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Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου
Οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ)
Καθορισµός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Πιστοποίηση προσωπικού Ιδιωτικών ΚΤΕΟ τεχνικού ελέγχου Βαρέων Οχηµάτων (Φορτηγών µε µέγιστο µικτό βάρος
άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων, συρµών)
Τεχνικές προδιαγραφές αυτοµάτων γραµµών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Βαρέων Οχηµάτων
(∆ηµοσιεύονται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1397/14 Ιουλίου 2009)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Φ50/37493/4560 (1)
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγ−
χου Οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

3. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων» είναι τα Ιδιωτικά
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου των Κατηγοριών 4, 5 και 6 του
Παραρτήµατος Ι Φ2/64580/2288/99 υπ’ αριθµ. (ΦΕΚ 1523/
τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
µίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ2/43066/4636/14.7.2003
(ΦΕΚ 1086/τ.Β΄/5.8.2003) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών
και όπως κάθε φορά ισχύει.
4. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνι−
κού Ελέγχου ∆ίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλά−
των της Κατηγορίας 7 του Παραρτήµατος Ι υπ’ αριθµ.
Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523/τ.Β΄) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
Φ2/43066/4636/14.7.2003 (ΦΕΚ 1086/τ.Β΄/5.8.2003) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μετα−
φορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει.
5. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων» είναι τα Ιδιωτικά Κέ−
ντρα Τεχνικού Ελέγχου των Κατηγοριών 1, 2 και 3 του
Παραρτήµατος Ι υπ’ αριθµ. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523/
τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονο−
µίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ2/43066/4636/14.7.2003
(ΦΕΚ 1086/τ.Β΄/5.8.2003) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών
και όπως κάθε φορά ισχύει.
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 και της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία
των δηµοσίων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία,
τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων
µεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.A΄).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
γ) Της υπ’ αριθµ. 6868/931/2009 (ΦΕΚ 178/τ.Β΄) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μετα−
φορών και Επικοινωνιών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο Εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει−
τουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµά−
των (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) σε όλη την Επικράτεια, καθώς και τη δια−
δικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τη διάρκεια ισχύος
των αδειών αυτών.
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Άρθρο 3
Πρόσβαση στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
1. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή
εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικι−
σµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων
σύµφωνα µε τους όρους του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ
181/τ.∆΄), η πρόσβαση στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαµορφώνεται µε
την κατασκευή:
α) ενιαίας εισόδου–εξόδου πλάτους 6µ. έως 10µ. ή
χωριστής εισόδου και εξόδου πλάτους 4µ. έως 8µ. η
καθεµία, προκειµένου για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµά−
των, µε ξεχωριστές προσβάσεις προς την ίδια ή προς
διαφορετικές οδούς.
β) ενιαίας εισόδου−εξόδου ελαχίστου πλάτους 3,00µ.
προκειµένου για ΙΚ.Τ.Ε.Ο.–ΜΟΤΟ ή
γ) ενιαίας εισόδου−εξόδου πλάτους τουλάχιστον 12µ.
ή χωριστής εισόδου−εξόδου πλάτους τουλάχιστον 8µ.
η καθεµία, µε ξεχωριστές προσβάσεις προς την ίδια
ή προς διαφορετικές οδούς προκειµένου για I.Κ.Τ.Ε.Ο.
Βαρέων Οχηµάτων.
2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή
εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικι−
σµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων
σύµφωνα µε τους όρους του από 24.4.85 π.δ. (ΦΕΚ
181/τ.∆΄),
επί εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαµόρφωση
κυκλοφοριακής σύνδεσης ή «εισόδου−εξόδου», κατά την
κρίση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας, σύµφωνα µε

Άρθρο 2
Ορισµοί
1. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγ−
χου Οχηµάτων που ιδρύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/τ.A΄), όπως
ισχύει κάθε φορά, και έχουν ως αντικείµενο τη διενέρ−
γεια τεχνικών ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται µε τις εκά−
στοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄).
2. «Οχήµατα» θεωρούνται όλες οι κατηγορίες οχηµά−
των του Παραρτήµατος I της υπ’ αριθµ. Φ2/64580/2288/99
(ΦΕΚ 1523/τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ2/43066/4636/14.7.2003
(ΦΕΚ 1086/τ.Β΄/5.8.2003) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών
και όπως κάθε φορά ισχύει.
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τα οριζόµενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του
β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/τ.A΄). όπως ισχύει. Σε περίπτωση
που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριµένου
σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµών προϋφισταµένων
του έτους 1923 ή οριοθετηµένων σύµφωνα µε τους όρους
του από 24.4.85 π.δ. (ΦΕΚ 181/τ.∆΄), αλλά επί δηµοτικής ή
κοινοτικής οδού ή κοινόχρηστης αγροτικής οδού, κατα−
σκευάζεται είσοδος και έξοδος όπως περιγράφεται στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Η οδός πρόσβασης και σε όλο το µήκος της πρόσο−
ψης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να είναι από ασφαλτικό τάπητα
ή τάπητα από σκυρόδεµα.
4. Σε όλα τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. απαιτείται πλήρης ηλεκτροφω−
τισµός της εισόδου −εξόδου, µε τρόπο ώστε να γίνονται
εύκολα αντιληπτοί οι διερχόµενοι πεζοί. Η είσοδος και
η έξοδος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. φέρει πλήρη οριζόντια και κα−
τακόρυφη σήµανση.
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2. Οι επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθµευσης του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι κατάλληλα επιστρωµένες µε ασφαλ−
τοτάπητα ή µε άλλο κατάλληλο υλικό και διαθέτουν
κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των
διερχοµένων οχηµάτων. Η επιφάνεια των διαδρόµων
ελέγχου θα πρέπει να έχουν κλίση το πολύ 1%. Όλες
οι άλλες επιφάνειες κυκλοφορίας και στάθµευσης µπο−
ρούν να έχουν κλίση έως 10%.
3. Η όλη έκταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει κατάλληλη δι−
άταξη εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού που καλύπτει το
γήπεδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο ή την κύρια έκταση αυτού και την
προσπέλαση σε αυτήν, κατά περίπτωση.
4. Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια και κατακόρυφη
σήµανση για την οµαλή και απρόσκοπτη πορεία όλων
των οχηµάτων και των πεζών (πινακίδες αναγγελίας
κινδύνου, ρυθµιστικές, πληροφοριακές, ενδεικτικά βέλη
πορείας κ.λπ.) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.∆.Ε.
5. Στα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή του τµήµατος
αυτού, που απαιτείται και έχει οριστεί κατά περίπτωση
ως κύρια έκταση για την εγκατάσταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
µε τις όµορες ιδιοκτησίες, τοποθετείται περίφραξη. Η
εκάστοτε εγκεκριµένη κυκλοφοριακή σύνδεση επιτρέ−
πεται να µη φέρει περίφραξη, αλλά αν αυτή υπάρχει
πρέπει να µην παρεµποδίζει την ορατότητα. Επιτρέπε−
ται για λόγους κυκλοφοριακής σύνδεσης η µετατόπιση
της όλης διάταξης εισόδου−εξόδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. προς
το εσωτερικό του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή το
εµβαδόν του γηπέδου που αποτέµνεται θεωρείται ότι
δεν αφαιρείται από το εµβαδόν της κυρίας έκτασης
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
6. Η απόσταση της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.
2963/2001 µετράται ακτινικά µεταξύ του περιγράµµατος
του οικοπέδου του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή της κύριας έκτασης αυτού
και του περιγράµµατος των απαγορευµένων κτιρίων
ή των κατά περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (π.χ.
χαρακτηριστικά στοιχεία πρατηρίου υγραερίου, δηλα−
δή κέλυφος δεξαµενής υγραερίου, σηµείο πλήρωσης,
περίβληµα συσκευών διανοµής, αντλίες και συµπιεστής
υγραερίου).
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Άρθρο 4
Γενική ∆ιάταξη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
1. Η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαµορφώνεται κα−
ταλλήλως ώστε:
α) Να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη κίνηση από την
είσοδο µέχρι την έξοδο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των οχηµά−
των. Οπίσθια κίνηση επιτρέπεται µόνο για τους ελιγµούς
στάθµευσης. Ο διάδροµος κυκλοφορίας των οχηµά−
των στα καµπύλα τµήµατά του, από την έναρξη της
διαδικασίας εισόδου των οχηµάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έως
την πλήρη έξοδό τους από αυτό, θα πρέπει να έχει
εξωτερική ακτίνα καµπυλότητας και αντίστοιχα πλάτη
οδοστρώµατος ως εξής:
Ακτίνα καµπυλότητας
(εξωτερική) σε µέτρα
Πλάτος οδοστρώµατος σε µέτρα
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων
Οχηµάτων
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών
Οχηµάτων
6,5 – 12,5 ∆εν επιτρέπεται 3,00 − 5,5
12,5 7,5 – 8,5 4,5 – 5,5
15,0 6,5 – 7,5 4,0 – 4,5
20,0 5,5 – 6,5 3,5 – 4,0
30,0 4,5 – 5,5 3,0 – 3,5
>30,0 3,0 – 4,5 2,5 – 3,0
Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. – ΜΟΤΟ απαιτείται πλάτος διαδρόµου
κυκλοφορίας τουλάχιστον 1,5µ. χωρίς περιορισµό ως
προς την ακτίνα καµπυλότητας.
Για τις ενδιάµεσες ακτίνες καµπυλότητας, τα ελάχι−
στα πλάτη καµπυλότητας προκύπτουν αναλογικά µε
παρεµβολή από τον παραπάνω πίνακα.
Τµήµατα της διαδροµής εισόδου είναι δυνατόν να
συµπίπτουν µε τµήµατα της διαδροµής εξόδου µέχρι
βάθους 20µ. από το όριο του γηπέδου.
Ο µελετητής αποτυπώνει τόσο στο σχέδιο γενικής
διάταξης, όσο και στην κάτοψη του υπόστεγου κτιρίου
δοκιµών σχηµατικά την πορεία όλων των οχηµάτων
από την είσοδο µέχρι την έξοδο από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ήτοι
τα σηµεία εισόδου, στάθµευσης, ελιγµών στάθµευσης,
εισόδου προς έλεγχο, αναµονής και εξόδου.
β) Εκατέρωθεν κάθε διαδρόµου διέλευσης οχήµατος
και θέσεων στάθµευσης ή/και αναµονής διαµορφώνο−
νται διάδροµοι διέλευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον
1µ και ύψους από 0,12µ. έως 0,15µ, ώστε να διευκολύνεται
η αυτόνοµη και ασφαλής µετακίνηση όλων των χρηστών
και προκειµένου για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων, των
χρηστών αµαξιδίων αλλά και λοιπών εµποδιζόµενων
ατόµων. ∆εν απαιτείται η διαµόρφωση διαδρόµων διέ−
λευσης πεζών µεταξύ δύο θέσεων στάθµευσης και από
τη δεξιά πλευρά µίας θέσης στάθµευσης. Τα άκρα των
διαδρόµων διέλευσης πεζών επισηµαίνονται µε έντονο
χρώµα σε αντίθεση µε αυτό των παρακειµένων επι−
φανειών.
