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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΦΑ1/59683/3936
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξο−
πλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησι−
μοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινή−
των οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου
και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 6 του Ν. 1108/1980 (ΦΕΚ Α΄ 304) «Περί
άρσεως της απαγορεύσεως κυκλοφορίας κατηγοριών
τινων πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, παροχής δυνατό−
τητος υγραεριοκινήσεως επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ
περιοχών τινων της Χώρας και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων» όπως ισχύει,
β) του Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 263/29−8−2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων»,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005),
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, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού»,
ε) της οικ. 68225/1135 (ΦΕΚ Β΄ 2405) απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη
Σγουρίδη».

2. Την ανάγκη ενοποίησης των διατάξεων περί τεχνι−
κών προδιαγραφών, ελέγχου, ταξινόμησης και ασφαλούς
κυκλοφορίας οχημάτων με μετασκευή είτε σε οχήματα
δύο καυσίμων (bi−fuel) είτε σε οχήματα διπλού καυσίμου
(dual−fuel) με χρήση υγραερίου (LPG).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων υπό τους οποί−
ους καθίσταται δυνατή η κίνηση με υγραέριο (LPG) αυ−
τοκινήτων οχημάτων καθώς επίσης και οι όροι και οι
προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των
οχημάτων αυτών.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για συστήματα μετασκευής,
που προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα κατηγο−
ριών Μ και Ν, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική από−
φαση 29949/1841/09 (B΄ 2112) και τα οποία μετατρέπονται
είτε σε οχήματα δύο καυσίμων (bi−fuel) είτε σε οχήματα
διπλού καυσίμου (dual−fuel) με χρήση υγραερίου (LPG).
Άρθρο 2
Ορισμοί και κατάταξη εξαρτημάτων
Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί, όπως υφίστανται στον κανονισμό αρ.67 σειρά
τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ.
1. Ως «υγραέριο (LPG)» νοείται κάθε προϊόν αποτελού−
μενο κατά βάση από τους ακόλουθους υδρογονάνθρα−
κες: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο), κανονικό βουτά−
νιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο)
και αιθάνιο.
Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 589:1993 ορίζει τις απαι−
τήσεις και τις μεθόδους σχετικά με τις δοκιμές υγρα−
ερίου κίνησης, όπως αυτό διατίθεται στις αγορές και
διανέμεται στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τυποποίησης (CEN).
2. Ως «πίεση» νοείται η σχετική προς την ατμοσφαιρική
πίεση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
2.1. Ως «πίεση παροχής» νοείται η σταθεροποιημένη
πίεση σε ενιαία θερμοκρασία αερίου 15οC.
2.2. Ως «πίεση δοκιμής» νοείται η πίεση στην οποία
υποβάλλεται το κατασκευαστικό στοιχείο κατά τη δι−
άρκεια της δοκιμής έγκρισης.
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2.3. Ως «πίεση χρήσης» νοείται η μέγιστη πίεση στην
οποία είναι σχεδιασμένο να υποβάλλεται το κατασκευ−
αστικό στοιχείο και βάσει της οποίας προσδιορίζεται
η αντοχή του.
2.4. Ως «πίεση λειτουργίας» νοείται η πίεση υπό κα−
νονικές συνθήκες λειτουργίας.
2.5. Ως «μέγιστη πίεση λειτουργίας» νοείται η μέγιστη
πίεση στην οποία ενδέχεται να υποβάλλεται ένα κατα−
σκευαστικό στοιχείο κατά τη λειτουργία.
2.6. Ως «πίεση ταξινόμησης» νοείται η μέγιστη επι−
τρεπόμενη πίεση λειτουργίας ενός κατασκευαστικού
στοιχείου ανάλογα με την ταξινόμησή του.
3. Ως «ειδικά εξαρτήματα» νοούνται:
α) η δεξαμενή,
β) τα παρελκόμενα που είναι τοποθετημένα στη δε−
ξαμενή,
γ) ο εξατμιστήρας/ρυθμιστής πίεσης,
δ) η βαλβίδα διακοπής παροχής,
ε) η συσκευή έγχυσης αερίου ή ο εγχυτήρας ή το
εξάρτημα μίξης αερίου,
στ) η μονάδα διανομής αερίου, είτε μεμονωμένα είτε
σε συνδυασμό με τη συσκευή έγχυσης αερίου,
ζ) οι εύκαμπτοι σωλήνες,
η) η μονάδα πλήρωσης,
θ) η βαλβίδα αντεπιστροφής,
ι) η ανακουφιστική βαλβίδα του σωλήνα αερίου,
ια) η μονάδα φίλτρου,
ιβ) ο αισθητήρας πίεσης ή θερμοκρασίας,
ιγ) η αντλία καυσίμου,
ιδ) ο ζεύκτης βοηθητικής παροχής,
ιε) η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου,
ιστ) ο συλλέκτης καυσίμου
ιζ) η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης.
4. Ως «δεξαμενή» νοείται οποιοσδήποτε περιέκτης
χρησιμοποιείται για την αποθήκευση υγραερίου.
4.1. Μια δεξαμενή μπορεί να είναι:
i) μια τυποποιημένη κυλινδρική δεξαμενή με κυλινδρικό
σώμα, δύο κυρτές κεφαλές είτε σπειροσφαιρικού είτε
ελλειπτικού σχήματος, με τα απαιτούμενα ανοίγματα.
ii) μια ειδική δεξαμενή: άλλες δεξαμενές, πέραν των
τυποποιημένων κυλινδρικών δεξαμενών.
4.2. Ως «εξ ολοκλήρου σύνθετη δεξαμενή» νοείται μια
δεξαμενή κατασκευασμένη αποκλειστικά από σύνθετα
υλικά με μη μεταλλική επένδυση.
4.3. Ως «παρτίδα δεξαμενών» νοείται ο μέγιστος αριθ−
μός 200 δεξαμενών του ίδιου τύπου, κατασκευασμένων
διαδοχικά στην ίδια γραμμή παραγωγής.
5. Ως «τύπος δεξαμενής» νοούνται οι δεξαμενές οι
οποίες δεν διαφέρουν ως προς τα ακόλουθα χαρα−
κτηριστικά:
α) την(τις) εμπορική(ές) ονομασία(ες) ή το(α) εμπορι−
κό(ά) σήμα(τα),
β) το σχήμα (κυλινδρικό, ειδικό σχήμα),
γ) τα ανοίγματα (έλασμα για τα παρελκόμενα/μεταλ−
λικός δακτύλιος),
δ) το υλικό,
ε) τη διαδικασία συγκόλλησης (στην περίπτωση με−
ταλλικών δεξαμενών),
στ) τη θερμική επεξεργασία (στην περίπτωση μεταλ−
λικών δεξαμενών),
ζ) τη γραμμή παραγωγής,
η) το ονομαστικό πάχος των τοιχωμάτων,

