
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 59414/3198 
Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρι-
σης τύπου βαλβίδων και άλλου εξοπλισμού 
εξυπηρέτησης που αναφέρεται στο υποτμήμα 
6.8.2.2 του Μέρους 6 της ADR και φορέων ελέγ-
χου που εμπλέκονται στη χορήγηση και την ισχύ 
της έγκρισης τύπου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου δεύτερου του ν. 1741/1987 «Κύρωση 

Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη 
Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957» (Α΄ 225),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133),

δ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208),

ε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ζ) της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 
459/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058),

η) του άρθρου  9 της υπό στοιχεία οικ. Γ5/48222/ 
2474/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της 
προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρό-
οδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/
ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της 
Επιτροπής» (Β΄ 2755), όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασιών για την έκδοση 
έγκρισης τύπου εξοπλισμού εξυπηρέτησης που αναφέ-
ρεται στο υποτμήμα 6.8.2.3 του Μέρους 6 της Συμφωνίας 
ADR και προϋποθέσεων ορισμού και υποχρεώσεων των 
φορέων ελέγχου που εμπλέκονται στις σχετικές διαδι-
κασίες.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Η απόφαση αυτή ορίζει τις διοικητικές διατάξεις και 
τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου βαλβίδων 
και άλλου εξοπλισμού εξυπηρέτησης που αναφέρονται 
στο υποτμήμα 6.8.2.2 του Μέρους 6 της συμφωνίας ADR.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις βαλβίδες και 
άλλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης για τα οποία υπάρχει 
πρότυπο, που αφορά την έγκριση τύπου, στον πίνακα 
του υποτμήματος 6.8.2.6.1 του Μέρους 6 της ADR.

2. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στις βαλβίδες 
και άλλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης που εμπίπτουν στον 
ορισμό του «μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση» της 
Οδηγίας 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2010, που ενσωματώ-
θηκε στο εθνικό δίκαιο με την υπ’ αρ. 12436/706/2011 
(Β’ 2039) κοινή υπουργική απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσης ισχύουν οι ορισμοί 
που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.2 της ADR καθώς και 
οι παρακάτω ορισμοί:

«ADR»: η ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία συνή-
φθη στη Γενεύη στις 30 Σεπτεμβρίου 1957, καθώς και οι 
τροποποιήσεις της,

«εξοπλισμός»: βαλβίδες και άλλος εξοπλισμός εξυπη-
ρέτησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρού-
σης,

«έγκριση τύπου»: η διαδικασία με την οποία μια αρχή 
έγκρισης πιστοποιεί ότι ένας τύπος εξοπλισμού τηρεί τις 
σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις 
της παρούσης,

«πιστοποιητικό έγκρισης τύπου»: το έγγραφο με το 
οποίο η Εγκριτική αρχή πιστοποιεί επισήμως την έγκριση 
του εξοπλισμού,

«Εξέταση τύπου (Type examination)»: η διαδικασία με 
την οποία ένας φορέας ελέγχου αξιολογεί και αποδεικνύ-
ει τη συμμόρφωση του εξοπλισμού προς τις απαιτήσεις 
της συμφωνίας ADR,

«κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εί-
ναι υπεύθυνο έναντι της αρμόδιας αρχής για όλες τις 
πτυχές της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης της κατασκευής του 
εξοπλισμού. Δεν είναι απαραίτητο ο κατασκευαστής να 
εμπλέκεται άμεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής που 
υπόκειται στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 4
Εξέταση τύπου

Για τον έλεγχο και την χορήγηση έκθεσης «Εξέτασης 
τύπου» ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτημα σε «Φορέα 
ελέγχου εξέτασης τύπου», της επιλογής του.

α. Η αίτηση περιλαμβάνει:
αα. Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.
αβ. Υπεύθυνη δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υπο-

βληθεί σε κανένα άλλο Φορέα ελέγχου εξέτασης τύπου.
αγ. Τα σχετικά τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στο ση-

μείο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και
αδ. υπεύθυνη δήλωση που να επιτρέπει στον Φορέα 

ελέγχου εξέτασης τύπου, την πρόσβαση για έλεγχο 
στους τόπους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και 
αποθήκευσης και ότι θα του παρέχει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

β. Ο κατασκευαστής μαζί με την αίτησή του, παρέχει 
στον Φορέα ελέγχου εξέτασης τύπου ανάλογα με την 
περίπτωση:

βα. Τον κατάλογο προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν 
για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του εξοπλισμού.

ββ. Περιγραφή (γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτη-
ριστικά) του τύπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
παραλλαγών.

βγ. Τις οδηγίες σύμφωνα με τη σχετική στήλη του πί-
νακα Α του Κεφαλαίου 3.2 της συμφωνίας ADR ή έναν 
κατάλογο επικίνδυνων εμπορευμάτων που θα μεταφερ-
θούν για ειδικά προϊόντα.

βδ. Ένα διάγραμμα ή διαγράμματα γενικής συναρμο-
λόγησης.

βε. Τα λεπτομερή σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των 
διαστάσεων που χρησιμοποιούνται για τους υπολογι-
σμούς του προϊόντος, του λειτουργικού εξοπλισμού, του 
δομικού εξοπλισμού, τη σήμανση και/ή την επισήμανση 
που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση της συμμόρ-
φωσης.

βστ. Τις παρατηρήσεις υπολογισμού, τα αποτελέσματα 
και τα συμπεράσματα.