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Άρθρο 5
Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Προδιαγραφές
1. Κάθε I.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει απαραιτήτως κτίριο ελέγχων
που θα περιλαµβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό
για τον έλεγχο των οχηµάτων, χώρους αναµονής των
πολιτών, χώρους στάθµευσης των προς έλεγχο οχηµά−
των (τρείς (3) θέσεις ανά διάδροµο / γραµµή τεχνικού
έλεγχου, εκ των οποίων δύο (2) πριν τον έλεγχο και µία
(1) µετά τον έλεγχο), καθώς και χώρο στάθµευσης των
αυτοκινήτων του προσωπικού (ως ελάχιστος αριθµός
θέσεων στάθµευσης προσωπικού καθορίζονται οι 3 θέ−
σεις για µια γραµµή τεχνικού ελέγχου και επιπλέον 1
θέση στάθµευσης για κάθε επιπλέον γραµµή τεχνικού
ελέγχου) οι οποίες µπορεί να ευρίσκονται και στο τυχόν
υπόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων του I.Κ.Τ.Ε.Ο. Οι
κύριες δραστηριότητες του I.Κ.Τ.Ε.Ο. (τεχνικός έλεγχος
και οι χώροι αναµονής πολιτών) αναπτύσσονται υποχρε−
ωτικά σε ισόγειο χώρο. Οι ελάχιστες διαστάσεις των
παραπάνω θέσεων στάθµευσης για τους διαδρόµους
ελέγχου είναι:
α) σύµφωνα µε το π.δ. 326/1991 (για αυτοεξυπηρέτη−
ση). Ειδικότερα, προκειµένου για διαδρόµους ελέγχου
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Ελαφρών Οχηµάτων, η µία εξ αυτών θα είναι
διαστάσεων 10µ. x 2,50µ.
β) 22µ. x 3µ. για διαδρόµους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Βαρέων
Οχηµάτων. Ειδικότερα η µία θέση στάθµευσης από τις
δύο πριν τον έλεγχο µπορεί να είναι 15µ. x 3µ.
γ) 1,25µ. x 2,50µ. για διαδρόµους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. –
ΜΟΤΟ.
Οι ελάχιστες διαστάσεις των θέσεων στάθµευσης του
προσωπικού θα πρέπει να είναι 4,5µ. x 2,25µ.
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2. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος σε όλη τη διαδροµή
από την είσοδο µέχρι την έξοδο και σε όλο το πλάτος
διέλευσης των οχηµάτων είναι 4µ. Ειδικότερα για τα
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων πέραν των θυρών στο εσω−
τερικό του χώρου ελέγχου το ελάχιστο ελεύθερο ύψος
πρέπει να είναι 4,6µ. Οι απαιτήσεις της παραγράφου αυ−
τής δεν ισχύουν προκειµένου για την γραµµή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. –
ΜΟΤΟ, όπου είναι απαιτητό το ελάχιστο κατά ΓΟΚ ύψος
του χώρου κύριας χρήσεως.
Η είσοδος και η έξοδος του κτιρίου ελέγχων καλύ−
πτονται από θύρες (πτυσσόµενες ή ολόσωµες) ή ρολά
ασφαλείας οιασδήποτε µορφής.
Όλες οι πλευρές και καθ’ όλο το µήκος τους µε εξαί−
ρεση τις θύρες και τα τυχόν παράθυρα φέρουν µέχρι
ύψους τουλάχιστον 1,5µ. πλακίδια ή άλλη επικάλυψη που
καθαρίζεται εύκολα.
Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται είτε µε διάταξη απα−
γωγής που προσαρµόζεται στην εξάτµιση του οχήµατος
και ακολουθεί το όχηµα µέχρι την έξοδο από το χώρο
ελέγχου, είτε µε σύστηµα εξαεριστήρων, ο τύπος, ο
αριθµός, το µέγεθος και η ισχύς των οποίων προκύπτει
από µελέτη που θα υποβληθεί προς έγκριση, ώστε να
εξασφαλίζονται 4 εναλλαγές του αέρα του χώρου ελέγ−
χου του ΙΚ.Τ.Ε.Ο./ώρα. Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα
των τοπικών εξαεριστήρων, τουλάχιστον το 50% των
σηµείων απαγωγής θα πρέπει να είναι σε ύψος το πολύ
1 µέτρο από τη στάθµη του δαπέδου, οι δε εξαεριστήρες
θα πρέπει να φέρουν προστατευτικό πλέγµα. Ειδικότερα
για τις γραµµές ελέγχου Βαρέων Οχηµάτων η απαγωγή
καυσαερίων γίνεται υποχρεωτικά µε συνδυασµό και των
δύο µεθόδων.
Το κτίριο ελέγχων διαθέτει επαρκή φωτισµό, τόσο
οροφής όσο και των τυχόν λάκκων κατόπτευσης καθώς
και πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση
των µηχανηµάτων και των τυχόν φορητών συσκευών. Οι
κατασκευαζόµενοι λάκκοι κατόπτευσης φέρουν σχάρα
στο δάπεδο µε ελάχιστο καθαρό ύψος από την επιφά−
νεια της σχάρας ως την επιφάνεια του δαπέδου 1,75µ.,
και σύστηµα απαγωγής καυσαερίων µε αεραγωγούς.
Μεταξύ των λάκκων κατόπτευσης υπάρχει διάδροµος
επικοινωνίας.
Επιτρέπεται σε κατάλληλο και επαρκή χώρο εντός του
κτηρίου ελέγχου, η κατασκευή πρόσθετων λάκκων κα−
τόπτευσης, στους οποίους διενεργείται ο προβλεπόµε−
νος οπτικός έλεγχος σε αυτοκίνητα που παρουσιάζουν
εκτεταµένες ελλείψεις, η τεκµηρίωση των οποίων είναι
χρονοβόρα. Η κατασκευή, οι εν γένει τεχνικές προδια−
γραφές και ο εξοπλισµός τους είναι σύµφωνες µε τα
προβλεπόµενα για τους κύριους λάκκους κατόπτευσης.
Ειδικότερα για τους διαδρόµους ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελα−
φρών Οχηµάτων είναι δυνατόν αντί για λάκκο κατόπτευ−
σης να εγκαθίσταται πρόσθετο ανυψωτικό µηχάνηµα. Ο
έλεγχος του θορύβου των βαρέων οχηµάτων, εφόσον
καθορισθεί τέτοιος, γίνεται σε κατάλληλο χώρο ελάχι−
στων διαστάσεων 25µ. x 9µ., εντός ή εκτός του στεγα−
σµένου χώρου ελέγχων, κατά την κρίση της Υπηρεσίας
που χορηγεί την άδεια.
3. Κατασκευάζεται πλήρες δίκτυο συλλογής και απο−
χέτευσης των λάκκων κατόπτευσης και υδάτων του
δαπέδου του κτιρίου ελέγχων.
4. Οι χώροι εξυπηρέτησης και αναµονής πολιτών, µε
στοιχειώδες αναψυκτήριο, διατάσσονται σε επαφή µε
το κτίριο ελέγχων ή επικοινωνούν µε αυτό µε στεγα−
σµένο διάδροµο ή εντάσσονται µέσα σ’ αυτό, έτσι ώστε
να υπάρχει άµεση πρόσβαση από και προς αυτό. Οι
βοηθητικοί χώροι περιλαµβάνουν απαραιτήτως τα ανα−
λογούντα W.C., χωριστά για το προσωπικό και χωριστά
για τους προσερχόµενους πολίτες Τα W.C. των πολιτών
εκ των οποίων ένα τουλάχιστον διατίθεται για άτοµα
µε ειδικές ανάγκες, εφόσον πρόκειται για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που
ελέγχει Ι.Χ. και φορτηγά έως 3,5 τόνους, τοποθετούνται
στο ισόγειο. Όλα τα W.C. είναι επενδεδυµένα µε πλακί−
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δια στο δάπεδο και στους τοίχους µέχρι ύψους τουλάχι−
στον 2,0µ. Στους βοηθητικούς χώρους περιλαµβάνονται
απαραιτήτως χώρος αποθήκης, χώρος αποδυτηρίων για
το προσωπικό και τυχόν χώροι εγκαταστάσεων θέρµαν−
σης, κλιµατισµού και πυρόσβεσης.

Άρθρο 6
Λοιπές Εγκαταστάσεις
Επιτρέπεται στο οικόπεδο ή στο γήπεδο κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
στο χώρο που εκτείνεται πέραν του περιγράµµατος
που καθορίζεται από τις ελάχιστες διαστάσεις αρτιό−
τητας του οικοπέδου για τη συγκεκριµένη περιοχή και
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 34 και 36 του
ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά, να υφίστανται
και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων µε δραστηριότητα
που δεν εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του
ν. 2963/2001 και δεν δηµιουργεί πρόβληµα, κατά την κρί−
ση της αδειοδοτούσας αρχής, υπό τον όρο τήρησης των
πολεοδοµικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
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Άρθρο 7
Άδεια ίδρυσης
1. Η άδεια ίδρυσης των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από την
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (∆.Α.Χ.Μ.)
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, µέχρι να
συσταθούν και λειτουργήσουν σε όλες τις Περιφέρει−
ες οι αρµόδιες υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωση της
ίδρυσης αρµόδιων υπηρεσιών σε όλες τις Περιφέρειες
του Ελληνικού κράτους, οι άδειες ίδρυσης χορηγούνται
από τους κατά τόπους Γενικούς Γραµµατείς της Περι−
φέρειας, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας
κάθε Περιφέρειας.
2. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόµενο σχετική αίτηση, η οποία συνο−
δεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
στην οποία δηλώνεται η κυριότητα ή κατοχή του γη−
πέδου στην επιφάνεια του οποίου ζητείται η ίδρυση
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
β) Καταστατικό και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα
και στοιχεία προκειµένου για εταιρείες που ιδρύουν
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
γ. (ι) Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα που ιδρύουν
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1 599/1986, ότι
δεν εµπίπτει στις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που µελλοντικά
µεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα ενηµερωθεί
εγγράφως εντός ενός (1) ηµερολογιακού µηνός η ∆ιεύ−
θυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του Υ.ΜΕ.
(ιι) Προκειµένου για Οµόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετε−
ρόρρυθµες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιωρισµένης
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται υπεύ−
θυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον
διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, στην
οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία, οι εν ενεργεία δια−
χειριστές, καθώς και τα µέλη της εταιρείας (φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα) δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως
ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση που µέλη της εταιρεί−
ας είναι νοµικά πρόσωπα, δηλώνεται ότι και τα µέλη
αυτών των νοµικών προσώπων δεν εµπίπτουν στις ως
άνω αναφερόµενες απαγορεύσεις. Επίσης, δηλώνεται
ότι σε περίπτωση που µελλοντικά µεταβληθεί κάτι από
όσα αναγράφονται, θα ενηµερωθεί εγγράφως εντός
ενός (1) ηµερολογιακού µηνός η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας
Χερσαίων Μεταφορών του Υ.ΜΕ.
(ιιι) Προκειµένου για Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) που
ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον Πρόεδρο του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
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της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία, ο
ίδιος, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και
οι µέτοχοι της εταιρείας (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα)
που συµµετείχαν, µε δικαίωµα ψήφου, στην τελευταία
Γενική Συνέλευση η οποία εξέλεξε το παρόν ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της εταιρείας και σε κάθε επόµενη Γενική
Συνέλευση δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις των παρ. 1
και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε
φορά. Σε περίπτωση που µέτοχοι της εταιρείας είναι
νοµικά πρόσωπα, δηλώνεται από τον Πρόεδρο του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
εταιρείας, ότι και τα µέλη–µέτοχοι αυτών των νοµικών
προσώπων δεν εµπίπτουν στις ως άνω αναφερόµενες
απαγορεύσεις. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που
µελλοντικά µεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται, θα
ενηµερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ηµερολογιακού
µηνός η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών
του Υ.ΜΕ.
