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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ.93543/4756
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής
απόφασης ΦΑ 1/59683/3936/2015 (Β΄2733) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού
εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η
χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση
αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 1108/1980 (ΦΕΚ Α’ 304) «Περί
άρσεως της απαγορεύσεως κυκλοφορίας κατηγοριών
τινών πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, παροχής δυνατότητος υγραεριοκινήσεως επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ.
περιοχών τινων της χώρας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
γ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
δ) Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ε) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Της υπουργικής απόφασης οικ.268/2017 (Β΄ 1911)
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο
Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».

Αρ. Φύλλου 4856

ζ) Της αριθμ. οικ. 4402/88/2017 (Β΄ 127) απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού
Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη».
η) Της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825/2017
(Β΄ 2915) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα
παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική
και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/
ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής».
2. Την ανάγκη
α) Να προβλεφθούν οι όροι και προϋποθέσεις για την
εκ των υστέρων τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
β) Αναμόρφωσης της διαδικασίας διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους ως καύσιμο το υγραέριο (LPG).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπουργική απόφαση ΦΑ1/59683/3936/2015 (Β΄2733)
τροποποιείται ως εξής:
1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η παρούσα απόφαση ισχύει για συστήματα μετασκευής, που προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα κατηγοριών Μ και Ν, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική
απόφαση 29949/1841/2009 (B’2112), λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL ή AT όπως ορίζονται
στην κοινή υπουργική απόφαση Γ5/22039/2825/2017
(Β΄ 2915) (ADR) και τα οποία μετατρέπονται είτε σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) είτε σε οχήματα διπλού
καυσίμου (dual-fuel), με χρήση υγραερίου (LPG).»
2. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
2.1 Η υποπερίπτωση 1.3.2. της περίπτωσης 1.3 της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.3.2. Ο κατάλογος ανανεώνεται μόνο σε περίπτωση
ένταξης ή διαγραφής από αυτόν εξουσιοδοτημένων τεχνιτών ή/και συνεργείων.»
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2.2. Μετά την υποπερίπτωση 1.3.2 της περίπτωσης
1.3 της παραγράφου 1 προστίθεται νέα υποπερίπτωση
1.3.3, ως εξής:
«1.3.3. Η εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου (LPG)
σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL
ή AT γίνεται από τεχνίτες αερίων καυσίμων, του ανωτέρω καταλόγου 1.3.1, εφόσον αυτοί έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα και έχουν επιτύχει σε
εξετάσεις σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων,
καθώς και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια τέτοιων
μεταφορών.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας έξι (6) ωρών
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους, από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, φορείς κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της κοινή
υπουργική απόφαση οικ/Γ4/29797/3376 (ΦΕΚ 1137/
Β΄/2016), ή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη συνδρομή των φορέων αυτών. Οι εξετάσεις
διενεργούνται από φορέα εξέτασης εξουσιοδοτημένο
σύμφωνα με το άρθρο 5 της προαναφερόμενης κοινής
υπουργικής απόφασης.
Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών αποστέλλεται από τον φορέα εξέτασης
κατάλογος των τεχνιτών που πέτυχαν στις εξετάσεις, ο
οποίος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Ο
εν λόγω κατάλογος ανανεώνεται μόνο σε περίπτωση ένταξης ή διαγραφής από αυτόν εξουσιοδοτημένων τεχνιτών.»
3. Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 11, ως εξής:
