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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αρ.Πρωτ. οικ. 11985/785/14
ΤΜΗΜΑ Β
Ταχ. ∆/νση
: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
ΠΡΟΣ: ∆/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής
Τ.Κ.
: 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
(µε την παράκληση να αναρτηθεί
Πληροφορίες
: Κ. Μπακούλας
διαδικτυακό χώρο του υπουργείου)
Τηλέφωνο
: 210 6508027
FAX
: 210 6508425
E mail
: k.bakoulas@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισµό Τεχνικών Υπηρεσιών στο
πλαίσιο των µεµονωµένων εγκρίσεων
α) αρ. 29949/1481/2009 ΚΥΑ (Β’ 2112) «Περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
ΣΧΕΤ:
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5/9/2007 για την θέσπιση πλαισίου για την
έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους»
β) Η αρ. 5299/406/2012 (Β’ 2840) ΥΑ «Καθορισµός διαδικασιών και
εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης
ΕΚ τύπου µικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου µικρών σειρών και
µεµονωµένης έγκρισης οχηµάτων σύµφωνα µε την KΥΑ
29949/1841/09»
Για την εφαρµογή των απαιτήσεων των άρθρων 23 (Άρθρο 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ) και 37
(Άρθρο 41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ) της (α) σχετικής σας γνωρίζουµε τα παρακάτω:
Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η (α) σχετική απόφαση εναρµόνισε την Ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της οδηγίας
2007/46/ΕΚ. Σύµφωνα µε αυτή, εκτός των άλλων, θεσπίστηκε εναρµονισµένο πλαίσιο µε τις
διοικητικές διατάξεις και τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση όλων των νέων οδικών οχηµάτων.
Στο πλαίσιο του άρθρου 24 της οδηγίας, για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων τύπου, παρέχεται
η δυνατότητα εξαίρεσης συγκεκριµένου οχήµατος, είτε είναι µοναδικό είτε όχι, από τη συµµόρφωση
µε µία ή περισσότερες διατάξεις µίας ή περισσοτέρων κανονιστικών πράξεων, µε την προϋπόθεση
ότι ικανοποιούνται «εναλλακτικές απαιτήσεις».
Ως εναλλακτικές απαιτήσεις νοούνται διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν
στην εξασφάλιση επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας όσο το δυνατόν
ισοδύναµου µε αυτό των διατάξεων των παραρτηµάτων IV και XI της 2007/46/ΕΚ. Ο έλεγχος της
συµµόρφωσης µε τις εναλλακτικές απαιτήσεις θα επιτυγχάνεται µε τη διεξαγωγή των απαραίτητων
επιθεωρήσεων /ελέγχων, έργο για το οποίο ορίζονται Τεχνικές Υπηρεσίες (στο εξής ΤΥ), σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και 43 της 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως
«τεχνική υπηρεσία» νοείται ο οργανισµός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από τη ∆/νση Τεχνολογίας
Οχηµάτων του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι (εγκριτική αρχή για τη χώρα µας) ως φορέας εξ ονόµατος αυτής της
υπηρεσίας, για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων/ ελέγχων.

Με τη (β) σχετική, καθορίστηκαν, µεταξύ άλλων, οι διαδικασίες για την έγκριση µεµονωµένων
οχηµάτων στην Ελλάδα (Παράρτηµα ΙΙΙ αυτής) καθώς και οι εναλλακτικές απαιτήσεις σύµφωνα µε
τις οποίες θα διεξάγονται οι απαραίτητες για το σκοπό αυτό δοκιµές (Παράρτηµα VΙ αυτής).

Β. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η διαδικασία της µεµονωµένης έγκρισης οχήµατος µπορεί να εφαρµόζεται στα οχήµατα των
κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3 ή Ν1, Ν2, Ν3 ή Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 τα οποία :
• Είναι πλήρη (δηλαδή είναι οχήµατα που είναι πλήρως κατασκευασµένα και δεν χρειάζονται
κανένα στάδιο ολοκλήρωσης) ή
• Είναι ολοκληρωµένα (δηλαδή οχήµατα τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία έγκρισης
τύπου πολλαπλών σταδίων).
• Έχουν λάβει έγκριση και τροποποιούνται πριν λάβουν για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας.
∆εν εφαρµόζεται:
• Στα οχήµατα που δεν εφαρµόζεται η 2007/46/ΕΚ (άρθρο 2 της σχετικής ΚΥΑ)
• Στα πλήρη οχήµατα κατηγορίας M1 και N1 που παράγονται σε µεγάλες σειρές σε τρίτες
χώρες ή για τρίτες χώρες (στα οποία εφαρµόζεται ο κανονισµός 183/2011/ΕΕ.)
• Για την έγκριση τύπου πρώτου σταδίου οχηµάτων που θα ακολουθήσουν τη διαδικασία
έγκρισης τύπου πολλαπλών σταδίων
• Για την έγκριση ενός ενδιάµεσου σταδίου στο πλαίσιο της συνήθους ακολουθίας για
διαδικασία έγκρισης τύπου ΕΚ

