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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1337
12 Μαΐου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ/ Γ4/29797/3376
Κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ
για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τρο−
φίμων (ΑΤΡ)»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ
Α΄ 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επι−
βατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος
οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες
διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του
άρθρου 114 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄) «Ρυθμίσεις Ηλε−
κτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων
και άλλες διατάξεις»
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) του Π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».
δ) του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
ε) του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
στ) του Π.δ. 75/2015 (Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουργών».

ζ) της υπ’ αριθμ. οικ. 19273/565/Φ.1/17.03.2016 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 710/Β΄), «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη».
2. Το με αριθμ. Φ10.6/81136/681/29.12.2015 έγγραφο της
Δ/νσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληρο−
φορικής, Δικτύων και χρηστών του Υπουργείου Υποδο−
μών Μεταφορών και Δικτύων.
3. Την ανάγκη επανακαθορισμού των διαδικασιών και
λεπτομερειών που αφορούν στην κατάρτιση, εξέταση
και πιστοποίηση των ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP, των
όρων και προϋποθέσεων για την εξουσιοδότηση φορέ−
ων κατάρτισης και εξέτασης καθώς και τη μηχανογρά−
φηση και εποπτεία των προαναφερομένων διαδικασιών.
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR−ATP
1. Η ετήσια τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μετα−
φοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που διενεργεί−
ται στο πλαίσιο του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και
η έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR της
χώρας διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό ΚΤΕΟ
το οποίο κατέχει ισχύον πιστοποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ
ADR. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων μετα−
φοράς ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) στα ΚΤΕΟ της χώρας
διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό το οποίο κατέχει
ισχύον πιστοποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ ΑΤΡ. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των προαναφερομένων
ελέγχων είναι και η κατοχή ισχύοντος πιστοποιητικού
ελεγκτή βαρέων οχημάτων.
2. Το πιστοποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR και το πιστο−
ποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ ΑΤΡ χορηγείται από την αρμό−
δια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) η οποία τηρεί και ενημερώνει
μητρώο πιστοποιημένων ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP.
3. Για την απόκτηση πιστοποιητικού ελεγκτή ΚΤΕΟ
ADR ή/και ΑΤΡ ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τις
εξής προϋποθέσεις:
α. να είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή
βαρέων οχημάτων
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β. να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα κα−
τάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.
γ. να έχει επιτύχει στις εξετάσεις σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6
δ. να είναι κάτοχος τουλάχιστον ενός εκ των πα−
ρακάτω τίτλων σπουδών από Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου ανα−
γνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής:
(δ1) διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας: μηχανολό−
γου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρολόγου − μηχανικού, ναυπη−
γού−μηχανολόγου, ηλεκτρονικού, χημικού, μεταλλειολό−
γου, παραγωγής και διοίκησης, διαχείρισης ενεργειακών
πόρων, ορυκτών πόρων ή άλλης σχετικής ειδικότητας
που έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα σχετικά με
τον έλεγχο των οχημάτων, μέλος του Τ.Ε.Ε., ή
(δ2) πτυχιούχος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.) κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ναυ−
πηγού, μηχανολόγου οχημάτων, ηλεκτρονικού, αντιρ−
ρύπανσης, ενεργειακής τεχνολογίας, βιοσυστημάτων,
μηχανικού γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων, γεωρ−
γικής μηχανολογίας και υδάτινων πόρων, μηχανολογίας
και υδάτινων πόρων ή άλλης σχετικής ειδικότητας που
έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα σχετικά με τον
έλεγχο των οχημάτων
4. Το πιστοποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP ισχύει
για δύο έτη από την ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης.
Η περίοδος ισχύος του παρατείνεται για δύο έτη από
την ημερομηνία λήξης του εφόσον, κατά τον τελευταίο
χρόνο της ισχύος του, ο κάτοχος του παρακολουθή−
σει επιτυχώς πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης και
περάσει με επιτυχία από εξετάσεις ανανέωσης για το
αντικείμενο ADR/ATP που κατέχει.
5. Το πιστοποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR και το πι−
στοποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ ΑΤΡ έχει την μορφή του
υποδείγματος των Παραρτημάτων Ι και II, αντίστοιχα.