«11. Όσον αφορά στην τοποθέτηση συστήματος υγραερίου σε οχήματα FL μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων λαμβάνονται επιπρόσθετα υπόψη οι διατάξεις
των υποτμημάτων 1.1.3.2, 9.2.4.3 και 9.2.4.4 του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α Γ5/22039/2825/2017 (Β΄ 2915) (ADR).
Όσον αφορά στην τοποθέτηση συστήματος υγραερίου
σε οχήματα AT μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
λαμβάνονται επιπρόσθετα υπόψη οι διατάξεις των υποτμημάτων 1.1.3.2 και 9.2.2 του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α
Γ5/22039/2825/2017 (Β΄ 2915) (ADR).»
4. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
4.1 Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Ο ειδικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής διεξάγεται εκ νέου στην περίπτωση αντικατάστασης ενός
εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του συστήματος,
δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή/ ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της ηλεκτρονικής
μονάδας ελέγχου. Για την περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας
κυκλοφορίας. Ειδικότερα για τα οχήματα μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων FL και AT, ο έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους ελεγκτές, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της κοινής υπουργικής
απόφασης οικ./Γ4/29797/3376/2016 (Β΄ 1337).»
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4.2 Η υποπερίπτωση β της περίπτωσης 2.1 της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Υπεύθυνη δήλωση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού, σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Φωτοαντίγραφο της παραπάνω
υπεύθυνης δήλωσης σφραγισμένο από το ΚΤΕΟ που
διενήργησε τον ειδικό έλεγχο, χορηγείται στον κάτοχο
του οχήματος.
Στην περίπτωση που η διασκευή αφορά σε όχημα FL
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, στο κείμενο της
εν λόγω δήλωσης προστίθεται η φράση «Για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης ελήφθησαν
υπόψη οι διατάξεις των υποτμημάτων 1.1.3.2 και 9.2.4.3
του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α Γ5/22039/2825/2017 (Β΄
2915) (ADR)»
Στην περίπτωση που η διασκευή αφορά σε όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων AT, στο κείμενο της
εν λόγω δήλωσης προστίθεται η φράση «Για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης ελήφθησαν
υπόψη οι διατάξεις των υποτμημάτων 1.1.3.2 και 9.2.2
του Παραρτήματος Ι της κοινής υπουργικής απόφασης
Γ5/22039/2825/2017 (Β΄ 2915) (ADR).»
Τέλος επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας
της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης
της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για
την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε
περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση,
δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος.»
4.3 Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2.2 της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«- Ο ειδικός έλεγχος δε διενεργείται στο ΚΤΕΟ και στην
περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των
υποπεριπτώσεων 1.3.1 ή 1.3.3 της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 της παρούσης, κατά περίπτωση.»
4.4 Στο τέλος της περίπτωσης 3.3 της παραγράφου 3
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που η διασκευή αφορά σε οχήματα
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL ή AT διενεργείται επιπροσθέτως έλεγχος πλήρωσης των απαιτήσεων
της παραγράφου 11 του άρθρου 5 της παρούσης, κατά
περίπτωση.»
4.5 Στο τέλος της περίπτωσης 4.2 της παραγράφου 4
προστίθεται υποπερίπτωση στ. ως εξής: «στ. Ειδικότερα
για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL
ή AT για τα οποία διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’
αριθμ. 44800/123/1985 υπουργικής απόφασης (Β΄781)
ή παρατηρήσεων (αποκλίσεων) στα σημεία ελέγχου των
ανωτέρω εδαφίων 3.1, 3.2 και 3.3 του ειδικού ελέγχου της
διασκευής ακυρώνεται επίσης το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR.»
5. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ε της περίπτωσης 5.2
της παραγράφου 5 του άρθρου 7 προστίθεται υποπερίπτωση στ. ως εξής:
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«στ. Ειδικότερα για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων FL ή AT για τα οποία διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις που αφορούν τα σημεία
ελέγχου της υπ’ αριθμ. 44800/123/1985 υπουργικής
απόφασης (Β΄781) ή παρατηρήσεων (αποκλίσεων) στα
σημεία ελέγχου της ανωτέρω 4 παραγράφου του ειδικού
ελέγχου της διασκευής, ακυρώνεται επίσης το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR.»
6. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος
υγραεριοκίνητων οχημάτων
1. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος που
χρησιμοποιεί υγραέριο (LPG) ως καύσιμο, το ΚΤΕΟ που
διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσει από την
αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός
τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής, φωτοαντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 1 της
παρούσας.
Στην περίπτωση που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν
είναι εφικτή η εν θέματι υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
Αν η ανωτέρω αρχική υπεύθυνη δήλωση δεν είναι εφικτό να ανευρεθεί υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο η
υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 3 της παρούσας,
η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του
υπευθύνου τεχνικού πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο.
2.Κατά τον σύμφωνα με τα ανωτέρω τεχνικό έλεγχο του οχήματος, πέραν των προβλεπομένων από τις
ισχύουσες διατάξεις ελέγχων για την έκδοση Δελτίου
Τεχνικού Ελέγχου:
2.1 Διενεργείται ταυτοποίηση των εξαρτημάτων που
περιγράφονται στην ανωτέρω κατά περίπτωση υπεύθυνη δήλωση, με αυτά που βρίσκονται επί του οχήματος,
καθώς επίσης και έλεγχος σήμανσης αυτών σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα 4 της παρούσης.
2.2 Διενεργούνται οι ακόλουθοι οπτικοί έλεγχοι σε όσα
εξαρτήματα είναι άμεσα ή έμμεσα (με χρήση κατόπτρου)
οπτικά προσπελάσιμα, χωρίς τη χρήση εργαλείων για
την αποσυναρμολόγηση ή την αφαίρεση μέρους του
οχήματος, για:
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α. τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται
στην παρ.2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
β. τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στις
περιπτώσεις 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 και
2.12 της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
γ. τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στις
περιπτώσεις 3.1, 3.2, 3.3, και 3.4 της παρ. 3 του άρθρου
4 της παρούσας απόφασης.
δ. τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 έως και 6, του άρθρου 5 της παρούσας
απόφασης.
2.3 Ελέγχεται η ύπαρξη, επί των οχημάτων κατηγορίας
Μ2 και Μ3, των αναγνωριστικών πινακίδων σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρ. 10 του άρθρου 5 της παρούσας
απόφασης.
2.4 Λαμβάνει χώρα έλεγχος των απαιτήσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 5 της παρούσης στην περίπτωση
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL και AT.
2.5 Ελέγχεται η τοποθέτηση επί του αμαξώματος, της
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς της Οικονομικής
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την ευρώπη σήμανσης R67 σειρά τροποποιήσεων 01, στην περίπτωση
που το σύστημα υγραεριοκίνησης είναι τοποθετημένο
εκ κατασκευής στο όχημα και R115 στην περίπτωση της
μετασκευής.
Επιπροσθέτως για τα οχήματα που φέρουν εκ μετασκευής σύστημα υγραεριοκίνησης με τον κανονισμό
R115 ελέγχεται επιπροσθέτως και η ύπαρξη του εγχειριδίου συντήρησης τελικού χρήστη.
2.6 Εξετάζεται αν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί λόγω παρόδου δεκαετίας προ του χρόνου του επόμενου τεχνικού ελέγχου. Σε τέτοια περίπτωση σημειώνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ως χρόνος επόμενου
ελέγχου, η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αυτή.
3. Ο πίνακας «Σημείων προς έλεγχο και διαβάθμισης των
ελλείψεων» της υπουργικής απόφασης 44800/123/1985
(Β΄ 781), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
3.1 Στο κεφάλαιο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, στο σημείο ελέγχου «1300:
Επισκευές - αντικαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται
ενημέρωση της αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας», οι κωδικοί 1309 και 1312 έχουν ως εξής:

ǻ.Ǽ
ȅȤȒȝĮĲĮ
ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ
ȣȖȡĮȑȡȚȠ
(LPG)
ȦȢ
țĮȪıȚȝȠ


ȅȤȒȝĮĲĮ įȪȠ țĮȣıȓȝȦȞ (bi-fuel) Ȓ ȠȤȒȝĮĲĮ įȚʌȜȠȪ țĮȣıȓȝȠȣ
(dual-fuel): Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȣȖȡĮİȡȚȠțȓȞȘıȘȢ įİȞ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ȑȖțȡȚıȘ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ (ĲȠ ȣȖȡĮȑȡȚȠ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ
țĮȪıȚȝȠ ıĲȘȞ ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ)
 ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȣȖȡĮȑȡȚȠ (LPG) ȦȢ țĮȪıȚȝȠ 
ȅȤȒȝĮĲĮ įȪȠ țĮȣıȓȝȦȞ (bi-fuel) Ȓ ȠȤȒȝĮĲĮ įȚʌȜȠȪ țĮȣıȓȝȠȣ
(dual-fuel): ǹʌİȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȣȖȡĮİȡȚȠțȓȞȘıȘȢ ȤȦȡȓȢ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȘȢ
ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ

Ȉ.Ǽ

Ǽ.Ǽ


Ƹ

Ƹ
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3.2 ȈĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ: «12000 ȀǿȃǾȉǾȇǹȈ –ȈȊȈȉǾȂǹ ȂǼȉǹǻȅȈǾȈ ȀǿȃǾȈǾȈ-ȉȇȅĭȅǻȅȈǿǹǼȄǹȉȂǿȈǾ» Ș ȣʌȠțĮĲȘȖȠȡȓĮ ȝİ țȦįȚțȩ ĮȡȚșȝȩ «12400 ǹȣĲȠțȓȞȘĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ
ȣȖȡĮȑȡȚȠ (LPG) ȦȢ țĮȪıȚȝȠ» ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
ǻ.Ǽ
Ȉ.Ǽ
Ǽ.Ǽ
12400
ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȣȖȡĮȑȡȚȠ (LPG) ȦȢ țĮȪıȚȝȠ ȅȤȒȝĮĲĮ įȪȠ țĮȣıȓȝȦȞ (bi-fuel) Ȓ ȠȤȒȝĮĲĮ įȚʌȜȠȪ țĮȣıȓȝȠȣ
(dual-fuel)
12401
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȟİȪȡİıȘȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ)
ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ȁİȓʌİȚ Ȓ
įİȞ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ Ȓ ȑȤİȚ
ȜȒȟİȚ Ș ȚıȤȪȢ ĲȘȢ
12401.1
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȟİȪȡİıȘȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ)
ȋ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ȁİȓʌİȚ
12401.2
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȟİȪȡİıȘȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ)
ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ǲȤİȚ ȜȒȟİȚ
ȋ
Ș ȚıȤȪȢ ĲȘȢ
12401.3
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȟİȪȡİıȘȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ)
ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ:ȂȘ
ȋ
ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
12402
Ǿ įİȟĮȝİȞȒ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ įİȞ
ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ
12402.1
Ǿ įİȟĮȝİȞȒ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȘȞ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȋ
ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȠȣ ȒȜİȖȟİ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
12402.2
ǼȟĮȡĲȒȝĮĲĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ įİȞ ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȝİ ĲȘȞ ȣʌİȪșȣȞȘ
ȋ
įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȠȣ ȒȜİȖȟİ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
12403
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȆĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȞȠȝȠșİĲȘȝȑȞȠȣ ȠȡȓȠȣ ȘȜȚțȓĮȢ
ȋ
12404
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ĲȘ įİȟĮȝİȞȒ, ĲȚȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ
țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
12404.1
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ĲȘ įİȟĮȝİȞȒ
ȋ
12404.2
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ
ȋ
12404.3
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ȋ
12405
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȁĮȞșĮıȝȑȞȘ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ
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ıĲȠ ĮȝȐȟȦȝĮ Ȓ ȜȐșȠȢ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ
12405.1
12405.2
12405.3
12405.4

12405.5

12405.6

12405.7

12405.8

12406
12406.1
12406.2
12407
12407.1
12407.2
12408

12408.1
12408.2
12408.3
12409
12409.1
12409.2
12409.3
12410
12410.1
12410.2
12411