(ιv) Προκειµένου για Συνεταιρισµούς που ιδρύουν
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλί−
ου, στην οποία δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός, ο ίδιος,
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα µέλη
του Συνεταιρισµού δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001, όπως
ισχύει κάθε φορά. Επίσης, δηλώνεται ότι σε περίπτωση
που µελλοντικά µεταβληθεί κάτι από όσα αναγράφονται,
θα ενηµερωθεί εγγράφως εντός ενός (1) ηµερολογιακού
µηνός η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών
του Υ.ΜΕ.
δ) Τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής µε κατάλ−
ληλη κλίµακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο
και η έκτασή του που απαιτείται για την εν γένει δια−
µόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και η περιµετρική ζώνη
των 100µ. από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή της
τυχόν κύριας έκτασης, κατά περίπτωση που θα καταλά−
βει το ΙΚ.Τ.Ε.Ο. Επίσης αναγράφονται και όλα τα λοιπά
στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 34 του
ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/τ.A΄), όπως ισχύει κάθε φορά. Το
τοπογραφικό διάγραµµα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα
και υπογράφεται από τον κατά νόµο υπεύθυνο µηχανικό
Το ανωτέρω διάγραµµα θεωρείται από την αρµόδια
πολεοδοµική αρχή µόνο όσον αφορά στο επιτρεπτό ή
µη της χρήσεως του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην περιοχή. Αντί της
θεώρησης µπορεί να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από
την ανωτέρω υπηρεσία ότι στην υπόψη θέση δεν απαγο−
ρεύεται από τις κείµενες διατάξεις η ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Εναλλακτικά η άδεια ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται και
µε την υποβολή του τοπογραφικού διαγράµµατος χωρίς
την παραπάνω θεώρηση ή βεβαίωση, αλλά στην περί−
πτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
υποβάλλεται υποχρεωτικά το θεωρηµένο τοπογραφικό
διάγραµµα που συνοδεύει την οικοδοµική άδεια και το
oποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι το ίδιο
µε αυτό που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας
ίδρυσης.
ε) Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπό κλίµακα
1:200 ή 1:100. Στο σχέδιο σηµειώνονται η οικοδοµική
και η ρυµοτοµική γραµµή ή το όριο του γηπέδου κατά
περίπτωση, το κτίριο και η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,
οι χώροι αναµονής και στάθµευσης (πριν και µετά τον
έλεγχο) των ελεγχόµενων οχηµάτων και των οχηµά−
των του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (εισόδου
και εξόδου) των οχηµάτων, ο τρόπος πρόσβασης στο
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (κυκλοφοριακή σύνδεση ή οι διάφορες διατάξεις
«εισόδου−εξόδου») η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση,
τόσο παρά τις εισόδους−εξόδους του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όσο και
µέσα στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή βέλη πορείας
οχηµάτων, πινακίδες απαγορευτικές, αναγγελίας κινδύ−
νου, πληροφοριακές −προειδοποιητικές, τυχόν ηχητική
σήµανση και όποια άλλου είδους σήµανση απαιτείται
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για την ενηµέρωση και καθοδήγηση του κυρίως κοινού,
των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και των οδηγών.
στ) Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε όλα τα µηχανήµατα, όπως αναλυτικά περι−
γράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας και µία ή
δύο χαρακτηριστικές τοµές των παραπάνω κτιρίων, σε
τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να αναφέρεται
το ύψος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου ελέγχων.
ζ) Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των ηλεκτρο−
µηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. διαρθρω−
µένη στα εξής κεφάλαια: Ηλεκτρολογικά (ασθενή ρεύ−
µατα, φωτισµός, τροφοδοσία µηχανηµάτων), ύδρευση,
αποχέτευση (αντλίες ακαθάρτων, εσχάρες και σηπτική/
στεγανή διάταξη), εξαερισµός, που αφορά στο κτίριο
ελέγχων, τους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών, τους βο−
ηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και τον περιβάλλοντα
χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
η) Μελέτη εγκατάστασης αυτοµάτων γραµµών ελέγ−
χου και του λοιπού εξοπλισµού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Η µελέτη
αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα και περιλαµβάνει
όλα τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις που είναι
απαραίτητα για την αυτοµατοποίηση του ελέγχου σύµ−
φωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική
περιγραφή τους και την διαδικασία ελέγχων. Η µελέτη
υπογράφεται από τον κατά νόµο υπεύθυνο ∆ιπλωµατού−
χο Μηχανολόγο−Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο
Μηχανολόγο Μηχανικό.
θ) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρµόδια
για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός
οικισµών ιδρυόµενα επί εθνικών ή επαρχιακών οδών
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ−
θρου 3 της παρούσας.
ι) Παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, όπως καθορίζεται κάθε
φορά από την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών του άρθρου 35 εδάφιο (ζ) του ν. 2963/2001.
3. Σε περίπτωση που από τα υποβαλλόµενα στοιχεία
προκύπτει η ακαταλληλότητα της προτεινόµενης θέ−
σης για ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (δηλαδή ότι δεν πληρούνται
οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 2963/2001.
όπως ισχύει κάθε φορά), ή κώλυµα του προσώπου που
αιτείται την ίδρυση, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται
σχετικά εγγράφως, µε πλήρη αιτιολόγηση.
4. Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών
η αρµόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και
εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται µε
τις διατάξεις της παρούσας, χορηγείται άδεια ίδρυσης
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε τις εγκαταστάσεις του.
5. Η εκδιδόµενη άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται
στον ενδιαφερόµενο, µε πλήρη σειρά εγκεκριµένων σχε−
διαγραµµάτων και κοινοποιείται στην αρµόδια Υπηρεσία
Πολεοδοµίας, στη ∆.Α.Χ.Μ., στην οικεία Περιφέρεια και
στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα.
6. Η άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ισχύει για δύο (2)
χρόνια και µπορεί να παραταθεί, µε αίτηση του ενδια−
φεροµένου, για δύο (2) ακόµη χρόνια.
7. Σε περίπτωση που λήξει το ανωτέρω χρονικό δι−
άστηµα, υποβάλλονται εκ νέου όλα τα ως άνω δικαιο−
λογητικά που αναφέρονται για την εξ αρχής χορήγηση
άδειας ίδρυσης, η οποία χορηγείται µε βάση την ισχύ−
ουσα κατά την νέα κατάθεση νοµοθεσία. Σε περίπτωση
που δεν έχει επέλθει µεταβολή στα τεχνικά στοιχεία
της εγκατάστασης, αντί των απαιτουµένων µελετών,
σχεδιαγραµµάτων και τεχνικών περιγραφών, υποβάλλε−
ται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του υπεύθυνου
µηχανικού περί µη µεταβολής των τεχνικών στοιχείων
της εγκατάστασης.
8. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας ίδρυσης
επιθυµεί την αλλαγή οποιωνδήποτε, από τα υποβληθέ−
ντα κατά το στάδιο χορήγησης της, σχεδίων και λοιπών
στοιχείων, υποβάλλει αίτηση συνοδευόµενη µε τα σχέ−
δια αυτά που απεικονίζουν τις αιτούµενες µεταβολές.

4

Proslipsis.gr
Employ and Education
του ∆.Σ., τότε υποβάλλονται τα αντίστοιχα έγγραφα
από τα οποία προκύπτει η εν λόγω σχέση.
ζ) Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας, η οποία είναι
υποχρεωτική, σε περίπτωση αρχικής έγκρισης κυκλοφο−
ριακής σύνδεσης / εισόδου–εξόδου, για την ορθή εκτέ−
λεση των εργασιών της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής
σύνδεσης / εισόδου–εξόδου.
η) Το αρχικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα
εφαρµόζεται.
θ) Φωτογραφίες έγχρωµες όλων των χώρων και εγκα−
ταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. συνοδευόµενες από κατάλλη−
λες επεξηγήσεις.
2. Η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαιώνει ότι
τα στοιχεία, τα οποία εισέρχονται από το υπό λειτουργία
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο µηχανογραφικό σύστηµά της, πληρούν τις
προδιαγραφές του συστήµατος µηχανογράφησης του
Υπουργείου και στη συνέχεια εφόσον υποβληθεί και το
έγγραφο του φορέα διαπίστευσης σχετικά µε την καταρ−
χήν έγκριση της χορήγησης του Πιστοποιητικού ∆ιαπί−
στευσης, εκδίδεται η άδεια λειτουργίας από τη ∆.Α.Χ.Μ.,
η οποία είναι διάρκειας πέντε (5) ετών. Εντός δέκα (10)
ηµερών από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υποβάλ−
λεται υποχρεωτικά και το Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης.
Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια.
Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον κατά την κρίση της
αρµόδιας αρχής για την έκδοση της άδειας λειτουργίας
κρίνεται απαραίτητο, πριν την έκδοση της άδειας λει−
τουργίας δικαιούται η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργεί−
ου Μεταφορών και Επικοινωνιών να διενεργεί αυτοψία
στο υπό λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., προκειµένου να επιβεβαι−
ωθεί η ορθή εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων των
εγκαταστάσεων στα ακόλουθα σηµεία:
1. Πλάτος εισόδου−εξόδου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
2. Πλάτη και ακτίνες καµπυλότητας των διαδρόµων
κυκλοφορίας των οχηµάτων.
3. Γραµµές ελέγχου (µηχανήµατα–συσκευές).
4. Πλάτη διαδρόµων διακίνησης προσώπων (πολιτών
και υπαλλήλων).
5. Ελεύθερα ύψη.
6. Επικάλυψη οδοστρώµατος.
7. Κλίσεις κεκλιµένων επιφανειών.
8. Σήµανση.
9. Περίφραξη γηπέδου.
10. Θέσεις στάθµευσης (γενικά).
11. Ύπαρξη χώρων αναµονής πολιτών.
Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος άδειας λειτουργί−
ας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. επιθυµεί την αλλαγή των στοιχείων
εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση µε νέα σχέδια. Τα νέα
σχέδια που απεικονίζουν τις επιθυµητές µεταβολές, συ−
νοδεύονται απαραίτητα από τεχνική έκθεση στην οποία
περιγράφονται οι µεταβολές. Μετά τον έλεγχο των σχε−
δίων χορηγείται άδεια µεταβολής των εγκαταστάσεων
στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν περιορισµοί στη
λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το χρόνο των εργασιών.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών χορηγείται νέα
άδεια λειτουργίας η οποία ισχύει για το υπόλοιπο της
πενταετίας µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
9 του παρόντος άρθρου.
3. Η άδεια λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δεν δηµιουργεί
κανένα δικαίωµα σ’ αυτόν, στο όνοµα του οποίου εκδό−
θηκε ή σε τρίτο, ούτε για το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µπορεί δε, εφόσον
διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι
προϋποθέσεις µε τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί
προσωρινά ή οριστικά, µε πλήρως αιτιολογηµένη ειδική
απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
4. Η µεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
είναι επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφό−
σον υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη:
α) Αίτηση του νέου ιδιοκτήτη για έκδοση άδειας λει−
τουργίας στο όνοµά του.
β) Υπεύθυνη δήλωση του παλαιού ιδιοκτήτη ότι µε−
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Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται απαραίτητα από τεχνική
έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούµενες µετα−
βολές. Εφόσον εγκριθεί η αιτηθείσα µεταβολή, η αρχική
άδεια ίδρυσης παραµένει σε ισχύ.