βζ. Τον κατάλογο του λειτουργικού εξοπλισμού με 
τα σχετικά τεχνικά δεδομένα και τις πληροφορίες επί 
των συσκευών ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του 
υπολογισμού της ικανότητας εκτόνωσης αν χρειάζεται.

βη. Τον κατάλογο των υλικών, που απαιτούνται από 
το πρότυπο για την κατασκευή, που χρησιμοποιείται για 
κάθε εξάρτημα, υποεξάρτημα, επένδυση, λειτουργικό 
και δομικό εξοπλισμό και τις αντίστοιχες προδιαγραφές 
υλικών ή την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης προς 
την συμφωνία ADR.

βθ. Τα εγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δια-
δικασίας μόνιμης συναρμολόγησης, βι. Την περιγραφή 
της διαδικασίας θερμικής κατεργασίας (-ιών).

βια. Τις διαδικασίες, περιγραφές και καταγραφές όλων 
των σχετικών δοκιμών που αναφέρονται στα πρότυπα 
ή την συμφωνία ADR για την έγκριση τύπου και για την 
κατασκευή.

βιβ. Τον κατάλογο των υλικών που έρχονται σε επα-
φή με τα επικίνδυνα εμπορεύματα, και τεκμηρίωση της 
συμβατότητας τους, και

βιγ. το ευρετήριο περιεχομένων της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στα σημεία α και β της παρούσης παραγρά-
φου.

2. Ο Φορέας ελέγχου εξέτασης τύπου:
α. Εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα που ορίζονται ανωτέ-

ρω, για να πιστοποιήσει ότι το πρωτότυπο είναι σύμφωνο 
με τις σχετικές διατάξεις της ADR, και ότι το πρωτότυπο 
ή η παρτίδα πρωτοτύπων έχει κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τα τεχνικά έγγραφα και είναι αντιπροσωπευτικό του 
σχεδιασμού.

β. Διεξάγει τους ελέγχους και παραβρίσκεται στις δο-
κιμές που ορίζονται στην ADR, περιλαμβανομένων και 
των σχετικών προτύπων, για να βεβαιωθεί ότι οι διατά-
ξεις έχουν εφαρμοστεί και υλοποιηθεί, και οι διαδικασίες 
που υιοθετήθηκαν από τον κατασκευαστή ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις.

γ. Ελέγχει το/τα πιστοποιητικό/ά υλικών, που εκδόθη-
κε/αν από τον κατασκευαστή/ές των υλικών βάσει των 
σχετικών διατάξεων της συμφωνίας ADR.

δ. Ανάλογα με την περίπτωση, εγκρίνει τις διαδικασί-
ες για την μόνιμη σύνδεση των μερών ή/και ελέγχει ότι 
αυτά έχουν τύχει προηγούμενης έγκρισης, και πιστοποιεί 
ότι το προσωπικό που αναλαμβάνει την μόνιμη σύνδε-
ση των μερών και τις μη - καταστρεπτικές δοκιμές, έχει 
τα προσόντα ή είναι πιστοποιημένο/εγκεκριμένο.
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ε. Εξετάζει τον κατάλογο των υλικών που έρχονται σε 
επαφή με τα επικίνδυνα εμπορεύματα, σχετικά με την 
ικανοποίηση της συμβατότητας τους, και

στ. συμφωνεί με τον κατασκευαστή, για την τοποθεσία 
και τις εγκαταστάσεις δοκιμών όπου οι εξετάσεις και οι 
απαραίτητες δοκιμές θα λαμβάνουν χώρα.

3. Ο Φορέας ελέγχου εξέτασης τύπου εκδίδει «Έκθεση 
εξέτασης τύπου» προς τον κατασκευαστή. Η έκθεση εξέ-
τασης τύπου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
τα παρακάτω:

α. Την ονομασία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.
β. Αναφορά στην έκδοση της συμφωνίας ADR και τα 

πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση του 
πρωτοτύπου.

γ. Τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν από την εξέταση.
δ. Τα απαραίτητα δεδομένα για τον προσδιορισμό του 

πρωτοτύπου και των παραλλαγών, όπως ορίζεται από 
τις σχετικές διατάξεις.

ε. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που απαιτούνται 
βάσει της συμφωνίας ADR και του/των σχετικού/ών προ-
τύπου/ων αναλυτικά για κάθε έλεγχο/δοκιμή.

στ. Όσον αφορά κάθε μέτρηση που αναφέρεται στο 
σημείο β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αν έχει τηρη-
θεί το ανώτατο ή το κατώτατο όριο που προβλέπεται από 
το εφαρμοστέο πρότυπο ή διάταξη της συμφωνίας ADR.

ζ. Δύο φωτογραφίες, με ανάλυση τουλάχιστον 640 x 
480 pixel (περίπου 7 x 10 cm), οι οποίες λήφθηκαν κατά 
τη διάρκεια κάθε δοκιμής.

η. Συνολικά πορίσματα των ελέγχων/δοκιμών από τα 
οποία προκύπτει ότι ο εξοπλισμός (συμπεριλαμβανο-
μένων και των βαλβίδων) συμμορφώνεται με όλες τις 
απαιτήσεις της συμφωνίας ADR και των σχετικών εφαρ-
μοστέων προτύπων και ότι οι έλεγχοι/δοκιμές έγιναν σε 
δείγματα/πρωτότυπα που ήταν αντιπροσωπευτικά του 
προς έγκριση τύπου εξοπλισμού.