12411.1
12411.2

ǻİȟĮȝİȞȒ: ȁĮȞșĮıȝȑȞȘ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıĲȠ ĮȝȐȟȦȝĮ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıĲȠ ĮȝȐȟȦȝĮ
ǻİȟĮȝİȞȒ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ ʌȓıȦ Įʌȩ țȐșȚıȝĮ: ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
įȚȐțİȞȠ 100mm țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ İȓȞĮȚ ĳșĮȡȝȑȞȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
(ĲıȩȤĮ, įȑȡȝĮ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩ) ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ țĮȚ ĲȦȞ
İȚįȚțȫȞ ȚȝȐȞĲȦȞ ĲȘȢ, ȩʌȠȣ ĮȣĲȠȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ȀȣȜȚȞįȡȚțȒ įİȟĮȝİȞȒ țĮȣıȓȝȠȣ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ: ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțȐȡıȚĮ ıȪȞįİıȘ ıĲȠ İȝʌȡȩıșȚȠ
ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȠȜȓıșȘıȒ ĲȘȢ
ȀȣȜȚȞįȡȚțȒ įİȟĮȝİȞȒ țĮȣıȓȝȠȣ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ: ǼȖțȐȡıȚĮ ıȪȞįİıȘ ıĲȠ İȝʌȡȩıșȚȠ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ
ʌȜĮȚıȓȠȣ ȝİ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ ȠȜȓıșȘıȘ (<30mm
ȪȥȠȢ țĮȚ Ș țȠȡȣĳȒ ĲȘȢ <30mm ȥȘȜȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșȝȑȞĮ ĲȘȢ
įİȟĮȝİȞȒȢ)
ȀȣȜȚȞįȡȚțȒ įİȟĮȝİȞȒ țĮȣıȓȝȠȣ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ: ȅ ȐȟȠȞĮȢ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ ıȤȘȝĮĲȓȗİȚ ȖȦȞȓĮ >30° ȝİ ĲȠ
İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ įȚĮȝȒțȠȣȢ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȉȘȜİȤİȚȡȚȗȩȝİȞȘ ȕĮȜȕȓįĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȝİ ȡȣșȝȚıĲȒ: ȂȘ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ ĮʌİȣșİȓĮȢ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ įİȟĮȝİȞȒ ȤȦȡȓȢ
ʌĮȡİȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ʌȡȠıĮȡĲȒȝĮĲĮ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ įȚĮȕȡȫıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ įȚĮȕȡȫıİȚȢ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȆĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǲȜȜİȚȥȘ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ȁİȓʌİȚ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǲȜȜİȚȥȘ Ȓ İıĳĮȜȝȑȞȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ
ıȣȞįȑıİȦȞ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ
țȐȜȣȝȝĮ
ĲȘȢ
įİȟĮȝİȞȒȢ:
ǲȜȜİȚȥȘ
ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǼıĳĮȜȝȑȞȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ (ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ): ǹțĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȣȜȚțȩ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ Ȓ ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ (ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ): ǹțĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȣȜȚțȩ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ (ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ): ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
ıĲİȡȑȦıȘ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ (ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ): ȁĮȞșĮıȝȑȞȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ (ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ): ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ
įȚĮȕȡȫıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ (ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ): ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ
įȚĮȕȡȫıİȚȢ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ (ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ): ȆĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ȁĮȞșĮıȝȑȞȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
ıȪȞįİıȘȢ Ȓ ȪʌĮȡȟȘ ıȣȞįȑıİȦȞ ıİ ȝȘ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ
ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ ıİ ıȘȝİȓĮ ȝȘ ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝĮ ȖȚĮ İʌȚșİȫȡȘıȘ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝİ ȜĮȞșĮıȝȑȞȠ ĲȡȩʌȠ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıİ ȝȘ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȢ
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ȤȫȡȠȣȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıİ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ
ȈȒȝĮȞıȘ İʌȓ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ Ȃ2 Ȓ Ȃ3:
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ȈȒȝĮȞıȘ Ȓ/țĮȚ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲİȜȚțȠȪ ȤȡȒıĲȘ (ȖȚĮ
ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȝİĲĮıțİȣȒȢ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ Įȡ. 115 ȅǼǼ/ǾǼ): ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȇȦȖȝȑȢ, țȠȥȓȝĮĲĮ, ȖȡĮĲıȠȣȞȚȑȢ, ıȤȚıȝȑȢ, ĮʌȩȟȣıȘ
ȣȜȚțȠȪ
ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮȡȡȠȫȞ ĮȞȑĳȚțĲȠȢ ȜȩȖȦ ȝȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ
įİȟĮȝİȞȒȢ ȝİ ȣȖȡĮȑȡȚȠ*
ȉȘȜİȤİȚȡȚȗȩȝİȞȘ ȕĮȜȕȓįĮ įȚĮțȠʌȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ: ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ȂȠȞȐįĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ: ȂȘ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȘ țĮĲȐ ĲȘȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ Ȓ
ȝȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȘ Įʌȩ İȚıȤȫȡȘıȘ ȡȪʌȦȞ țĮȚ ȞİȡȠȪ Ȓ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ İıȦĲİȡȚțȐ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȂȠȞȐįĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ: ȂȘ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȘ țĮĲȐ ĲȘȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ
ȂȠȞȐįĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ: ȂȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȘ Įʌȩ İȚıȤȫȡȘıȘ ȡȪʌȦȞ
țĮȚ ȞİȡȠȪ
ȂȠȞȐįĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ: ȉȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ İıȦĲİȡȚțȐ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
(ȩĲĮȞ Ș įİȟĮȝİȞȒ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ İȞĲȩȢ įȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ
İʌȚȕĮĲȫȞ Ȓ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠıțİȣȫȞ)
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*īȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ įȚĮȡȡȠȫȞ: ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĮȣĲȠȪ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ʌȡȠıȑȜİȣıȘ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıĲȠ ȀȉǼȅ ȝİ įİȟĮȝİȞȒ/ȞȑȢ ʌȜȒȡȘȢ(İȚȢ) țĮȣıȓȝȠȣ (įİȓțĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȘȞ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ įİȓțĲȘȢ
ıĲȐșȝȘȢ țĮȣıȓȝȠȣ ıĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ ȑȞįİȚȟȘ). Ȃİ ȑȞĮȞ ĮȞȚȤȞİȣĲȒ ĮİȡȓȠȣ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȣȞĮȡȝȠȖȑȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞįȑıİȚȢ
ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ. ȅȚ ȕĮȜȕȓįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ĮȞȠȚȤĲȒ șȑıȘ. ȀĮȝȓĮ ȑȞįİȚȟȘ įȚĮȡȡȠȒȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ȝȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ/ȦȞ įİȟĮȝİȞȒȢ/ȫȞ
țĮȣıȓȝȠȣ Ƞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȢ įȚĮȡȡȠȒȢ țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞȑĳȚțĲȠȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚİȞȑȡȖİȚĮ İʌĮȞİȜȑȖȤȠȣ.

