! "#$%&'()*+,








    

 
 






 
  




    
 #    #


$  #

+,-./

8/9:9;24
/8>:3-

  



   

! "





%%%&'()*

-+.01.2345 .61-02
7  





<+=8+4





?!"@



 




        
!  "#$$%&'(    )  "*+ ,+-
. ) )   ""
2 0- +--.AB C  <;4 .DA<8/9E-2 0/- F/6;+ @ !
+G9;H-0+  +<+0I.24 6+ 0/- >69./ .=A:3-+ A2 0 19G9   0/4 @ ! <8I93-
,/A103- +0/69;+4 J + K <D <+916-0+ .2 A261824 .29>4 .2 09;024 ,E924 I 6+
09;024 ,E924 <92A>-D -+ 269G=- 34 A2A-3A>-+

 C +G9;H2 A20+L=

1883- 04 <9M82<BA2-24 F/0>4 F+F+.;24 04 02,->4 F+01L24 +<B 04 <;24 0+ 2-
8B63,IA+0+A<92;-+2L+92G=-+042-+88+0>4+<+0I.24<D<9><2-+<8/9=-0+
+-0N +D0E- +GE4 + 04 <9F+69+:>4 03- 02,-E- D</92.E-  <;24 G+ 2<:90.0=-
A20/->F./03-2<A>9D4269;.23-
 20<+9B-+8=A20D42-F+:29BA2-D4<D2<GDA=--+9.0=-34 2,->4
</92.;246+0/-2<A>9D4>69./<8I93-,/A103-+0/69;+4J+K<D<+916-0+
.2A261824.29>4.209;024,E924I6+09;024,E924-+D<M188D-.,20I+;0/./.0/-
<;+G+<298+AM1--0++0+F+86/01<D+-+:>9-0+.0/-<+9169+: 0D
<9.+90IA+040D<+9+90IA+04O0/4F/6;+4@ !B<34.,=2.0<D962;
<FAE- 20+:9E-+0=3-A20+L=03-F+86/0E-<298+AM1-20++/
F+<;.02D./+01PQR@"+@+-0;.0,+
++L86/G2;G201/<9/6=A2-/2A<29;+0D:9>+.2<+92A:292;40A2;4I0/
=<+9L/IF/26+02.0/A>-3-.D.0/A103-<B0/0+4F+<.02DA>-3-+<B0.=A:3-+
A2PQRP$S@I+@".,201A2269;.240=<D+0+.2DE-+FA>4.2.D-+:I
+-02;A2-++GE4+/=<+9L/+0+90.A>-D+>A<29D<9.3<=
<9G2.A;+6+0/-D<M8I+0I.23-8I62.04C
:B9A+D<M8I4+;0/./42<.D-1<020+
 F/6;+ @ !  +--.AB4 C@ +  +--.AB4 C 
M9;.-0+.04/8209->4F2DG=-.24
TUUV(W*?X(Y(W*ZV[(W\(Y]*^Q(*_\(Y]*^Q(*_`ZaW*^bSRKQ\$c@\ ! $Xdef

1

! "#$%&'()*+,
TUUV(W*?X(Y(W*ZV[(W\(Y]*^Q(*_\(Y]*^Q(*_`ZaW*^bRg\$\def

+TUUV(W*?X(Y(W*ZV[(W\(Y]*^Q(*_\(Y]*^Q(*_`ZaW*^bRg\"C C$\def


+-0;.0,+ <1 >669+:+ 2D93<+hI4 -AG2.;+4 A<9=- -+ +-+H/0/G=- +<B 0/-
/8209-IF2=GD-./
TUUV(W*?X(Y(W*ZV[(Wi$Sjkl[UW*(X`Za^T'X[l)b(X





.3029IF+-AI  





9M>4 -0;69+:





 <+9+0.14



2-B49+AA+0>+4
 <D9F19+4

2

Αίτηση

(Application Form)

Προς Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
Γενική ∆ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων
(To Ministry of Infrastructures, Transportation & Networks
General Directorate of Road Safety
Directorate of Vehicles’ Technology)
Όνοµα φορέα

(Name of Certιfication Body)
∆ιεύθυνση επικοινωνίας

(Official Street Address)
Τηλέφωνο

(Phone No)
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου

(E-mail Address)
Όνοµα αντιπροσώπου
(Name of Local Representative)
∆ιεύθυνση επικοινωνίας

(Official Street Address)
Τηλέφωνο

(Phone No)
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου

(E-mail Address)
∆ιεύθυνση εγκαταστάσεων
φορέα

(Certification Body HQ’s Street
Address and Lab Addresses)
Όνοµα ιδιοκτήτριας εταιρείας
(Lab Owner’s Name)
Περιγραφή και ιστορικό
εργαστηρίου

(Description & History of Lab)
Στελέχωση

(Employees Description i.e.
Organigramma & CV’s of Tech.
Manager, Quality Manager and
Head Inspector/s)
Οδηγίες και Κανονισµοί που θα
πιστοποιούνται

(Directives and Regulations to be
Certified)
Αριθµός πιστοποιητικού ISO
17020(2)/17025 (1)
Παρακαλούµε προσκοµίστε αντίγραφο
του πιστοποιητικού

(Numbers of ISO 17020 (2) and
/or 17025 (1)
Please also supply copies)
Περιγραφή εγκαταστάσεων
δοκιµών και ιδιόκτητου
εξοπλισµού
Σελίδα 1 από 3

(Lab Description & Description of
Test Equipment)
Περιγραφή τρέχουσας
δραστηριότητας και εµπειρίας
στον τοµέα της
αυτοκινητοβιοµηχανίας.

