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Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ
Έρνληαο ππ’ φςε:
1. Σηο δηαηάμεηο :
α. ηνπ λ.δ 570/70 (ΦΔΚ 125/Α/2.6.70) φπσο ηζρχεη.
β. ηνπ λ. 2696/99 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ν Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΦΔΚ
57/Α/23.3.99) φπσο ηζρχεη.
γ. ηεο ππ’ αξηζκ. 44800/123/1985 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΦΔΚ 781/Β΄/17.12.1985) φπσο ηζρχεη.
δ. ηεο ππ’ αξηζκ. Φ23/51193/5992/2007 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΦΔΚ 786/Β΄/18.05.2007) φπσο ηζρχεη.
2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ 1
ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Ζ παξνχζα απφθαζε ξπζκίδεη ηνπο φξνπο, ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γηα
ηελ έθδνζε έγθξηζεο κεηαηξνπήο θαη ηελ ηαμηλφκεζε θπθινθνξνχληνο νρήκαηνο ζην νπνίν
δηελεξγήζεθαλ απηέο κεηαηξνπέο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κηα δελ ππάγεηαη ζηηο
επηηξεπφκελεο αιιαγέο θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο νξίδνληαη ζηελ Σ 20270/1973/70 (Β 884)
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Οη θαηεγνξίεο νρεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ παξνχζα
είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην Παξάξηεκα Η ηεο ΚΤΑ Φ2/64510/2288/99 (Β 1523) φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη γηα ηα νρήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν ζηε
ρψξα.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θξίλεηαη απαηηεηφ ηα κέξε ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ λα
είλαη ζε αξίζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ξσγκέο ή πξφζζεηεο ζπγθνιιήζεηο.
ΑΡΘΡΟ 2
Α. ΟΡΙΜΟΙ
«Μεηαηξνπή» Ζ αιιαγή θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ πνπ δελ είλαη
ζχκθσλε κε ηελ ΤΑ Σ20270/1973/70 (Β 884) ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νρήκαηνο.
«Δγθξηζε»: Δίλαη ε πξάμε εγθξηζεο κεηαηξνπήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ εγθξηηηθή αξρή ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ άξζξνπ απηνχ κε ηελ νπνία πηζηνπνηεί φηη έλα ζπγθεθξηκέλν
φρεκα, είηε είλαη κνλαδηθφ είηε φρη, πιεξνί ηηο ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηερληθέο
απαηηήζεηο,
«Ορεκα» Κπθινθνξνχλ φρεκα ζηε ρψξα καο κε δηαθξηηφ πιαίζην ή κε, κεραλνθίλεην ή κή πνπ
ζα κεηαηξαπεί ζχκθσλα κε εθδνζείζα έγθξηζε,
«Νέν Όρεκα» Σν φρεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κεηαηξνπή θπθινθνξνχληνο νρήκαηνο κε
εθδνζείζα ή πξνο έθδνζε έγθξηζε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε,
«Φνξέαο» : Δίλαη ν Καηαζθεπαζηήο/Φνξέαο κεηαηξνπψλ δειαδή ην θπζηθφ πξφζσπν ή ν
θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηεο εγθξηηηθήο αξρήο γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο
έγθξηζεο κεηαηξνπήο ή αδεηνδφηεζεο θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο
παξαγσγήο. Ο θνξέαο απηφο δηελεξγεί ηηο κεηαηξνπέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ή έρεη ηελ επνπηεία
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκπιέθεηαη άκεζα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο,
ζπζηήκαηνο, θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ ή ρσξηζηήο ηερληθήο κνλάδαο πνπ απνηειεί αληηθείκελν
ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο. Ο θνξέαο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.

«Δλδηαθεξφκελνο» θχξηνο ή θάηνρνο νρήκαηνο πνπ πξνζθνκίδεη ζηνλ «Φνξέα» ην φρεκα ηνπ γηα
κεηαηξνπή
«Σερληθή ππεξεζία»: νξγαληζκφο ή θνξέαο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ εγθξηηηθή αξρή θξάηνπο
κέινπο σο εξγαζηήξην δνθηκψλ γηα ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ, ή σο θνξέαο αμηνιφγεζεο ηεο
ζπκκφξθσζεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αξρηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη ινηπψλ δνθηκψλ ή
επηζεσξήζεσλ εμ νλφκαηνο ηεο εγθξηηηθήο αξρήο. Ζ εγθξηηηθή αξρή κπνξεί λα εθηειεί ε ίδηα ηα
θαζήθνληα απηά,
«Δμάξηεκα»: είλαη ηα απζεληηθά εμαξηήκαηα ή εμνπιηζκφο δειαδή ηα εμαξηήκαηα ή ν εμνπιηζκφο
ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξφηππα παξαγσγήο πνπ νξίδεη
ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ παξαγσγή εμαξηεκάησλ ή εμνπιηζκνχ γηα ηε
ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα εμαξηήκαηα ή ν
εμνπιηζκφο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ ίδηα γξακκή παξαγσγήο κε απηά ηα εμαξηήκαηα ή
εμνπιηζκφ. Δθηφο απνδείμεσο ηνπ ελαληίνπ, ζεσξείηαη φηη ηα εμαξηήκαηα είλαη απζεληηθά
εμαξηήκαηα εάλ ν θαηαζθεπαζηήο ησλ εμαξηεκάησλ πηζηνπνηεί φηη ηα εμαξηήκαηα είλαη ηεο ίδηαο
πνηφηεηαο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο θαη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα
πξφηππα παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο,
«Δλφηεηα» γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο είλαη:
α.«χζηεκα» »: ζχλνιν δηαηάμεσλ πνπ ζπλδπάδνληαη γηα λα επηηειέζνπλ κία ή
πεξηζζφηεξεο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο ζε έλα φρεκα θαη ην νπνίν ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο
νπνηαζδήπνηε απφ ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο,
β.«Καηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν» : δηάηαμε ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο θαλνληζηηθήο
πξάμεο, θαη πξννξίδεηαη λα απνηειέζεη κέξνο ελφο νρήκαηνο θαη ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη
έγθξηζε ηχπνπ αλεμάξηεηα απφ ην φρεκα φηαλ ε θαλνληζηηθή πξάμε ην πξνβιέπεη ξεηά,
γ.«Υσξηζηή ηερληθή κνλάδα» : δηάηαμε ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο θαλνληζηηθήο
πξάμεο, θαη πξννξίδεηαη λα απνηειέζεη κέξνο νρήκαηνο θαη ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη
ρσξηζηή έγθξηζε ηχπνπ αιιά κφλν ζε ζρέζε πξνο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ηχπνπο νρεκάησλ, φηαλ ε θαλνληζηηθή πξάμε ην πξνβιέπεη ξεηά,
«Έιεγρνο κεηαηξνπήο»: είλαη νη εηδηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφ
ηελ ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο θαηά ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο έγθξηζεο.
«Έιεγρνο ηαμηλφκεζεο»: είλαη νη εηδηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
απφ ηελ ππεξεζία ειέγρνπ ηαμηλφκεζεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφκεζεο.
Β. ΑΡΜΟΓΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
1. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε ηεο «έγθξηζεο» θαζψο θαη ηηο επεθηάζεηο ή θαη ηηο
αλαζεσξήζεηο απηψλ νξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Σερλνινγίαο Ορεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο νλνκάδεηαη «ππεξεζία».
2. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε λέαο θπθινθνξίαο ζε θπθινθνξνχλ φρεκα πνπ έρεη ππνζηεί
κεηαηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα είλαη ε ππεξεζία κεηαθνξψλ ηεο πεξηθέξεηαο πνπ
ηαμηλνκεί ην φρεκα ν ελδηαθεξφκελνο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο νλνκάδεηαη
«Τπεξεζία ηαμηλφκεζεο»
3. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ηαμηλφκεζεο ζε θπθινθνξνχλ φρεκα πνπ έρεη ππνζηεί
κεηαηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα εθδνζείζα «έγθξηζε» είλαη ηα ΚΣΔΟ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο απφθαζεο νλνκάδεηαη «Τπεξεζία ειέγρνπ Σαμηλφκεζεο»
4. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ έιεγρν κεηαηξνπήο ζε θπθινθνξνχλ φρεκα, πνπ έρεη ππνζηεί
κεηαηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε «έγθξηζε» ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα είλαη νη ππεξεζίεο
ΚΣΔΟ πνπ δηαζέηνπλ δηάδξνκν εηδηθψλ ειέγρσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο
νλνκάδεηαη «Τπεξεζία ειέγρνπ Μεηαηξνπήο»
5. Απφ ηελ έθδνζε ηνπ απαξαίηεηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έθδνζε εζληθψλ εγθξίζεσλ ηχπνπ
κηθξψλ ζεηξψλ ή κεκνλσκέλσλ εγθξίζεσλ θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ηερληθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 22, 23 θαη 37 αληίζηνηρα ηεο ΚΤΑ 29949/1841/11 (Β’ 2112) ε «ππεξεζία» κπνξεί λα
νξίζεη γηα αξκφδηα ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο απηήλ ηελ ηερληθή ππεξεζία.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΩΝ
1. Ο αηηνχκελνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ:
1.1. Ζ κεηαηξνπή λα γίλεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2 , παξ 2 ηνπ Ν.3325/05 (ΦΔΚ Α’ 207) κε αληηθείκελν
θαηαζθεπήο νρεκάησλ, θαηαζθεπήο ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ (θαηά
ΣΑΚΟΓ 2003: 341.0, 342.0, ή γηα κνηνζπθιέηεο 354.1. Δλαιιαθηηθά θαηά ΣΑΚΟΓ 2008:
θαηεγνξηψλ 29.10.2 έσο 5, 29.20.1 ή 30.91.1 ή γηα κνηνζπθιέηεο 30.91.1 φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη.
1.2. Πηζηνπνίεζε θαηά ISO9001 απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλν απφ ην Δζληθφ
χζηεκα Γηαπίζηεπζεο ΑΔ ή άιιν ηζφηηκν θνξέα δηαπίζηεπζεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
1.3. Πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο θαηά ΔΝ-15609 απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο
δηαπηζηεπκέλν απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο ΑΔ ή άιιν ηζφηηκν θνξέα δηαπίζηεπζεο
θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
1.4. Πηζηνπνίεζε ζπγθνιιεηψλ θαηά ΔΝ-287 απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλν απφ ην
Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο ΑΔ ή άιιν ηζφηηκν θνξέα δηαπίζηεπζεο θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
1.5. Πηζηνπνηεηηθφ ΔΛΟΣ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 531/83 (Α 204) (ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο
76/114/ΔΟΚ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά 1.3, 1.4 απαηηνχληαη φηαλ θαηά ηελ πνξεία ηεο κεηαηξνπήο
εθηεινχληαη ζπγθνιιήζεηο ή θνπή.
2. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ή θάπνηα ζηάδηα ηεο κεηαηξνπήο ή θαηαζθεπή – πξνζαξκνγή –
ηξνπνπνίεζε - ηνπνζέηεζε «ελφηεηαο» πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
αηηνχκελνπ θνξέα, ν θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ αξηηφηεηα απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 4
Α. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΔΓΚΡΙΗ
1.Ο θνξέαο θαηαζέηεη ζηελ ππεξεζία ηα πξνβιεπφκελα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν
δηθαηνινγεηηθά εηο ηξηπινχλ. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη δηαρσξηζκέλα ζε ππνθαθέιινπο
ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ αξίζκεζε.
Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο είλαη:
1.1 Σεσνικό ςπόμνημα οσήμαηορ : Θα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ
νρήκαηνο θαη ηνπ λένπ νρήκαηνο θαη ζα είλαη ζπληεηαγκέλν ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ
Παξαξηήκαηνο 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο.
ην ηερληθφ ππφκλεκα ζα πξνζηίζεληαη ηα εηδηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο ή ηε θχζε ηεο κεηαηξνπήο.
1.2 Αναλςηική πεπιγπαθή ηων ζηαδίων ηηρ μεηαηποπήρ. Αλά ζηάδην ζα αλαθέξνληαη
ηα πξφηππα (εζληθά ή δηεζλή), εζληθφ ή δηεζλέο δίθαην, νδεγίεο θαηαζθεπαζηή ηνπ
νρήκαηνο ή ηπρφλ πξνδηαγξαθέο ή πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη, ε ηεθκεξίσζε πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε πιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαζψο θαη νη έιεγρνη
παξαγσγήο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ θαη νη έιεγρνη
πνπ πξνβαίλεη ε ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β ηνπ
άξζξνπ 2. Ο θνξέαο νθείιεη λα αλαδεηεί νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο ηηο
νπνίεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη. Δάλ δελ πθίζηαληαη πξφηππα, πξνδηαγξαθέο ή δίθαην,
ν κειεηεηήο ζα πεξηγξάθεη ηελ βέιηηζηε πξαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε. Σα παξαπάλσ
αλαθεξφκελα ζηάδηα ζα θαηαγξάθνληαη ζε Πίλαθα, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ παξαηίζεηαη

ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο. Οη έιεγρνη αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά θαη ε
αλάιπζε ηνπο γίλεηαη ζην δηθαηνινγεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 1.6 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.
1.3. Πίνακαρ «ενοηήηων» και «εξαπηημάηων» πος σπηζιμοποιούνηαι για ηην
μεηαηποπή. Οη ελφηεηεο θαη ηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπο
θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα. Ο θνξέαο ππνβάιιεη
α. Αλαιπηηθφ πίλαθα ελνηήησλ θαη εμαξηεκάησλ Τπφδεηγκα παξαηίζεηαη ζην
Παξάξηεκα 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο. Αλαθέξνληαη ην ζχλνιν ησλ ελνηήησλ θαη
εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ηνπ εξγνζηαζίνπ
θαηαζθεπήο ηεο ελφηεηαο ή ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο κεξψλ θαη ηνπ εμαξηήκαηνο. Όπνπ είλαη
εθηθηφ ρξεζηκνπνηνχληαη απζεληηθέο ελφηεηεο ή εμαξηήκαηα. Δάλ ιφγσ παιαηφηεηαο ή
θαηάξγεζεο παξαγσγήο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ή εμαξηήκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ
ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο θαη ην εξγνζηάζην
παξαγσγήο .
Δάλ ε ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ κεηαηξνπή ελφηεηα ή εμάξηεκα εκπίπηεη ζε ππνρξεψζεηο
Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ απηφ ζα εθαξκφδεηαη (ιάζηηρα, ηαθάθηα, δψλεο θιπ). Ο κειεηεηήο
είλαη ππφρξενο λα αλαθέξεη ηα ζηάδηα ηεο κεηαηξνπήο πνπ εκπίπηνπλ ηα παξαπάλσ
αλαθεξφκελα ζε Κνηλνηηθφ Γίθαην. Δάλ ην αξρηθφ φρεκα πιεξεί ζπγθεθξηκέλεο
θνηλνηηθέο νδεγίεο ηφηε θαη ην λέν φρεκα θαη’ ειάρηζην ζα πιεξεί ηηο ίδηεο νδεγίεο.
Ζ ρξήζε θαη ε αλαγθαηφηεηα κε απζεληηθψλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ ελνηήησλ ή
εμαξηεκάησλ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία. ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο
ηξνπνπνηεκέλσλ ελνηήησλ ή εμαξηεκάησλ ζα πθίζηαηαη πξφζζεηνο πίλαθαο κε
αλαθνξά ζηα ζεκεία ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 1.4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.
Τπφδεηγκα παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα Β Παξάξηεκα 2 ηνπ άξζξνπ 8.
β. Πίλαθαο κε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ Αλαθέξνληαη νη κεραληθέο ηδηφηεηεο (
φξηα ξνήο ,φξηα εθειθπζκνχ, φξηα ζξαχζεο θ.ι.π) ησλ εμαξηεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή , νη ηηκέο γηα φια απηά ζα ιακβάλνληαη είηε απφ
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά είηε απφ δηεζλή πξφηππα ή δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ ζα
αλαθέξεηαη. ηνλ ίδην πίλαθα ζα ζεκεηψλεηαη θαη ε επηηξεπφκελε ηάζε γηα θάζε πιηθφ
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε κέγηζηε αλαπηπζζφκελε ηάζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο
ππνινγηζκνχο, θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο πνπ πξνθχπηεη πνπ ζε θακία
πεξίπησζε δε ζα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1,5. Ωο επηηξεπφκελε ηάζε ιακβάλεηαη ην
κηθξφηεξν ηνπ 0,5 ηνπ νξίνπ αληνρήο εθειθπζκνχ (Rm) θαη ηνπ 0,75 ηνπ νξίνπ ξνήο
(Re) .
1.4. Σεσνική μελέηη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ ππνινγηζκψλ,
δηπισκαηνχρνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ ΑΔΗ, ή πηπρηνχρνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ ΣΔ,
ή άιιεο εηδηθφηεηαο δηπισκαηνχρνπ ή πηπρηνχρνπ κεραληθνχ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα απηψλ. Κάζε κειέηε ηεο παξνχζαο
πεξίπησζεο ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ησλ δηαθφξσλ
ππνινγηζκψλ πνπ γίλνληαη ζ' απηή, ζηελ νπνία (πεξηγξαθή) αλαθέξνληαη θαη ηα εγρεηξίδηα
(έηνο έθδνζεο θαη ζειίδα) απφ ηα νπνία ιεθζήθαλε δηάθνξα ζηνηρεία. Ζ επζχλε γηα ηελ
πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, φπσο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ππνινγηζκψλ αληνρήο,
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ ηάζεσλ, ησλ ζπληειεζηψλ αζθάιεηαο, ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ εμαξηεκάησλ πνπ εθιεγήθαλε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο πέδεζεο αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ κεραληθφ πνπ εθπφλεζε ηε κειέηε. Ζ
κειέηε ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ηκήκαηα ζαθψο δηαρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο :
α) ρέδηα ζε θαηάιιειε θιίκαθα γηα απεηθφληζε ζε κέγεζνο Α3:
αα) Γεληθήο δηάηαμεο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ λένπ νρήκαηνο ζην νπνίν ζεκεηψλνληαη
νη γεληθέο δηαζηάζεηο απηνχ, νη δηαζηάζεηο ειαζηηθψλ θ.ιπ.
ββ) Απεηθνλίζεηο, ηνπ λένπ νρήκαηνο ζε πιάγηα φςε θαη αλαγθαίεο ηνκέο, αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ησλ ηνκψλ ηνπ ακαμψκαηνο − πιαηζίνπ θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ
αθαηξνχληαη θαη εθείλσλ πνπ πξνζηίζεληαη, απεηθφληζε φισλ ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ
παιαηνχ ακαμψκαηνο κε ην λέν (ζπγθνιιήζεηο, θνριηψζεηο, θιπ),ζην ζρέδην ζα
θαίλνληαη αλαιπηηθά νη ζπλδέζεηο πιαηζίνπ κε ην ακάμσκα, νη αλαξηήζεηο ησλ
ηξνρψλ ή αμφλσλ, νη ζρέζεηο ησλ δηαθφξσλ κνρινβξαρηφλσλ(εάλ ππάξρνπλ), ε
ζηήξημε ησλ ηξνρψλ ή αμφλσλ θαζψο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ γηα
ππνινγηζκφ.
β) Μειέηε αληνρήο ηνπ πιαηζίνπ ηφζν ηνπ νρήκαηνο φζν θαη ηνπ λένπ νρήκαηνο ζε
ζηαηηθή θαηαπφλεζε. ηαηηθά θνξηία είλαη ηα θνξηία πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε κάδα