Ο αριθμός πιστοποιητικού που τίθεται σε αυτό είναι ο
κωδικός ελεγκτή βαρέων οχημάτων με την προσθήκη
του χαρακτηριστικού ADR ή ΑΤΡ, κατά περίπτωση.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις εξουσιοδότησης φορέων κατάρτισης
1. Φορείς παροχής κατάρτισης για τους σκοπούς της
παρούσας, μπορούν να οριστούν με απόφαση Γενικού
Γραμματέα Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Σχολές
ή Τμήματα ή Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (ΑΕΙ), πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα,
τα οποία λειτουργούν και είναι αναγνωρισμένα από το
Ελληνικό Κράτος, κατόπιν αιτήσεως των νόμιμων εκ−
προσώπων τους στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ.
2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα έγ−
γραφα και στοιχεία για τον φορέα και το εκπαιδευτι−
κό προσωπικό με τα οποία τεκμηριώνονται οι ειδικές
γνώσεις και εμπειρία στα θέματα ελέγχου οχημάτων
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή/και ευπαθών
τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο (ADR ή/και ΑΤΡ)
για το οποίο επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν. Επιπλέον,
δηλώνεται ο τρόπος και οι δυνατότητες παροχής της
προβλεπόμενης κατάρτισης σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4
του παρόντος άρθρου και κατατίθεται το εκπαιδευτικό
υλικό για την αρχική και περιοδική κατάρτιση.

3. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για
τον φορέα και να τεκμηριώνονται με την υποβολή της
παραπάνω αίτησης είναι οι εξής:
α. Ύπαρξη μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών συ−
ναφές με το αντικείμενο ADR ή/και ΑΤΡ για το οποίο
επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν. Η ύπαρξη μαθήματος
περί μηχανικής οχημάτων ή στοιχεία μηχανών θεωρείται
ότι ικανοποιεί την προϋπόθεση αυτής της περίπτωσης
τόσο για το αντικείμενο ADR όσο και για το ΑΤΡ. Για
το αντικείμενο ΑΤΡ, εφόσον υπάρχει μάθημα περί συ−
στημάτων θέρμανσης − ψύξης/ μετάδοση θερμότητας,
θεωρείται ότι ικανοποιείται η απαίτηση της παρούσας
περίπτωσης.
β. Εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με
τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ή/και ευπα−
θών τροφίμων, κατά περίπτωση ή σεμιναρίων ελεγκτι−
κού προσωπικού ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων
γ. Πιστοποιημένο και σε ισχύ σύστημα διαχείρισης
ποιότητας για την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 9001 όπως ισχύει ή σχετικό πρότυπο
για την εκπαίδευση.
4. Οι εκπαιδευτές οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για
την παροχή κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρέπει να είναι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι
σχολής ΑΕΙ με ειδικές γνώσεις στα διδασκόμενα αντι−
κείμενα ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων ή ευπαθών τροφίμων ανάλογα με τη
θεματική ενότητα που θα διδάξουν και να συνδέονται
με εργασιακή σχέση με το Ίδρυμα.
Η τεκμηρίωση των προαναφερόμενων ειδικών γνώ−
σεων ADR ή ΑΤΡ, θεωρείται επαρκής εφόσον το εκπαι−
δευτικό προσωπικό πληροί μία εκ των προϋποθέσεων
της περ. α ή β αντίστοιχα:
α. είναι πραγματογνώμονας ADR ή έχει αποδεδειγμένη
εμπειρία στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων
ADR ή έχει αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία ως αξι−
ολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων
ελέγχου ADR ή έχει εκπονήσει ή επιβλέψει τουλάχιστον
μία διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία σε
θέματα οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμά−
των ή έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές Διεθνών Οργα−
νισμών που χειρίζονται θέματα οχημάτων μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων.
β. είναι εμπειρογνώμονας ΑΤΡ ή έχει αποδεδειγμένη
εμπειρία στο αντικείμενο τεχνικών ελέγχων οχημάτων
ΑΤΡ, ή έχει αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία ως αξι−
ολογητής σε επιθεωρήσεις αναγνωρισμένων φορέων
ελέγχου ΑΤΡ ή έχει εκπονήσει ή επιβλέψει τουλάχιστον
μία διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία σε
θέματα οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ή έχει
συμμετάσχει σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών που
χειρίζονται θέματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων.
5. Ο φορέας κατάρτισης δεν μπορεί να αποτελεί και
φορέα εξέτασης.