θ. Τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 7.8.2 
του προτύπου EN ISO/IEC 17025:2017 και δεν αναφέρο-
νται ανωτέρω.

ι. Τις εκθέσεις/αναφορές για το σύνολο των δοκιμών 
και ελέγχων που διενεργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

ια. Το ευρετήριο περιεχομένων, της τεκμηρίωσης που 
αναφέρεται στα σημεία α και β της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, το οποίο συντάσσεται ή επαληθεύεται με ευθύ-
νη του Φορέα.

Τέλος ο Φορέας που εκδίδει την Έκθεσης εξέτασης 
τύπου σημαίνει όλη την τεκμηρίωση με το σήμα του και 
με τον μοναδικό αριθμό της «Έκθεσης εξέτασης τύπου».

Η Έκθεση εξέτασης τύπου και η σχετική τεκμηρίωση 
που την συνοδεύει θα διατηρούνται από τον κατασκευ-
αστή για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από την 
ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου. Ομοίως, θα δια-
τηρούνται από τον φορέα ελέγχου εξέτασης τύπου για 
περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από την ημερο-
μηνία έκδοσής τους.

Άρθρο 5
Επίβλεψη κατασκευής

Ο κατασκευαστής πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να βεβαιωθεί ότι η διαδικασία κατασκευής 

συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις της συμφω-
νίας ADR και του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και της 
τεχνικής τεκμηρίωσης που αναφέρεται στη παρ. 1 του 
τμήματος 1 του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 1
Επίβλεψη κατασκευής από Φορέα ελέγχου επίβλεψης 

κατασκευής.
1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτημα σε «Φορέα 

ελέγχου επίβλεψης κατασκευής», της επιλογής του, και 
διαθέτει στον φορέα ελέγχου την παρακάτω τεχνική 
τεκμηρίωση ανάλογα με την περίπτωση:

α. Αίτηση που περιλαμβάνει:
αα. Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.
αβ. Υπεύθυνη δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υπο-

βληθεί σε κανένα άλλο φορέα ελέγχου.
αγ. Τα σχετικά τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στο ση-

μείο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και
αδ. υπεύθυνη δήλωση που να επιτρέπει στον φορέα 

ελέγχου, την πρόσβαση για έλεγχο στους τόπους κατα-
σκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και ότι 
θα του παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του.

β. Τεχνικά έγγραφα που συνοδεύουν το αίτημα:
βα. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο β της 

παρ. 1 του άρθρου 3 και σημείο β της παρ. 1 του άρ-
θρου 5.

ββ. Αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου.
βγ. Οι διαδικασίες κατασκευής συμπεριλαμβανομένων 

των διαδικασιών δοκιμών.
βδ. Τα αρχεία κατασκευής.
βε. Τα πιστοποιημένα προσόντα των χειριστών επι-

φορτισμένων για την μόνιμη συναρμολόγηση.
βστ. Τα πιστοποιημένα προσόντα των χειριστών επι-

φορτισμένων για τις μη – καταστρεπτικές δοκιμές.
βζ. Τα φύλλα δοκιμών των καταστρεπτικών και μη - 

καταστρεπτικών δοκιμών.
βη. Τα αρχεία θερμικής κατεργασίας, και
βθ. τα αρχεία διακρίβωσης/βαθμονόμησης.
2. Ο Φορέας ελέγχου επίβλεψης κατασκευής:
α. Πιστοποιεί τη συμμόρφωση με την τεκμηρίωση, που 

αναφέρεται στο σημείο β της παρ. 1 του παρόντος Τμή-
ματος, με τις ισχύουσες διατάξεις της συμφωνίας ADR, 
του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και της τεχνικής 
τεκμηρίωσης που αναφέρεται στο σημείο β της παρ. 1 
του άρθρου 3 και σημείο β της παρ. 1 του άρθρου 5 και 
τις εκθέσεις.

β. Πιστοποιεί ότι η διαδικασία παραγωγής παράγει 
προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα έγγραφα 
που ισχύουν γι΄ αυτή.

γ. Πιστοποιεί την ιχνηλασιμότητα των υλικών και ελέγ-
χει το/τα πιστοποιητικό/ά των υλικών σε σχέση με τις 
προδιαγραφές.

δ. Ανάλογα με την περίπτωση, πιστοποιεί ότι το προ-
σωπικό που αναλαμβάνει τη μόνιμη συναρμολόγηση 
των μερών και τις μη - καταστρεπτικές δοκιμές, έχει τα 
προσόντα ή είναι πιστοποιημένο, και

ε. συμφωνεί με τον αιτούντα σχετικά με την τοποθε-
σία όπου θα λάβουν χώρα η εξέταση και οι απαραίτητες 
δοκιμές.
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3. Ο φορέας ελέγχου επίβλεψης κατασκευής καταγρά-
φει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε Έκθεση αξιο-
λόγησης στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον 
τα παρακάτω:

α. Η ονομασία και η διεύθυνση του κατασκευαστή, 
β. Πληροφορίες για το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου

γ. Τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν από την εξέταση.
δ. Συνολικά πορίσματα των ελέγχων/δοκιμών από τα 

οποία προκύπτει ότι η κατασκευή συμμορφώνεται με 
όλες τις απαιτήσεις της συμφωνίας ADR και των σχετικών 
εφαρμοστέων προτύπων και του συνόλου της τεκμηρί-
ωσης της έγκρισης τύπου

Η Έκθεση αξιολόγησης και η σχετική τεκμηρίωση που 
την συνοδεύει θα διατηρούνται από τον κατασκευαστή 
για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από την ημε-
ρομηνία λήξης της έγκρισης τύπου. Ομοίως, θα διατη-
ρούνται από τον φορέα ελέγχου επίβλεψης κατασκευής 
για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από την ημε-
ρομηνία έκδοσής τους.