9. Η µεταβίβαση της άδειας ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι
επιτρεπτή. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται εφόσον
υποβληθούν από το νέο ιδιοκτήτη:
α) Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των
προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του
ν. 2963/2001 όπως ισχύει κάθε φορά
β) Η πράξη µεταβίβασης της άδειας ίδρυσης του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
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Άρθρο 8
Άδεια Λειτουργίας
1. Η άδεια λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χορηγείται από
την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης αυ−
τού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της άδειας
ίδρυσης, αίτησης του ενδιαφεροµένου, που συνοδεύεται
από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Οικοδοµική άδεια, θεωρηµένη από την αρµόδια πο−
λεοδοµική αρχή για τη σύνδεση του ακινήτου µε τα δί−
κτυα κοινής ωφέλειας. Εφόσον για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης το τοπογραφικό διάγραµµα της περίπτωσης (δ)
της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας υποβλήθηκε χω−
ρίς θεώρηση ή βεβαίωση, µαζί µε την οικοδοµική άδεια
υποβάλλεται και το θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα
που πρέπει να είναι ίδιο µε αυτό που υποβλήθηκε για
τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης.
β) Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν 1599/1986 αρµοδίου τεχνικού, ότι η κατασκευή του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ειδικότερα οι κτιριακές, οι ηλεκτροµηχανο−
λογικές και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις συµπεριλαµ−
βανοµένης της εγκατάστασης των αυτόµατων γραµµών
και του αναγκαίου εξοπλισµού έγιναν σύµφωνα µε την
οικοδοµική άδεια, τα εγκεκριµένα σχεδιαγράµµατα και
τα λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν
κατά το στάδιο της άδειας ίδρυσης.
γ) Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρµόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά τα οριζόµενα στην υπ’
αριθµ. οικ. 16.085 Φ.700.1/24.3/28.4.2009 (ΦΕΚ 770/τ.Β΄/
2009) κοινή υπουργική απόφαση.
δ) Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986 του αντίστοιχου εγκαταστάτη, ότι η εγκατά−
σταση µηχανογράφησης του υπόψη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. έχει συν−
δεθεί µε το µηχανογραφικό σύστηµα του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
ε) Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ως προς
τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό
Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄)
ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους − µέλους της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α΄ σύµ−
φωνα µε το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτηµα του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να
αναφέρεται η στελέχωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε το αναγκαίο
ελεγκτικό και λοιπό προσωπικό, οι σχετικοί τίτλοι σπου−
δών και οι αριθµοί των πιστοποιητικών που έχουν χορη−
γηθεί από τη ∆.Α.Χ.Μ. στο ελεγκτικό προσωπικό. Στην
ίδια δήλωση αναφέρεται ο αριθµός έγκρισης από τη
∆.Α.Χ.Μ. του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆.Τ.Ε.) που πρό−
κειται να χρησιµοποιηθεί από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Εντός 10 ηµε−
ρών από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας υποβάλλο−
νται υποχρεωτικά τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του
προσωπικού, η ηµεροµηνία έκδοσης των οποίων πρέπει
να είναι προγενέστερη της άδειας λειτουργίας. Σε κάθε
περίπτωση αλλαγής του προσωπικού λειτουργίας θα
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση µε τα αναγκαία στοιχεία
των νέων υπαλλήλων. Αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή ο υπεύθυνος γραµµής είναι συγχρόνως ο
νόµιµος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή για περίπτωση
ανώνυµης εταιρείας, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή µέλος
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ταβιβάζει την άδεια λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στον νέο
ιδιοκτήτη.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη καθώς και
του Υπευθύνου Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ότι δεν έχει
υπάρξει µεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης
και του δηλωθέντος προσωπικού.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη ότι δεν εµπί−
πτει στις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 34
του ν. 2963/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης στο όνοµα του νέου
ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που απαιτείται νέο πιστοποιητικό δια−
πίστευσης, αυτό δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3)
µηνών από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας.
Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η άδεια.
5. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του δικαιώµατος χρη−
σιµοποίησης του ακινήτου:
α) πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, ανα−
στέλλεται η χορήγηση αυτής µέχρι προσκοµίσεως τε−
λεσίδικης εκτελεστής δικαστικής απόφασης που θα
επιλύει τη διαφορά ή υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα
µε τις διατάξεις του όρθρου 8 του ν. 1599/1986 των
αµφισβητούντων το δικαίωµα, περί αναγνώρισης του
σχετικού δικαιώµατος των αιτούντων
β) µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, το αίτηµα
προωθείται µέχρι του τελικού σταδίου (µέχρι τη χορή−
γηση άδειας λειτουργίας) στο όνοµα υπέρ του οποίου
εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης ή του υπ’ αυτού υποδεικνυ−
οµένου.
6. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του δικαιώµατος εκµε−
τάλλευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δεν ανακαλείται η χορηγηθεί−
σα άδεια λειτουργίας µέχρι προσκοµίσεως τελεσίδικης
εκτελεστής δικαστικής απόφασης.
7. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να
ανανεώνει έγκαιρα το Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις πυροσβεστικές δια−
τάξεις, που κάθε φορά ισχύουν.
8. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούται
στην έγκαιρη υποβολή στη ∆.Α.Χ.Μ. του νέου ή του ανα−
νεωµένου πιστοποιητικού διαπίστευσης. Επισηµαίνεται
ότι όταν παρέλθει η προβλεπόµενη χρονική διάρκεια
ισχύος του υπάρχοντος πιστοποιητικού διαπίστευσης
χωρίς την προσκόµιση νέου ή ανανεωµένου, η άδεια
λειτουργίας αυτόµατα ανακαλείται και επαναχορηγείται
µετά την προσκόµιση του νέου ή ανανεωµένου πιστοποι−
ητικού διαπίστευσης από την αρµόδια υπηρεσία για το
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της άδειας λειτουργίας.
9. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να
γνωστοποιεί έγκαιρα στο φορέα διαπίστευσης την
οποιαδήποτε αλλαγή στην οποία προτίθεται να προβεί
στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ο φορέας διαπίστευσης αποφαίνεται αν
η συγκεκριµένη αλλαγή επηρεάζει ή όχι την ισχύουσα
διαπίστευση, εκδίδοντας αντίστοιχη βεβαίωση ή νέο
πιστοποιητικό, το οποίο προσκοµίζει ο ενδιαφερόµε−
νος για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της παρ.
3 του άρθρου αυτού. Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο
φορέας διαπίστευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ανακαλέσει ή αναστείλει το χορηγηθέν πιστοποιητικό
διαπίστευσης πέραν των λοιπών υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτό το γεγονός ανακαλείται αυτοδί−
καια και η άδεια λειτουργίας, η οποία επαναχορηγείται
από την αρµόδια υπηρεσία για το υπόλοιπο της πε−
νταετίας µε την προσκόµιση ισχύοντος πιστοποιητικού
διαπίστευσης.
10. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στη ∆.Α.Χ.Μ.,
στην οικεία Περιφέρεια, καθώς και στην οικεία Αστυνο−
µική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής.
11. Για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης ή
λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες
που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες εµπί−
πτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του
ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/τ.A΄), όπως ισχύει κάθε φορά, στην
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πρώτη µεν περίπτωση (µόνο άδεια ίδρυσης) προωθού−
νται οι σχετικές διαδικασίες µέχρι του τελικού σταδίου
της χορηγήσεως και της άδειας λειτουργίας τους, στη
δεύτερη δε περίπτωση (µε άδεια λειτουργίας) αυτά συ−
νεχίζουν τη λειτουργία τους, ακόµη και εάν απέχουν από
τις µεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση
µικρότερη από την προβλεπόµενη στην παραπάνω δι−
άταξη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο
από ισχύουσες πολεοδοµικές ή άλλες διατάξεις κατά το
χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Η παρούσα διάταξη ισχύει και στην περίπτωση
ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κατά το άρθρο 11
της παρούσας.
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Άρθρο 9
Αναγκαίο Προσωπικό
Το προσωπικό των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. θα αποτελείται κατ’ ελά−
χιστο από:
1. Ένα (1) προϊστάµενο ως υπεύθυνο λειτουργίας του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ο οποίος θα πρέπει να είναι:
α) ∆ιπλωµατούχος µηχανικός ειδικότητας µηχανολό−
γου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου−ηλεκτρολόγου, ηλε−
κτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού−µηχανολόγου, χηµικού,
µέλος T.E.E., ή
β) Πτυχιούχος τεχνολόγος µηχανικός κατεύθυνσης:
µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού,
µηχανικού οχηµάτων,
2. Ένα (1) υπεύθυνο γραµµής ανά λειτουργούσα γραµµή
ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των
αναφερόµενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Εναλλακτικά τη θέση αυτή µπορεί να καταλάβει
απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτήριου
(Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου ή άλλης ισότιµης σχολής, ειδικότητας:
µηχανολόγου, µηχανικού αυτοκινήτων, µηχανών και συ−
στηµάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων,
ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτου, ηλεκτροµη−
χανικών συστηµάτων και αυτοµατισµού αυτοκινήτων ή
απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) − διπλωµατούχος του Οργανισµού Επαγγελµα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ειδικότη−
τας τεχνικού αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή τεχνικού
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή τεχνικού
µηχανοτρονικής, µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία
στον τεχνικό έλεγχο σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
3. Έναν (1) ελεγκτή ανά λειτουργούσα γραµµή ελέγχου,
ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικότητας εκ των αναφε−
ρόµενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να
απαιτείται προϋπηρεσία. Η ύπαρξη του ως άνω ελεγκτή
είναι προαιρετική για τη γραµµή ελέγχου ΜΟΤΟ είτε
αυτή είναι αµιγής (σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.–ΜΟΤΟ) είτε εντεταγµένη
σε ΙΚ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων ή Βαρέων Οχηµάτων.
4. Έναν (1) υπάλληλο µε απολυτήριο λυκείου ή µε άδεια
ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για την Γραµµατεία και το Ταµείο.
5. Έναν (1) υπάλληλο για τη λειτουργία της πύλης του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον αυτή υπάρχει, κάτοχο απολυτηρίου
λυκείου εφόσον δε διενεργείται έλεγχος των καυσαε−
ρίων. Εάν στην πύλη γίνεται και έλεγχος καυσαερίων,
ο ανωτέρω υπάλληλος πρέπει να έχει άδεια ελεγκτή
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
6. Ως λειτουργούσα γραµµή ελέγχου κατά τις ανω−
τέρω παρ. 2 και 3 νοείται η γραµµή στην οποία είναι
εγκατεστηµένα και σε λειτουργία όλα τα µηχανήµατα
και συσκευές που προβλέπονται σε απόφασή µας που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου
37 του ν. 2963/2001.
Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια
ίδρυσης µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να αιτηθεί τη µεί−
ωση των αυτοµάτων γραµµών ελέγχου. Στην περίπτω−
ση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται
στην παρ. 8 του άρθρου 7 της παρούσας. Για το λόγο
αυτό ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλει αίτηση και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. στην οποία δηλώνει
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ποιες εκ των αυτοµάτων γραµµών δεν πρόκειται να λει−
τουργήσουν. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει γίνει η
εγκατάσταση των γραµµών, αποµακρύνονται το φορητά
µηχανήµατα αυτών και οι οθόνες ενδείξεων και σφρα−
γίζεται η αλυσίδα κίνησης των κυλίνδρων του φρενό−
µετρου. Η σφράγιση γίνεται από τους υπαλλήλους που
διενεργούν την αυτοψία πριν τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας, οπότε και διαπιστώνεται η αποµάκρυνση
των µηχανηµάτων που αναφέρονται παραπάνω.
Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λει−
τουργίας µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να αιτηθεί τη
διακοπή της λειτουργίας αυτοµάτου γραµµών ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας
για το υπόλοιπο της πενταετίας, βάσει της διαδικασίας
που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 της πα−
ρούσας. Για το λόγο αυτό. ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
στην οποία δηλώνει τις αυτόµατες γραµµές των οποίων
θα διακοπεί η λειτουργία και µετά από ποια ηµεροµηνία.