4. Απαιτήσεις για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης του διενεργήσαντος τον έλεγχο της εγκατάστασης
υγραερίου υπεύθυνου τεχνικού, στην περίπτωση που
αυτή απαιτείται:
Ο υπεύθυνος τεχνικός προκειμένου να εκδώσει την
προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση υπόδειγμα της
οποίας δίνεται στο Παράρτημα 3:
4.1 Διενεργεί έλεγχο της σήμανσης του οχήματος εάν
επί του αμαξώματος του οχήματος είναι τοποθετημένη
η προβλεπόμενη από τους κανονισμούς R67 σειρά τροποποιήσεων 01 ή/και R115 της Οικονομικής Επιτροπής
των Ηνωμένων Εθνών για την ευρώπη σήμανση. Τυχόν
έλλειψη της σήμανσης αυτής συνιστά λόγο μη έκδοσης
της υπεύθυνης δήλωσης.
4.2 Εάν το όχημα φέρει σήμανση του κανονισμού R115
ελέγχει την ύπαρξη του εγχειριδίου συντήρησης τελικού
χρήστη. Τυχόν δε έλλειψη αυτού συνιστά λόγο μη έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης.
4.3 Διενεργεί έλεγχο της σήμανσης των εξαρτημάτων,
εάν κάθε εξάρτημα είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον
κανονισμό R67 και φέρει τη σήμανση που προβλέπεται
από αυτόν και περιγράφεται στο Παράρτημα 6 της παρούσης. Τυχόν έλλειψη της σήμανσης αυτής συνιστά
λόγο μη έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης.
4.4 Ελέγχει αν τα εγκατεστημένα εξαρτήματα είναι κοινοποιημένα από την Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του
ΥΠΥΜΕ και καταγράφει τα δελτία κοινοποίησής τους. Για
την περίπτωση μεταχειρισμένων οχημάτων από το εξω-