Τμήμα 2
Επίβλεψη της κατασκευής από εσωτερική υπηρεσία 

ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής.
Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής και εφόσον το επιτρέ-

πουν οι διατάξεις της συμφωνίας ADR, για την επίβλεψη 
της κατασκευής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια «εσωτε-
ρική υπηρεσία ελέγχου επίβλεψη της κατασκευής», υπό 
τον όρο της ύπαρξης επιτήρησης από «Φορέα ελέγχου 
εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου επίβλεψης της κατα-
σκευής».

1. Απαιτήσεις που αφορούν την σύσταση και την λει-
τουργία της εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου επίβλεψης 
της κατασκευής.

α. Ο κατασκευαστής:
αα. Προβαίνει στη σύσταση μιας εσωτερικής υπηρεσί-

ας ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής με ένα ποιοτικό 
σύστημα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών διαδικασιών, 
για ελέγχους και δοκιμές τεκμηριωμένο σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο σημείο β της παρ. 2 του παρόντος 
τμήματος και υπό τον όρο της ύπαρξης επιτήρησης.

αβ. Ικανοποιεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
το σύστημα ποιότητας όπως έχει εγκριθεί και διασφα-
λίζει ότι αυτό θα διατηρείται ικανοποιητικό και αποτε-
λεσματικό.

αγ. Διορίζει εκπαιδευμένο και αρμόδιο προσωπικό για 
την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της κατα-
σκευής, και

αδ. επικολλά το καταχωρημένο σήμα του φορέα ελέγ-
χου και το σήμα της υπηρεσίας εσωτερικής επιθεώρη-
σης, όπου αυτό απαιτείται, στο προϊόν για να διασφαλί-
ζεται η ιχνηλασιμότητα.

β. Η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της κα-
τασκευής υλοποιεί τα αναφερόμενα στη παρ. 2 του τμή-
ματος 1 του παρόντος άρθρου.

2. Η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της κα-
τασκευής επιτηρείται από Φορέα ελέγχου εσωτερικής 
υπηρεσίας ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής. Ο κατα-
σκευαστής υποβάλλει αίτημα σε «Φορέα ελέγχου εσω-
τερικής υπηρεσίας ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής», 
της επιλογής του, και διαθέτει στον φορέα ελέγχου την 

παρακάτω τεχνική τεκμηρίωση ανάλογα με την περί-
πτωση:

α. Η αίτηση θα περιλαμβάνει:
αα. Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.
αβ. Υπεύθυνη δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υπο-

βληθεί σε κανένα άλλο φορέα ελέγχου.
αγ. Τα σχετικά τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στο ση-

μείο β της παρ. 2 του παρόντος τμήματος του παρόντος 
άρθρου, και

αδ. υπεύθυνη δήλωση που να επιτρέπει στον φορέα 
ελέγχου, την πρόσβαση για έλεγχο στους τόπους κατα-
σκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και ότι 
θα του παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του.

β. Η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της 
κατασκευής παρέχει την τεκμηρίωση του συστήματος 
ποιότητας που περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα εξής:

βα. Την οργανωτική δομή και τις ευθύνες.
ββ. Τις γενικές διατάξεις που αφορούν τις επιθεωρή-

σεις και δοκιμές, τον ποιοτικό έλεγχο, την διασφάλιση 
ποιότητας και τη διαδικασία των εργασιών όπως επίσης 
τις συστηματικές ενέργειες που θα χρησιμοποιηθούν.

βγ. Τα αρχεία ποιότητας, όπως ενδεικτικά τα πρακτικά 
της επιθεώρησης, τα δεδομένα των δοκιμών, τα δεδο-
μένα της διακρίβωσης και τα πιστοποιητικά (υλικών, 
προσωπικού κ.λπ.).

βδ. Τις ανασκοπήσεις της διοίκησης για διασφάλιση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποι-
ότητας που προκύπτουν από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις 
σύμφωνα με παρόν τμήμα.

βε. Τη διαδικασία που περιγράφει τον τρόπο ικανο-
ποίησης των απαιτήσεων των πελατών και κανονισμών.

βστ. Τη διαδικασία ελέγχου των εγγράφων και την 
αναθεώρησή τους.

βζ. Τις διαδικασίες διαχείρισης μη - συμμορφούμενων 
προϊόντων, και

βη. τα προγράμματα εκπαίδευσης και τις διαδικασίες 
ποιοτικών χαρακτηριστικών για το σχετικό προσωπικό.

2. Ο φορέας ελέγχου διενεργεί έναν αρχικό έλεγχο σε 
κάθε εγκατάσταση. Αν ο έλεγχος είναι ικανοποιητικός, 
ο φορέας ελέγχου εκδίδει πιστοποιητικό εξουσιοδότη-
σης για περίοδο μέχρι τρία (3) έτη. Οι ακόλουθες διατά-
ξεις/απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται:

α. Ο εν λόγω έλεγχος που γίνεται σε κάθε εγκατάσταση 
επιβεβαιώνει ότι οι έλεγχοι και οι δοκιμές που έγιναν 
επί του προϊόντος είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της 
συμφωνίας ADR.

