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ΘΕΜΑ: Ορισμός του Εργαστηρίου Οχημάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π 
ως φορέα εξέτασης ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP). 
 
 

 
Έχοντας υπόψη:  
 
1.  Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που  
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ Α’  98). 
β) του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 
γ) 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». 
δ) της 85171/28-11-2017 (ΑΔΑ: 72ΥΕ465ΧΘΞ-ΙΓΚ) απόφασης: «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού 
Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου». 
ε) της κ.υ.α. Γ5/22039/2825 (ΦΕΚ 2915/Β΄/2017) (ΑΔΑ: ΩΞΦΗ465ΧΘΞ-ΞΙ8), «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». 
στ) του άρθρου 5 της κ.υ.α. Γ4/29797/3376 (ΦΕΚ 1337/Β΄/2016) (ΑΔΑ: ΩΩΘΧ4653ΟΞ-6Ν3) 
«Κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση  ελεγκτών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ)». 
ζ) της παρ. 6 της υπ’ αρ. 6736/433/22-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩ1-ΞΜ5) απόφασης, «Ορισμός Φορέα 
εξέτασης ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP)». 
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/83714/239/22.12.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό 
Εξεταστικού Φορέα ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP). 
 3. Την με αρ. πρωτ. 216/27-12-2017 αίτηση του εργαστηρίου Οχημάτων της Σχολής Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. με την οποία αιτείται τον ορισμό του ως φορέας εξέτασης ελεγκτών ΚΤΕΟ 
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP). 
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4. Το γεγονός ότι η αίτηση του Εργαστηρίου Οχημάτων είναι η μοναδική και πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 5 της κ.υ.α. Γ4/29797/3376 (ΦΕΚ 1337/Β΄/2016) (ΑΔΑ: ΩΩΘΧ4653ΟΞ-6Ν3)  
5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 
 
 

Αποφασίζουμε: 
    
 
1. Ορίζεται το Εργαστήριο Οχημάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π ως φορέας 

εξέτασης ελεγκτών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP). 

2. Ο φορέας εξέτασης, καθ’ όλο το διάστημα ορισμού του, διατηρεί σε ισχύ τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 5 της κ.υ.α. Γ4/29797/3376 (ΦΕΚ 1337/Β΄/2016) (ΑΔΑ: ΩΩΘΧ4653ΟΞ-6Ν3) «Κατάρτιση, 
εξέταση και πιστοποίηση  ελεγκτών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ)» και διενεργεί εξετάσεις 
σύμφωνα με τα άρθρα 6,7 και 8 της ίδιας απόφασης. 

3. Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την 22 Φεβρουαρίου 2018. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ 

 

 

                                                                                     Ακριβές Αντίγραφο 

                                                                                     Χ. Σταθουλοπούλου 
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