ηνπ νρήκαηνο (θελνχ, έκθνξηνπ κε ην πιήξσκα ηνπο). Δίλαη ηα κνλαδηθά θνξηία πνπ
επηδξνχλ ζην φρεκα ελ ζηάζεη. Σα θνξηία αλαιχνληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζην ζρέδην
δηαγξακκάησλ πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε, ζηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο θάζε έλα απ' απηά
επελεξγεί.
Τπνινγίδνληαη νη ξνπέο θάκςεο θαη νη ηέκλνπζεο δπλάκεηο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ
πιαηζίνπ θαη ραξάζζνληαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα κε θαηάιιειε θιίκαθα, θάησ απφ
ζρεδηαγξάκκαηα ησλ νρεκάησλ ζε πιαγία φςε. Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ
ηάζεσλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ ζηηο ζέζεηο ησλ ζηεξηγκάησλ ηνπ
ζπζηήκαηνο αλαξηήζεσο, ζηελ ζέζε ηεο κεγίζηεο ξνπήο θάκςεσο, αιιά θαη ζε φια ηα
ζεκεία εθείλα πνπ δέρνληαη ηδηαίηεξεο θνξηίζεηο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ λένπ νρήκαηνο
φπσο ζηελ ζέζε ηνπ πείξνπ δεχμεσο (γηα ηα εκηξπκνπιθνχκελα) θαη ησλ εγθαξζίσλ
γεθπξψλ ζηεξίμεσο ηνπ ελζθαίξνπ ηξηβέσο δηεπζχλζεσο (κχινπ) (γηα ηα
ξπκνπιθνχκελα) σο επίζεο θαη ζηηο ζέζεηο κεηαβνιήο ηεο δηαηνκήο θαη κάιηζηα ζηα
αζζελέζηεξα ζεκεία.
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην πιαίζην ππφθεηηαη θαη ζε δπλακηθέο
θαηαπνλήζεηο θαηά ηελ θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο, ιακβάλεηαη πξφζζεηνο ζπληειεζηήο
αζθαιείαο έλαληη ηεο επηηξεπνκέλεο ηάζεσο θάκςεσο θαη δηαηκήζεσο γηα ην πιηθφ
θαηαζθεπήο ηνπ, V=1,5.
Θα αλαπηχζζεηαη ηεθκεξίσζε πνπ ζα πξνθχπηεη φηη ην δηαζθεπαζκέλν φρεκα (λέν
φρεκα) έρεη ηνπιάρηζηνλ ίζε αληνρή ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ δέρεηαη απφ ην αξρηθφ
φρεκα (φρεκα). ε θάζε πεξίπησζε ην πιαίζην – ακάμσκα ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα
κπνξεί κε αζθάιεηα λα παξαιάβεη ηφζν ηα ζηαηηθά θνξηία φζν θαη ηα δπλακηθά θνξηία.
γ)Τπνινγηζκνί αληνρήο άιισλ ελνηήησλ-εμαξηεκάησλ. Αλ νξηζκέλεο απφ ηηο ελφηεηεο ή
ηα εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο, δελ πξνέξρνληαη ππφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο ή
ηνπ θαηαζθεπαζηή νρήκαηνο πνπ πξνζνκνηάδεη ηερληθά ην λέν φρεκα, ή άιια εηδηθά
εξγνζηάζηα, αιιά θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θνξέα ή απφ άιινλ θαη ππφδεημε
ηνπ θνξέα θαηαζθεπαζηή θαη ζπλεπψο δελ ππάξρνπλ έληππα κε ηα ηερληθά δεδνκέλα
ηνπο (π.ρ. ειαηήξηα αλαξηήζεσο, άμνλεο, ξάβδνη ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεσο θ.ι.π.)
ππνβάιινληαη ιεπηνκεξή θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα κε ηηο απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο, σο
θαη ηα έληππα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ θαη κειέηε ηεο
αληνρήο ηνπο.
δ) ζεσξεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο. Σν ζχζηεκα
πέδεζεο ηνπ πξνθχπηνληνο απφ ηελ κεηαηξνπή φρεκα πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο
ηνπ λ. 2696/99 πνπ θχξσζε ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. Οη ππνινγηζκνί γηα ηα
ζπζηήκαηα πεδήζεσο ζπλίζηαληαη ζηελ εχξεζε ηεο επηηπγραλνκέλεο επηβξάδπλζεο ηνπ
νρήκαηνο, κε βάζε ηα ηερληθά δεδνκέλα, ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
απαξηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα πέδεζεο απηνχ. Θα ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο επηβξάδπλζεο
ηνπ νρήκαηνο κε ηελ επελέξγεηα ηεο πέδεο πνξείαο κε πιήξεο θνξηίν θαη επί ηεο
κεγίζηεο θαησθεξηθήο θιίζεσο θαη γηα ην φρεκα θαη γηα ην λέν φρεκα. Ζ ππνινγηζζείζα
ηηκή γηα ην λέν φρεκα δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ αξρηθνχ
νρήκαηνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 2,5 m/sec2.
ε) Τπνινγηζκφο ηεο αθηίλαο ηνπ ειάρηζηνπ θχθινπ ζηξνθήο.(Γηα ηα νρήκαηα πνπ
απαηηείηαη)
ζη) Yπνινγηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ παιαηνχ ακαμψκαηνο κε ην λέν : (ζπγθνιιήζεηο,
θνριηψζεηο, θιπ). Οη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο θαη κε
ηε κέζνδν εθείλε κε ηελ νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί ν θνξέαο. Δθφζνλ απαηηείηαη άιιε
κέζνδνο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί ν θνξέαο θαη σο πξνο ηελ απαηηνχκελε κέζνδν.
δ) Όηαλ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ νρήκαηνο απφ ηελ κεηαηξνπή
δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ηνπ νρήκαηνο απαηηείηαη επαξθήο ηεθκεξίσζε γηα απηέο.
ε) Λνηπή ηεθκεξίσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή θνηλνηηθνχ ή δηεζλέο δηθαίνπ
θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ην λέν φρεκα
1.5. Σεκμηπίωζη ζήμανζηρ ηος θοπέα. Ο θνξέαο ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνλ αξηζκφ
αλαγλψξηζεο, ηελ αλάιπζή ηνπ, ηελ πηλαθίδα ζήκαλζεο (φπνπ ζα παξαζέηεη ςεθηαθή
θσηνγξαθία θαη δείγκα) θαζψο θαη ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο-ράξαμεο ηνπο.