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.1. ∆ιαπίστευση
Η ΤΥ πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε τουλάχιστον µία από τις παρακάτω διαπστεύσεις από φορέα
διαπίστευσης που ανήκει στην MLA:
•

•

•

Σύµφωνα µε το EN ISO/IEC 17020 µε πεδίο διαπίστευσης τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ
σύµφωνα µε τη 2007/46/ΕΚ και των επιµέρους κανονιστικών πράξεων του Παραρτήµατος IV
αυτής
Σύµφωνα µε το EN ISO/IEC 17025 µε πεδίο διαπίστευσης τις δοκιµές για τη χορήγηση
έγκρισης τύπου ΕΚ σύµφωνα µε τη 2007/46/ΕΚ και των επιµέρους κανονιστικών πράξεων
του Παραρτήµατος IV αυτής
Σύµφωνα µε το EN ISO/IEC 17020 µε πεδίο διαπίστευσης τις εναλλακτικές απαιτήσεις της
παρούσας για τη χορήγηση µεµονωµένης έγκρισης τύπου για οχήµατα Μ ή/και Ν ή/και Ο.

1.2. Επάρκεια
Η ΤΥ πρέπει να έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ενός ελάχιστου συνόλου δοκιµών/επιθεωρήσεων
ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί πλήρως, τουλάχιστον σε ορισµένες περιπτώσεις, τον ενδιαφερόµενο
για τη µεµονωµένη έγκριση. Για παράδειγµα, µπορεί να οριστεί ως ΤΥ φορέας ο οποίος θα έχει τη
δυνατότητα να ελέγχει κατ’ελάχιστο τις απαιτήσεις που αφορούν τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης,
θέσης οπίσθιων πινακίδων κυκλοφορίας, εγκατάστασης διατάξεων φωτισµού και µάζών και
διαστάσεων.

1.3. Λοιπά
Η ΤΥ πρέπει να έχει ως έδρα οποιοδήποτε κράτος της ΕΕ ή σε άλλο κράτος σύµφωνα µε την
παράγραφο 8 του άρθρου 41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.
Ο αιτών φορέας πρέπει να παρουσιάσει τις ανάγκες της αγοράς που να αιτιολογούν την ανάγκη
ορισµού του ως ΤΥ.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.1. Η ΤΥ καλύπτει τις απαιτήσεις:
•
•

•

•
•

της παρούσας και των άρθρων 24 και 41 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
που προκύπτουν από τις εναλλακτικές απαιτήσεις και τεχνικές απαιτήσεις της (β) σχετικής
και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και των Παραρτηµάτων τους αναφορικά µε τις µεµονωµένες
εγκρίσεις οχηµάτων.
που προκύπτουν από τις διευκρινίσεις – συµπληρώσεις – τροποποιήσεις – προσθέσεις των
εναλλακτικών/ τεχνικών απαιτήσεων 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 έκδοσης έγκρισης µεµονωµένων οχηµάτων.
του προτύπου EN ISO/IEC 17020 και του EN ISO/IEC 17025 (αν απαιτείται)