Επιπλέον, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται
παραπάνω σχετικά µε την αποµάκρυνση και τη σφρά−
γιση των µηχανηµάτων.
7. Με την επιφύλαξη της επόµενης παρ. 9, η λειτουργία
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε µειωµένο προσωπικό, έναντι του ελάχιστου
προβλεπόµενου δια του παρόντος άρθρου, είναι επιτρε−
πτή για χρονικό διάστηµα δύο µηνών, χωρίς να είναι
απαιτητή η διακοπή της λειτουργίας γραµµής ελέγχου.
Σε κάθε περίπτωση ανά γραµµή ελέγχου πρέπει να
υπάρχει ένας υπεύθυνος γραµµής ή ελεγκτής.
8. Ο προϊστάµενος−υπεύθυνος λειτουργίας του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά την απουσία του αναπληρώνεται από
µηχανικό ή τεχνολόγο µηχανικό υπεύθυνο γραµµής, ο
οποίος ορίζεται προς τούτο.
9. Στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου
λειτουργίας, υποχρεωτικά παρευρίσκεται ο προϊστά−
µενος−υπεύθυνος λειτουργίας του ή ορισµένος ανα−
πληρωτής του.
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παρόντος είναι ανεξάρτητη και δεν απαλλάσσει τους
ενδιαφερόµενους από τη υποχρέωση τους για λήψη
τυχόν άλλων αδειών που απαιτούνται σε εφαρµογή δι−
ατάξεων της γενικότερης ισχύουσας νοµοθεσίας.
Άρθρο 14
Ανάρτηση Αδειών
Σε εµφανές µέρος, εντός των κτιριακών εγκαταστά−
σεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αναρτάται εντός πλαισίου η άδεια
λειτουργίας του. Επιπλέον στο χώρο εξυπηρέτησης
πολιτών αναρτάται αναλυτικός πίνακας µε το τιµολό−
γιο παροχής υπηρεσιών, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης
αναρτώνται τυχόν ειδικές άδειες, όποτε αυτές απαι−
τούνται.

Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι
υπ’ αριθµ. 30861/3651/2007 (ΦΕΚ 895/τ.Β΄),
43221/6038/2008 (ΦΕΚ 1511/τ.Β΄) και 24326/2886/2009
(ΦΕΚ 915/τ.Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία δη−
µοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 1 Ιουλίου 2009
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

Άρθρο 10
Επέκταση Εγκαταστάσεως
Η άδεια για τυχόν επέκταση των εγκαταστάσεων
χορηγείται από την υπηρεσία που χορηγεί, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρούσας, τις άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας.
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Άρθρο 11
Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας
Η ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. χο−
ρηγείται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής που ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 2963/2001 µε την
υποβολή, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν την εκπνοή της
άδειας λειτουργίας, των εξής δικαιολογητικών: α) αίτη−
σης, β) υπεύθυνης δήλωσης αρµόδιων τεχνικών ότι δεν
έχει επέλθει µεταβολή στις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
καθώς και του εγκατεστηµένου µηχανογραφικού συστή−
µατος και γ) υπεύθυνης δήλωσης του υπεύθυνου της
επιχείρησης ότι η στελέχωση της επιχείρησης είναι η
προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 12
Επιθεώρηση Εγκαταστάσεως
Ο έλεγχος των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ασκείται από τη ∆.A.Χ.Μ και
το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών του Υπουργείου Μετα−
φορών και Επικοινωνιών για τη διαπίστωση της καλής
και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας λειτουργίας
τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται κατά
την κρίση των αρµοδίων οργάνων, αλλά πάντως εντός
της διετίας από την προηγούµενη επιθεώρηση.
Άρθρο 13
Απαίτηση λήψης άλλων αδειών
Η έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. Φ50/37492/4559 (2)
Καθορισµός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν
τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3β του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 «Οργά−
νωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των
οχηµάτων – Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/τ.Α΄).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποι−
ήθηκε µε το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
γ) Της υπ’ αριθµ. 6868/931/2009 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Με−
ταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών
και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 178/τ.Β΄).
2. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. που ιδρύονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/
τ.Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, δύνανται να διενεργούν
όλους τους προβλεπόµενους από την κείµενη νοµοθεσία
τεχνικούς ελέγχους, σε όλες τις κατηγορίες οχηµάτων
του Παραρτήµατος Ι της υπ’ αριθµ. Φ2/64580/2288/1999
(ΦΕΚ 1523/τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνι−
κής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως
ισχύει κάθε φορά.

lip

Άρθρο 2
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
η υπ’ αριθµ. 34984/3976/2006 απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισµός ειδών τε−
χνικού ελέγχου που διενεργούν τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.»
(ΦΕΚ 800/τ.Β΄).
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία δη−
µοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
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υπόκειται και ο προϊστάµενος–υπεύθυνος λειτουργίας
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., για τον οποίο ισχύουν οι προϋποθέσεις των
διατάξεων της παρ. 1στ του άρθρου 37, του ν. 2963/2001
και των διατάξεων (β) και (γ) της προηγούµενης παρ. 3
του παρόντος άρθρου.
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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. Φ50/37494/4561 (3)
Πιστοποίηση προσωπικού Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. τεχνικού
ελέγχου Βαρέων Οχηµάτων (Φορτηγών µε µέγιστο
µικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων, συρ−
µών)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργά−
νωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µετα−
φορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και
ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 268/τ.Α΄).
Β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθη−
κε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
Γ) Του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 6868/931/2009 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μετα−
φορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 178/τ.Β΄).
2. Την ανάγκη ειδικής επιµόρφωσης του τεχνικού προ−
σωπικού των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που θα ασχοληθεί µε τον τεχνικό
έλεγχο βαρέων οχηµάτων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 2
1. Η ειδική επιµόρφωση των υποψηφίων ελεγκτών των
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. βαρέων οχηµάτων παρέχεται από Ανώτατα Εκ−
παιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιρύµατα (Τ.Ε.Ι.), Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
που υπάγονται στις διατάξεις υπ’ αριθµ. 115372/11.11.1994
(ΦΕΚ 854/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης. Προς τούτο υπο−
βάλλουν στη ∆.Α.Χ.Μ. του Υ.ΜΕ. σχετική αίτηση συνοδευ−
όµενη από τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη δυνατότη−
τα αυτή και εγκρίνονται από τη ∆.Α.Χ.Μ. του Υ.ΜΕ. για το
σκοπό αυτό. Η ανωτέρω επιµόρφωση µπορεί επίσης να
παρασχεθεί από το Υ.ΜΕ. σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι.
2. Στόχος της ειδικής επιµόρφωσης του ελεγκτικού
προσωπικού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. βαρέων οχηµάτων είναι να
αποκτήσουν οι υποψήφιοι τις αναγκαίες τεχνικές γνώ−
σεις και δεξιότητες, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη
διενέργεια του τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων και να
γνωρίζουν επαρκώς τις σχετικές µε το θέµα νοµοθετι−
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις.
3. Το αναλυτικό πρόγραµµα της ειδικής επιµόρφωσης
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι της απόφασης.
4. Η πρακτική εκπαίδευση της ειδικής επιµόρφωσης θα
διενεργείται σε Κ.Τ.Ε.Ο. που λειτουργεί νόµιµα, ∆ηµόσιο
ή Ιδιωτικό, ή σε ανάλογη εγκατάσταση που διαθέτει
τον απαραίτητο εξοπλισµό για τη διενέργεια τεχνικού
ελέγχου βαρέων οχηµάτων και έχει εγκριθεί από τη
∆.Α.Χ.Μ. για το σκοπό αυτό.
5. Οι φορείς που αναλαµβάνουν τη διενέργεια της
ειδικής επιµόρφωσης της παρ. 1, του παρόντος άρθρου,
µετά την ολοκλήρωση κάθε προγράµµατος εκπαίδευ−
σης, χορηγούν στους ενδιαφερόµενους, κατά περίπτωση
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο της
παρούσας, ατοµικές βεβαιώσεις παρακολούθησης του
ειδικού προγράµµατος επιµόρφωσης.
Εγγράφουν επίσης σε καταστάσεις τα στοιχεία (όνο−
µα, επώνυµο, πατρώνυµο, τίτλο σπουδών, αριθµό αστυ−
νοµικής ταυτότητας, ταχυδροµική διεύθυνση, περίοδο
φοίτησης) των εκπαιδευθέντων. Οι καταστάσεις αυτές
καθώς και επικυρωµένα αντίγραφα των ανωτέρω βε−
βαιώσεων κοινοποιούνται στη ∆.Α.Χ.Μ.
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Άρθρο 1
Πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
βαρέων οχηµάτων
1. Ο τεχνικός έλεγχος βαρέων οχηµάτων στα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
διενεργείται από πιστοποιηµένο ελεγκτικό προσωπικό.
2. Η πιστοποίηση των ελεγκτών των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. γίνεται
από τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών
(∆.Α.Χ.Μ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
(Υ.ΜΕ.)
3. Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό των
I.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέ−
σεις:
α) Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ως ακολούθως:
(α1) διπλωµατούχοι µηχανικοί ειδικότητας: µηχανολό−
γου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου–ηλεκτρολόγου, ηλε−
κτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού−µηχανολόγου, χηµικού,
µέλη Τ.Ε.Ε., ή
(α2) πτυχιούχοι τεχνολόγοι µηχανικοί κατεύθυνσης:
µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού,
µηχανικού οχηµάτων, ή
(α3) απόφοιτοι Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευ−
τηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου ή άλλης ισότιµης σχολής, ει−
δικότητας: µηχανολόγου µηχανικού αυτοκινήτων, µη−
χανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου
αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών συστηµάτων αυτοκινήτου,
ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων και αυτοµατισµού αυ−
τοκινήτων ή απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) – διπλωµατούχοι του Οργανισµού
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.),
ειδικότητων τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων, τεχνικού
ηλεκτρολόγου οχηµάτων, τεχνικού µηχανοτρονικής.
β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
οχήµατος κατηγορίας Γ΄ τουλάχιστον.
γ) Να έχουν παρακολουθήσει τα προγράµµατα ειδικής
επιµόρφωσης όπως αυτά αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και
3 του άρθρου 4 της παρούσας και να υποβάλουν σχετική
βεβαίωση του φορέα που τα διενήργησε.
δ) Εξαιρουµένων των διπλωµατούχων µηχανικών και
των πτυχιούχων τεχνολόγων µηχανικών, να έχουν κριθεί
επιτυχόντες σε γραπτές εξετάσεις, επί της ύλης του
Παραρτήµατος Ι, του άρθρου 5, της παρούσας.
4. Στην ανωτέρω πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού
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Άρθρο 3
1. Εξετάσεις
α) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεώνονται να εξεταστούν
για να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.,
υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις οι οποίες διενερ−
γούνται από το Υ.ΜΕ.
β) Οι εξετάσεις διενεργούνται µετά τη λήξη των προ−
γραµµάτων επιµόρφωσης ή προκειµένου για υποψηφίους
που απορρίφθηκαν ή δε συµµετείχαν σε προηγούµενες
εξετάσεις, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
γ) Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υ.ΜΕ.,
έπειτα από εισήγηση της ∆.Α.Χ.Μ., συγκροτούνται τρι−
µελείς επιτροπές (πρόεδρος συν δύο µέλη) εξετάσε−
ων υποψηφίων για απόκτηση Πιστοποιητικού Ελεγκτή
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. µε τους αναπληρωτές τους, από υπαλλήλους
του Υ.ΜΕ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών
Εφαρµογών, καθώς και οι γραµµατείς αυτών, κλάδου
∆Ε, οιουδήποτε βαθµού. Οι επιτροπές µεριµνούν για τη
σύνταξη των θεµάτων των γραπτών εξετάσεων και τη
διασφάλιση του απορρήτου τους, καθώς και τη βαθµο−
λόγηση των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται
η ηµεροµηνία, η ηµέρα, ο τόπος των εξετάσεων καθώς
και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων.