β. Ο φορέας ελέγχου μπορεί να εξουσιοδοτήσει την 
εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής 
να επικολλά το αναγνωριστικό σήμα του φορέα ελέγχου 
σε κάθε εγκεκριμένο προϊόν.

γ. Η εξουσιοδότηση μπορεί να αναθεωρηθεί έπειτα 
από ένα ικανοποιητικό έλεγχο τον τελευταίο χρόνο πριν 
την εκπνοή της. Η νέα περίοδος ισχύος θα αρχίζει από 
την ημερομηνία εκπνοής της εξουσιοδότησης.

δ. Οι ελεγκτές του φορέα ελέγχου, που διεξάγουν τις 
αξιολογήσεις είναι αρμόδιοι/πιστοποιημένοι να διεξά-
γουν την αξιολόγηση συμμόρφωσης του προϊόντος που 
καλύπτεται από το σύστημα ποιότητας, και αξιολογούν 
το ίδιο το σύστημα ποιότητας.
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ε. Η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της κα-
τασκευής συμμετέχει σε δραστηριότητες, με συχνότητα 
που εξασφαλίζει το απαραίτητο επίπεδο ικανότητας, και

στ. η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της κα-
τασκευής δεν αναθέτει σε υπεργολάβο μέρος της δρα-
στηριότητάς της.

3. Το πιστοποιητικό εξουσιοδότησης περιλαμβάνει 
τουλάχιστον:

α. Το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα ελέγχου.
β. Το όνομα και τη διεύθυνση όλων των θέσεων (τοπο-

θεσίες λειτουργίας) της εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου 
επίβλεψης της κατασκευής.

γ. Αναφορά στην έκδοση της ADR που χρησιμοποιεί-
ται για την εξουσιοδότηση της εσωτερικής υπηρεσίας 
ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής και των προτύπων.

δ. Αναφορά στην αρχική έκθεση ελέγχου/αξιολόγη-
σης.

ε. Εφόσον απαιτούνται, περαιτέρω πληροφορίες για 
τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της εσωτερικής 
υπηρεσίας ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής.

στ. Το σήμα της εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου επί-
βλεψης της κατασκευής, κατά περίπτωση, και

ζ. την ημερομηνία λήξης του.
4. Ο φορέας ελέγχου πρέπει να διενεργεί περιοδικούς 

ελέγχους σε κάθε εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της 
εξουσιοδότησης για να διασφαλίσει ότι η εσωτερική 
υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής, εφαρ-
μόζει το σύστημα ποιότητας περιλαμβανομένων και των 
διαδικασιών ελέγχου. Οι ακόλουθες διατάξεις θα πρέπει 
να ικανοποιούνται:

α. Οι αξιολογήσεις/έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον 
κάθε έξι (6) μήνες.

β. Ο φορέας ελέγχου επιθεώρησης ίσως απαιτήσει επι-
πρόσθετες επισκέψεις, εκπαίδευση, τεχνικές αλλαγές, 
τροποποιήσεις του συστήματος ποιότητας, περιορισμό 
ή και απαγόρευση της διενέργειας επιθεωρήσεων και 
δοκιμών από την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επίβλε-
ψης της κατασκευής.

γ. Ο φορέας ελέγχου αξιολογεί τυχόν αλλαγές στο 
σύστημα ποιότητας και αποφασίζει κατά πόσον το τρο-
ποποιημένο σύστημα ποιότητας ικανοποιεί ακόμη τις 
απαιτήσεις του αρχικού ελέγχου ή απαιτείται μία πλήρης 
επαναξιολόγηση.

δ. Οι ελεγκτές του φορέα ελέγχου που διενεργούν τις 
αξιολογήσεις/ελέγχους, έχουν την αρμοδιότητα/πιστο-
ποίηση να διενεργούν την αξιολόγηση συμμόρφωσης 
του προϊόντος που καλύπτεται από το σύστημα ποιό-
τητας, και την αξιολόγηση του ίδιου του συστήματος 
ποιότητας, και

ε. ο φορέας ελέγχου παρέχει στον κατασκευαστή, κατά 
περίπτωση, και στην εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επί-
βλεψης της κατασκευής, την έκθεση ελέγχου και, εάν 
έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές, τις εκθέσεις δοκιμών.

5. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις σχετικές 
απαιτήσεις, ο φορέας ελέγχου διασφαλίζει ότι θα λη-
φθούν διορθωτικά μέτρα. Αν δεν ληφθούν διορθωτικά 
μέτρα σε εύλογο χρόνο, ο φορέας ελέγχου αναστέλλει 
ή ανακαλεί το πιστοποιητικό έγκρισης της εσωτερικής 
υπηρεσίας ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής. Η ειδο-

ποίηση αναστολής ή ανάκλησης θα κοινοποιείται στην 
Εγκριτική αρχή. Ο Φορέας ελέγχου συντάσσει έκθεση 
προς την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της 
κατασκευής όπου θα εκτίθενται λεπτομερώς οι λόγοι για 
τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τον φορέα ελέγχου.

Το πιστοποιητικό εξουσιοδότησης, η σχετική τεκμη-
ρίωση που την συνοδεύει και οι εκθέσεις επιτήρησης 
θα διατηρούνται από τον κατασκευαστή για περίοδο 
τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία λήξης 
της έγκρισης τύπου. Ομοίως θα διατηρούνται από τον 
φορέα ελέγχου για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών 
από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Άρθρο 6
Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (έγκριση τύπου)

Οι εγκρίσεις τύπου επιτρέπουν στον κατασκευαστή 
την κατασκευή εξοπλισμού εντός της περιόδου ισχύος 
της εν λόγω έγκρισης.