θ) τη διάμετρο
ι) το ύψος (στην περίπτωση ειδικών δεξαμενών).
6. Ως «παρελκόμενα τοποθετημένα στη δεξαμενή» νο−
ούνται τα ακόλουθα εξαρτήματα τα οποία μπορούν να
είναι είτε μεμονωμένα είτε συνδυασμένα:
α) βαλβίδα διακοπής παροχής στο 80 % της χωρη−
τικότητας
β) δείκτης στάθμης
γ) βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης
δ) τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή
υπερβολικής παροχής
ε) αντλία καυσίμου
στ) πολυβαλβίδα
ζ) αεριοστεγές περίβλημα
η) δακτύλιος τροφοδοσίας ισχύος
θ) βαλβίδα αντεπιστροφής
ι) διάταξη εκτόνωσης της πίεσης
6.1. Ως «βαλβίδα διακοπής παροχής στο 80 % της χω−
ρητικότητας» νοείται μια διάταξη η οποία περιορίζει την
πλήρωση στο 80 % της χωρητικότητας της δεξαμενής
κατά το μέγιστο.
6.2. Ως «δείκτης στάθμης» νοείται μια διάταξη ελέγχου
της στάθμης του υγρού στη δεξαμενή.
6.3. Ως «βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης (βαλβίδα εκκέ−
νωσης)» νοείται μια διάταξη περιορισμού της ανάπτυξης
υπερβολικής πίεσης εντός της δεξαμενής.
6.3.1. Ως «διάταξη εκτόνωσης της πίεσης» νοείται μια
διάταξη σχεδιασμένη για την προστασία της δεξαμενής
από τυχόν διάρρηξη σε περίπτωση πυρκαγιάς, η οποία
παροχετεύει το περιεχόμενο υγραέριο.
6.4. Ως «τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμι−
στή» νοείται μια διάταξη η οποία επιτρέπει την παροχή
και τη διακοπή της παροχής υγραερίου στον εξατμιστή−
ρα/ρυθμιστή πίεσης. «Τηλεχειριζόμενη» σημαίνει ότι η
βαλβίδα παροχής ελέγχεται από τη μονάδα ηλεκτρονι−
κού ελέγχου. Όταν ο κινητήρας του οχήματος βρίσκεται
εκτός λειτουργίας, η βαλβίδα είναι κλειστή. Ως ρυθμι−
στής νοείται μια διάταξη περιορισμού της υπερβολικής
παροχής υγραερίου.
6.5. Ως «αντλία καυσίμου» νοείται μια διάταξη παροχής
υγραερίου σε υγρή φάση στον κινητήρα. Αυτό επιτυγ−
χάνεται με την αύξηση της πίεσης της δεξαμενής μέσω
της πίεσης που δημιουργεί η αντλία καυσίμου.
6.6. Ως «πολυβαλβίδα» νοείται μια διάταξη αποτελού−
μενη από το σύνολο ή μέρος των παρελκομένων που
αναφέρονται στις παραγράφους 6.1. έως 6.3. και 6.8.
6.7. Ως «αεριοστεγές περίβλημα» νοείται μια διάταξη
για την προστασία των παρελκομένων και την παρο−
χέτευση τυχόν διαφυγόντος υγραερίου στον εξωτερικό
αέρα.
6.8. Δακτύλιος τροφοδοσίας ισχύος (αντλία καυσίμου/
ενεργοποιητές/αισθητήρας στάθμης καυσίμου).
6.9. Ως «βαλβίδα αντεπιστροφής» νοείται μια διάταξη
για τη διοχέτευση της παροχής του υγραερίου υγρής
φάσης προς μία κατεύθυνση και την παρεμπόδιση της
αντίστροφης ροής του.
7. Ως «εξατμιστήρας» νοείται μια διάταξη για την εξά−
τμιση του υγραερίου από την υγρή στην αέρια φάση.
8. Ως «ρυθμιστής πίεσης» νοείται μια διάταξη προο−
ριζόμενη για τη μείωση και τη ρύθμιση της παροχής
του υγραερίου.
9. Ως «βαλβίδα διακοπής παροχής» νοείται μια διάταξη
για τη διακοπή της παροχής υγραερίου.
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10. Ως «ανακουφιστική βαλβίδα του σωλήνα αερίου»
νοείται μια διάταξη η οποία αποτρέπει την αύξηση της
πίεσης των σωλήνων άνω μιας προκαθορισμένης τιμής.
11. Ως «συσκευή έγχυσης αερίου ή εγχυτήρας ή εξάρ−
τημα μίξης αερίου» νοείται μια διάταξη η οποία καθιστά
εφικτή την εισαγωγή υγρού ή εξατμισμένου υγραερίου
στον κινητήρα.
12. Ως «μονάδα διανομής αερίου» νοείται μια διάταξη η
οποία μετρά και/ή διανέμει την παροχή αερίου προς τον
κινητήρα και μπορεί είτε να συνδυάζεται με τη συσκευή
έγχυσης αερίου είτε να είναι μεμονωμένη.
13. Ως «μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου» νοείται μια
διάταξη η οποία ελέγχει τις απαιτήσεις του κινητήρα
σε υγραέριο και διακόπτει αυτόματα την παροχή ισχύ−
ος στις βαλβίδες διακοπής παροχής του συστήματος
υγραερίου, σε περίπτωση ακούσιας θραύσης του σω−
λήνα παροχής καυσίμου ή διακοπής της λειτουργίας
του κινητήρα.
14. Ως «αισθητήρας πίεσης ή θερμοκρασίας» νοείται
μια διάταξη μέτρησης της πίεσης ή της θερμοκρασίας.
15. Ως «μονάδα φίλτρου υγραερίου» νοείται μια δι−
άταξη η οποία φιλτράρει το υγραέριο και μπορεί να
ενσωματώνεται σε άλλα κατασκευαστικά στοιχεία.
16. Ως «εύκαμπτοι σωλήνες» νοούνται οι σωλήνες με−
ταφοράς του υγραερίου, σε υγρή ή αέρια φάση και υπό
διάφορες τιμές πίεσης, από ένα σημείο σε άλλο.
17. Ως «μονάδα πλήρωσης» νοείται μια διάταξη για την
πλήρωση της δεξαμενής. Η μονάδα πλήρωσης μπορεί
να είναι ενσωματωμένη στη βαλβίδα διακοπής της πα−
ροχής της δεξαμενής στο 80 % της χωρητικότητάς της
ή να βρίσκεται στο εξωτερικό του οχήματος.
18. Ως «ζεύκτης βοηθητικής παροχής» νοείται μια διά−
ταξη ζεύξης στη γραμμή καυσίμου μεταξύ της δεξαμε−
νής και του κινητήρα, ώστε, σε περίπτωση εξάντλησης
του καυσίμου σε ένα όχημα που χρησιμοποιεί ένα μόνο
καύσιμο στο σύστημα πρόωσής του, ο κινητήρας να
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μέσω σύμπλεξης της
βοηθητικής δεξαμενής καυσίμου.
19. Ως «συλλέκτης καυσίμου» νοείται ένας σωλήνας ή
ένας αγωγός που συνδέει τις διατάξεις έγχυσης καυ−
σίμου.
20. «Ένα όχημα θεωρείται δύο καυσίμων» (bi−fuel), όταν
μετά την εγκατάσταση του συστήματος μετασκευής,
διαθέτει ικανότητα αποθήκευσης αερίου και χωριστή
ικανότητα αποθήκευσης βενζίνης που υπερβαίνει τα 15
λίτρα, και είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με ένα μόνο
καύσιμο τη φορά. Η ταυτόχρονη χρήση και των δύο
καυσίμων είναι περιορισμένη ως προς την ποσότητα
ή τη διάρκεια.
21. «Ένα όχημα θεωρείται διπλού καυσίμου» (dual−fuel),
όταν μετά την εγκατάσταση του συστήματος μετασκευ−
ής, διαθέτει ικανότητα αποθήκευσης αερίου και χωριστή
ικανότητα αποθήκευσης πετρελαίου που υπερβαίνει
τα 15 λίτρα, και είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με
ταυτόχρονη χρήση και των δύο καυσίμων.
22. «Μη διεισδυτικό σύστημα» σημαίνει ένα σύστημα
μετασκευής στο οποίο το σύστημα καυσίμου με αέριο
δεν μεταβάλλει το πρωτότυπο σύστημα τροφοδοσίας
κινητήρα.
23. «Σύστημα κυρίου – υποτελούς» νοείται ένα σύστημα
μετασκευής στο οποίο η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου
(Electronic Control Unit – ECU) του LPG είναι σε θέση
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να μετατρέψει τη στρατηγική ελέγχου της ECU της
βενζίνης ή του πετρελαίου σε λειτουργία για το LPG.
24. Τα κατασκευαστικά στοιχεία υγραερίου για χρήση
σε οχήματα ταξινομούνται ανάλογα με την πίεση λει−
τουργίας και τη λειτουργία τους.
Κατηγορία 1: Μέρη υψηλής πίεσης περιλαμβανομένων
των σωλήνων και των συνδέσμων τους, που περιέχουν
υγραέριο υπό πίεση ατμού ή αυξημένη πίεση ατμού έως
και 3 000 kPa.
Κατηγορία 2: Μέρη χαμηλής πίεσης περιλαμβανομέ−
νων των σωλήνων και των συνδέσμων τους, που πε−
ριέχουν υγραέριο σε μορφή ατμού υπό μέγιστη πίεση
λειτουργίας μικρότερη των 450 kPa και μεγαλύτερη των
20 kPa σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση.
Κατηγορία 2A: Μέρη χαμηλής πίεσης για περιορισμένο
εύρος τιμών πίεσης, περιλαμβανομένων των σωλήνων
και των συνδέσμων τους που περιέχουν υγραέριο σε
μορφή ατμού υπό μέγιστη πίεση λειτουργίας μικρότερη
των 120 kPa και μεγαλύτερη των 20 kPa σε σχέση με
την ατμοσφαιρική πίεση.
Κατηγορία 3: Βαλβίδες διακοπής παροχής και βαλβί−
δες εκτόνωσης της πίεσης, κατά τη λειτουργία στην
υγρή φάση.
Κατασκευαστικά στοιχεία υγραερίου τα οποία είναι
σχεδιασμένα για λειτουργία υπό μέγιστη πίεση λειτουρ−
γίας άνω της ατμοσφαιρικής πίεσης η οποία δεν υπερ−
βαίνει τα 20 kPa δεν υπόκεινται στην παρούσα απόφαση.
Ένα κατασκευαστικό στοιχείο μπορεί να αποτελείται
από αρκετά μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων ταξινομεί−
ται στην αντίστοιχη κατηγορία ανάλογα με τη μέγιστη
πίεση λειτουργίας και τη λειτουργία του.
Άρθρο 3
Σύστημα υγραερίου – Εξοπλισμός
που προσαρτάται επί του οχήματος
1. Γενικά
1.1 Ένα σύστημα υγραερίου περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία:
α. δεξαμενή καυσίμου,
β. βαλβίδα διακοπής παροχής στο 80 % της χωρη−
τικότητας,
γ. δείκτη στάθμης,
δ. βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης,
ε. τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή
υπερβολικής παροχής,
στ. ρυθμιστή πίεσης και εξατμιστήρα, μεμονωμένους
ή σε συνδυασμό,
ζ. τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής παροχής,
η. μονάδα πλήρωσης,
θ. αγωγούς και εύκαμπτους σωλήνες αερίου.
ι. συνδέσεις μεταφοράς αερίου μεταξύ των κατασκευ−
αστικών στοιχείων του συστήματος υγραερίου,
ια. εγχυτήρα ή συσκευή έγχυσης αερίου ή εξάρτημα
μίξης αερίου,
ιβ. μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου,
ιγ. διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ασφάλεια τήξης).
1.2. Το σύστημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία:
α. αεριοστεγές περίβλημα, το οποίο καλύπτει τα
παρελκόμενα που είναι τοποθετημένα στη δεξαμενή
καυσίμου,
β. βαλβίδα αντεπιστροφής,
γ. ανακουφιστική βαλβίδα του σωλήνα αερίου,
δ. μονάδα διανομής αερίου,
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ε. μονάδα φίλτρου υγραερίου,
στ. αισθητήρα πίεσης ή θερμοκρασίας,
ζ. αντλία υγραερίου,
η. δακτύλιο τροφοδοσίας ισχύος της δεξαμενής (ενερ−
γοποιητές/αντλία καυσίμου/δείκτης στάθμης καυσίμου),
θ. ζεύκτη βοηθητικής παροχής (μόνο για οχήματα
ενός καυσίμου που δεν διαθέτουν σύστημα έκτακτης
ανάγκης),
ι. σύστημα επιλογής καυσίμου και ηλεκτρικό σύστημα,
ια. συλλέκτη καυσίμου.
1.3. Τα προσαρτήματα της δεξαμενής που αναφέρο−
νται στα σημεία 1.1.β έως 1.1.ε μπορούν να συνδυάζονται.
1.4. Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της παροχής,
η οποία αναφέρεται στο σημείο 1.1.ζ, μπορεί να συνδυ−
άζεται με τον ρυθμιστή πίεσης/εξατμιστήρα.
1.5. Συμπληρωματικά κατασκευαστικά στοιχεία τα
οποία απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία
του κινητήρα μπορούν να εγκαθίστανται σε μέρη του
συστήματος υγραερίου στα οποία η πίεση είναι μικρό−
τερη των 20 kPa.
2. Παρελκόμενα της δεξαμενής καυσίμου
2.1. Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή
επάνω στη δεξαμενή
2.1.1. Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή
πρέπει να τοποθετείται απευθείας επάνω στη δεξαμενή
καυσίμου, χωρίς παρεμβαλλόμενα προσαρτήματα.
2.1.2. Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή
πρέπει να ελέγχεται κατά τρόπο ώστε να κλείνει αυ−
τόματα όταν ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας,
ανεξαρτήτως της θέσης του διακόπτη ανάφλεξης και
πρέπει να παραμένει κλειστή για όσο διάστημα ο κινη−
τήρας είναι απενεργοποιημένος.
2.2. Ελατηριωτή βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης στη
δεξαμενή
2.2.1. Η ελατηριωτή βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης
πρέπει να τοποθετείται στη δεξαμενή καυσίμου κατά
τρόπο ώστε να συνδέεται στο χώρο ατμού και να εκτο−
νώνει πίεση στο περιβάλλον. Η ελατηριωτή βαλβίδα
εκτόνωσης της πίεσης ενδέχεται να εκτονώνει στο αερι−
οστεγές περίβλημα, εφόσον αυτό πληροί τις απαιτήσεις
της παραγράφου 2.5.
2.3. Βαλβίδα διακοπής της παροχής στο 80 % της
χωρητικότητας
2.3.1. Η αυτόματη διάταξη περιορισμού της στάθμης
πλήρωσης πρέπει να είναι κατάλληλη για τη δεξαμενή
καυσίμου στην οποία τοποθετείται και να εγκαθίσταται
στην κατάλληλη θέση ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι
η πλήρωση της δεξαμενής δεν υπερβαίνει το 80 % της
χωρητικότητάς της.
2.4. Δείκτης στάθμης
2.4.1. Ο δείκτης στάθμης πρέπει να είναι κατάλληλος
για τη δεξαμενή καυσίμου στην οποία τοποθετείται και
να εγκαθίσταται στην κατάλληλη θέση.
2.5. Αεριοστεγές περίβλημα επάνω στη δεξαμενή
2.5.1. Επάνω από τα προσαρτήματα της δεξαμενής
καυσίμου πρέπει να τοποθετείται αεριοστεγές περί−
βλημα το οποίο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πα−
ραγράφων 2.5.2 έως 2.5.5, εκτός εάν η δεξαμενή είναι
εγκατεστημένη στο εξωτερικό του οχήματος και τα
προσαρτήματά της διαθέτουν προστασία από την ει−
σχώρηση ρύπων και νερού.
2.5.2. Το αεριοστεγές περίβλημα πρέπει να έρχεται
σε επαφή με τον περιβάλλοντα αέρα, μέσω εύκαμπτου

