπό αυτό εντός κατάλληλων-

πιστοποιηµένων κατά UN συσκευασιών. 

 
Τα οχήµατα-ψυγεία ΦΙΧ µεταφοράς ΕΑΥΜ δεν ανήκουν σε καµία από τις προαναφερόµενες 

κατηγορίες, συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού έγκρισης ADR για αυτά. 

Εάν όµως τα ΕΑΥΜ ταξινοµούνται σε κάποιο κωδικό UN για τον οποίο προβλέπεται από την 

στήλη 14 του πίνακα Α του κεφ. 3.2 της (η) σχετικής ότι αυτά µπορούν να µεταφερθούν και 

µε άλλο τρόπο πέραν των συσκευασιών όπως π.χ. µε όχηµα των κατηγοριών FL ή AT, και 

εφόσον σε εξαιρετική περίπτωση επιλεγεί αυτού του είδους η µεταφορά, εξυπακούεται ότι τα 

εν λόγω οχήµατα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ADR. 

Παρακαλούµε για την οµοιόµορφη εφαρµογή των παραπάνω. 

 

                                                                    Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

                                                                                ΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

 

                                                 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ   
Ι) ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                         
1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας                                     
 α) Γενικό ∆/ντή Μεταφορών 
 β) ∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Χώρας                                              
     (µε την παράκληση να ενηµερώσουν και τα ∆ηµόσια ΚΤΕΟ)  
2. Όλα τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ                                                           
       ( µέσω e-mail ) 
3. Υπουργείο Υγείας 
    Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής 
    ∆/νση Υγειονοµικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος 
    Βερανζέρου 50 
    Αθήνα 
    (µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι υγειονοµικές µονάδες) 
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
    Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος 
    ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 

ΑΔΑ: ΒΕΑΑ1-ΗΑΣ



 

C:\Documents and Settings\user\Επιφάνεια εργασίας\Ε\ΑΠΟΒΛΗΤΑ\Εγκύκλιος για την ταξινόµηση οχηµάτων EAYM.doc 

 

4

    Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
    Πατησίων 147 
    11251 Αθήνα 
    (µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι εταιρείες  
     ∆ιαχείρισης - µεταφοράς ιατρικών αποβλήτων) 
    

ΙΙ) ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1 . ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι.                                                  
α) Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας  
β) ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων  
γ) ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών  
  (µε την παράκληση να ενηµερώσουν τις Οµοσπονδίες Μεταφορικών Εταιριών) 
2. Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. 
3. Ε.Μ.Π. 
α) Σχολή Μηχανολόγων  Μηχανικών  
    Εργαστήριο Οχηµάτων 
    Ηρώων Πολυτεχνείου 9 
    Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
    157 73 Αθήνα 
β) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 
    Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχηµάτων Ψυγείων 
    Μονάδα Ελέγχου ATP 
    Ηρώων Πολυτεχνείου 9 
    Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου    
    157 73 Αθήνα 
4. Α.Π.Θ. 
    Τµήµα Χηµικών Μηχανικών  
     Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας  
    Τ.Θ. 1520 
     540 06  Θεσσαλονίκη  
5. Πανεπιστήµιο Πατρών 
    Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων  
    Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  
    Πανεπιστηµιούπολη Ρίου  
    265 00 Πάτρα 
6.  ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ  
     Α’ Βιοµηχανική Περιοχή 
     385 00 Βόλος 
7.  EUROCERT  A.E.  
     Τατοϊου  89  και Λυκοβρύσεως  
     144 52 Μεταµόρφωση 
8.   Lloyd’s Register  
      Ακτή Μιαούλη  87  
     185 38 Πειραιάς 
9.   ΓΕΤΕ ΕΠΕ  
     Αγροτεµάχιο 613   
     570  08   Ιωνία Θεσσαλονίκης 
10. WPK EΛΛΑΣ  ΕΠΕ  
      ∆ηµοκρατίας 33 
      570 19  Περαία  Θεσσαλονίκης 
11.  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ  Α.Ε. 
      Ακτή Μιαούλη  23  
      185 35 Πειραιάς  
12. TUV HELLAS  Α.Ε. 
     Ελευθερίου Βενιζέλου 24  
     153 41 Αγ. Παρασκευή  
13. ΤΑΜ HELLAS   
      Θεοµήτορος 66  
      173 42 Αγ. ∆ηµήτριος 
14. AUTOVISION – SAKAR  A.E. 
     Ροβέρτου Γκάλλι 77 
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     163 46 Ηλιούπολη 
15. SGS GREECE SA 
     Παρνασσού 2 και Λεωφόρος Κηφισίας 
     151 24  Μαρούσι 
16. INCERT ΕΠΕ 
      Γερµανού ∆ηµάκου 11 
      221 00 Τρίπολη 
17. WPI  Μ.Ε.Π.Ε. 
     ∆ηµοκρατίας 33 
     570 19 Περαία Θεσσαλονίκης 
 III) Εσωτερική ∆ιανοµή 
      ∆.Τ.Ο. – Τµήµα ∆’ ( 2 )                                                 Ακριβές αντίγραφο   
 
                                                                                                  Π. Μπακρατσάς               
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