1.5.1 Ο θνξέαο ζε θάζε φρεκα πξηλ ηελ κεηαηξνπή ζα ραξάδεη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο
ηνπ νρήκαηνο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκεία, θαηάιιεια επηιεγκέλα ψζηε αθελφο λα
δηαζθαιίδεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ νρήκαηνο αθεηέξνπ λα είλαη νξαηά θαη ζην λέν φρεκα. Σν
έλα απφ ηα δχν ζεκεία ζα είλαη ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηνλ ραξαγκέλν αξηζκφ πιαηζίνπ
ηνπ νρήκαηνο. Ο θνξέαο ζα εθαξκφδεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ ΠΓ 531/83 (Α 204) γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ αλαγλψξηζεο.
1.5.2 Μεηά ηελ κεηαηξνπή, ζην λέν φρεκα ζα ηίζεηαη πηλαθίδα ζχκθσλα κε ηελ
δηαδηθαζία θαη ηα αλαθεξφκελα ζην ΠΓ 531/83 (Α 204) κε επζχλε ηνπ θνξέα.
1.6. Πποηεινόμενοι έλεγσοι: Ο θνξέαο αλαθέξεη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξνηείλεη λα
δηελεξγεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη έιεγρνη απηνί είλαη:
α) Έιεγρνη Μεηαηξνπήο: Γηελεξγνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο
θαηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο έγθξηζεο. Ο θνξέαο αλαιχεη ηνπο ειέγρνπο
αλαθεξφκελνο ζε θάζε ζηάδην κεηαηξνπήο. ε απηφ ην ζεκείν ν θνξέαο πξνηείλεη
θαη ηηο δηάθνξεο θάζεηο ειέγρνπ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ
απφ ηελ ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο ζε ζπκθσλία βέβαηα κε ηελ παξάγξαθν
1.2. απηνχ ηνπ άξζξνπ. Οη έιεγρνη απηνί ζα πεξηιακβάλνπλ ηοςλάσιζηον ηα
ζεκεία ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο 4 ηνπ άξζξνπ 8 θαη αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο.
β) Έιεγρνη Σαμηλφκεζεο: Οη έιεγρνη απηνί δηελεξγνχληαη απφ ηελ ππεξεζία
ειέγρνπ ηαμηλφκεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο νρήκαηνο πνπ έρεη
κεηαηξαπεί απφ ην θνξέα ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα έγθξηζε. Οη έιεγρνη απηνί ζα
πεξηιακβάλνπλ ηοςλάσιζηον ηα ζεκεία ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Παξάξηεκαηνο 5
ηνπ άξζξνπ 8 θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο.
Ο θνξέαο ζα ππνβάιεη ζχλνςε ησλ παξαπάλσ γηα ηνπο 2 δηαθξηηνχο ειέγρνπο
(κεηαηξνπήο θαη ηαμηλφκεζεο) ζε μερσξηζηνχο πίλαθεο φπνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην
θνξέα κε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ειέγρνληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππεξεζηψλ
ειέγρνπ κεηαηξνπήο θαη ηαμηλφκεζεο. Ο πίλαθαο κε ηα ζεκεία ειέγρνπ ηαμηλφκεζεο κεηά
απφ έγθξηζε ή ζπκπιήξσζε ηεο ππεξεζίαο ζα ζπλνδεχεη ηελ έγθξηζε σο πξαθηηθφ
ειέγρνπ ηαμηλφκεζεο.
Ζ ππεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη ή λα ηξνπνπνηεί ηνπο πξνηεηλφκελνπο ειέγρνπο ή λα
επηβάιεη λένπο ειέγρνπο.
Απφ ηελ έθδνζε ηνπ απαξαίηεηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έθδνζε εζληθψλ εγθξίζεσλ
ηχπνπ κηθξψλ ζεηξψλ ή κεκνλσκέλσλ εγθξίζεσλ θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ηερληθήο
ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 22, 23 θαη 37 αληίζηνηρα ηεο ΚΤΑ 29949/1841/11 (Β’
2112) ε «ππεξεζία» κπνξεί λα νξίζεη ηνπο ειέγρνπο απηήο ηεο απφθαζεο λα
αληηθαζηζηνχλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ειέγρσλ ηεο παξνχζαο.
1.7. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο λνκίκσο επηθπξσκέλα.
1.8. Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηη θαηαβιήζεθε ειδικό ηέλορ έθδνζεο έγθξηζεο φπσο νξίδεηαη
ζην άξζξν 3 ηεο ΚΤΑ Φ23/51193/5992/07 (ΦΔΚ Β786) πεξί ηειψλ έθδνζεο εζληθψλ
εγθξίζεσλ ηχπνπ θαη δειηίσλ θνηλνπνίεζεο θνηλνηηθψλ εγθξίζεσλ ηχπνπ ησλ δηαθφξσλ
θαηεγνξηψλ νρεκάησλ αλάινγα κε ην φρεκα πνπ κεηαηξέπεηαη θαη ην είδνο ηεο
εθδηδφκελεο έγθξηζεο. Σν δηθαηνινγεηηθφ απηφ θαηαηίζεηαη εηο απινχλ.
1.9. O θνξέαο θαηαζέηεη νπνηνδήπνηε άιιν επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη θαηά ηελ
θξίζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ελδερφκελα απαηηείηαη απφ ηελ θχζε ηεο κεηαηξνπήο ή ηνπ
νρήκαηνο.
2. Έλεγσορ δικαιολογηηικών
Ζ ππεξεζία, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ θνξέα, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ
επάξθεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ειέγρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ηα δχν αληίγξαθα ζηελ
ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο καδί κε ηελ ενηολή ελέγσος μεηαηποπήρ γηα ηηο δηάθνξεο θάζεηο
ειέγρνπ. ηελ ππεξεζία θαηά ηελ θξίζε ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεηαη ν έιεγρνο ηνπ
νρήκαηνο ζε δηάθνξεο θάζεηο ειέγρνπ πέξαλ ησλ πξνηεηλνκέλσλ απφ ην θνξέα, εάλ νη έιεγρνη