1. Για την έκδοση της έγκρισης τύπου ο κατασκευα-
στής υποβάλλει αίτημα προς την Εγκριτική Αρχή.

α. Η αίτηση περιλαμβάνει:
αα. Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.
αβ. Υπεύθυνη δήλωση του ότι,
αβα. δεν έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου για 

τον ίδιο τύπο σε καμία άλλη αρχή έγκρισης και καμία 
άλλη αρχή έγκρισης δεν έχει χορηγήσει αντίστοιχη έγκρι-
ση στον κατασκευαστή,

αββ. καμία αρχή έγκρισης δεν έχει αρνηθεί να χορη-
γήσει έγκριση του συγκεκριμένου τύπου,

αβγ. καμία αρχή έγκρισης δεν έχει ανακαλέσει έγκριση 
τύπου του συγκεκριμένου τύπου,

αβδ. δεν έχει ανακαλέσει (ο κατασκευαστής) αίτηση 
για έγκριση τύπου για τον συγκεκριμένο τύπο, και

αγ. τα σχετικά τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στα ση-
μεία β και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Υποβάλλεται ξεχωριστή/αυτοτελής αίτηση για κάθε 
τύπο εξοπλισμού προς έγκριση.

β. Ο κατασκευαστής μαζί με την αίτησή του, παρέχει 
στην Εγκριτική αρχή ανάλογα με την περίπτωση:

βα. Τον κατάλογο προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν 
για τον σχεδιασμό και την κατασκευή, μαζί με τα πρωτό-
τυπα κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πρότυ-
πα επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος 
στον κατασκευαστή μετά από αίτησή του.

ββ. Την περιγραφή (γεωμετρικά και λειτουργικά χα-
ρακτηριστικά) του τύπου, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των παραλλαγών.

βγ. Τις οδηγίες σύμφωνα με τη σχετική στήλη του πί-
νακα Α του Κεφαλαίου 3.2 ή έναν κατάλογο επικίνδυνων 
εμπορευμάτων που θα μεταφερθούν για ειδικά προϊό-
ντα.

βδ. Ένα διάγραμμα ή διαγράμματα γενικής συναρμο-
λόγησης.

βε. Τον κατάλογο των υλικών που έρχονται σε επαφή 
με τα επικίνδυνα εμπορεύματα, και τεκμηρίωση συμ-
βατότητας τους.

βστ. Τον κατάλογο του λειτουργικού εξοπλισμού.
βζ. Την έκθεση εξέτασης τύπου, και
βη. περαιτέρω έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 

β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης κατόπιν αιτή-
ματος της εγκριτικής αρχής.
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γ. Επιπλέον ο κατασκευαστής υποβάλλει:
γα. Γενική περιγραφή δραστηριότητάς του.
γβ. Τα καταστατικά/νομιμοποιητικά έγγραφα του από 

τα οποία προκύπτει η εκπροσώπηση του, καθώς και δή-
λωση/εξουσιοδότηση με τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύ-
θυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση) 
του υπεύθυνου για την έγκριση τύπου.

γγ. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας 
από την αρμόδια Διεύθυνση Βιομηχανίας της μονάδας 
κατασκευής και των μονάδων συναρμολόγησης (εφό-
σον υπάρχουν μονάδες συναρμολόγησης) στην οποία να 
φαίνεται ότι το πεδίο δραστηριότητας της περιλαμβάνει 
το κατασκευαζόμενο εξοπλισμό. Στην περίπτωση που 
ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
κατοχής άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται σχετική βε-
βαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Βιομηχανίας. Πρό-
σφατη (έως ενός έτους) βεβαίωση από την αρχή έκδοσης 
της άδειας λειτουργίας ότι αυτή δεν έχει μεταβληθεί ή 
ανακληθεί. Η παρούσα βεβαίωση δεν απαιτείται εφόσον 
η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί εντός των προηγούμε-
νων δώδεκα (12) μηνών από την αίτηση. Εναλλακτικά 
μπορεί να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι η άδεια λει-
τουργίας είναι σε ισχύ και ότι αυτή δεν έχει μεταβληθεί 
ή ανακληθεί ή λήξει.

γδ. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
γδα. επιτρέπει στην εγκριτική αρχή, την πρόσβαση για 

έλεγχο στους τόπους κατασκευής ή συναρμολόγησης, 
επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης,

γδβ. γνωρίζει και αποδέχεται τα τέλη για την έκδοση 
της έγκρισης τύπου καθώς και τις υποχρεώσεις (οικο-
νομικές) του,

γδγ. γνωρίζει και αποδέχεται τις υποχρεώσεις του, που 
σχετίζονται με την έγκριση τύπου,

γδδ. θα παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και θα 
συνεργάζεται με την εγκριτική αρχή για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της, και

γδε. γνωρίζει και αποδέχεται τις κυρώσεις που αφο-
ρούν τον κατασκευαστή.

Αν η κατασκευή γίνεται στο εξωτερικό, αντί των δι-
καιολογητικών που αφορούν στην άδεια λειτουργίας 
των κατασκευαστικών μονάδων, των νομιμοποιητικών 
εγγράφων του κατασκευαστή και ενδεχομένως της εκ-
προσώπησης του, προσκομίζονται σχετικές πρόσφατες 
βεβαιώσεις των οικείων επιμελητηρίων της χώρας κατα-
σκευής ή κυρωμένα ισχύοντα πιστοποιητικά κατά ISO 
9001 ή ισοδυνάμου προτύπου από τα οποία προκύπτουν 
τα ανωτέρω στοιχεία.

