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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισµό Τεχνικών Υπηρεσιών
κατηγορίας Γ σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46ΕΕ για την έγκριση οχηµάτων.

Α. Γενικά
Για την έγκριση τύπων οχηµάτων στα πλαίσια της οδηγίας-πλαίσιο 2007/46ΕΚ όπως αυτή
εναρµονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο µε την Κ.Υ.Α. 29949/1841/09 (Β 2112) απαιτείται ο έλεγχος
των διαδικασιών που ακολουθεί ο κάθε κατασκευαστής για τη συµµόρφωση της παραγωγής του.
Για το σκοπό αυτό, κατά τα άρθρα 41 και 42 της ανωτέρω οδηγίας, ορίζονται Τεχνικές
Υπηρεσίες (ΤΥ) σύµφωνα µε διαδικασίες και προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στα άρθρα
αυτά. Οι ΤΥ που αξιολογούν και παρακολουθούν τακτικά τις διαδικασίες του κατασκευαστή για
τον έλεγχο της συµµόρφωσης της παραγωγής χαρακτηρίζονται ως ΤΥ κατηγορίας Γ.

Β. Προϋποθέσεις – Υποχρεώσεις ΤΥ
Προϋποθέσεις
Η τεχνική Υπηρεσία πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε διαπίστευση βάσει του Κανονισµού
765/2008ΕΚ σύµφωνα µε το EN ISO/IEC 17021 σχετικά µε συστήµατα διαχείρησης ποιότητας
(ISO 9001 για την κατασκευή οχηµάτων ή ISO/TS 16949) και η διαπίστευση αυτή πρέπει να
έχει χορηγηθεί από φορέα που ανήκει στην EA MLA.
Υποχρεώσεις
Η Τεχνική υπηρεσία πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις:
•
της παρούσας, της ΚΥΑ 29949/1841/09 (Β 2112) και της ΥΑ 5299/406/12 (Β’
2840)
•
που προκύπτουν από τις διευκρινίσεις – συµπληρώσεις – τροποποιήσεις –
προσθέσεις των προδιαγραφών που κρίνει ως απαραίτητες η ∆/νση Τεχνολογίας
Οχηµάτων του Υπ.Υπο.Με.∆ι..
•
που ενδεχόµενα θα προκύψουν από τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου της ΕΕ η
της Ελλάδας που σχετίζονται µε το αντικείµενο της ΚΥΑ 29949/1841/09 (Β 2112)
•
του προτύπου EN ISO/IEC 17021.
Η Τεχνική υπηρεσία υποχρεούται:
•
Να εκδίδει έντυπα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων, της νοµοθεσίας και
της ∆/νσης Τεχνολογίας Οχηµάτων (∆ΤΟ) του Υπ.Υπο.Με.∆ι..
•
Να λειτουργεί µε κατάλληλο προσωπικό.
•
Να διαφυλάσσει τα δεδοµένα των ελέγχων µε εµπιστευτικότητα
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•

•

•

Να παρέχει κάθε υποστήριξη στα στελέχη της ∆/νσης Τεχνολογίας Οχηµάτων του
Υπ. Υπο.Με.∆ι. ή άλλων προσώπων που υποδεικνύονται από αυτήν. Η υποστήριξη
συµπεριλαµβάνει και των έλεγχο των αρχείων και την παρουσία στελεχών της
∆/νσης Τεχνολογίας Οχηµάτων σε ελέγχους όποτε ζητηθεί.
Να ενηµερώνει τη ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (∆ΤΟ) του Υπ.Υπο.Με.∆ι..µε
πλήρη στοιχεία για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί, τους υπευθύνους και το
χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό. Όταν κάποιο από αυτά τα στοιχεία τροποποιηθεί
οφείλει επίσης να ενηµερώνει σχετικά την υπηρεσία αυτή.
Να καθιστά σαφές σε όλες τις συµβάσεις τους µε τους πελάτες της ότι η
διαπίστευσή ή δεν αποτελεί µε κανέναν τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από
το Υπ.Υπο.Με.∆ι..

Γ. Πρόσκληση
Με το παρόν καλούµε τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να οριστούν ως ΤΥ
κατηγορίας Γ για την αξιολόγηση και τακτική παρακολούθηση των διαδικασιών του
κατασκευαστή για τον έλεγχο της συµµόρφωσης της παραγωγής, στα πλαίσια της διαδικασίας
εγκρίσεως τύπου οχηµάτων σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46ΕΚ, να υποβάλλουν σχετική αίτηση
στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Στην αίτηση αυτή θα περιλαµβάνονται και
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του προσαρτήµατος 2 του
παραρτήµατος V της οδηγίας 2007/46 όπως ισχύει, καθώς και η διαπίστευση του φορέα κατά
ISO 17021.
Ο ορισµός των Τεχνικών Υπηρεσιών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 2007/46ΕΚ
µετά από εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί από την ∆/νση Τεχνολογίας.
Η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων λήγει ένα χρόνο µετά από την ηµεροµηνία
έκδοσης της παρούσης.
Η φόρµα υποβολής αίτησης επισυνάπτεται.

Εσωτερική διανοµή: ∆.Τ.Ο.
Ο Γενικός Γραµµατέας
Ακριβές αντίγραφο
Ν. Σταθόπουλος
Κ. Μπακούλας
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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/Οργανισµού
(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/Οργανισµού
(Certification Body HQ’s street
address and other addresses)
Όνοµα ιδιοκτήτριας εταιρείας
(Lab Owner’s Name)
Περιγραφή και ιστορικό φορέα
(Description & History of body)
Στελέχωση
(Employees Description i.e.
Organigramma & CV’s of Tech.
Manager, Quality Manager and
Head Inspector/s)
Αριθµός πιστοποιητικού ISO
17021 (1)
Παρακαλούµε προσκοµίστε
αντίγραφο του πιστοποιητικού
(Numbers of ISO 17021 (1) Please
also supply copies)
Περιγραφή τρέχουσας
δραστηριότητας και εµπειρίας
στον τοµέα της
αυτοκινητοβιοµηχανίας.
(Description of current activities
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and experience in automotive
sector)
Τεκµηρίωση καλής φήµης
(Proof of Good Fame i.e.
References)
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 επιθεωρήσεις/ 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
inspections/tests, as well as those of the managerial personnel, with info
regarding their professional training and skills)
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)
Συµφωνία τήρησης των απαιτήσεων µε σκοπό τον ορισµό και των
λοιπών υποχρεώσεων της τεχνικής υπηρεσίας όπως εφαρµόζονται στις
σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις/ υποχρεώσεις της 3
(Company agreement to abide with the requirements dictated by the
technical inspections required by the alternative technical requirements,
and other obligation and requirements 3 )
Αντίγραφο του εγχειριδίου ποιότητας της τεχνικής υπηρεσίας
(Copy of the Quality Manual of the technical service)

∆ηλώνω
υπεύθυνα ότι
υποβλήθηκαν
τα παραπάνω
συνηµµένα
(υπογραφή)
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(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)

∆ήλωση συµµόρφωσης.
Statement of Compliance
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