ην απαηηνχλ, θαζψο θαη λα δηαθνξνπνηείηαη ην πεξηερφκελν ησλ ειέγρσλ πέξαλ ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 1.3. θαη 1.6. απηνχ ηνπ άξζξνπ . ηελ εληνιή ειέγρνπ
κεηαηξνπήο ζα ππάξρεη αλαθνξά γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία
ειέγρνπ κεηαηξνπήο.
3. Έλεγσορ μεηαηποπήρ
3.1. Σν φρεκα ππνβάιιεηαη ζηελ αλαθεξφκελε ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 5 δηαδηθαζία
γηα ηελ ράξαμε αξηζκνχ αλαγλψξηζεο. Ο θνξέαο ζηε ζπλέρεηα δηελεξγεί ηα ζηάδηα εθείλα ηεο
κεηαηξνπήο κέρξη ηελ πξψηε θάζε ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1.3 θαη 1.6.α απηνχ
ηνπ άξζξνπ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο πξνζθνκίδεη ην
φρεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξψηεο θάζεο. ηε ζπλέρεηα δηελεξγνχληαη ηα ζηάδηα κεηαηξνπήο
κέρξη ηε δεχηεξε θάζε ειέγρνπ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ειέγρνπ
κεηαηξνπήο πξνζθνκίδεη ην φρεκα. Δθ’ φζνλ δελ πθίζηαληαη θάζεηο ειέγρνπ ζα δηελεξγείηαη ην
ζχλνιν ησλ ειέγρσλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο.
3.2. ηελ ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ κεηαηξνπήο θαηαηίζεληαη
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
3.2.1 Ζ εληνιή ειέγρνπ κεηαηξνπήο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πνπ
δηαβηβάζηεθαλ απφ ηελ ππεξεζία.
3.2.2 Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο δηελέξγεηαο εηδηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ φπσο νξίδεηαη ζην
εδάθην α ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ( Άιινη Έιεγρνη) ηεο ΚΤΑ Φ23/51193/5992/07 (ΦΔΚ
Β786) φπσο ηζρχεη. Σν ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ειέγρσλ κεηαηξνπήο φισλ ησλ θάζεσλ (ζηαδίσλ)
ηεο κεηαηξνπήο θαιχπηεηαη απφ ηελ θαηαβνιή απηνχ ηνπ ηέινπο.
3.2.3 Πξαθηηθφ ράξαμεο πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5.
3.2.4 ηνλ έιεγρν ηεο ηειεπηαίαο θάζεο ν θνξέαο ππνβάιιεη θαη κεραλνγξαθεκέλν δειηίν
επζπγξάκκηζεο απ’ φπνπ ζα πξνθχπηνπλ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ νρήκαηνο. Σν
Γειηίν απηφ ζα εθδίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ επαγγεικαηία ηνπ ρψξνπ.
3.3. Οη δηελεξγνχκελνη έιεγρνη κεηαηξνπήο ηεο ππεξεζίαο ειέγρνπ κεηαηξνπήο απνηεινχληαη
απφ δχν δηαθξηηά ζηάδηα.
- Έιεγρνο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ειέγρνπ θαη ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηνλ πεξηνδηθφ ηερληθφ έιεγρν ηεο θαηεγνξίαο ηνπ λένπ νρήκαηνο.
- Έιεγρνη κεηαηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ειέγρνπ κεηαηξνπήο ηεο ππεξεζίαο γηα ηηο
δηάθνξεο θάζεηο ειέγρνπ.
3.4. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο ηειεπηαίαο θάζεο ειέγρνπ, ε ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο εθδίδεη
πξαθηηθφ ειέγρνπ κεηαηξνπήο εηο ηξηπινχλ εθφζνλ:
- Καηά ηνλ πξναλαθεξφκελν έιεγρν ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ πεξηνδηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ
δελ δηαπηζηψζεθαλ ειιείςεηο.
- Καηά ηνλ έιεγρν κεηαηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ειέγρνπ κεηαηξνπήο δελ ππάξρνπλ
νπζηψδεηο παξαηεξήζεηο.
Έλα αληίγξαθν παξαδίδεηαη ζηνλ θνξέα, θαη έλα δηαβηβάδεηαη ζηελ ππεξεζία κε αληίγξαθν ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ην άιιν παξακέλεη ζηελ ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ εθδίδεηαη πξαθηηθφ
ειέγρνπ κεηαηξνπήο θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν θνξέαο θαη ε ππεξεζία.
3.5. ε πεξηπηψζεηο ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θάζεσλ εθδίδνληαη
«ελδηάκεζα» πξαθηηθά ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εληνιή ειέγρνπ θαη ν θνξέαο
ζπλερίδεη ζην επφκελν ζηάδην κφλν κεηά απφ έθδνζε ελδηάκεζνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ ρσξίο
νπζηψδεηο παξαηεξήζεηο.
4. Έκδοζη έγκπιζηρ μεηαηποπήρ
Ζ ππεξεζία κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ κεηαηξνπήο θαη ησλ δηαβηβαζζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ δελ πθίζηαληαη παξαηεξήζεηο εθδίδεη ηελ έγθξηζε κεηαηξνπήο. Δάλ
ην πξαθηηθφ ειέγρνπ κεηαηξνπήο έρεη παξαηεξήζεηο ηφηε θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο εθδίδεηαη
λέα εληνιή ειέγρνπ θαη ν θνξέαο επαλαιακβάλεη ηα ησλ εδαθίσλ 3, θαη 4 ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ (φπνπ απαηηείηαη βάζεη ησλ παξαηεξήζεσλ). Σελ έγθξηζε κεηαηξνπήο
ζπλνδεχεη «πξαθηηθφ ειέγρνπ ηαμηλφκεζεο» πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία ειέγρνπ
ηαμηλφκεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην φρεκα δηαζέηεη έγθξηζε κεηαηξνπήο απφ άιιν θξάηνο ηεο ΔΔ ηφηε ν
θνξέαο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη λφκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο Έγθξηζεο Μεηαηξνπήο. ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ εθ’ φζνλ ε έγθξηζε κεηαηξνπήο εθαξκφδεηαη επαθξηβψο.
Β. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΔΠΔΚΣΑΗ/ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΔΓΚΡΙΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ
Ο θνξέαο θαηαζέηεη ζηελ ππεξεζία ηα θαηάιιεια κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηθαηνινγεηηθά εηο
δηπινχλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ζχκθσλα κε ην εάλ ε αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε ραξαθηεξίδεηαη
«αλαζεψξεζε» ή «επέθηαζε». Οξηζκνί δίλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 παξαθάησ.
Αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ ηδίνπ άξζξνπ φπσο απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε.
Διδικό ηέλορ έθδνζεο έγθξηζεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ Φ23/51193/5992/07 (ΦΔΚ
Β786) πεξί ηειψλ έθδνζεο εζληθψλ εγθξίζεσλ ηχπνπ θαη δειηίσλ θνηλνπνίεζεο θνηλνηηθψλ
εγθξίζεσλ ηχπνπ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ νρεκάησλ αλάινγα κε ην φρεκα πνπ κεηαηξέπεηαη
θαη ην είδνο ηεο εθδηδφκελεο έγθξηζεο.
1. Δάλ ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζην παθέην πιεξνθνξηψλ έρνπλ κεηαβιεζεί, ε
ηξνπνπνίεζε ραξαθηεξίδεηαη «αλαζεψξεζε». ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ππεξεζία καο εθδίδεη,
εθφζνλ απαηηείηαη, ηηο αλαζεσξεκέλεο ζειίδεο ηνπ παθέηνπ πιεξνθνξηψλ ζεκεηψλνληαο ζαθψο,
ζε θάζε αλαζεσξεκέλε ζειίδα, ηε θχζε ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ εκεξνκελία επαλέθδνζεο. Ζ
εληαία θαη πξνζαξκνζκέλε ζηα πξφζθαηα δεδνκέλα έθδνζε ηνπ παθέηνπ πιεξνθνξηψλ,
ζπλνδεπφκελε απφ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ κεηαβνιψλ, ζεσξείηαη φηη πιεξνί απηήλ ηελ
απαίηεζε.
2. Ζ αλαζεψξεζε ραξαθηεξίδεηαη «επέθηαζε» εάλ, πέξα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
παξάγξαθν 1:
α) απαηηνχληαη πεξαηηέξσ επηζεσξήζεηο ή λέεο δνθηκέο.
β) έρεη κεηαβιεζεί νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηεο έγθξηζεο κεηαηξνπήο, πιελ ησλ ζπλεκκέλσλ
εγγξάθσλ ηνπ.
γ) αξρίζνπλ λα ηζρχνπλ λέεο απαηηήζεηο δπλάκεη νπνηαζδήπνηε απφ ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κεηαηξνπή νρήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε εγθξηηηθή αξρή
εθδίδεη αλαζεσξεκέλε έγθξηζε κεηαηξνπήο πνπ θέξεη αχμνληα αξηζκφ επέθηαζεο αλάινγα κε ηνλ
αξηζκφ ησλ δηαδνρηθψλ επεθηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί.
Ζ έγθξηζε κλεκνλεχεη ζαθψο ην ιφγν ηεο επέθηαζεο θαη ηελ εκεξνκελία επαλέθδνζεο.
3. Όπνηε εθδίδνληαη ηξνπνπνηεκέλεο ζειίδεο ή εληαία θαη πξνζαξκνζκέλε ζηα πξφζθαηα
δεδνκέλα έθδνζε ηνπ παθέηνπ πιεξνθνξηψλ, ηξνπνπνηείηαη αλαιφγσο ην επξεηήξην ηνπ παθέηνπ
πιεξνθνξηψλ ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ έγθξηζε, ψζηε λα εκθαίλεηαη ε εκεξνκελία ηεο πιένλ
πξφζθαηεο επέθηαζεο ή αλαζεψξεζεο, ή ε εκεξνκελία ηεο πιένλ πξφζθαηεο ελνπνίεζεο ηεο
ελεκεξσκέλεο έθδνζεο.
4. Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο έγθξηζεο κεηαηξνπήο νρήκαηνο εάλ νη λέεο απαηηήζεηο θαηά
ηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρείν γ δελ αθνξνχλ, απφ ηερληθή άπνςε, ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν νρήκαηνο
ή αθνξνχλ θαηεγνξίεο νρεκάησλ άιιεο απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη.
ΑΡΘΡΟ 5
Γιενέπγεια μεηαηποπήρ οσήμαηορ
1.
Ο θνξέαο πξηλ ηε δηελέξγεηα κεηαηξνπήο ραξάδεη ζηα δηάθνξα ζεκεία πνπ πξνβιέπεη ε
«έγθξηζε» ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.5.1 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ν
ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη ην φρεκα ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαηαζέηνληαο
ζρεηηθή αίηεζε. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ λφκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο «έγθξηζεο» θαη
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θνξέα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, ν αξηζκφο ηεο έγθξηζεο,
πεξηγξάθνληαη νη ζέζεηο ηνπ αξηζκφο πιαηζίνπ θαη ηνπ αξηζκνχ αλαγλσξίζεσο ηνπ νρήκαηνο θαη
ππάξρνπλ απνηππψκαηα ησλ αξηζκψλ απηψλ.
Ζ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ ειέγρεη αλ ραξάρηεθαλ νη αλαγλσξηζηηθνί αξηζκνί ζχκθσλα κε ηελ
«έγθξηζε» θαη εθδίδεη Ππακηικό σάπαξηρ πλαιζίος εηο ηξηπινχλ, παξαδίδεη ηα δχν ζηνλ
αηηνχκελν θαη ην άιιν παξακέλεη ζηνλ θάθειν ηνπ νρήκαηνο.
ην Ππακηικό σάπαξηρ πλαιζίος αλαθέξεηαη ν αξηζκφο πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο, ν
αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο θαη ν αξηζκφο ηεο «έγθξηζεο». Δάλ ην πξαθηηθφ εθδίδεηαη γηα ην
πξσηφηππν φρεκα ηφηε ζην Ππακηικό σάπαξηρ πλαιζίος αληί ηνπ αξηζκνχ ηεο «έγθξηζεο» ζα
αλαγξάθεηαη «πξσηφηππν φρεκα πξνο έθδνζε έγθξηζεο».