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δ) ∆ιαδικασία εξετάσεων
(1) Τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων, πρέπει απα−
ραίτητα να περιλαµβάνονται στην ύλη, η οποία αναφέ−
ρεται στο Παράρτηµα Ι, του άρθρου 5 της παρούσας.
∆ίνονται µε τη µορφή ερωτηµατολογίων, µε τριάντα
(30) ερωτήσεις σε κάθε ερωτηµατολόγιο. Για κάθε ερώ−
τηση θα υπάρχουν τρεις (3) απαντήσεις, εκ των οποίων
µόνο η µία θα είναι ορθή.
Η ορθή απάντηση σηµειώνεται από τον υποψήφιο µε
σταυρό (+) ή Χ.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα απαντήσει
σωστά τουλάχιστον στις είκοσι πέντε (25) από τις τρι−
άντα (30) ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου.
Λάθος θεωρούνται:
• Οι αναπάντητες ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να
διαγράφονται.
• Ερωτήσεις στις οποίες σηµειώνονται περισσότερες
από µία απαντήσεις.
• ∆ιαγραµµένες ή σβησµένες µε οποιονδήποτε τρόπο
απαντήσεις.
(2) Οι Επιτροπές υπαλλήλων του Υ.ΜΕ., µετά την ολο−
κλήρωση των γραπτών εξετάσεων, συντάσσουν κατά−
σταση επιτυχόντων − απορριφθέντων, που υπογράφεται
και από τα τρία µέλη τους. Η κατάσταση αυτή µαζί µε
τα βαθµολογηµένα γραπτά υποβάλλεται µε αναφορά
των προέδρων των Επιτροπών στη ∆.Α.Χ.Μ.
(3) Επανεξέταση απορριφθέντων στις εξετάσεις
Οι απορριφθέντες στις γραπτές εξετάσεις έχουν δι−
καίωµα επανεξέτασης σε επόµενες εξετάσεις που θα
διοργανωθούν από το Υ.ΜΕ. Οι απορριπτόµενοι επί τρεις
(3) φορές υποχρεώνονται σε εκ νέου παρακολούθηση
προγράµµατος ειδικής επιµόρφωσης.
2. Έκδοση Πιστοποιητικού Ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Για την πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. εκδίδεται από τη ∆.Α.Χ.Μ. του Υ.ΜΕ. πιστοποι−
ητικό ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος ΙΙ, µε βάση τη βεβαίωση του φορέα διε−
νέργειας της επιµόρφωσης,που χορηγείται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 5, του άρθρου 2, της παρούσας
και κατά περίπτωση τις καταστάσεις επιτυχόντων των
γραπτών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από το Υ.ΜΕ.
3. Ισχύς Πιστοποιητικού Ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ανανέ−
ωσή του.
α) Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει µέχρι την 31.12
του εποµένου έτους από την έκδοσή του. Για πέραν της
ηµεροµηνίας αυτής πρέπει να συνοδεύεται από ισχύ−
ον «∆ελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.». Το δελτίο αυτό έχει διάρκεια ισχύος µέχρι
31.12 του εποµένου έτους και χορηγείται στον ελεγκτή
ύστερα από υποχρεωτική παρακολούθηση συµπληρω−
µατικής επιµόρφωσης διάρκειας 24 ωρών και ανανεώ−
νεται ανά έτος κατά τον ίδιο τρόπο.
β) Η συµπληρωµατική επιµόρφωση πρέπει να καλύπτει:
(1) Τις εξελίξεις στο τοµέα της τεχνολογίας του αυ−
τοκινήτου.
(2) Την επικαιροποιηµένη νοµοθεσία του τεχνικού
ελέγχου.
(3) Την εξατοµικευµένη εκτίµηση αναγκών του ελε−
γκτικού προσωπικού.
Η ύλη της συµπληρωµατικής επιµόρφωσης, για τα
ανωτέρω θεµατικά αντικείµενα αριθµ. (1) και (2), καθο−
ρίζεται έγκαιρα από τη ∆ιεύθυνση Ο.Α.Π. του Υ.ΜΕ. και
για το αριθµ (3) από το φορέα που την παρέχει και
κοινοποιείται στη ∆ΑΧΜ.
γ) Η συµπληρωµατική επιµόρφωση παρέχεται από
τους φορείς του άρθρου 2 της παρούσας ή από δια−
πιστευµένα δηµόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., µε ευθύνη του
τεχνικού τους διευθυντή ως προς το προσωπικό που θα
πραγµατοποιεί την επιµόρφωση, τη χρονική περίοδο, το
χώρο, τις συνθήκες διεξαγωγής και την όλη οργάνωση
της επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτές της επιµόρφωσης θα
είναι διπλωµατούχοι µηχανκοί ή πτυχιούχοι τεχνολόγοι
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µηχανικοί του ιδίου ή άλλου Κ.Τ.Ε.Ο., που έχουν λάβει
ισχύον δελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης από φο−
ρέα της παραγράφου1 του άρθρου 2 της παρούσας.
δ) Τα δελτία συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή
Κ.Τ.Ε.Ο. εκδίδονται από τους φορείς που την παρέχουν
και κοινοποιούνται απαραιτήτως στη ∆.Α.Χ.Μ.
4. Τη γενική εποπτεία της ειδικής και της συµπληρω−
µατικής επιµόρφωσης του προσωπικού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
έχει η ∆.Α.Χ.Μ.
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Άρθρο 4
1. Οι τεχνικοί υπάλληλοι των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οι οποίοι έχουν
επιµορφωθεί σε θέµατα τεχνικού ελέγχου επιβατικών
αυτοκινήτων και φορτηγών µέχρι µέγιστο µικτό βάρος
3,5 τόνων, για να έχουν το δικαίωµα τεχνικού ελέγχου
βαρέων οχηµάτων θα πρέπει να παρακολουθήσουν
τη θεωρητική (36 εκπαιδευτικές ώρες) και πρακτική (6
εκπαιδευτικές ώρες) επιµόρφωση της παρούσας από−
φασης.
2. Οι τεχνικοί υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν επιµορ−
φωθεί για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών αυτοκινήτων
και φορτηγών µέχρι µέγιστο µικτό βάρος 3,5 τόνων,
προκειµένου να έχουν το δικαίωµα τεχνικού ελέγχου
επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών µέχρι µέγιστου µι−
κτού βάρους 3,5 τόνων και βαρέων οχηµάτων θα πρέπει
να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα επιµόρφωσης που
προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 42558/5591/02 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 996/τ.Β΄) και επί πλέον το πρόγραµµα
επιµόρφωσης της παρούσας υπουργικής απόφασης.
3. Οι τεχνικοί υπάλληλοι των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για να έχουν το
δικαίωµα και για ελέγχους φορτηγών και βυτιοφόρων
οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων υλικών και ευπαθών
προϊόντων καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών
ADR σύµφωνα µε το π.δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄) και
την υπ’ αριθµ. 32591/3257/01 (ΦΕΚ 703/τ.Β΄) υπουργική
απόφαση, όπως ισχύει, θα πρέπει να παρακολουθήσουν
συµπληρωµατική επιµόρφωση η οποία παρέχεται από
το Υ.ΜΕ.
Το αναλυτικό πρόγραµµα αυτής της επιµόρφωσης
και ο τρόπος πιστοποίησης των παραπάνω τεχνικών
θα καθοριστεί µε εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα του
Υ.ΜΕ.
Άρθρο 5
Προσαρτώνται στη παρούσα απόφαση τα Παραρτή−
µατα Ι και ΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
(Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ
1. Συστήµατα πέδησης βαρέων οχηµάτων
Η χρήση του πεπ. αέρα για την πέδηση βαρέων οχη−
µάτων.
Σύστηµα αεροϋδραυλικών φρένων, χαµηλής πίεσης
πεπ. αέρα, µε µηχανικό χειρόφρενο.
Σύστηµα αεροϋλδραυλικών φρένων, υψηλής πίεσης,
µε χειρόφρενο πεπ. αέρα και αυτόµατο ρυθµιστή πέ−
δησης.
Συστήµατα πέδησης πεπ. αέρα λεωφορείου, µε αερο−
αναρτήσεις και σύσηµα ΑΒS.
Σύστηµα πέδησης πεπ. αέρα ρυµουλκού φορτηγού µε
αυτόµατο ρυθµιστή πέδησης.
Σύστηµα πέδησης πεπ. αέρα τριαξονικού ρυµουλκού
φορτηγού µε αυτόµατο ρυθµιστή πέδησης και σύστηµα
ΑΒS.
Σύστηµα πέδησης ρυµουλκούµενου ή επικαθήµενου
οχήµατος µε πεπ. αέρα, αυτόµατο ρυθµιστή πέδησης
και σύστηµα ABS.
Ηλεκτρονικό σύστηµα πέδησης µε πεπ. αέρα (EBS).
(Σύνολο 6 ώρες)
2. Σκοπός και τρόπος λειτουργίας εξαρτηµάτων συ−
στηµάτων πέδησης µε πεπ. αέρα.
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Ο αεροσυµπιεστής.
Ο ρυθµιστής πίεσης.
Ο αφυγραντήρας.
Ο διακόπτης πίεσης.
Η προστατευτική βαλβίδα πολλαπλών κυκλωµάτων.
Τα αεροφυλάκια.
Οι βαλβίδες αποστράγγισης υγρασίας.
Η βαλβίδα της πέδης πορείας (ποδόφρενο).
Η βαλβίδα της πέσης στάθµευσης (χειρόφρενο).
Η βαλβίδα ρελέ.
Οι κύλινδροι πέδησης απλής λειτουργίας.
Οι κύλινδροι πέδησης διπλής λειτουργίας µε ελατήριο.
Ο αυτόµαστος ρυθµιστής πέδησης λόγω φορτίου.
Η βαλβίδα ελέγχου του ρυµουλκούµενου οχήµατος.
Οι αγωγοί και οι συνδέσεις ρυµουλκού οχήµατος.
Οι αισθητήρες στροφών του συστήµατος ABS.
Οι βαλβίδες ελέγχου της πίεσης του συστήµατος ABS.
Η κεντρική µονάδα ελέγχου του συστήµατος ABS.
Η βαλβίδα πέδησης του ρυµουλκούµενου οχήµατος.
Το µηχανικό χειρόφρενο του ρυµουλκούµενου οχήµατος.
Η βαλβίδα της πέδης πορείας του συστήµατος EBS.
Η αυτοτελής µονάδα ελέγχου της πίεσης του ρυµουλ−
κουµένου του συστήµατος EBS.
Ο αισθητήρας φορτίου του συστήµατος EBS.
Η αυτοτελής µονάδα ελέγχου της πίεσης ρυµουλκου−
µένου του συστήµατος EBS.
Η ηλεκτρική σύνδεση ρυµουλκού–ρυµουλκουµένου του
συστήµατος EBS.
(Σύνολο 6 ώρες)
3. Σκοπός και τρόπος λειτουργίας των συστηµάτων
ασφαλείας των βαρέων οχηµάτων ABS και TCS.
4. Το φρενόµετρο περιστρεφόµενων κυλίνδρων βα−
ρέων οχηµάτων (τρόπος λειτουργίας και µετρούµενοι
παράµετροι του συστήµατος πέδησης)
5. Πέδες διαρκείας βαρέων οχηµάτων (∆ιάφοροι τύποι
και τρόπος λειτουργίας)
Το µηχανόφρενο.