(Description of current activities
and experience in automotive
sector)
Αποδεικτικά καλού ιστορικού και
πιστοληπτικής ικανότητας

(Proof of History and Financial
Credibility i.e. Bilancio- tre ultimi
anni)
Αποδεικτικά καλής φήµης
(Proof of Good Fame i.e.
References)
Αποδεικτικά αναγκών της αγοράς

(Forecasted Market Needs –
Optional)
Εκτιµώµενος αριθµός ελέγχων
που θα διεξάγονται ανά έτος για
κάθε Οδηγία/Κανονισµό

(Estimated No of Inspections per
year in each class/regulation –
Optional)
Συνηµµένα δικαιολογητικά:

(Attached Supportive
Documents:)

√

√

√

Γενικά χαρακτηριστικά της τεχνικής υπηρεσίας, που περιλαµβάνουν την
επιχειρηµατική οντότητα, την επωνυµία, τις διευθύνσεις, το νοµικό καθεστώς
και τους τεχνικούς πόρους

(General Characteristics of the technical services which include the business
entity, legal business name, addresses, legal framework and technical
resources)
Λεπτοµερής περιγραφή και βιογραφικά σηµειώµατα του προσωπικού που
είναι αρµόδιο για τις δοκιµές, καθώς και του διοικητικού προσωπικού, µε
πληροφορίες όσον αφορά την εκπαίδευση και τις επαγγελµατικές δεξιότητες

(Detailed description and biographies of consultants responsible for the tests,
as well as those of the managerial personnel, with info regarding their
professional training and skills)
Αποδεικτικά στοιχεία της ικανότητάς εργασίας σε περιβάλλον µε τη βοήθεια
υπολογιστή (µόνο για τις τεχνικές υπηρεσίες που εφαρµόζουν µεθόδους
εικονικών δοκιµών)

(Proof of the ability to work in a computer environment - required only for those
using virtual testing techniques)

√

Γενικές πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική υπηρεσία όπως οι
δραστηριότητές της, η σχέση της σε µια µεγαλύτερη επιχειρηµατική
οντότητα, εάν υπάρχει, και οι διευθύνσεις όλων των φυσικών χώρων που
πρόκειται να καλύπτονται από το πεδίο του ορισµού

(General Info about the technical services such as their activities, their relation
with a larger business entity, if it exists, and the addresses of all physical areas
that will be covered by the definition)
Σελίδα 2 από 3

√

Συµφωνία τήρησης των απαιτήσεων µε σκοπό τον ορισµό και των λοιπών
υποχρεώσεων της τεχνικής υπηρεσίας όπως εφαρµόζονται στις σχετικές
οδηγίες 3

(Company agreement to abide with the requirements dictated by the technical
inspections required by the directives3 )

√

Περιγραφή των υπηρεσιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης 4 που
αναλαµβάνει η τεχνική υπηρεσία στο πλαίσιο των εφαρµοστέων
κανονιστικών πράξεων και κατάλογο των κανονιστικών πράξεων για τις
οποίες η τεχνική υπηρεσία αναζητεί ορισµό, περιλαµβανοµένων των ορίων
των ικανοτήτων, κατά περίπτωση

Description of the evaluation services of conformance4 of the technical services
offered with the official legislation

√

Αντίγραφο του εγχειριδίου ποιότητας της τεχνικής υπηρεσίας

(Copy of the ISO17020 Quality Manual of the technical services)

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι
υποβλήθηκαν τα παραπάνω
συνηµµένα (υπογραφή)
(I hereby officially declare that all
above documents have been
submitted)
Ηµεροµηνία αίτησης

(Date of Application)
(1)

Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό να αναφερθεί η φάση στην οποία βρίσκεται η
διαδικασία και ο χρόνος ολοκλήρωσής της.
In case the certificate has not been issued yet, please describe the current status of the process and estimated
time of completion
(2)

Με πεδίο διαπίστευσης την εποπτεία δοκιµών που απαιτούνται για τις επιµέρους οδηγίες ή για την
χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς παραγωγής για οχήµατα κατηγορίας Ν ή/και Ο
σύµφωνα µε τις εθνικές «εναλλακτικές απαιτήσεις» και κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 2007/46 της ΕΕ
όπως ισχύει.
With certification field the management of tests required for the separate directives or for the issuance of national
type approval of small series for vehicle classes N and/or O according to the national “alternative requirements’
and according to directive 2007/46 of EU.
(3)

∆ήλωση συµµόρφωσης.
Statement of Compliance
(4)

Συµµόρφωση του υπό εξέταση αντικειµένου µε τις προβλεπόµενες διατάξεις.
Conformance of the subject under investigation according to the directives currently in power
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