6. Η απόφαση ορισμού του φορέα κατάρτισης ανακα−
λείται με διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της
αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΥΜΕΔΙ, εφόσον διαπιστωθεί
ότι έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 και 4
βάσει των οποίων εξουσιοδοτήθηκε ή/και ότι δεν τηρεί
την διαδικασία του άρθρου 3 ή/και τις υποχρεώσεις
του άρθρου 4.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16233

Άρθρο 3
Προγράμματα κατάρτισης

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις φορέων κατάρτισης

1. Τα προγράμματα κατάρτισης, ανάλογα με το είδος
(αρχική − περιοδική) και το αντικείμενο (ADR−ATP) της
κατάρτισης, διακρίνονται στα εξής (α−δ):
α. Το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ
ADR έχει ως στόχο την απόκτηση από τους συμμετέ−
χοντες επαρκούς/απαιτούμενης γνώσης και δεξιοτήτων
για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων και συμπλήρωση
του πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR σύμφωνα
με τη κείμενη νομοθεσία. Το πρόγραμμα κατανέμεται σε
θεωρητικό μέρος ελάχιστης διάρκειας εικοσιτεσσάρων
(24) ωρών, πρακτική άσκηση ελάχιστης διάρκειας οκτώ
(8) ωρών και περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες του
παραρτήματος ΙΙΙα.
β. Το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ
ΑΤΡ έχει ως στόχο την απόκτηση από τους συμμετέ−
χοντες επαρκούς/απαιτούμενης γνώσης και δεξιοτήτων
για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων σε οχήματα με−
ταφοράς ευπαθών τροφίμων, σύμφωνα με τη κείμενη
νομοθεσία. Το πρόγραμμα κατανέμεται σε θεωρητικό
μέρος ελάχιστης διάρκειας δέκα (10) ωρών και πρακτική
άσκηση ελάχιστης διάρκειας δύο (2) ωρών, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙβ.
γ. Το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης ελεγκτών
ΚΤΕΟ ADR έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των γνώ−
σεων των συμμετεχόντων για την ορθή διεξαγωγή των
ελέγχων και συμπλήρωση του πιστοποιητικού έγκρισης
οχήματος ADR σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες (θεω−
ρητικό μέρος) του παραρτήματος IVα και έχει ελάχιστη
διάρκεια οκτώ (8) ώρες.
δ. Το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης ελεγκτών
ΚΤΕΟ ΑΤΡ έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των γνώ−
σεων των συμμετεχόντων για την ορθή διεξαγωγή των
ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες (θεωρητικό μέ−
ρος) του παραρτήματος IVβ και έχει ελάχιστη διάρκεια
τέσσερις (4) ώρες.
2. Το σύνολο των διδακτικών ωρών ανά ημέρα δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) και η διδακτική ώρα
είναι 45 λεπτά.
3. Κατά την εγγραφή στα προγράμματα κατάρτισης με
σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού πρέπει να ισχύουν
οι προϋποθέσεις της παρ. 3α και 3δ του άρθρου 1. Για τον
έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 3α
και 3δ δύναται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που
είναι καταχωρισμένα στο μητρώο ελεγκτών ΚΤΕΟ που
τηρεί και ενημερώνει η Διεύθυνση Ελέγχου και Εγκα−
ταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων.
4. Η παρακολούθηση του εγγεγραμμένου/συμμετέ−
χοντα στο πρόγραμμα κατάρτισης θεωρείται επιτυχής
εφόσον οι απουσίες του δεν ξεπερνούν τις δύο (2) στο
σύνολο των ωρών για κάθε πρόγραμμα διάρκειας από
οκτώ (8) και άνω, ενώ δεν επιτρέπεται καμία ώρα απου−
σίας για πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας έως εφτά (7)
ωρών. Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος υπερβεί τις
προαναφερόμενες ώρες απουσίας, απαιτείται η εκ νέου
επιτυχής παρακολούθηση αντίστοιχου προγράμματος
κατάρτισης προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής
σε εξετάσεις.