σωλήνα σύνδεσης και διόδου αερισμού, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο.
2.5.3. Η οπή αερισμού του αεριοστεγούς περιβλήματος
πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω, στο σημείο
εξόδου από το μηχανοκίνητο όχημα. Δεν πρέπει όμως
να εξάγει αέρα στους θόλους των τροχών, ούτε να είναι
στραμμένη προς πηγές θερμότητας όπως η εξάτμιση.
2.5.4. Οι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης και οι δίοδοι
αερισμού του αεριοστεγούς περιβλήματος στο κάτω
τμήμα του αμαξώματος πρέπει να έχουν ελάχιστο ελεύ−
θερο άνοιγμα ίσο με 450 mm2. Σε περίπτωση που στο
εσωτερικό του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης και στη
δίοδο αερισμού είναι τοποθετημένος σωλήνας αερίου,
άλλος σωλήνας ή ηλεκτρικές συρματώσεις, το ελεύθερο
άνοιγμα πρέπει να είναι, ομοίως, τουλάχιστον 450 mm2.
2.5.5. Το αεριοστεγές περίβλημα και οι εύκαμπτοι σω−
λήνες σύνδεσης πρέπει να είναι αεριοστεγή υπό πίεση
10 kPa με όλα τα ανοίγματα κλειστά, και να μην παρου−
σιάζουν μόνιμες παραμορφώσεις, με μέγιστο επιτρεπό−
μενο ρυθμό διαφυγής ίσο με 100 cm3/h.
2.5.6. Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης πρέπει να
ασφαλίζεται καταλλήλως στο αεριοστεγές περίβλημα
και στη δίοδο αερισμού ούτως ώστε να διασφαλίζεται
αεριοστεγής ένωση.
Άρθρο 4
Εγκατάσταση
1. Γενικά.
1.1 Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να είναι
εγκεκριμένου τύπου ως επί μέρους στοιχεία σύμφωνα
με τον κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της
ΟΕΕ/ΗΕ και πρέπει να φέρουν τη σήμανση που προ−
βλέπεται από τον ανωτέρω κανονισμό σύμφωνα με το
άρθρο 8 της παρούσης.
1.2 Εναλλακτικά είναι δυνατή η τοποθέτηση συστήμα−
τος μετασκευής υγραερίου εγκεκριμένου με τον κανο−
νισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 10 της παρούσης.
1.3 Η εγκατάσταση γίνεται από υπεύθυνο τεχνικό με
άδεια άσκησης επαγγέλματος του 1575/1985, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.δ. 66/2010 (ΦΕΚ Α΄ 117/21−7−2010)
και τον Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α΄ 208/2010), με ειδικότητα
τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων.
1.3.1. Στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του
ΥΠΥΜΕΔΙ υποβάλλεται κατάλογος του εργοστασίου
κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου (CPU)
του συστήματος διπλού καυσίμου ή του νόμιμου αντι−
προσώπου του στην Ελλάδα, με τους τεχνίτες και τα
συνεργεία που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την εγκατά−
σταση συστημάτων διπλού καυσίμου καθώς και για τις
όποιες ρυθμίσεις και προσαρμογές απαιτούνται για την
ασφαλή λειτουργία και την συνεργασία του συστήματος
διπλού καυσίμου με τον κινητήρα του οχήματος.
1.3.2. Ο κατάλογος θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση εάν
εξουσιοδότηση δίδεται απ’ ευθείας από το εργοστάσιο
κατασκευής και ανά τετράμηνο εάν γίνεται από τον νό−
μιμο αντιπρόσωπο του εργοστασίου στην Ελλάδα. Ο κα−
τάλογος θα αναρτάται στον ιστοχώρο του Υπουργείου.
1.4 Επιπροσθέτως, το σύστημα οφείλει να πληροί και
τις παρακάτω απαιτήσεις εγκατάστασης:
1.4.1. Τα εξαρτήματα υγραερίου που εγκαθίστανται
στο όχημα πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να
μην υπερβαίνεται η μέγιστη πίεση λειτουργίας για την
οποία έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί το όχημα.
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1.4.2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση με υγραέριο.
1.4.3. Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να είναι
κατάλληλα στερεωμένα.
1.4.4. Το σύστημα υγραερίου δεν πρέπει να εμφανίζει
διαρροές.
1.4.5. Το σύστημα υγραερίου πρέπει να τοποθετείται
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή
προστασία του από φθορές, όπως φθορές που προκα−
λούνται από τα κινητά κατασκευαστικά στοιχεία του
οχήματος, από σύγκρουση, χώματα ή από τη φόρτω−
ση και την εκφόρτωση του οχήματος ή τη μετατόπιση
φορτίων.
1.4.6. Στο σύστημα υγραερίου δεν πρέπει να συν−
δέονται συσκευές άλλες από αυτές που απαιτούνται
αυστηρά για την ορθή λειτουργία του μηχανοκίνητου
οχήματος.
1.4.7. Κανένα κατασκευαστικό στοιχείο του συστήμα−
τος υγραερίου, περιλαμβανομένων τυχόν προστατευτι−
κών υλικών που αποτελούν μέρος των στοιχείων αυτών,
δεν πρέπει να προεξέχει από την εξωτερική επιφάνεια
του οχήματος, με εξαίρεση τη μονάδα πλήρωσης εφό−
σον αυτή δεν προεξέχει κατά περισσότερο από 10 mm
εκτός της ονομαστικής γραμμής του αμαξώματος.
1.4.8. Εξαιρουμένης της δεξαμενής καυσίμου υγραερί−
ου, σε καμία διατομή του οχήματος δεν επιτρέπεται η
προβολή κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος
υγραερίου, περιλαμβανομένων τυχόν προστατευτικών
υλικών που αποτελούν μέρος των στοιχείων αυτών,
έξω από το κατώτερο άκρο του οχήματος, εκτός εάν
βρίσκεται τοποθετημένο χαμηλότερα άλλο μέρος του
οχήματος, εντός ακτίνας 150 mm.
1.4.9. Κανένα κατασκευαστικό στοιχείο του συστήμα−
τος υγραερίου δεν πρέπει να είναι τοποθετημένο σε
απόσταση 100 mm από την εξάτμιση ή άλλη πηγή θερ−
μότητας, εκτός εάν αυτά τα κατασκευαστικά στοιχεία
προστατεύονται επαρκώς από τη θερμότητα.
2. Δεξαμενή καυσίμου
Η εγκατάσταση της δεξαμενής πρέπει να πληροί επι−
πλέον τις παρακάτω προδιαγραφές:
2.1. Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι μόνιμα το−
ποθετημένη στο όχημα, αλλά όχι στο διαμέρισμα του
κινητήρα.
2.2. Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να τοποθετείται στην
κατάλληλη θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα−
σκευαστή της δεξαμενής.