τερικό (ανάριθμα), εάν τα εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν
είναι κοινοποιημένα από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
του ΥΠΥΜΕ, ο υπεύθυνος τεχνικός αναγράφει στην προαναφερθείσα δήλωση, για κάθε εξάρτημα τα στοιχεία του
(π.χ. εργοστάσιο-τύπος) εφόσον υφίστανται αυτά.
5. Για τα ταξινομημένα στην Χώρα μας οχήματα ως
καινουργή με χρησιμοποιούμενο καύσιμο και το LPG, ο
κάτοχος του οχήματος, θα προσκομίζει στο ΚΤΕΟ πριν
την διενέργεια του πρώτου περιοδικού ελέγχου βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα του οχήματος, στην οποία
θα αναγράφονται τα εξαρτήματα του συστήματος υγραεριοκίνησης που είναι εγκατεστημένα στο όχημα, καθώς
και οι αριθμοί έγκρισής τους.
Το ΚΤΕΟ θα χορηγεί φωτοαντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος οφείλει να το
προσκομίζει σε ΚΤΕΟ σε κάθε επόμενο περιοδικό έλεγχο
του οχήματος.
6. Στην περίπτωση που κατά τον παραπάνω οριζόμενο
Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο διαπιστωθεί διαφοροποίησηαντικατάσταση:
6.1 Ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του
συστήματος, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή/ ή
υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της
ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, θα διενεργείται ο ειδικός
τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής εφαρμόζοντας
εκ νέου τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας
συνολικά για το σύστημα υγραεριοκίνησης, εκτός των
απαιτήσεων της παρ. 5 για την έκδοση από την αρμόδια
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας κυκλοφορίας.
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6.2 Οποιουδήποτε εξαρτήματος πέραν των τριών παραπάνω αναφερόμενων βασικών εξαρτημάτων, σε σχέση με αυτά της αρχικής εγκατάστασης - δήλωσης, τότε ο
εν λόγω έλεγχος θα πραγματοποιείται με την υποβολή
στο ΚΤΕΟ νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήμα-

67819

τος 3, του τεχνίτη αερίων καυσίμων που διενήργησε τον
έλεγχο συμβατότητας του νέου εξαρτήματος με το ήδη
εγκατεστημένο σύστημα υγραεριοκίνησης. Υπόδειγμα
του κειμένου της δήλωσης δίνεται στο Παράρτημα 3 της
παρούσας απόφασης.»

7. ȉȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 3 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 14 ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
«ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 3
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȀǼǿȂǼȃȅȊ ȊȆ ǼȊĬȊȃǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ ȉȅȊ ǻǿǼȃǼȇīǾȈǹȃȉȅȈ ȉȅȃ ǼȁǼīȋȅ
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ ȊīȇǹǼȇǿȅȊ (ȖȚĮ țĮȞȠȞȚıȝȩ Įȡ.67 ĲȘȢ ȅǼǼ/ǾǼ)

Į) ǼȓȝĮȚ Ƞ țȐĲȠȤȠȢ ĲȘȢ ȣʌ' ĮȡȚș........................ȐįİȚĮȢ ȐıțȘıȘȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ȃ. 1575/1985
ȝİ
İȚįȚțȩĲȘĲĮ
ĲİȤȞȓĲȘ
ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ȣȖȡĮİȡȓȠȣ
(Ȓ,
ǼȓȝĮȚ
Ƞ
țȐĲȠȤȠȢ
ĲȘȢ
Įʌȩ.........................İȟȠȣıȚȠįȠĲȒıİȦȢ ĲİȤȞȓĲȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȡșȡĮ 5
țĮȚ 6 ĲȠȣ ʌ.į. 219/1981) țĮȚ ȑȤȦ ĲȘȞ țĮĲȐ ȞȩȝȠ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ
(ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ İʌȚıțİȣȒȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȡȠĳȠįȠıȓĮȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ ȝİ ĮİȡȚȫįȘ Ȓ ȣʌȩ ʌȓİıȘ țĮȪıȚȝĮ) ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ'ĮȡȚș....................ȐįİȚĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌ.į. 78/88, ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘȞ
Ƞįȩ........................ĮȡȚș......., ıĲȠȞ ǻȒȝȠ.............................
ȕ) ǻȚİȞȒȡȖȘıĮ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȑȜİȖȤȠ ȩȜȘȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ ĲȠȣ
ȣʌ' ĮȡȚș. țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ...........................ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ țĮȚ įȚĮʌȓıĲȦıĮ ȩĲȚ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ
țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȩĲȚ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȜȫȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȞȩȝȚȝİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
Ȗ) ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȓıĲȦıĮ ȩĲȚ ĲȠ ȦȢ ȐȞȦ ȩȤȘȝĮ ĳȑȡİȚ:
- ǺĮȜȕȓįĮ įȚĮțȠʌȒȢ 80% țĮȚ İȞįİȓțĲȘ ıĲȐșȝȘȢ: ȋȫȡĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ țĮȚ İʌȦȞȣȝȓĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ: ............................................................., ĮȡȚșȝȩȢ İȖțȡȓıİȦȢ:.....................(Ȓ: ȝİ
ıȒȝĮȞıȘ CE Įʌȩ ĲȠȞ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒȢ ĲȠȣ).
-ǹȞĮțȠȣĳȚıĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ ʌȓİıȘȢ (ȕĮȜȕȓįĮ İțĲȩȞȦıȘȢ):.................................., ĮȡȚșȝȩȢ
İȖțȡȓıİȦȢ:.....................(Ȓ: ȝİ ıȒȝĮȞıȘ CE Įʌȩ ĲȠȞ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒȢ ĲȠȣ).
ǺĮȜȕȓįĮ
ȣʌİȡȡȠȒȢ
țĮȚ
ȕĮȜȕȓįĮ
ĮȞĲİʌȚıĲȡȠĳȒȢ:..................................,
ĮȡȚșȝȩȢ
İȖțȡȓıİȦȢ:.....................(Ȓ: ȝİ ıȒȝĮȞıȘ CE Įʌȩ ĲȠȞ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒȢ ĲȠȣ).
- ǹİȡȠıĲİȖȑȢ ʌİȡȚțȐȜȣȝȝĮ:.................................., ĮȡȚșȝȩȢ
ıȒȝĮȞıȘ CE Įʌȩ ĲȠȞ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒȢ ĲȠȣ).