2.2. Η ΤΥ υποχρεούται:
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

Να εκδίδει φύλλα δοκιµών και άλλα έντυπα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων, της
νοµοθεσίας και της ∆/νσης Τεχνολογίας Οχηµάτων του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
Να τηρεί πλήρη τεκµηρίωση ανά όχηµα που ελέγχει συµπεριλαµβανοµένων και αντιγράφων
των πιστοποιητικών /φύλλων δοκιµών που προσκοµίζονται και κάθε τεκµηρίου κρίσιµου για
τη λήψη αποφάσεων. Στην τεκµηρίωση περιλαµβάνεται και η αναφορά των επιµέρους
σηµάνσεων έγκρισης (όπου αυτή ελέγχεται)
Να χρησιµοποιεί «εικονικές» µεθόδους µόνο αν σαφώς αναφέρεται και προβλέπεται από τις
διατάξεις και είναι διαπιστευµένη γι’ αυτές
Να λειτουργεί µε προσωπικό κατάλληλο για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων
Όταν χρησιµοποιεί νέους επιθεωρητές για πρώτη φορά, να προσκοµίζει στη ∆/νση
Τεχνολογίας Οχηµάτων του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι αποδεικτικά ότι ο φορέας διαπίστευσής της έχει
ενηµερωθεί σχετικά.
Να διαφυλάσσει τα δεδοµένα των ελέγχων και µετρήσεων µε εµπιστευτικότητα
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 σε διενεργούµενες
επιθεωρήσεις.
Να γνωστοποιεί στη ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. το συντοµότερο
δυνατό, και πριν από τον κάθε έλεγχο, τον ακριβή τόπο και χρόνο διεξαγωγής επικείµενων
ελέγχων καθώς και τα ονόµατα των επιθεωρητών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.
Να ενηµερώνει τη ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων 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
οποιαδήποτε από τις εκδιδόµενες εκθέσεις /φύλλα δοκιµών ή πιστοποιητικά δεν αποτελούν
µε κανέναν τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το Υπ.Υπο.Με.∆ι..

•

Σε περίπτωση που δεν έχει τη δυνατότητα να διεξάγει όλες τις δοκιµές/επιθεωρήσεις που
είναι απαραίτητες για την έγκριση του εκάστοτε οχήµατος, να ενηµερώνει γραπτώς τον
ενδιαφερόµενο πριν ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου.

3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με το παρόν καλούµε τους ενδιαφερόµενους φορείς - οργανισµούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους για ορισµό τους ως ΤΥ µε την υποβολή αίτησης στη ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων του
Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι., σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές αντίγραφο

Κ. Μπακούλας

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Γεν. ∆/ντη Οδικής Ασφάλειας
4. ∆/νση Τεχνολογίας Οχηµάτων

Ν. Σταθόπουλος

συνηµµένο στο υπ’ αρ. έγγραφο

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 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

συνηµµένο στο υπ’ αρ. έγγραφο

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
(Lab Description & Description
of Test Equipment)
Περιγραφή τρέχουσας
δραστηριότητας και εµπειρίας
στον τοµέα της
αυτοκινητοβιοµηχανίας.
(Description of current
activities and experience in
automotive sector)
Τεκµηρίωση καλού ιστορικού
και πιστοληπτικής ικανότητας
(Proof of History and Financial
Credibility i.e. Bilancio- tre
ultimi anni)
Τεκµηρίωση καλής φήµης
(Proof of Good Fame i.e.
References)
Τεκµηρίωση αναγκών αγοράς /
πελατολογίου
(Proof of market demand /
clientele)
Κατηγορίες οχηµάτων για τις
οποίες θα πραγµατοποιούνται
επιθεωρήσεις / δοκιµές
Vehicle categories that the
certification body will conduct
tests/ inspections for approval
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)

συνηµµένο στο υπ’ αρ. έγγραφο

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 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)

συνηµµένο στο υπ’ αρ. έγγραφο

(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)

EN ISO/IEC 17020 µε πεδίο διαπίστευσης την χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ
σύµφωνα µε τη 2007/46/ΕΚ ή
EN ISO/IEC 17025 µε πεδίο διαπίστευσης τις δοκιµές για την χορήγηση έγκρισης
τύπου ΕΚ σύµφωνα µε τη 2007/46/ΕΚ ή
EN ISO/IEC 17020 µε πεδίο διαπίστευσης την έκδοση έγκρισης σύµφωνα µε τις
εναλλακτικές απαιτήσεις για τη χορήγηση µεµονωµένης έγκρισης τύπου για οχήµατα
Μ ή/και Ν ή/και O.
EN ISO/IEC 17020 with certification field the issuance of EC according to directive
2007/46 of EU or
EN ISO/IEC 17025 with certification field the management of tests for the issuance of
EC according to directive 2007/46 of EU or
EN ISO/IEC 17020 with certification field the issuance of type approval according to
to the national “alternative requirements’
(3)

∆ήλωση συµµόρφωσης.
Statement of Compliance