2.3. Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να τοποθετείται
κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η επαφή μετάλλου
με μέταλλο, πλην των σημείων μόνιμης στερέωσης της
δεξαμενής.
2.4. Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να στερεώνεται στο
μηχανοκίνητο όχημα μέσω σημείων μόνιμης στερέωσης
ή μέσω πλαισίου και ιμάντων.
2.5. Σε οχήματα έτοιμα να τεθούν σε κυκλοφορία,
η δεξαμενή καυσίμου δεν πρέπει να απέχει από την
επιφάνεια του οδοστρώματος λιγότερο από 200 mm.
2.5.1. Οι διατάξεις του σημείου 2.5 ανωτέρω δεν ισχύ−
ουν εάν η δεξαμενή είναι επαρκώς προστατευμένη στο
εμπρόσθιο μέρος της και στις πλευρές της και εάν κα−
νένα μέρος της δεξαμενής δεν βρίσκεται χαμηλότερα
από το προστατευτικό της.
2.6. Η(Οι) δεξαμενή(ές) καυσίμου πρέπει να τοπο−
θετούνται και να στερεώνονται κατά τρόπο ώστε να
απορροφώνται οι επιταχύνσεις (χωρίς βλάβη) όταν οι
δεξαμενές είναι γεμάτες:
Για οχήματα των κατηγοριών M1 και N1:
α) 20 g προς την κατεύθυνση της πορείας του οχή−
ματος
β) 8 g οριζοντίως, κάθετα προς την κατεύθυνση της
πορείας του οχήματος
Για οχήματα των κατηγοριών M2 και N2:
α) 10 g προς την κατεύθυνση της πορείας του οχή−
ματος
β) 5 g οριζοντίως, κάθετα προς την κατεύθυνση της
πορείας του οχήματος
Για οχήματα των κατηγοριών M3 και N3:
α) 6,6 g προς την κατεύθυνση της πορείας του οχή−
ματος
β) 5 g οριζοντίως, κάθετα προς την κατεύθυνση της
πορείας του οχήματος
2.7 Οι ανωτέρω απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 67
σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, σχετικά με τη στε−
ρέωση των δεξαμενών LPG θεωρείται ότι πληρούνται
εάν η δεξαμενή στερεώνεται γερά στο μηχανοκίνητο
όχημα με τουλάχιστον:
2.7.1. δύο ιμάντες ανά δεξαμενή,
2.7.2. τέσσερα μπουλόνια και
2.7.3. κατάλληλες ροδέλες ή ελάσματα εάν τα τοιχώ−
ματα στο σημείο εκείνο είναι μονού πάχους.
Εάν υποτεθεί ότι το υλικό είναι Fe 370, πρέπει να
χρησιμοποιηθούν μπουλόνια στερέωσης κατηγορίας
8.8 με τις διαστάσεις που αναφέρονται στον παρακάτω
Πίνακα 2:

Πίνακας 2
Περιεχόμενο
δεξαμενής (λίτρα)

μέχρι 85

85−100

Ελάχιστη διάσταση των
δακτυλιοειδών
συνδέσμων ή των
πλακών (mm)
Εξωτερική διάμετρος x
πάχος: 30 x 1,5
Εξωτερική διάμετρος x
πάχος: 25 x 2,5
Εξωτερική διάµετρος x
πάχος: 30 x 1,5
Εξωτερική διάµετρος x
πάχος: 25 x 2,5

Ελάχιστες διαστάσεις
των ιμάντων της
δεξαμενής (mm)

Ελάχιστη διάμετρος
πείρων (mm)

20 x 3
30 x 1,5

8

30 x 3

10

20 x 3 *

8*
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Εξωτερική διάµετρος x
πάχος: 50 x 2
Εξωτερική διάµετρος x
πάχος: 30 x 3

50 x 6

12

50 x 3 **

10 **

περισσότερα των 150

θα πληροί τις διατάξεις του Κανονισµού 67 της ΟΕΕ/ΗΕ, 01 σειρά τροποποιήσεων,
για κυλίνδρους LPG.
* Σε αυτή την περίπτωση η δεξαμενή θα ασφαλίζεται με τουλάχιστον τρεις ιμάντες.
** Σε αυτή την περίπτωση η δεξαμενή θα ασφαλίζεται με τουλάχιστον τέσσερις ιμάντες.

2.8 Εάν η δεξαμενή είναι εγκατεστημένη πίσω από
κάθισμα, θα πρέπει να υπάρχει συνολικό διάκενο του−
λάχιστον 100 mm, κατά μήκος του οχήματος. Το διάκενο
αυτό μπορεί να βρίσκεται μεταξύ της δεξαμενής και του
πίσω μέρους του οχήματος και μεταξύ του καθίσματος
και της δεξαμενής.
2.9 Εάν οι ειδικοί ιμάντες μεταφέρουν επίσης τη μάζα
της δεξαμενής καυσίμου, τότε η δεξαμενή πρέπει να
στερεώνεται με τρεις τουλάχιστον ειδικούς ιμάντες.
2.10 Οι ειδικοί ιμάντες της δεξαμενής πρέπει να απο−
τρέπουν την ολίσθηση, την περιστροφή ή την αποκόλ−
ληση της δεξαμενής.
2.11 Μεταξύ της δεξαμενής καυσίμου και των ειδικών
ιμάντων της πρέπει να τοποθετείται προστατευτικό
υλικό, όπως τσόχα, δέρμα ή πλαστικό. Ωστόσο, στη
θέση συγκράτησης των ροδελών ή των πλακών με το
αμάξωμα του οχήματος δεν θα πρέπει να υπάρχει υλικό
που συμπιέζεται.
2.12 Πλαίσιο δεξαμενής
2.12.1 Εάν η δεξαμενή στερεώνεται στο μηχανοκίνη−
το όχημα με ειδικό πλαίσιο και ειδικούς ιμάντες, τότε
πρέπει να στερεώνεται στο ειδικό πλαίσιο με δύο του−
λάχιστον ειδικούς ιμάντες.
2.12.2 Εάν η κυλινδρική δεξαμενή καυσίμου είναι εγκα−
τεστημένη κατά μήκος του οχήματος, πρέπει να υπάρχει
μία εγκάρσια σύνδεση στο εμπρόσθιο μέρος του ειδικού
πλαισίου της δεξαμενής για να αποτρέπεται η ολίσθησή
της. Αυτή η εγκάρσια σύνδεση θα πρέπει:
α. να έχει τουλάχιστον το ίδιο πάχος με το ειδικό
πλαίσιο της δεξαμενής,
β. να έχει τουλάχιστον 30 mm ύψος και η κορυφή της
να είναι τουλάχιστον 30 mm ψηλότερη από τον πυθμένα
της δεξαμενής,
γ. να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά, ή ακόμα
και μέσα στο θολωτό άκρο της δεξαμενής.
Ο όρος «εγκατεστημένη κατά μήκος» σημαίνει ότι ο
άξονας της κυλινδρικής δεξαμενής καυσίμου σχηματίζει
γωνία 30ο το πολύ με επίπεδο του διαμήκους άξονα
του οχήματος.
2.13 Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να φέρει την παρα−
κάτω σήμανση:
2.13.1 Κάθε δεξαμενή πρέπει να φέρει συγκολλημένη
επί αυτής πινακίδα σήμανσης με τα ακόλουθα στοιχεία,
ευανάγνωστα και ανεξίτηλα:
α) τον αύξοντα αριθμό,
β) τη χωρητικότητα σε λίτρα,
γ) την επισήμανση «LPG»,
δ) την πίεση δοκιμής [kPa],
ε) τη φράση: (μέγιστος βαθμός πλήρωσης: 80 %),
στ) το έτος και τον μήνα έγκρισης (π.χ. 99/01),
ζ) το σήμα έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 8 της
παρούσης,
η) την επισήμανση «PUMP INSIDE (ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΤΟΣ)»
και την αναγνωριστική επισήμανση της αντλίας εφόσον