Ζ παξάγξαθνο απηή δελ εθαξκφδεηαη εάλ ε θχζε ηεο κεηαηξνπήο δελ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ νρήκαηνο θαη δελ παξαβηάδεηαη ην άξζξν 85 ηνπ λ. 2696/99 (Α57) πνπ θχξσζε
ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
2.
Ο θνξέαο δηελεξγεί ηελ κεηαηξνπή. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαηξνπήο
ν θνξέαο ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.2 θαη 1.3 ηνπ Α
θεθαιαίνπ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζα θνηλνπνηείηε ζηελ «ππεξεζία»
θαη ζα εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έγγξαθε θνηλνπνίεζε απηήο. Καηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο κπνξεί
λα απαηηεζεί απφ ηνλ «θνξέα» επέθηαζε ή αλαζεψξεζε ηεο έγθξηζεο κεηαηξνπήο θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ Β θεθαιαίνπ ηνπ άξζξνπ 4.
3.
Ο θνξέαο δηαζθαιίδεη γεληθφηεξα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ εθδνζείζα
έγθξηζε κεηαηξνπήο θαη ηειηθά ζέηεη ην Πηλαθηδάθη θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ην εδάθην 1.5 ηνπ Α
θεθαιαίνπ ηνπ άξζξνπ 4.
ΑΡΘΡΟ 6
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ
1. Καηάζεζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ εηο δηπινχλ ζηελ ππεξεζία ειέγρνπ ηαμηλφκεζεο.
- Δπηθπξσκέλε Έγθξηζε κεηαηξνπήο /επέθηαζεο/αλαζεψξεζεο θαηά πεξίπησζε
- Πξαθηηθφ ράξαμεο πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη.
- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θνξέα φηη
αθνινπζήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε έγθξηζε κεηαηξνπήο θαη φηη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αλαθεξφκελα ζ’ απηήλ πιηθά.
- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ηνπ επηβιέπνληνο Μεραληθνχ ή εμσηεξηθνχ
ζπλεξγάηε φηη ην φρεκα δηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηελ Έγθξηζε κεηαηξνπήο /
επέθηαζεο / αλαζεψξεζεο θαηά πεξίπησζε φηη επέβιεςε ηελ κεηαηξνπή θαη φηη ην φρεκα
είλαη αζθαιέο γηα θπθινθνξία.
- Φσηνηππία ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο
Σέινο δηελέξγεηαο εηδηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ ηαμηλφκεζεο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 2 (αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο) ηεο ΚΤΑ Φ23/51193/5992/07
(ΦΔΚ Β786) φπσο ηζρχεη. Σν δηθαηνινγεηηθφ απηφ θαηαηίζεηαη εηο απινχλ.
2.

Ζ ππεξεζία ειέγρνπ ηαμηλφκεζεο πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο.

Ο παξαπάλσ έιεγρνο ζε κεραληζκφ ηαμηλφκεζεο απνηειείηαη απφ δχν δηαθξηηά ζηάδηα.
α Έιεγρνο βάζεη ηεο απφθαζεο 44800/123/17.12.85 ΦΔΚ Β' 781/95, φπνπ εθδίδεηαη ΓΣΔ
γηα εζσηεξηθή ρξήζε.
β Έιεγρνη ηαμηλφκεζεο ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα έγθξηζε.
Δθ φζνλ απαηηεζνχλ επαλέιεγρνη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ηέινο
επαλειέγρνπ δηελέξγεηαο εηδηθνχ ηερληθνχ ειέγρνπ επαλειέγρνπ ηαμηλφκεζεο φπσο νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 (αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο) ηεο ΚΤΑ
Φ23/51193/5992/07 (ΦΔΚ Β 786).
3. Ο έιεγρνο ηαμηλφκεζεο ζεσξείηαη επηηπρήο φηαλ:
α. εθδίδεηαη Γειηίν Σερληθνχ ειέγρνπ ρσξίο νβαξέο ή Δπηθίλδπλεο ειιείςεηο
β. ζπκπιεξψλεηαη θαη εθδίδεηαη ππακηικό ελέγσος ηαξινόμηζηρ
4. Σα ΓΣΔ, ππακηικό ελέγσος ηαξινόμηζηρ θαη έλα αληίηππν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ ππεξεζία ηαμηλφκεζεο.
5.
Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζηελ ππεξεζία ηαμηλφκεζεο ηέινο άδεηαο νρήκαηνο αλάινγα
κε ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ λ. 2873/2000 (ΦΔΚ Α285) φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Σν δηθαηνινγεηηθφ απηφ θαηαηίζεηαη εηο απινχλ.
6.
Ζ ππεξεζία ηαμηλφκεζεο πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε
νδεγίεο πνπ ζα εθδνζνχλ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Α. ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ζ ππεξεζία θαζνξίδεη δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο παξαγσγήο εθ φζνλ θξηζεί ζθφπηκν αθ’ φηνπ
νξηζηεί κε λνκνζεηηθφ πιαίζην ε δηαδηθαζία θαη νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα πηζηνπνηνχλ ηηο
κεηαηξνπέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηεο 2007/46 ε ππεξεζία κπνξεί λα νξίζεη ηελ ηερληθή
ππεξεζία γηα ηε πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο παξαγσγήο.
Β. ΙΥΤ ΔΓΚΡΙΗ
1. Ζ έγθξηζε κεηαηξνπήο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηζρχεη κφλν απφ ηνλ θνξέα πνπ ηελ αηηείηαη.
2. Ζ έγθξηζε είλαη γεληθή θαη αθνξά έλα ζχλνιν νρεκάησλ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη εηεζίσο
ηα παξαθάησ αλά θαηεγνξία νρήκαηα.
M1
75
M2, M3
250
N1
500
N2, N3
250
O3, O4
250
L
200
3. Δπέθηαζε/Αλαζεψξεζε ηεο έγθξηζεο γίλεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ θνξέα κε ηελ θαηαβνιή
ησλ παξαβφισλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην Β ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηπρφλ ηελ
πξνζθφκηζε λέσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ κπνξεί λα είλαη απαηηεηέο καδί κε ηηο αληίζηνηρεο
κειέηεο εάλ απαηηνχληαη.
Γ. ΛΟΙΠΑ
Ζ ππεξεζία κπνξεί λα δηελεξγεί θαη πξφζζεηνπο ειέγρνπο είηε ζην λέν φρεκα πνπ πξνζθνκίδεηαη
γηα έιεγρν κεηαηξνπήο, είηε θαη δεηγκαηνιεπηηθά ζε νρήκαηα πνπ κεηαηξέπνληαη κε εθδνζείζα
έγθξηζε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αξηηφηεηά ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θνξέα λα ππνβάιεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν επηπιένλ
ηερληθφ έγγξαθν ή ππνινγηζκφ ζεσξεί φηη απηφ ζηνηρεηνζεηεί ηελ επάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 8
Δλζσκαηψλνληαη ηα Παξαξηήκαηα 1 έσο θαη 5 θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζεο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
Πίνακαρ Αναλςηικήρ πεπιγπαθήρ ηων ζηαδίων ηηρ μεηαηποπήρ
ηάδην Μεηαηξνπήο
Α/Α
1
2
3