Οι Φορείς κατάρτισης υποχρεούνται:
1. να διοργανώνουν προγράμματα αρχικής και περι−
οδικής κατάρτισης στο αντικείμενο εξουσιοδότησης
τους (ADR ή/και ΑΤΡ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα. Κάθε φορέας πρέπει να ανακοινώνει την δι−
οργάνωση τουλάχιστον ενός προγράμματος αρχικής
κατάρτισης κάθε έτος και να προβαίνει στην υλοποίηση
του εφόσον συμπληρώνεται ελάχιστος αριθμός τριών (3)
εγγεγραμμένων. Εφόσον οι φορείς κατάρτισης υλοποι−
ούν από κοινού πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης, η προ−
αναφερόμενη υποχρέωση θεωρείται ότι ικανοποιείται
για τους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στη διοργάνωση.
2. να ανακοινώνουν εγκαίρως τις ημερομηνίες και
τον τόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων καθώς και
να γνωστοποιούν στους ενδιαφερόμενους το ύψος των
διδάκτρων για τα προγράμματα.
3. να ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΥ−
ΜΕΔΙ για τυχόν μεταβολές στους εκπαιδευτές που
χρησιμοποιούν για τους σκοπούς της παρούσας. Εφό−
σον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν νέοι εκπαιδευτές,
η προαναφερόμενη ενημέρωση με την απαιτούμενη
συνοδευτική τεκμηρίωση σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 2 πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον είκοσι
(20) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευ−
τικού προγράμματος στο οποίο πρόκειται να χρησιμο−
ποιηθούν οι εκπαιδευτές.
4. να αποστέλλουν, τουλάχιστον εφτά (7) εργάσιμες
ημέρες πριν την έναρξη κάθε προγράμματος, στην
αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΥΜΕΔΙ και στο Σώμα Επι−
θεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ), τα ακόλουθα στοιχεία:
α. πρόγραμμα κατάρτισης, ημερομηνίες, ώρες και
ακριβή τόπο διεξαγωγής του β. εκπαιδευτές που θα
χρησιμοποιηθούν και τυχόν αναπληρωτές τους γ. κατά−
λογο εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα
δ. τυχόν τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό υλικό
5. να ενημερώνουν τον εξεταστικό φορέα για το πλή−
θος των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων ανά πρόγραμ−
μα κατάρτισης, τουλάχιστον εφτά (7) εργάσιμες ημέρες
πριν την έναρξη κάθε προγράμματος.
6. να ενημερώνουν την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΥΜΕ−
ΔΙ και το ΣΕΕΥΜΕ, έγκαιρα με ηλεκτρονικό τρόπο, για
οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της παρ.4α μέχρι
και την ολοκλήρωση του προγράμματος και στα στοι−
χεία της περ. (β), (γ) και (δ) της παρ. 4 του παρόντος
άρθρου μέχρι την έναρξη του προγράμματος.
7. να τηρούν «παρουσιολόγιο» στο οποίο καταγράφο−
νται ανά πρόγραμμα κατάρτισης:
α. Ο τίτλος της κάθε ενότητας σύμφωνα με το πρό−
γραμμα
β. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης του
μαθήματος
γ. Τα ονοματεπώνυμα των διδασκόντων, παραπλεύρως
των οποίων τίθεται η υπογραφή τους
δ. Τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων, παρα−
πλεύρως των οποίων υπογράφουν αποδεικνύοντας
την παρουσία τους κατά την ώρα της διδασκαλίας.
Οι τυχόν απόντες σημειώνονται από τον διδάσκοντα,
το δε «παρουσιολόγιο» αρχειοθετείται και φυλάσσεται
τουλάχιστον για μια τριετία.
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8. να αποστέλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΥ−
ΜΕΔΙ και στον εξεταστικό φορέα μετά την ολοκλήρωση
κάθε προγράμματος αλφαβητική κατάσταση σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή με τα πλήρη στοιχεία (ονοματε−
πώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου,
ΑΦΜ, τίτλος σπουδών, αριθμός πιστοποιητικού ελεγκτή
βαρέων οχημάτων και πιστοποιητικό ΚΤΕΟ ADR/ATP
εφόσον υπάρχει) των συμμετεχόντων που παρακολού−
θησαν επιτυχώς το πρόγραμμα.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις εξουσιοδότησης φορέα εξέτασης
1. Φορέας εξέτασης για τους σκοπούς της παρούσας,
ορίζεται, ένας για όλη τη χώρα και για τα δύο αντικεί−
μενα ADR και ΑΤΡ, με απόφαση Γενικού Γραμματέα
Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ, Σχολή ή Τμήμα ή Εργαστή−
ριο ΑΕΙ της χώρας μας. Η απόφαση εξουσιοδότησης
του εξεταστικού φορέα μπορεί να είναι περιορισμένης
χρονικής διάρκειας με δυνατότητα παράτασης. Ο εξε−
ταστικός φορέας δεν μπορεί να αποτελεί ή να επο−
πτεύει και φορέα κατάρτισης ορισμένο σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι
των ενδιαφερόμενων εργαστηρίων, Τμημάτων, Σχολών
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια Υπηρεσία
του ΥΠΥΜΕΔΙ, εντός προθεσμίας η οποία ορίζεται στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται
στην ιστοσελίδα του ΥΠΥΜΕΔΙ.
2. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για
τον φορέα και να τεκμηριώνονται με την υποβολή της
παραπάνω αίτησης είναι οι εξής:
α. Ύπαρξη μαθήματος περί μηχανικής οχημάτων ή
στοιχεία μηχανών στο Πρόγραμμα Σπουδών.
β. Πιστοποιημένο και σε ισχύ σύστημα διαχείρισης
ποιότητας για την εξεταστική διαδικασία, σύμφωνα με
το πρότυπο ISO 9001 όπως ισχύει.
γ. διάθεση των απαραίτητων υποδομών για το θεω−
ρητικό και πρακτικό μέρος των εξετάσεων και λήψη μέ−
τρων για την διασφάλιση του ανεξάρτητου, αδιάβλητου
και αμερόληπτου των εξετάσεων.
δ. στην εξεταστική επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη
υλοποίησης των οριζομένων στην παρ. 7 του άρθρου 8,
ορίζονται μέλη όπου έκαστο πληροί τουλάχιστον μία εκ
των προϋποθέσεων της παρ. 4α ή της 4β του άρθρου 2.
Για την συγκρότηση της επιτροπής απαιτείται να παρί−
σταται ένα μέλος που πληροί τουλάχιστον μία εκ των
προϋποθέσεων της παρ. 4α και ένα μέλος που πληροί
τουλάχιστον μία εκ των προϋποθέσεων της παρ. 4β
του άρθρου 2. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν
μπορούν να είναι εκπαιδευτές της παρ. 4 του άρθρου 2.
3. Ο ενδιαφερόμενος φορέας, δηλώνει υπεύθυνα ότι
αποδέχεται τις διαδικασίες των άρθρων 6, 7 και 8.
4. Η απόφαση ορισμού του εξεταστικού φορέα ανακα−
λείται με διαπιστωτική πράξη Γενικού Γραμματέα Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της
αρμόδια Υπηρεσίας του ΥΠΥΜΕΔΙ, εφόσον διαπιστωθεί
ότι έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 και 2
βάσει των οποίων εξουσιοδοτήθηκε ή/και ότι δεν τηρεί
την διαδικασία του άρθρου 6 ή/και τις υποχρεώσεις
του άρθρου 7.
5. Σε περίπτωση μη ορισμού εξεταστικού φορέα, οι εξε−
τάσεις διενεργούνται από Επιτροπή η οποία συγκροτεί−
ται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του
ΥΠΥΜΕΔΙ Στην ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία για
τις εξετάσεις καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 6
Εξετάσεις αρχικής χορήγησης και ανανέωσης
1. Στόχος των εξετάσεων αρχικής χορήγησης είναι να
διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι διαθέτουν το απαραίτητο
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για να ασκούν τα κα−
θήκοντα του ελεγκτή οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων (ADR) ή/και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ), με
σκοπό την απόκτηση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού.
Οι εξετάσεις αρχικής χορήγησης, περιλαμβάνουν θεω−
ρητικό μέρος διάρκειας εξήντα (60) λεπτών και πρακτικό
μέρος διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών ανά εξεταζό−
μενο, για κάθε αντικείμενο εξέτασης. Τα ερωτήματα
που τίθενται στους υποψηφίους στο θεωρητικό μέρος
προκύπτουν από τις θεματικές ενότητες που προβλέπο−
νται στο Παράρτημα ΙΙΙα ή/και ΙΙΙβ της παρούσας, κατά
περίπτωση. Οι δοκιμασίες του πρακτικού μέρους της
εξέτασης προκύπτουν από τη θεματική ενότητα 8 ή 2
του Παραρτήματος ΙΙΙα ή ΙΙΙβ, αντίστοιχα, κατά περί−
πτωση. Οι υποψήφιοι εξετάζονται την ίδια μέρα στο
θεωρητικό και πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
2. Στόχος των εξετάσεων ανανέωσης είναι να διαπι−
στωθεί ότι ο υποψήφιος εξακολουθεί να διαθέτει το
απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για την
άσκηση των καθηκόντων του. Οι εξετάσεις ανανέωσης
αποτελούνται μόνο από θεωρητικό μέρος και καλύπτουν
τα θέματα που προβλέπονται στο Παράρτημα IVα ή/
και IVβ της παρούσας, κατά περίπτωση. Η διάρκεια των
εξετάσεων ανανέωσης για κάθε αντικείμενο εξέτασης
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά.