2. Στις περιπτώσεις που ο τύπος εξοπλισμού ικανοποιεί 
όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις, η Εγκριτική Αρχή, μετά 
την υποβολή από τον κατασκευαστή:

α. Δήλωσης για την μέθοδο της «επίβλεψης κατασκευ-
ής», που θα ακολουθήσει, δηλαδή επίβλεψη από «φορέα 
ελέγχου επίβλεψης κατασκευής» ή από «εσωτερική υπη-
ρεσία ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής» εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το Κεφάλαιο 6.8 της ADR, και

β. Επικυρωμένου αντίγραφου της «έκθεσης αξιολό-
γησης», παρ. 3 του τμήματος 1 του άρθρου 4 της πα-
ρούσας, του φορέα ελέγχου επίβλεψης κατασκευής ή 
το «πιστοποιητικό εξουσιοδότησης», της παρ.  3 του 

τμήματος 2 του άρθρου 4, της εσωτερικής υπηρεσία 
ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής από φορέα ελέγχου 
εσωτερικής υπηρεσία ελέγχου επίβλεψης της κατασκευ-
ής αντίστοιχα,

εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (έγκριση 
τύπου) προς τον κατασκευαστή, σύμφωνα με το Κεφά-
λαιο 6.8 της ADR.

3. Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (έγκριση τύπου) 
περιλαμβάνει:

α. Την ονομασία και τη διεύθυνση του εκδότη.
β. Την ονομασία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.
γ. Αναφορά στην έκδοση της ADR και τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται για την εξέταση του πρωτοτύπου.
δ. Τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν από την εξέταση.
ε. Τα απαραίτητα δεδομένα για τον προσδιορισμό του 

πρωτοτύπου και των παραλλαγών, όπως ορίζονται από 
τις σχετικές διατάξεις.

στ. Την αναφορά στη έκθεση εξέτασης τύπου.
ζ. Τη μέγιστη περίοδο ισχύος της έγκρισης τύπου, και
η. τυχόν ειδικές απαιτήσεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο 

6.8 της συμφωνίας ADR.
Ένας κατάλογος των σχετικών μερών των τεχνικών 

εγγράφων, σημείο β της παρ. 1 του άρθρου 3, επισυνά-
πτεται στο πιστοποιητικό.

4. Η έγκριση τύπου ισχύει για διάστημα που δεν υπερ-
βαίνει τα δέκα (10) έτη. Η έγκριση τύπου παύει να ισχύει 
σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση μεταβολής εντός του εν λόγω διαστή-
ματος των σχετικών τεχνικών απαιτήσεων της συμφω-
νίας ADR συμπεριλαμβανομένων των αναφερόμενων 
προτύπων, κατά τρόπο που ο εγκεκριμένος τύπος να 
μην είναι πλέον σύμφωνος με αυτές,

β. όταν η παραγωγή εξοπλισμού σύμφωνα με τον 
εγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού έχει οριστικά διακοπεί 
εκουσίως, κατάσταση η οποία θεωρείται ότι έχει επέλ-
θει όταν τα προηγούμενα δύο (2) έτη δεν έχει παραχθεί 
εξοπλισμός του εν λόγω τύπου· ωστόσο, αυτά τα πιστο-
ποιητικά εγκρίσεων τύπου εξακολουθούν να ισχύουν 
για τους σκοπούς της θέσης σε κυκλοφορία, εφόσον δεν 
εφαρμόζεται το σημείο (α) της παρούσας παραγράφου. 
Στην ανωτέρω περίπτωση εξοπλισμού, ο κατασκευαστής 
προσδιορίζει την ημερομηνία κατασκευής και τον ανα-
γνωριστικό αριθμό, του τελευταίου παραχθέντος και το 
δηλώνει εγγράφως στην εγκριτική αρχή,

γ. όταν η έγκριση τύπου έχει ανακληθεί,
δ. όταν διαπιστώνεται ότι η έγκριση τύπου έχει βασι-

στεί σε ψευδείς δηλώσεις, παραποιημένα αποτελέσματα 
δοκιμών ή σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων τα οποία 
θα είχαν οδηγήσει σε άρνηση της χορήγησης έγκρισης 
τύπου,

ε. όταν από επαλήθευση που διενεργείται σύμφωνα με 
την παρ. 5 του παρόντος άρθρου συνάγεται ότι ο εξο-
πλισμός δεν συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις 
που είναι σχετικές με τον εν λόγω τύπο, και

στ. όταν η «έκθεσης αξιολόγησης», ή το «πιστοποιητι-
κό έγκρισης» αντίστοιχα, που αναφέρεται στο σημείο β 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου έχει λήξει, ανασταλεί, 
ακυρωθεί, ανακληθεί.
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Εάν μία έγκριση τύπου έχει λήξει ή ανακληθεί, δεν επι-
τρέπεται πλέον η κατασκευή του εξοπλισμού σύμφωνα 
με αυτό το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.