Πξφηππν

Έιεγρνη
Έιεγρνη
Έιεγρνο
Δγθξ.
Δγθξ.
Παξαγσγήο Μεηαηξνπήο Σαμηλφκεζεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
Α. Αναλςηικόρ πίνακαρ ενοηήηων και εξαπηημάηων
Τιηθφ

Α/Α
1
2
3

Πνζφηεηα

Κσδηθφο

Δξγνζηάζην
Παξαγσγήο

Β. Αναλςηικόρ πίνακαρ ηποποποιημένων ενοηήηων και εξαπηημάηων
Τιηθφ

Α/Α
1
2
3

Πνζφηεηα

Κσδηθφο

Αλαθνξά
κειέηεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3
ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΟΥΗΜΑΣΟ
ΟΥΖΜΑ
1. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο...............
2. Σχπνο νρήκαηνο...........................
3. Υαξαθηεξηζηηθά δηαθξηηηθά ηνπ ηχπνπ ηνπ πιαηζίνπ...........
4. Θέζε ράξαμεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ηνπ
πιαηζίνπ...
5. Καηεγνξία νδεγήζεο.
6. Θέζε θαη ηξφπνο ζηεξέσζεο ηνπ πηλαθηδίνπ ηνπ θνξέα........
7. Γεσκεηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά
Γηεπζπληήξηνο άμνλαο
Caster……..
Camber……
χγθιηζε – Απφθιηζε (Toe in-out)……
Οπίζζηνο άμνλαο
Camber……
χγθιηζε – Απφθιηζε (Toe in-out)……
8. Δπηηξεπφκελν θνξηίν:

α) 1νπ άμνλα....
β)2νπ άμνλα....

γ) 3νπ άμνλα....
δ) 4νπ άμνλα...
ε) Οιηθφ νρήκαηνο...
ζη)Οιηθφ ζπξκνχ..
9. Απφβαξν πιαηζίνπ κεηά θνπβνπθιίνπ, θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, ειαζηηθψλ
επηζψηξσλ θαη εθεδξηθνχ ηξνρνχ:
10. Μέγηζηεο δηαζηάζεηο νρήκαηνο:
α) Δκπξφζζηνο πξφβνινο
β) Οπίζζηνο πξφβνινο
γ) Απφζηαζε αμφλσλ Υ 1,2...............
ρ 2,3...........ρ 3,4........
11. Κηλεηήξαο: Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο
ηχπνο................
ηζρχο θαηά DIN 70020......
ξνπή θαηά DIN 70020.......
αξηζκφο θπιίλδξσλ.........
δηάκεηξνο θπιίλδξσλ.......
δηαδξνκή εκβφινπ.........
θπβηζκφο θηλεηήξα.........
Φνξνινγήζηκε ηζρχο..........
12. χζηεκα πέδεζεο (πδξαπιηθφ, πδξαπιηθφ κε ππνπίεζε, πδξαπιηθφ,
πεπηεζκέλν αέξα, κε πεπηεζκέλν αέξα).................
13. πλνιηθφο φγθνο θπζνπλψλ ζε ιίηξα
14. πλνιηθφο φγθνο αεξνθπιαθίσλ ζε ιίηξα
15. ρέζε φγθνπ αεξνθπιαθίσλ πξνο θπζνπλψλ
16. Γηαζηάζεηο ειαζηηθψλ επηζψηξσλ........
17. Μεγίζηε θαηαπνλνχζα ηάζε: α) ζε θάκςε..
β) ζε δηάηκεζε..
18. Σάζε δηαξξνήο πιηθνχ: α) ζε θάκςε....
β) ζε δηάηκεζε...
19. Ο ζπληειεζηήο αζθαιείαο έλαληη ηνπ νξίνπ δηαξξνήο είλαη
κεγαιχηεξνο ηνπ 1,5 ηφζν γηα ηε δηάηκεζε φζν θαη γηα ηελ θάκςε.
ΝΔΟ ΟΥΖΜΑ
1. Δξγνζηάζην δηαζθεπήο................
2. Θέζε θαη ηξφπνο ζηεξέσζεο ηνπ πηλαθηδίνπ ηεο κνλάδαο
δηαζθεπήο.............
3. Δπηηξεπφκελα θνξηία:
α) 1νο άμνλαο.......
β) 2νο άμνλαο.......
γ) 3νο άμνλαο.......
δ) Οιηθφ νρήκαηνο.
ε) Οιηθφ ζπξκνχ...
4. Μέγηζηεο δηαζηάζεηο νρήκαηνο:
α) Μέγηζην κήθνο............
β) Μέγηζην χςνο.............
γ) Μέγηζην πιάηνο..................
δ) Δκπξφζζηνο πξφβνινο.............
ε) Οπίζζηνο πξφβνινο..............
ζη) Απφζηαζε αμφλσλ Υ 1,2..........
Υ 2,3............

5. Γεσκεηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά
Γηεπζπληήξηνο άμνλαο
Caster……..
Camber……
χγθιηζε – Απφθιηζε (Toe in-out)……
Οπίζζηνο άμνλαο
Camber……
χγθιηζε – Απφθιηζε (Toe in-out)……
6. Απφβαξν πιαηζίνπ:

α) 1νο άμνλαο.................
β) 2νο άμνλαο..........
γ) 3νο άμνλαο..........
δ) Οιηθφ............

7. Μεγίζηε θαηαπνλνχζα ηάζε: α) ζε θάκςε...
β) ζε δηάηκεζε
8. Σάζε δηαξξνήο πιηθνχ: α) ζε θάκςε .......
β) ζε δηάηκεζε....
9. Ο ζπληειεζηήο αζθαιείαο έλαληη ηνπ νξίνπ δηαξξνήο είλαη
κεγαιχηεξνο ηνπ 1,5 ηφζν γηα ηε δηάηκεζε, φζν θαη γηα ηελ θάκςε.
10. Δπηηπραλνκέλε επηβξάδπλζε...............
MINIMUM 2,5 m/sec2.......................
11. πλνιηθφο φγθνο θπζνπλψλ ζε ιίηξα...
12. πλνιηθφο φγθνο αεξνθπιαθίσλ ζε ιίηξα.
13. ρέζε φγθνπ αεξνθπιαθίσλ θπζνπλψλ....
14. Γηαζηάζεηο ειαζηηθψλ επηζψηξσλ.....
15. Τπνβάιιεηαη καδί κε ην ηερληθφ ππφκλεκα ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξ.
8 ηνπ Νφκ. 1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθεθαλ είλαη ζχκθσλα κε
ηα ηερληθά δεδνκέλα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηεο κειέηεο γηα ην
δεινχκελν ηχπν ηνπ νρήκαηνο θαη φηη ην ππφςε φρεκα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ
ΚΟΚ πνπ θπξψζεθε κε ην Νφκ. 614/77 θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηνχ εθδνζέλησλ
Γ/ησλ θαη Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ.
Ο ππεχζπλα δειψλ.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:
ΤΜΠΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ ΜΟΝΟ ΣΑ ΠΔΓΗΑ ΠΟΤ ΗΥΤΟΤΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΥΖΜΑ.
Πποζηίθενηαι ειδικά ζηοισεία πος ζσεηίζονηαι με ηην καηηγοπία ή ηη θύζη ηηρ μεηαηποπήρ
ηος οσήμαηορ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4
Διδικοί έλεγσοι μεηαηποπήρ
Πξνηεηλφκελνη εηδηθνί έιεγρνη κεηαηξνπήο δηαζθεπαζκέλνπ επηβαηεγνχ νρήκαηνο
(ν θνξέαο ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ειέγρνληαη αλά θάζε ειέγρνπ)
1

Έλεγσορ γεωμεηπικών
διαζηάζεων οσήμαηορ

2

Έλεγσορ ζημείων
αναγνώπιζηρ και πινακιδίων
καηαζκεςαζηή /
διαζκεςαζηή

3.

Έλεγσορ ζηοισείων
ζύνδεζηρ παλαιού
αμαξώμαηορ με νέο

4.

Έλεγσορ ζςγκολλήζεων
διαθόπων ημημάηων

5.
6

Έλεγσορ οξειδώζεων
Έλεγσορ εξαπηημάηων

7.

Έλεγσορ εξωηεπικών
ενδείξεων οσήμαηορ

8

Έλεγσορ εζωηεπικών
σειπιζηηπίων

9.