3. Υποψήφιος (−α) συμμετέχει στις εξετάσεις αρχικής
χορήγησης υπό την προϋπόθεση της παρ. 5, εφόσον:
α. επιθυμεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πιστοποιητι−
κό ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP ή β. έχουν παρέλθει δύο έτη
από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού ελεγκτή
ΚΤΕΟ ADR/ATP.
4. Υποψήφιος (−α) συμμετέχει στις εξετάσεις ανανέω−
σης υπό την προϋπόθεση της παρ. 5, εφόσον:
α. έχει ισχύον πιστοποιητικό ή
β. δεν έχουν παρέλθει δύο έτη από την ημερομηνία
λήξης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP.
Το χρονικό διάστημα της παρούσας περ. β, αφορά
μόνο δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις ανανέω−
σης και όχι τη διενέργεια ελέγχων, για τους οποίους
ελέγχους ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του
άρθρου 1.
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετά−
σεις (αρχική και ανανέωση) του παρόντος άρθρου, εντός
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία επιτυχούς ολο−
κλήρωσης αντίστοιχου προγράμματος κατάρτισης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει στις εξετάσεις
εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος,
υποχρεούται στην εξαρχής παρακολούθηση του προ−
γράμματος κατάρτισης.
Άρθρο 7
Εξεταστική διαδικασία και βαθμολόγηση
1. Για τη διενέργεια εξετάσεων απαιτείται η συμμετοχή
ελάχιστου αριθμού τριών (3) υποψηφίων.
2. Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πραγματοποι−
είται μέσω φύλλων εξέτασης σε έντυπη μορφή τα οποία
αποτελούνται κατά 50% από ερωτήσεις ανάπτυξης και
κατά 50% ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα
που αφορούν στις ενότητες των Παραρτημάτων III ή/και
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IV, ανάλογα με το είδος και αντικείμενο πιστοποιητικού.
Η βαρύτητα των ερωτήσεων θα πρέπει να αναγράφεται
στο φύλλο εξέτασης. Το πρακτικό μέρος της εξέτασης
αποτελείται από δύο (2) δοκιμασίες ίσης βαρύτητας για
κάθε υποψήφιο. Όπου η εξέταση περιλαμβάνει και πρα−
κτικό μέρος, αυτό προσμετρείται σε ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) στην τελική βαθμολογία και το θεω−
ρητικό μέρος σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
3. Στα ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, εκτός
από τις λανθασμένες απαντήσεις, θεωρούνται επίσης
λάθος:
α. οι αναπάντητες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να
διαγράφονται από την επιτροπή εξετάσεων
β. η επιλογή περισσότερων από τις σωστές απαντή−
σεις στην ίδια ερώτηση
γ. διαγραμμένες ή σβησμένες με οποιονδήποτε τρόπο
απαντήσεις
δ. σήμανση απαντήσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
εκτός του σταυρού (+) ή χι (Χ) ή νι (√)
ε. απαντήσεις με μολύβι.
4. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται:
α. η χρήση οποιονδήποτε βιβλίων και σημειώσεων
πλην αυτών που η εξεταστική επιτροπή επιτρέπει
β. η συνεργασία ή συνομιλία μεταξύ των υποψηφίων
γ. η χρήση κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασ−
δήποτε συσκευής επικοινωνίας.
Ειδικά τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενερ−
γοποιημένα.