αυτή είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της δεξαμε−
νής.
3. Σωληνώσεις και λοιπός εξοπλισμός
3.1 Αγωγοί και εύκαμπτοι σωλήνες αερίου
3.1.1 Οι αγωγοί αερίου πρέπει να είναι κατασκευασμέ−
νοι από υλικά χωρίς ραφή: χαλκό ή ανοξείδωτο χάλυβα
ή χάλυβα με αντιδιαβρωτική επικάλυψη.
3.1.2 Εάν χρησιμοποιείται χάλυβας χωρίς ραφή, ο αγω−
γός πρέπει να προστατεύεται από χιτώνιο από καου−
τσούκ ή πλαστικό.
3.1.3 Η εξωτερική διάμετρος των χάλκινων αγωγών
αερίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 mm, με πάχος
τοιχωμάτων τουλάχιστον 0,8 mm. Η εξωτερική διάμε−
τρος των αγωγών αερίου από χάλυβα και ανοξείδωτο
χάλυβα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 mm και όταν
χρησιμοποιούνται για την παροχή αερίου πρέπει να
έχουν το κατάλληλο πάχος τοιχωμάτων.
3.1.4 Ο αγωγός αερίου μπορεί να είναι κατασκευα−
σμένος από μη μεταλλικό υλικό, εφόσον ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του κανονισμού αρ. 67 σειρά τροποποιή−
σεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, όσον αφορά στις διατάξεις περί
εγκρίσεως τύπου.
3.1.5 Ο αγωγός αερίου μπορεί να αντικαθίσταται από
εύκαμπτο σωλήνα αερίου, εφόσον αυτός ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του κανονισμού, αρ. 67 σειρά τροποποιή−
σεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ, όσον αφορά στις διατάξεις περί
εγκρίσεως τύπου.
3.1.6 Οι αγωγοί αερίου, εκτός των μη μεταλλικών αγω−
γών αερίου, πρέπει να ασφαλίζονται ούτως ώστε να μην
υποβάλλονται σε κραδασμούς ή καταπονήσεις.
3.1.7 Οι εύκαμπτοι σωλήνες αερίου και οι μη μεταλλικοί
αγωγοί αερίου πρέπει να ασφαλίζονται ούτως ώστε να
μην υποβάλλονται σε καταπονήσεις.
3.1.8 Στο σημείο στερέωσης, ο αγωγός ή ο εύκαμπτος
σωλήνας αερίου πρέπει να είναι εφοδιασμένος με προ−
στατευτικό υλικό.
3.1.9 Οι αγωγοί ή οι εύκαμπτοι σωλήνες αερίου δεν
πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία υποδοχής των
ανυψωτήρων (γρύλων).
3.1.10 Στα σημεία διέλευσης εντός του οχήματος, οι
αγωγοί ή οι εύκαμπτοι σωλήνες αερίου πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με προστατευτικό υλικό, είτε διαθέτουν
προστατευτικό χιτώνιο είτε όχι.
3.2. Συνδέσεις αερίου μεταξύ των κατασκευαστικών
στοιχείων του συστήματος υγραερίου.
3.2.1. Δεν επιτρέπονται κολλημένοι ή συγκολλημένοι
σύνδεσμοι και σύνδεσμοι συμπίεσης οδοντωτού τύπου.
3.2.2. Οι αγωγοί αερίου πρέπει να συνδέονται μόνο
με συμβατά όσον αφορά τη διάβρωση προσαρτήματα.
3.2.3. Οι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα ενώνονται
μόνο με προσαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα.
3.2.4. Τα κυκλώματα διανομής πρέπει να είναι κατα−
σκευασμένα από αντιδιαβρωτικό υλικό.
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3.2.5. Οι αγωγοί αερίου πρέπει να συνδέονται μέσω κα−
τάλληλων συνδέσμων, για παράδειγμα μέσω δύο συνδέ−
σμων συμπίεσης, όσον αφορά τους χαλύβδινους σωλή−
νες, και μέσω συνδέσμων με δακτυλίους σε αμφότερες
τις πλευρές ή με δύο παρεμβύσματα, όταν πρόκειται για
χάλκινους σωλήνες. Οι αγωγοί αερίου πρέπει να συν−
δέονται με κατάλληλες συνδέσεις. Σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται η χρήση συνδέσμων που ενδέχεται να
προκαλέσουν φθορές στον αγωγό. Η πίεση διάρρηξης
των συναρμολογημένων ζευκτών πρέπει να είναι ίση
ή υψηλότερη της προδιαγραφόμενης για τον αγωγό.
3.2.6 Ο αριθμός των συνδέσμων πρέπει να είναι ο
ελάχιστος δυνατός.
3.2.7. Οι σύνδεσμοι πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία
προσπελάσιμα για επιθεώρηση.
3.2.8 Στα διαμέρισμα των επιβατών ή σε κλειστό χώρο
αποσκευών, ο αγωγός ή ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου
δεν πρέπει να έχει μεγαλύτερο μήκος από το ευλόγως
απαιτούμενο. Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται όταν ο
αγωγός ή ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου δεν προεξέχει
στα πλαϊνά του οχήματος περισσότερο απ’ ό,τι η δε−
ξαμενή καυσίμου.
3.2.9 Στο διαμέρισμα των επιβατών ή σε κλειστό χώρο
αποσκευών δεν επιτρέπονται συνδέσεις μεταφοράς αε−
ρίου με εξαίρεση:
i) τις συνδέσεις του αεριοστεγούς περιβλήματος και
ii) τη σύνδεση μεταξύ του αγωγού ή του εύκαμπτου
σωλήνα αερίου και της μονάδας πλήρωσης, εφόσον η
σύνδεση αυτή είναι εφοδιασμένη με χιτώνιο ανθεκτικό
στο υγραέριο και εφόσον τυχόν διαφυγόν αέριο απά−
γεται απευθείας στον ατμοσφαιρικό αέρα.
3.2.10 Οι διατάξεις των σημείων 3.2.8 και 3.2.9 δεν
ισχύουν για οχήματα των κατηγοριών M2 ή M3, εάν οι
αγωγοί ή οι εύκαμπτοι σωλήνες αερίου και οι συνδέ−
σεις φέρουν ανθεκτικό στο υγραέριο χιτώνιο με ανοι−
χτή σύνδεση στην ατμόσφαιρα. Το ανοικτό άκρο του
χιτωνίου ή της σωλήνωσης πρέπει να βρίσκεται στο
χαμηλότερο σημείο.
3.3 Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής παροχής
3.3.1. Στον αγωγό αερίου πρέπει να εγκαθίσταται τη−
λεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της παροχής, μεταξύ
της δεξαμενής υγραερίου και του ρυθμιστή πίεσης/εξα−
τμιστήρα, το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτόν.
3.3.2. Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της πα−