5. Οι εγκρίσεις τύπου μπορούν να ανανεώνονται επί τη 
βάσει μίας νέας εξέτασης τύπου. Τα αποτελέσματα των 
δοκιμών της προηγούμενης εξέτασης τύπου λαμβάνο-
νται υπόψη εάν οι δοκιμές αυτές εξακολουθούν να είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις της ADR που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία ανανέωσης. Η ανανέωση δεν επιτρέπεται 
σε περίπτωση ανάκλησης μίας έγκρισης τύπου. Τροπο-
ποιήσεις μίας υφιστάμενης έγκρισης τύπου δεν επεκτεί-
νουν ούτε τροποποιούν την αρχική περίοδο ισχύος του 
πιστοποιητικού. Η εξέταση τύπου για την ανανέωση της 
έγκρισης τύπου μπορεί να διενεργείται από φορέα ελέγ-
χου, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από εκείνο 
που εξέδωσε την αρχική έκθεση εξέτασης τύπου.

6. Ο κατασκευαστής ως κάτοχος της έγκρισης τύπου:
α. Ενημερώνει την εγκριτική αρχή που έχει χορηγή-

σει την έγκριση τύπου αμελλητί σχετικά με οποιαδήπο-
τε μεταβολή των στοιχείων που καταγράφονται στην 
τεκμηρίωση που αναφέρεται στα άρθρα 3, 4 και 5 της 
παρούσης. Η εγκριτική αρχή αποφασίζει, εάν η εν λόγω 
μεταβολή απαιτεί τροποποίηση, με τη μορφή είτε ανα-
θεώρησης είτε επέκτασης της έγκρισης τύπου, ή εάν για 
την εν λόγω μεταβολή απαιτείται νέα έγκριση τύπου, 
η εγκριτική αρχή μπορεί να ζητήσει την γνωμοδότηση 
των φορέων ελέγχου στους οποίους είχαν κατατεθεί τα 
τροποποιούμενα στοιχεία. Μια τροποποίηση χαρακτη-
ρίζεται ως «αναθεώρηση» όταν η εγκριτική αρχή διαπι-
στώνει ότι, παρά τη μεταβολή των στοιχείων, ο σχετικός 
τύπος εξοπλισμού εξακολουθεί να συμμορφώνεται με 
τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον εν λόγω τύπο και ότι, 
συνεπώς, δεν απαιτείται επανάληψη ελέγχων ή δοκιμών,

β. όταν ο εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, 
παρέχει αμέσως στην εγκριτική αρχή, λεπτομερείς πλη-
ροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο, με τη μη συμμόρφωση 
και τα μέτρα που έχουν ενδεχομένως ληφθεί,

γ. διορίζει έναν μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημέ-
νο εντός της χώρας για να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον 
της αρχής έγκρισης, όταν είναι εγκατεστημένος εκτός 
αυτής. Ο αντιπρόσωπος έχει όλες τις υποχρεώσεις, 
που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού (EE) 
2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, «για την έγκριση και την 
εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευ-
αστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που 
προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 
595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/
ΕΚ (L 151/14-06-2020)», και

δ. βαρύνεται με τα τέλη για δραστηριότητες έγκρισης 
τύπου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 της κοινής 
υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 8913/1089/2013 (Β’ 501), 
καθώς και εξόδων μετακίνησης, διανυκτέρευσης και 

διατροφής στελεχών της Εγκριτικής αρχής για την παρα-
κολούθηση δοκιμών, ελέγχων και διερεύνηση θεμάτων 
που σχετίζονται με την έγκριση τύπου, και

εα. δεν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις στο πλαίσιο των 
διαδικασιών έγκρισης τύπου ή διορθωτικών ή περιορι-
στικών μέτρων που σχετίζονται με αυτή,

εβ. δεν παραποιεί τα αποτελέσματα δοκιμών για την 
έγκριση τύπου,

εγ. δεν αποκρύπτει δεδομένα ή τεχνικές προδιαγρα-
φές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση 
εξοπλισμού, στην απόρριψη της χορήγησης ή στην ανά-
κληση της έγκρισης τύπου.

Το Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και η σχετική τεκ-
μηρίωση που την συνοδεύει θα διατηρούνται από τον 
κατασκευαστή για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ετών 
από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης τύπου. Ομοίως, 
θα διατηρούνται από την Εγκριτική αρχή για περίοδο 
τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία έκ-
δοσής τους.

7. Η επίσημη γλώσσα έκδοσης της έγκρισης τύπου και 
των λοιπών εκθέσεων, πιστοποιητικών, πρακτικών που 
εκδίδονται από φορείς ελέγχου ή εσωτερική υπηρεσία 
ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής συμπεριλαμβανο-
μένης και της σχετικής τεχνικής τεκμηρίωσης είναι η ελ-
ληνική γλώσσα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερη 
γλώσσα η Αγγλική κατ’ επιλογή του εκδότη τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες

Εγκριτική Αρχή, είναι η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής 
Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 9 της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης υπό στοιχεία Γ5/48222/2474/2019 
(Β΄2755).

Η Εγκριτική Αρχή μπορεί να εκδίδει εγκυκλίους με τις 
οποίες προσδιορίζονται τα υποδείγματα για το πιστο-
ποιητικό έγκρισης τύπου, η έκθεση εξέτασης τύπου, 
η έκθεση αξιολόγησης της επίβλεψης κατασκευής, το πι-
στοποιητικό εξουσιοδότησης της εσωτερικής υπηρεσίας 
ελέγχου επίβλεψης της κατασκευής και η συνοδευτική 
τεκμηρίωση των ανωτέρω στο μέτρο που αυτό κρίνεται 
αναγκαίο.

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   