δ. η απομάκρυνση των υποψηφίων από την αίθουσα
πριν την παράδοση του γραπτού τους εκτός των περι−
πτώσεων ανωτέρας βίας και πάντα υπό την επίβλεψη
επιτηρητή
ε. η παραμονή στην αίθουσα λιγότερων από τριών
(3) υποψηφίων
5. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο μέλη
της εξεταστικής επιτροπής. Η τελική βαθμολογία είναι
ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών του κάθε
μέλους της εξεταστικής επιτροπής. Επιτυχών στην
εξέταση θεωρείται αυτός που λαμβάνει τουλάχιστον
ογδόντα (80) με άριστα το εκατό (100). Κατόπιν αίτησης
μπορεί ο/η εξεταζόμενος (−η) να δει το γραπτό του/της
σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών από την ανακοί−
νωση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις φορέα εξέτασης
Ο φορέας εξέτασης υποχρεούται:
1. να διεξάγει εξετάσεις για όλα τα προγράμματα κα−
τάρτισης, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την
άρτια και ομαλή διεξαγωγή τους.
2. να διενεργεί εξετάσεις σε τέσσερεις εξεταστικές
περιόδους Α, Β, Γ και Δ, σύμφωνα με τον πίνακα του
παραρτήματος V. Σε κάθε εξεταστική περίοδο διορ−
γανώνονται εξετάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλο−
νίκη εφόσον έχει υλοποιηθεί αντίστοιχο πρόγραμμα
κατάρτισης.
3. να καθορίζει, εντός των πρώτων 15 ημερών του
Ιανουαρίου, ακριβείς ημερομηνίες εξετάσεων εντός των
τεσσάρων εξεταστικών περιόδων Α, Β, Γ και Δ, τόπο,
είδος και αντικείμενο εξετάσεων για όλη τη διάρκεια
του έτους.
4. να γνωστοποιεί στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΥΜΕΔΙ
και το ΣΕΕΥΜΕ τον ετήσιο προγραμματισμό εξετάσε−
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ων της παρ.3 και να ενημερώνει σχετικά, μέσω της
ιστοσελίδας του και με κάθε πρόσφορο τρόπο, τους
ενδιαφερόμενους.
5. να καθορίζει και να γνωστοποιεί στους ενδιαφερό−
μενους και το ΣΕΕΥΜΕ με κάθε πρόσφορο τρόπο, τις
ώρες και τους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων, το
αργότερο μία εβδομάδα πριν από την διεξαγωγή τους.
6. να συντάσσει και να αναρτά στην ιστοσελίδα του
επικαιροποιημένο «Οδηγό εξετάσεων» για την ενημέρω−
ση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τη διαδικασία, τους
κανόνες διεξαγωγής, το χρηματικό ποσό συμμετοχής
στις εξετάσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφο−
ρά στις εξετάσεις.
7. να τηρεί και να ενημερώνει, σύμφωνα με τις αλλα−
γές της νομοθεσίας, βάση ερωτήσεων από τις οποίες
επιλέγονται τα θέματα των εξετάσεων. Στις ερωτή−
σεις μπορεί να έχει πρόσβαση η αρμόδια Υπηρεσία
του ΥΠΥΜΕΔΙ.
8. να ορίζει δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη
εξεταστικής επιτροπής με ευθύνη για τον ετήσιο προ−
γραμματισμό των εξετάσεων, την προετοιμασία, την
οργάνωση, την διεξαγωγή, τον συντονισμό των εξετά−
σεων και ειδικότερα την επιλογή των θεμάτων και την
βαθμολόγηση.
9. να εγγυάται το ανεξάρτητο και αμερόληπτο των
εξετάσεων ελέγχοντας το ασυμβίβαστο των ιδιοτή−
των των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Το μέλος
της εξεταστικής επιτροπής στο πρόσωπο του οποίου
συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης από εξεταστική διαδικα−
σία αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος του
ίδιου φορέα. Λόγοι εξαίρεσης αποτελούν η συγγενική
σχέση (εξ αίματος ή αγχιστείας) μέχρι και β βαθμού
ή η οικονομική σχέση που θα μπορούσε να επηρεά−
σει την ανεξαρτησία και αμεροληψία του μέλους, με
υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις ή με
ιδιοκτήτες ΚΤΕΟ των οποίων το προσωπικό συμμε−
τέχει στις εξετάσεις.
10. να επιλέγει ερωτήσεις για τις εξετάσεις από τις
θεματικές ενότητες των Παραρτημάτων III ή/και IV ανά−
λογα με το είδος και το αντικείμενο της εξέτασης.