İȖțȡȓıİȦȢ:.....................(Ȓ:

ȝİ

- ǼȟĮİȡȚȦĲȒ Ȓ ȣʌȠȕȚȕĮıĲȒ ʌȓİıȘȢ (ʌȞİȪȝȠȞĮȢ)....................., ĮȡȚșȝȩȢ İȖțȡȓıİȦȢ:.....................(Ȓ:
ȝİ ıȒȝĮȞıȘ CE Įʌȩ ĲȠȞ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒȢ ĲȠȣ).
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- ȉȘȜİȤİȚȡȚȗȩȝİȞȘ ȕĮȜȕȓįĮ ʌĮȡȠȤȒȢ țĮȣıȓȝȠȣ ȝİ ȕĮȜȕȓįĮ ȣʌİȡȡȠȒȢ: :..................................,
ĮȡȚșȝȩȢ İȖțȡȓıİȦȢ:.....................(Ȓ: ȝİ ıȒȝĮȞıȘ CE Įʌȩ ĲȠȞ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒȢ
ĲȠȣ).
-ȆȠȜȜĮʌȜȒ
ȕĮȜȕȓįĮ..................................,
ĮȡȚșȝȩȢ
İȖțȡȓıİȦȢ:.....................(Ȓ:
ıȒȝĮȞıȘ CE Įʌȩ ĲȠȞ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒȢ ĲȠȣ).

ȝİ

-ǻİȟĮȝİȞȒ:
ȋȫȡĮ
țĮĲĮıțİȣȒȢ
Ȓ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ............................,
ĮȡȚșȝȩȢ
İȖțȡȓıİȦȢ:.....................(Ȓ: ȝİ ıȒȝĮȞıȘ CE Įʌȩ ĲȠȞ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒȢ ĲȠȣ)
ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ıİ ȜȓĲȡĮ):.........................., ȑĲȠȢ țĮȚ ȝȒȞĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ:.....................
-ǺĮȜȕȓįĮ ʌĮȡȠȤȒȢ țĮȚ įȚĮțȠʌȒȢ (ȘȜİțĲȡȠȕĮȜȕȓįĮ)......................................, ĮȡȚșȝȩȢ
İȖțȡȓıİȦȢ:............(Ȓ: ȝİ ıȒȝĮȞıȘ CE Įʌȩ ĲȠȞ țȠȚȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȒȢ ĲȠȣ).
- ǱȜȜĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ……………………………….
į) Ǿ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȣȖȡĮİȡȚȠțȓȞȘıȘȢ ȑȤİȚ țȠȚȞȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ
ĲȘ ǻ/ȞıȘ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȅȤȘȝȐĲȦȞ ȝİ ĲĮ.......................įİȜĲȓĮ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘȢ

- ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ: ...........................
.......................
- īȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ İțįȩșȘțİ Ș/ĲȠ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ ....................ĮʌȩįİȚȟȘ/ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ
ĲȘȞ ...........

ȅ įȘȜȫȞ

………………….. (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)»
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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