
                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                   Παπάγου,   13 Μαΐου 2014 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.   
                                                                                            Αριθ. Πρωτ. :23749/1562 

 

ΘΕΜΑ   : Τροποποίηση ονοµασίας εκπαιδευτικού φορέα ειδικής επιµόρφωσης- 
κατάρτισης  ελεγκτών  ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχηµάτων 
µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR) και ευπαθών τροφίµων 
(ATP). 

 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 

            Έχοντας υπόψη : 
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 17786/1448/17-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Μεταφορών  µε την οποία είχε οριστεί το Εργαστήριο Θερµοκινητήρων & Θερµικών 
Στροβιλοµηχανών του Τµήµατος Μηχανολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Χαλκίδας ως Εκπαιδευτικός Φορέας για την ειδική επιµόρφωση – 
κατάρτιση των ελεγκτών ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχηµάτων µεταφοράς 
επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR) και ευπαθών τροφίµων (ΑΤΡ). 

2. Το µε αριθµ.100/2013 π.δ. (ΦΕΚ 135/Α΄) µε τίτλο «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαµίας και 
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας- Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τµήµατος-
Συγχώνευση Σχολών – Μετονοµασία και Συγχώνευση Τµηµάτων- Κατάργηση 
Παραρτηµάτων και Τµηµάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» 
και συγκεκριµένα στην παράγραφο 1β του άρθρου 5, όπου το τµήµα Μηχανολογίας 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας µε έδρα την Χαλκίδα 
µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας µε έδρα την Χαλκίδα, χωρίς να επέρχεται 
ουδεµία µεταβολή στο γνωστικό αντικείµενο των Τµηµάτων σύµφωνα µε το εδάφιο 
3 του άρθρου 5.  

3. Η αίτηση της ΣΤΕΦ-Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας µε 
την οποία ζητείται να τροποποιηθεί η ονοµασία του Εκπαιδευτικού Φορέα ειδικής 
επιµόρφωσης – κατάρτισης των ελεγκτών των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ 
οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR) και ευπαθών τροφίµων 
(ΑΤΡ) µε την ακόλουθη ονοµασία :ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 

4. Η αίτηση της ΣΤΕΦ-Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Στερέας Ελλάδος µε 
την οποία κατατίθενται πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το πρότυπο ISO 90012008׃ 
που αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση του φορέα εκπαίδευσης.    

5. Το γεγονός ότι  από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού . 

 
Αποφασίζουµε 

 
  1. Τροποποιούµε την απόφαση 17786/1448/2013  (Α∆Α :ΒΕΝΜ1-∆ΜΩ) ως εξής: 
“ 1 – Ορίζουµε το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ως Εκπαιδευτικό Φορέα για την 
ειδική επιµόρφωση –κατάρτιση των ελεγκτών ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ  
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 2 
οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR)  και ευπαθών 
τροφίµων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τµήµα Α του άρθρου 2 της κ.υ.α. 
40077/2850/12/2013 (ΦΕΚ 121/Β’/2013). 
   2. Η παρούσα ισχύει µέχρι την 17-5-2018 ( διάστηµα πέντε ετών από την αρχική 
έκδοση της απόφασης), µε δυνατότητα ανανέωσης µετά από αξιολόγηση. 
   3.  Η ισχύς του πιστοποιητικού συµµόρφωσης µε το πρότυπο ISO9001:2008׃ 
πρέπει να ανανεωθεί το αργότερο µέχρι την 7-4-2017 
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω υπουργική απόφαση.    
 
 

                                            O Γενικός Γραµµατέας  Μεταφορών   
 

 
                                                        Νίκος Σταθόπουλος 

 
 

 
 
 
                
  Εσωτερική ∆ιανοµή: 
   ∆.Τ.Ο  Τµήµα ∆’ (2) 
                                                                                                            Ακριβές αντίγραφο 
 
                                                                                                              Ν. Κοτρωνάκη                   
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