11. να ορίζει επαρκή αριθμό επιτηρητών για οργάνω−
ση και εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
Ειδικότερα οι επιτηρητές πρέπει να:
α. πραγματοποιούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας των
υποψηφίων
β. υποδεικνύουν στους υποψηφίους τις θέσεις που θα
καταλάβουν στη αίθουσα σε απόσταση τέτοια ώστε να
μην είναι εύκολη η αντιγραφή και συνεργασία μεταξύ
τους.
γ. μεριμνούν για τη διανομή των φύλλων εξέτασης
και να ενημερώνουν για τον χρόνο έναρξης και λήξης
της εξέτασης.
δ. ελέγχουν την ορθή αναγραφή των στοιχείων κατά
την παραλαβή των γραπτών.
ε. ενημερώνουν τους υποψηφίους για τους κανόνες
διεξαγωγής των εξετάσεων και να μεριμνούν για την
εφαρμογή τους.
στ. μονογράφουν ή να παίρνουν το γραπτό των υπο−
ψηφίων που αντιγράφουν, μιλούν (κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων) ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή
διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις
το γραπτό μηδενίζεται.

16236

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12. να αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΥ−
ΜΕΔΙ εντός δέκα ημερών από την διεξαγωγή των εξε−
τάσεων σε ξεχωριστές λίστες τους επιτυχόντες, τους
αποτυχόντες, τους απόντες/μη προσελθόντες ανά ημε−
ρομηνία, είδος και αντικείμενο εξέτασης. Η κάθε λίστα
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των αναφερόμενων
σε αυτή υποψηφίων, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ταχυδρομι−
κή δ/νση αποστολής πιστοποιητικού, τίτλος σπουδών,
αριθμός πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων και
βαθμολογία.
Άρθρο 9
Πληροφοριακό σύστημα − Εποπτεία
1. Για την παρακολούθηση και εποπτεία της κατάρτι−
σης, εξέτασης και Πιστοποίησης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR−
ATP δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα «Κατάρτιση−
Εξέταση − Πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR−ATP», με
την ολοκλήρωση του οποίου, η αναγγελία σεμιναρίου, οι
εγγραφές συμμετεχόντων στα σεμινάρια, το απουσιο−
λόγιο των σεμιναρίων, ο ετήσιος προγραμματισμός των
εξετάσεων, οι εγγραφές των υποψηφίων στις εξετάσεις,
τα αποτελέσματα των εξετάσεων, η έκδοση πιστοποι−
ητικού, η χορήγηση αντιγράφου και λοιπές σχετικές
διαδικασίες, εκτελούνται με μηχανογραφικό τρόπο. Το
σύστημα χρησιμοποιείται για την άντληση και εισαγωγή
πληροφοριών, την αναζήτηση και δημιουργία αναφορών
για παραγωγή στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τα
δικαιώματα χρήσης που έχουν αποδοθεί στους χρήστες
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων/εξουσιοδοτήσεων τους.
2. Με την θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συ−
στήματος, παύουν οι διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου
1, των παρ. 4, 6, 7 και 8 του άρθρου 4 και των παρ. 3, 4 και
12 του άρθρου 8 της παρούσας και αντικαθίστανται από
διαδικασίες που εκτελούνται με μηχανογραφικό τρόπο.

Άρθρο 10
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι, II, III, IV
και V που ακολουθούν.
Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα πιστοποιητικά ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP τα οποία
έχουν εκδοθεί με προγενέστερες διατάξεις ισχύουν μέ−
χρι τη λήξη τους και ανανεώνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης, η προθεσμία «εντός των πρώτων 15 ημερών του
Ιανουαρίου» που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου
8, καθορίζεται σε «εντός χρονικού διαστήματος πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας απόφασης».
3. Οι φορείς κατάρτισης και εξέτασης που εξουσι−
οδοτήθηκαν σύμφωνα με προγενέστερες της παρού−
σας διατάξεις, οφείλουν να προσαρμοστούν σε τυχόν
πρόσθετες απαιτήσεις του άρθρου 2 και 5 αντίστοιχα,
εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
αποστέλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην
αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ.
Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η
κ.υ.α. υπ’ αριθμ. 40077/2850/12 «Αρχική − περιοδική επι−
μόρφωση − κατάρτιση και πιστοποίηση του ελεγκτικού
προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για έλεγχο
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)
και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ)» (ΦΕΚ 121/B΄/3013).
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Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου 27 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02013371205160012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