Ο υδραυλικός επιβραδυντής.
Ο ηλεκτροµαγνητικός επιβραδυντής.
6. Οπτικοί έλεγχοι των συστηµάτων πέδησης βαρέων
οχηµάτων σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 44880 υπουργική
απόφαση όπως αυτή ισχύει.
(Σύνολο 6 ώρες)
(Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ
1. Συστήµατα ανάρτησης µε πεπιεσµένο αέρα.
Η χρήση του πεπ. αέρα στα συστήµατα ανάρτησης
βαρέων οχηµάτων.
Σχεδίαση, τύποι, υλικά κατασκευής, αεροσουστών.
Ηλεκτρονικά ελεγχόµενο σύστηµα αεροανάρτησης.
Αισθητήρες δαπέδου οχηµάτων, ηλεκτροβαλβίδες
διεύθυνσης αέρα, ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου αερο−
ανάρτησης.
Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρονικά ελεγχόµενης ανάρ−
τησης.
2. Βλάβες αεροσουστών.
Επιµήκυνση αεροσουστών λόγω υπερβολικής διαδρο−
µής.
Γήρανση αεροσουστών.
∆ιάβρωση των µεταλλικών πλακών των αεροσου−
στών.
Υπερβολική φθορά της εξωτερικής ελαστικής επιφά−
νειας της αερόσουστας.
Σοβαρή διαρροή πεπιεσµένου αέρα των αεροσου−
στών.
3. Οπτικοί έλεγχοι συστηµάτων ανάρτησης µε πεπι−
εσµένο αέρα
(Σύνολο 4 ώρες)
(Γ) ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΜΑΞΩΜΑ – ΘΑΛΑ−
ΜΟΣ − ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Τύποι φορτηγών.
2. ∆ιαστάσεις και βάρη φορτηγών.
3. Πινακίδες.
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4. Αναγραφή στοιχείων του οχήµατος.
5. Φωτισµός βαρέων οχηµάτων.
6. Αντανακλαστικές πινακίδες.
7. Τρίγωνο, λασπωτήρες, σφήνες αναστολής (τάκοι),
αντιολισθητικές αλυσίδες, πυροσβεστήρες, κιβώτιο πρώ−
των βοηθειών.
8. ∆ιατάξεις ζεύξης ρυµουλκού µε ρυµουλκούµενο,
ρυµουλκού µε επικαθήµενο.
9. Τύποι λεωφορείων.
10. ∆ιαστάσεις και βάρη λεωφορείων.
(Σύνολο 4 ώρες)
(∆) ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Αστικών, Υπεραστικών,
Τουριστικών)
1. Ηλικία οχηµάτων ∆ηµόσιας χρήσης
2. Εξοδοι κινδύνου (θύρες κινδύνου, παράθυρα κινδύ−
νου, καταπακτές).
3. Θύρες επιβατών, Σκαλοπάτια, εσωτερικός και εξω−
τερικός φωτισµός, σύστηµα θέρµανσης, σύστηµα κλι−
µατισµού, πινακίδες, εξωτερικές ενδείξεις, καθίσµατα,
λοιπός εξοπλισµός.
4. Οπτικοί έλεγχοι των λεωφορείων και του εξοπλι−
σµού τους.
(Σύνολο 2 ώρες)
(Ε) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Ταχογράφοι (τρόπος λειτουργίας, φύλλα ταχογρά−
φου, ρυθµίσεις ταχογράφου, έγκριση ταχογράφου).
2. Ηλεκτρονικοί ταχογράφοι, τρόπος λειτουργίας.
3. ΄Ελεγχος ταχογράφου στη συσκευή ελέγχου του
διαδρόµου του Κ.Τ.Ε.Ο.
4. Ζώνες ασφαλείας.
5. ∆ιάταξη περιοριστή ταχύτητας (έγκριση, τρόπος
λειτουργίας).
6. ΄Ελεγχος της διάταξης περιοριστή ταχύτητας στη
συσκευή του διαδρόµου του Κ.Τ.Ε.Ο.
7. Σήµανση (πινακίδες, µέγιστης ταχύτητας, βαρέως
οχήµατος µεγάλου µήκους οχήµατος κ.λπ.)
8. Καθρέπτες, (έλεγχοι σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία).
(Σύνολο 4 ώρες)
(ΣΤ) ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Ρυπαντές πετρελαιοκίνησης.
2. Συστήµατα αντιρρύπανσης πετρελαιοκινητήρων.
3. Καταλυτικός µετατροπέας οξειδωτικού τύπου.
4. Φίλτρα σωµατιδίων.
5. Σύστηµα συνεχούς αναγέννησης του φίλτρου (πα−
γίδες καπνού).
6. Καταλυτικός µετατροπέας Νοχ τύπου συσσωρευτή.
7. Καταλυτικός µετατροπέας επιλεγµένης αναγωγής
(SCR).
8. ΄Ελεγχος καυσαερίων πετρελαιοκίνητων οχηµάτων.
(Σύνολο 4 ώρες)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1. Αναγνώριση ταυτότητας του οχήµατος.
2. Μέτρηση συντελεστή πέδησης οχηµάτων µε αερό−
φρενα και αεροϋδραυλικά φρένα.
3. Οπτικοί έλεγχοι συστήµατος πέδησης µε πεπ.
αέρα.
4. Οπτικοί έλεγχοι συστήµατος ανάρτησης στο λάκκο
επιθεώρησης.
5. Οπτικοί έλεγχοι του συστήµατος διεύθυνσης στο
λάκκο επιθεώρησης.
6. Οπτικοί έλεγχοι, πλαισίου, υπερκατασκευής, θαλά−
µου, εξαρτηµάτων φορτηγών και λεωφορείων.
7. ΄Ελεγχος φώτων στο φωτόµετρο.
8. ΄Ελεγχος εξοπλισµού φορτηγών και λεωφορείων.
9. Ελεγχος ορατότητας.
10. ΄Ελεγχος του καπνού (αιθάλης) µε το νεφελόµετρο.
(Σύνολο 6 ώρες)
Σύνολο ωρών επιµορφωτικού σεµιναρίου βαρέων οχηµάτων
Θεωρητική εκπαίδευση 36 ώρες
Πρακτική εκπαίδευση 6 ώρες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

11

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ−
ΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθµός Πιστοποιητικού
Φορέας Ειδικής Επιµόρφωσης
Επώνυµο
΄Ονοµα
Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης
Ισχύει µέχρι (ηµεροµηνία)
Υπογραφή
Αναθεωρήθηκε µέχρι
Ηµεροµηνία
Υπογραφή
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2009
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
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β) Φορητό ηχόµετρο για τη µέτρηση της στάθµης
θορύβου που εκπέµπεται από την εξάτµιση του ελεγ−
χόµενου οχήµατος.
γ) Φορητό επιβραδυνσιόµετρο για τη µέτρηση του συ−
ντελεστή (λόγου) πέδησης φορτηγών οχηµάτων ειδικής
κατασκευής τα οποία δεν µπορούν να ελεγχθούν στο
φρενόµετρο της γραµµής ελέγχου.
δ) Ανιχνευτή διαρροών υγραερίου (L.P.G.) για την ανί−
χνευση διαρροών υγραερίου από το κύκλωµα τροφο−
δοσίας των οχηµάτων.
4. ΄Ολα τα παραπάνω µηχανήµατα και συσκευές ελέγ−
χου πρέπει να διαθέτουν έγκριση σε ότι αφορά την
ασφαλή λειτουργία τους.
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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. Φ50/37491/4558 (4)
Τεχνικές προδιαγραφές αυτοµάτων γραµµών ελέγχου
Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
Α) Της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 «Οργά−
νωση και λειτουργία των δηµοσίων επιβατικών µετα−
φορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και
ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 268/τ.Α΄).
Β) Του άρθρου 90 του «κώδικα νοµοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
Γ) Του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 6868/931/2009 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μετα−
φορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 178/τ.Β΄).
2. Την ανάγκη Τεχνικού ελέγχου διαφόρων συστηµά−
των των βαρέων οχηµάτων µε τη βοήθεια µηχανηµάτων
ελέγχου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο 2
1. Το φρενόµετρο
α) Το φρενόµετρο της γραµµής ελέγχου αποτελείται
από δύο ζεύγη περιστρεφόµενων κυλίνδρων, ένα ζεύγος
για κάθε τροχό του ιδίου άξονα. Οι κύλινδροι έχουν
ειδική επικάλυψη στην εξωτερική τους επιφάνεια ώστε
να είναι αυξηµένος ο συντελεστής τριβής µεταξύ του
πέλµατος του ελαστικού των τροχών και του κυλίνδρου
ακόµη και στην περίπτωση µέτρησης µε βρεγµένους
τροχούς.
β) Το φρενόµετρο πρέπει να είναι κατάλληλο για τον
έλεγχο βαρέων οχηµάτων των οποίων το σύστηµα πέ−
δησης λειτουργεί είτε µε πεπ. αέρα, είτε µε πεπ. αέρα
και υδραυλικά υγρά (αεροϋδραυλικά φρένα).
γ) Το φρενόµετρο πρέπει να έχει τη δυνατότητα µέ−
τρησης του βάρους κάθε άξονα του ελεγχόµενου οχή−
µατος, ώστε να υπολογίζεται µε ακρίβεια ο συντελεστής
(λόγος) πέδησης του οχήµατος.
δ) Το Φρενόµετρο πρέπει να έχει τη δυνατότητα µέ−
τρησης των πιέσεων του πεπιεσµένου αέρα στους κυ−
λίνδρους πέδησης των τροχών, καθώς και της µεγίστης
πίεσης του κυκλώµατος πέδησης.
ε) Το φρενόµετρο να έχει τη δυνατότητα µέτρησης
φορτηγών οχηµάτων µε κίνηση και στους 4 τρόχους
µονίµου εµπλοκής.
στ) Το φρενόµετρο πρέπει να συνοδεύεται και µε ειδι−
κή συσκευή εξοµοίωσης του φορτίου, ώστε να υπάρχει
δυνατότητα µέτρησης του συντελεστή (λόγου) πέδησης
της πέδης στάθµευσης σε σχέση µε τη µέγιστη επιτρε−
πόµενη µάζα του οχήµατος.
ζ) Το φρενόµετρο πρέπει να µετρά
− Τις δυνάµεις πέδησης της πέδης πορείας (ποδόφρε−
νο) των τροχών όλων των αξόνων του οχήµατος.
− Την επί τοις % διαφορά των δυνάµεων πέδησης των
τροχών του ιδίου άξονα (µονόπλευρο φρενάρισµα).
− Τις δυνάµεις πέδησης της πέδης στάθµευσης (χει−
ρόφρενο).
− Το συντελεστή (λόγο) πέδησης επί τοις % της πέδης
πορείας (ποδόφρενο).
− Το συντελεστή (λόγο) πέδησης επί τοις % της πέδης
στάθµευσης (χειρόφρενο).
− Το συντελεστή (λόγο) πέδησης της πέδης πορείας
(ποδόφρενο) του συνδυασµού οχηµάτων, ρυµουλκό–ρυ−
µουλκούµενο ή επικαθήµενο.
− Το συντελεστή (λόγο) πέδησης της πέδης στάθµευ−
σης (χειρόφρενο) του συνδυασµού οχηµάτων, ρυµουλκό
– ρυµουλκούµενο ή επικαθήµενο.