Υαλοπίνακερ

10

Καθπέπηερ

11

Ζώνερ αζθαλείαρ

12

‘Eδπαζη καθιζμάηων

13

Έλεγσορ ελαζηικών

Με βάζε ηα ζρέδην απηήο απφ ην ΤΜΔ
ειέγρεηαη ην κεηαμφλην , ν εκπξφζζηνο
πξφβνινο , ν νπίζζηνο πξφβνινο , ην χςνο θαη
ην πιάηνο ηνπ νρήκαηνο
Διέγρνληαη
Ζ χπαξμε ηνπ αξρηθνχ αξηζκνχ
πιαηζίνπ
Οη αξηζκνί αλαγλψξηζεο πνπ
ραξάρζεθαλ ζχκθσλα κε ην πξαθηηθφ
ράξαμεο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 θαη ε
ζπκθσλία κε ηα δηθαηνινγεηηθά.
Ζ ηνπνζέηεζε πηλαθηδίσλ αλαγλψξηζεο
ηνπ θνξέα θαη ε ζπκθσλία κε ηα
δηθαηνινγεηηθά.
Να ειέγρεηαη ε ζπκθσλία ηνπ ηξφπνπ
ζχλδεζεο παιαηνχ ακαμψκαηνο κε λέν, βάζε
ηεο έγθξηζεο (θνριηνζχλδέζεηο ,δηάκεηξνη
θνριηψλ πνηφηεηα θνριηψλ δηαηνκέο πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ εληζρπηηθά θιπ ) .Δάλ
απηά δελ είλαη νξαηά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
νρήκαηνο ηφηε ην φρεκα ζα πξνζθνκίδεηαη ζε
δχν θάζεηο ζηελ ππεξεζία ειέγρνπ κεηαηξνπήο.
ε πξψηε θάζε φηαλ ηνπνζεηνχληαη ηα
εληζρπηηθά γηα λα γίλεη ε ηαπηνπνίεζε ησλ
γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε ηειηθή θάζε αθνχ
νινθιεξσζεί ην φρεκα
Δθφζνλ θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαζθεπήο
ηνπ νρήκαηνο απαηηεζεί λα γίλεη ηνκή ηνπ
αξρηθνχ ακαμψκαηνο θαη κείσζε ή αχμεζε ηνπ
κεηαμνλίνπ θαηά ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα
ειεγρζνχλ ηα ζεκεία ησλ ζπγθνιιήζεσλ φηη
έρνπλ γίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ζρέδηα
Θα ειέγρεηαη ε παληειήο έιιεηςε νμεηδψζεσλ
Θα ειέγρνληαη νη θσδηθνί αληαιιαθηηθψλ –
εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (φπνπ
απηφ είλαη δπλαηφ) ζε ζρέζε κε ηα
δηθαηνινγεηηθά
Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη εμσηεξηθά φιεο ηηο
ζεκάλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΚΟΚ θαη
απεηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα
Όια νη κεραληζκνί θαη ηα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ (
δηαθφπηεο ,ρεηξηζηήξηα θιαο ρεηξηζηήξηα θψησλ,
θιπ )πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε
θαη λα εθηεινχλ κε αθξίβεηα ηελ εξγαζία πνπ
έρνπλ ζρεδηαζζεί λα επηηεινχλ
Πξέπεη λα θέξνπλ ηελ απαηηνχκελε
πηζηνπνίεζε φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηνπο
αληίζηνηρνπο πίλαθεο
Να ειέγρεηαη ε χπαξμε θαη ε θαηάζηαζή ηνπο
θαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο
Να επηβεβαηψλεηαη ε ζέζε άξζξσζή ηνπο
βάζε ησλ ζρεδίσλ θαη λα θέξνπλ ηελ
απαηηνχκελε πηζηνπνίεζε
Να επηβεβαηψλεηαη ν ηξφπνο πνπ αλαθέξεηαη
ζηα ζρέδηα
Να είλαη ησλ δηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα

14

Έλεγσορ Γεωμεηπικών
ζηοισείων

15

Έλεγσορ μονωηικήρ
πποζηαζίαρ ηων δομικών
ζηοισείων

ζρέδηα
Αθνχ ην φρεκα νινθιεξσζεί πιήξσο ζα
ειεγρηεί ε ζπκθσλία ησλ γεωμεηπικών
ζηοισείων (κάζηεπ, κάμπεπ κλπ) ηος
πποζκομιζθένηορ μησανογπαθημένος δεληίος
εςθςγπάμμιζηρ και ηων δικαιολογηηικών.
Αθνχ ην φρεκα νινθιεξσζεί πιήξσο ζα
ειεγρηεί νπηηθά ε επάξθεηα ηεο κνλσηηθήο
πποζηαζίαρ ηων δομικών ζηοισείων

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5
Διδικοί έλεγσοι ηαξινόμηζηρ
Πξνηεηλφκελνη εηδηθνί έιεγρνη ηαμηλφκεζεο δηαζθεπαζκέλνπ επηβαηεγνχ νρήκαηνο
1

(ν θνξέαο ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ειέγρνληαη δελ επηηξέπεηαη θαλέλα ΟΥΗ)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Έιεγρνο γεσκεηξηθψλ
Με βάζε ηελ έγθξηζε θαη ην ζρέδην απηήο
δηαζηάζεσλ νρήκαηνο
απφ ην ΤΜΔ ειέγρεηαη ην κεηαμφλην , ν
εκπξφζζηνο πξφβνινο , ν νπίζζηνο
πξφβνινο , ην χςνο θαη ην πιάηνο ηνπ
νρήκαηνο

2

Έιεγρνο ζεκείσλ
αλαγλψξηζεο θαη
πηλαθηδίσλ θνξέα

Διέγρνληαη
Ζ χπαξμε ηνπ αξρηθνχ αξηζκνχ
πιαηζίνπ
Οη αξηζκνί αλαγλψξηζεο πνπ
ραξάρζεθαλ ζχκθσλα κε ην
πξαθηηθφ ράξαμεο ηνπ άξζξνπ 5
παξ. 1.
Ζ ηνπνζέηεζε πηλαθηδίσλ
αλαγλψξηζεο ηνπ θνξέα

3.

Έιεγρνο ζηνηρείσλ
ζχλδεζεο παιαηνχ
ακαμψκαηνο κε λέν

4.

Έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ
δηαθφξσλ ηκεκάησλ

5.

Έιεγρνο εμσηεξηθψλ
ελδείμεσλ νρήκαηνο

6

Έιεγρνο εζσηεξηθψλ
ρεηξηζηεξίσλ

7.

Ταινπίλαθεο

8

Καζξέπηεο

9.

Εψλεο αζθαιείαο

Όπνπ απηφ είλαη νξαηφ λα ειέγρεηαη ε
ζπκθσλία ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο παιαηνχ
ακαμψκαηνο κε λέν, βάζε ηεο έγθξηζεο
(θνριηνζχλδέζεηο ,δηάκεηξνη θνριηψλ
πνηφηεηα θνριηψλ θιπ ) .
Δθφζνλ θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαζθεπήο
ηνπ νρήκαηνο απαηηεζεί λα γίλεη ηνκή ηνπ
ακαμψκαηνο θαη κείσζε ή αχμεζε ηνπ
κεηαμνλίνπ θαηά ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα
δνχκε εάλ ηα ηκήκαηα απηά έρνπλ
επηζθεπαζζεί νξζά θαη έρεη ιεθζεί ε
απαηηνχκελε κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή
δηάβξσζεο ηνπο ( επηθαιχςεη κε
θαηάιιειν κνλσηηθφ ,βαθή θιπ )
Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη εμσηεξηθά
φιεο ηηο ζεκάλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηνλ ΚΟΚ θαη απεηθνλίδνληαη ζηα
ζρέδηα ηεο έγθξηζεο
Όια νη κεραληζκνί θαη ηα ρεηξηζηήξηα
ειέγρνπ ( δηαθφπηεο ,ρεηξηζηήξηα θιαο
ρεηξηζηήξηα θψησλ, θιπ )πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα
εθηεινχλ κε αθξίβεηα ηελ εξγαζία πνπ
έρνπλ ζρεδηαζζεί λα επηηεινχλ
Πξέπεη λα θέξνπλ ηελ απαηηνχκελε
πηζηνπνίεζε
Να ειέγρεηαη ε χπαξμε θαη ε θαηάζηαζή
ηνπο
Να επηβεβαηψλεηαη ε ζέζε, άξζξσζή ηνπο

10

Έδξαζε θαζηζκάησλ

11

Έιεγρνο ειαζηηθψλ

12

Ομεηδψζεηο

βάζε ηεο έγθξηζεο θαη λα θέξνπλ ηελ
απαηηνχκελε πηζηνπνίεζε
Να επηβεβαηψλεηαη ν ηξφπνο έδξαζεο
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε
Να είλαη ησλ δηαζηάζεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ έγθξηζε θαη λα
βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε
Να κελ πθίζηαηαη θακία νμείδσζε

ΑΡΘΡΟ 9
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο.
Ζ απφθαζε απηή ηζρχεη έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο.