2. Το συγκλισιόµετρο
α) Το συγκλισιόµετρο της γραµµής ελέγχου αποτελεί−
ται από ειδική πλάκα επί της οποίας διέρχεται µε µικρή
ταχύτητα ένας τροχός του διευθυντήριου άξονα του
οχήµατος και µετρά είτε τη σύγκλιση είτε την απόκλιση
των τροχών του διευθυντήριου άξονα, η οποία αναφέρε−
ται στην πλευρική απόκλιση της πορείας του οχήµατος
σε µέτρα ανά χιλιόµετρο ευθύγραµµης πορείας.
β) Η µέγιστη ένδειξη απόκλισης της πορείας θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον ± 15m/km.
3. Το νεφελόµετρο
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Άρθρο 1
1. Κάθε γραµµή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχηµάτων,
όπου ως γραµµή νοείται µία ενότητα µηχανηµάτων και
συσκευών ελέγχου, θα µπορεί να ελέγχει φορτηγά οχη−
µάτα µε µέγιστο µικτό βάρος µεγαλύτερο των 3,5 τόνων,
λεωφορεία και συρµούς αποτελούµενους από ρυµουλκό
και ρυµουλκούµενο όχηµα, ή ρυµουλκό και επικαθήµενο
όχηµα, περιλαµβάνει τα παρακάτω βασικά µηχανήµατα
και συσκευές.
α) Φρενόµετρο περιστρεφόµενων κυλίνδρων για τη
µέτρηση των δυνάµεων πέδησης και του συντελεστή
(λόγου) πέδησης, συστηµάτων πέδησης βαρέων οχηµά−
των που λειτουργούν είτε αποκλειστικά µε πεπιεσµέ−
νο αέρα είτε µε µικτό σύστηµα πεπιεσµένου αέρα και
υδραυλικών υγρών.
β) Συγκλισιόµετρο για τη µέτρηση της σύγκλισης ή
της απόκλισης των τροχών ενός άξονα του ελεγχοµέ−
νου οχήµατος.
γ) Νεφελόµετρο για τη µέτρηση της αιθάλης (καπνού)
στα καυσαέρια του ελεγχόµενου οχήµατος.
δ) Φωτόµετρο για τη µέτρηση των φώτων πορείας και
διασταύρωσης του ελεγχόµενου οχήµατος.
ε) Συσκευή ελέγχου της σωστής λειτουργίας του τα−
χυµέτρου και του ταχογράφου του ελεγχόµενου οχή−
µατος.
στ) Τζογόµετρο, για τον έλεγχο των ανεπίτρεπτων
ανοχών (τζόγων) των συστηµάτων ανάρτησης και δι−
εύθυνσης του ελεγχόµενου οχήµατος.
ζ) Ανυψωτήρα στο λάκκο επιθεώρησης για την πραγµα−
τοποίηση διαφόρων οπτικών ελέγχων των συστηµάτων
διεύθυνσης και ανάρτησης του ελεγχοµένου οχήµατος.
2. Η γραµµή του τεχνικού ελέγχου βαρέων οχηµάτων
εξασφαλίζει την αυτόµατη µέτρηση και εκτύπωση των
αποτελεσµάτων ελέγχου.
3. Επί πλέον των µηχανηµάτων της παρ. 1 που απο−
τελούν την αυτόµατη γραµµή τεχνικού ελέγχου, κάθε
ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. βαρέων οχηµάτων θα πρέπει να δι−
αθέτει και ένα τουλάχιστον τεµάχιο των παρακάτω
συσκευών.
α) Αναλυτή καυσαερίων για τη µέτρηση των ρυπαντών
που ανιχνεύονται στα καυσαέρια βενζινοκίνητων ή / και
υγραεριοκίνητων οχηµάτων.
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α) Το νεφελόµετρο της γραµµής πρέπει να µετρά την
θολερότητα των καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων
οχηµάτων που προέρχεται από τον περιεχόµενο καπνό
µε βάση την αρχή της φωτοµετρικής απορρόφησης και
µε δειγµατοληψία µερικής ροής καυσαερίων.
β) Η συσκευή πρέπει να διαθέτει δύο κλίµακες µε−
τρήσεων. Μία για την µέτρηση του συντελεστή απορ−
ρόφησης «Κ» και µια για την επί τοις % µέτρηση της
θολερότητας των καυσαερίων από 0% µέχρι 100%.
γ) Η συσκευή πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένο ή ανε−
ξάρτητο στροφόµετρο για την µέτρηση των στροφών
του πετρελαιοκινητήρα, καθώς και θερµόµετρο για την
µέτρηση της θερµοκρασίας του πετρελαιοκινητήρα.
4. Το φωτόµετρο
α) Το φωτόµετρο της γραµµής αποτελείται από την
κυρίως συσκευή ελέγχου των φώτων διασταύρωσης
και πορείας του αυτοκινήτου και κατάλληλη βάση της
συσκευής η οποία θα έχει τη δυνατότητα µετακίνησης
µε τη βοήθεια τροχών.
β) Το φωτόµετρο πρέπει να ελέγχει τη φωτεινή δέσµη
των φώτων διασταύρωσης και πορείας του ελεγχοµένου
αυτοκινήτου εφόσον προηγουµένως η κυρίως συσκευή
συγκέντρωσης της δέσµης φώτων κεντράρεται και ευ−
θυγραµµίζεται µε τους φανούς πορείας−διασταύρωσης
του αυτοκινήτου.
γ) Το φωτόµετρο µετρά ξεχωριστά για τους αριστε−
ρούς και δεξιούς φανούς την απόκλιση δεξιά − αριστερά −
άνω − κάτω, και την ένταση των φωτεινών δεσµών των
φώτων πορείας και διασταύρωσης. Οι αποκλίσεις των
δεσµών µπορεί να αναφέρονται µε λέξεις ή επί τοις %
απόκλιση για δέσµες µήκους 10 µέτρων και η ένταση της
δέσµης θα αναφέρεται σε LUX ή σε CD (candela)
5. Συσκευή ελέγχου του ταχυµέτρου και του ταχο−
γράφου.
α) Η συσκευή ελέγχου της σωστής λειτουργίας του
ταχυµέτρου του ταχογράφου αποτελείται από δύο ζεύ−
γη περιστρεφόµενων κυλίνδρων, ένα ζεύγος για κάθε
τροχό του κινητήριου άξονα του οχήµατος.
β) Η συσκευή θα πρέπει να συγκρίνει την ένδειξη του τα−
χυµέτρου µε την πραγµατική ταχύτητα του οχήµατος και
να υπολογίζει την επί τοις % διαφορά των ταχυτήτων.
γ) Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται µε τους εγκε−
κριµένους µηχανικούς και ηλεκτρονικούς ταχογράφους
των οχηµάτων και να ελέγχει τη σωστή λειτουργία τους
καθώς και τη λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας του
ελεγχόµενου οχήµατος.
6. Το Τζογόµετρο
α) Το τζογόµετρο της γραµµής είναι υδραυλικού τύπου
και πρέπει να είναι εγκατεστηµένο αριστερά – δεξιά του
λάκκου επιθεώρησης των οχηµάτων.
β) Το τζογόµετρο διαθέτει ένα ζεύγος πλακών που
παλινδροµούν και στις οποίες επικάθονται οι τροχοί
των αξόνων διαδοχικά. Με τη βοήθεια κατάλληλου χει−
ριστηρίου φωτίζονται τοπικά τα ελεγχόµενα σηµεία
για υπερβολικές ανοχές του οχήµατος και δίνονται οι
εντολές παλινδρόµησης των πλακών του τζογοµέτρου,
για να διευκολύνονται οι οπτικοί έλεγχοι του οχήµατος
που πραγµατοποιούνται από τον ελεγκτή του Κ.Τ.Ε.Ο.
7. Αναλυτής καυσαερίων
α) Ο αναλυτής καυσαερίων της γραµµής πρέπει να
µετρά:
− ∆ιοξείδιο του άνθρακα CO2.
− Υδρογονάνθρακες HC.
− Μονοξείδιο του άνθρακα CO.
− Οξυγόνο Ο2.
− Συντελεστή «λ».
− Μονοξείδιο του άνθρακα διορθωµένο CO cor.
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− Στροφές του κινητήρα RPM.
− Θερµοκρασία του κινητήρα οC.
β) Η µέθοδος µέτρησης για τα αέρια CO2, CO, HC να
στηρίζεται στην αρχή απορρόφησης στην υπέρυθρη
ακτινοβολία χωρίς διασπορά NDIR και για το Ο2 στην
αρχή του ηλεκτροχηµικού γαλβανικού στοιχείου.
γ) Η βαθµονόµηση (καλιµπράρισµα) πρέπει να γίνεται
ηλεκτρικά κατά τη διάρκεια των µετρήσεων και κατά
διαστήµατα µε πρότυπο αέριο για τα αέρια CO, HC,
CO2.
δ) Οι συσκευές πρέπει να έχουν ενσωµατωµένο ή να
συνοδεύονται από σύστηµα EURO OBD, για τον έλεγχο
των παραµέτρων λειτουργίας των διαφόρων συστηµάτων
του οχήµατος που ελέγχονται από το σύστηµα αυτό.
ε) Οι συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση τύπου για
ακρίβεια κλάσεως Ι (OIML I) που θα αποδεικνύεται µε
πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα της Ε.Ε.
8. Ηχόµετρο
α) Το ηχόµετρο θα πρέπει να καλύπτει τις προδια−
γραφές IEC 61672/2002, EΛOT EN 61672/2003
β) To ηχόµετρο µετρά το προκαλούµενο θόρυβο των
βαρέων οχηµάτων σύµφωνα µε την «εν στάσει» µέθοδο
σε db (A).
Το ηχόµετρο πρέπει να έχει σταθµικό κύκλωµα Α, να
διαθέτει γρήγορη δυναµική απόκριση και να µπορεί να
µετρά ηχητικές στάθµες από 40 έως 130 db (A).
γ) Το ηχόµετρο να έχει ενσωµατωµένη µνήµη για την
αποθήκευση της µέγιστης τιµής των µετρήσεων, καθώς
και σειριακή έξοδο ή άλλη ισοδύναµη διάταξη για τη
σύνδεσή του µε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
9. Επιβραδυνσιόµετρο
Το επιβραδυνσιόµετρο είναι φορητή συσκευή η οποία
µετρά σε δοκιµή του ελεγχόµενου οχήµατος στο δρό−
µο την επιβράδυνση που επιτυγχάνει η πέδη πορείας
(ποδόφρενο) µε µία σχετική µικρή ταχύτητα του οχή−
µατος (π.χ. 30 km/h) µέχρι την πλήρη ακινητοποίηση
του οχήµατος. Η µέγιστη επιτυγχανόµενη επιβράδυνση
διαιρούµενη µε την επιτάχυνση βαρύτητας 9,81 m/sec2
µας δίνει το συνολικό συντελεστή (λόγο) πέδησης του
ελεγχοµένου οχήµατος που απαιτείται από τη Νοµοθε−
σία για τον έλεγχο της απόδοσης της πέδης πορείας
του οχήµατος.
10. Ο ανυψωτήρας του λάκκου επιθεώρησης θα πρέ−
πει να έχει τη δυνατότητα να µετακινείται κατά µήκος
του λάκκου, να είναι υδραυλικός ή πνευµατικός και να
µπορεί να ανυψώνει σε µικρό ύψος οποιονδήποτε άξο−
να του ελεγχόµενου οχήµατος, και να έχει ανυψωτική
ικανότητα τουλάχιστον 13 τόνους ανά άξονα.
11. Ο αισθητήρας διαρροών υγραερίου (L.P.G.) είναι
φορητή συσκευή η οποία ανιχνεύει διαρροές υγραερίου
όταν βρίσκεται πλησίον των εξαρτηµάτων του συστή−
µατος τροφοδοσίας υγραεριοκίνητων οχηµάτων.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
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