ροχής μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο ρυθμιστή
πίεσης/εξατμιστήρα.
3.3.3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του σημείου
3.3.1, η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της παροχής
μπορεί να τοποθετείται σε σημείο του χώρου του κινη−
τήρα το οποίο καθορίζεται από τον κατασκευαστή του
συστήματος υγραερίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρ−
χει σύστημα επιστροφής καυσίμου μεταξύ του ρυθμιστή
πίεσης και της δεξαμενής υγραερίου.
3.3.4. Η τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής της πα−
ροχής πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να
διακόπτεται η παροχή καυσίμου όταν ο κινητήρας βρί−
σκεται εκτός λειτουργίας ή, εάν το όχημα διαθέτει και
άλλο σύστημα καυσίμου, όταν είναι επιλεγμένο το άλλο
καύσιμο. Επιτρέπεται καθυστέρηση δύο δευτερολέπτων
για διαγνωστικούς σκοπούς.
3.4. Μονάδα πλήρωσης
3.4.1. Η μονάδα πλήρωσης πρέπει να είναι ασφαλισμέ−
νη κατά της περιστροφής και να προστατεύεται από
την εισχώρηση ρύπων και νερού.
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3.4.2. Όταν η δεξαμενή υγραερίου είναι τοποθετημένη
εντός του διαμερίσματος των επιβατών ή σε κλειστό
διαμέρισμα (αποσκευών), η μονάδα πλήρωσης πρέπει
να τοποθετείται στο εξωτερικό του οχήματος.
3.5. Σύστημα επιλογής καυσίμου και ηλεκτρική εγκα−
τάσταση
3.5.1. Τα ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία του συ−
στήματος υγραερίου πρέπει να προστατεύονται από
υπερφόρτωση και το καλώδιο ισχύος πρέπει να είναι
εφοδιασμένο με μία τουλάχιστον ασφάλεια τήξης.
3.5.1.1. Η ασφάλεια πρέπει να τοποθετείται σε γνω−
στή θέση όπου θα είναι προσβάσιμη χωρίς τη χρήση
εργαλείων.
3.5.2. Η μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος στα κατασκευ−
αστικά στοιχεία του συστήματος υγραερίου από τα
οποία διέρχεται υγραέριο δεν μπορεί να γίνεται μέσω
αγωγού αερίου.
3.5.3. Όλα τα ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία που
είναι τοποθετημένα σε σημείο του συστήματος υγρα−
ερίου στο οποίο η πίεση υπερβαίνει τα 20 kPa πρέπει
να συνδέονται και να μονώνονται κατά τρόπο ώστε να
αποτρέπεται η διέλευση ρεύματος από τα μέρη που
περιέχουν υγραέριο.
3.5.4. Τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να προστατεύονται
επαρκώς από φθορές. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις εντός
του χώρου αποσκευών και του διαμερίσματος επιβατών
πρέπει να συμμορφώνονται προς την κλάση μόνωσης IP
40 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529. Όλες οι άλλες ηλε−
κτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς την
κλάση μόνωσης IP 54 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529.
3.5.5. Τα οχήματα με περισσότερα από ένα συστήματα
καυσίμου πρέπει να διαθέτουν σύστημα επιλογής καυσί−
μου ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κινητήρας δεν
τροφοδοτείται με περισσότερα από ένα καύσιμα. Επι−
τρέπεται ένα σύντομο χρονικό διάστημα αλληλοεπικά−
λυψης για τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο.
3.5.6. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του σημείου
3.5.5, στην περίπτωση ρυθμιζόμενων κινητήρων διπλού
καυσίμου, επιτρέπεται η τροφοδοσία με περισσότερα
του ενός καύσιμα.
3.5.7. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις και τα κατασκευαστικά
στοιχεία στο αεριοστεγές περίβλημα πρέπει να είναι
κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργού−
νται σπινθήρες.
3.6. Διάταξη εκτόνωσης της πίεσης
3.6.1. Η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης πρέπει να το−
ποθετείται στη(ις) δεξαμενή(ές) καυσίμου κατά τρόπο
ώστε η πίεση να εκτονώνεται στο εσωτερικό του αε−
ριοστεγούς περιβλήματος εφόσον το περίβλημα προ−
βλέπεται και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σημείου 2.5
του άρθρου 3 της παρούσης.
3.7 Επιπλέον, οι σωληνώσεις πρέπει να φέρουν, ανάλο−
γα με την κατηγορία τους και την παρακάτω σήμανση:
3.7.1 Εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης από καου−
τσούκ, ταξινόμηση κατηγορίας 1, εύκαμπτος σωλήνας
πλήρωσης.
Κάθε εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να φέρει, σε από−
σταση που δεν υπερβαίνει τα 0,5m, τις ακόλουθες ευ−
ανάγνωστες και ανεξίτηλες σημάνσεις αναγνώρισής
αποτελούμενες από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα.
3.7.1.1. Την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα
του κατασκευαστή.
3.7.1.2. Το έτος και τον μήνα κατασκευής.
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3.7.1.3. Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου.
3.7.1.4. Τη σήμανση αναγνώρισής «LPG Class 1».
Επίσης, κάθε σύνδεσμος πρέπει να φέρει την εμπορική
επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή που
πραγματοποίησε τη συναρμολόγηση.
3.7.2 Εύκαμπτοι σωλήνες χαμηλής πίεσης από καου−
τσούκ, ταξινόμηση κατηγορίας 2. Κάθε εύκαμπτος σωλή−
νας πρέπει να φέρει, σε απόσταση που δεν υπερβαίνει
τα 0,5m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες
σημάνσεις αναγνώρισής αποτελούμενες από χαρακτή−
ρες, αριθμούς ή σύμβολα.
3.7.2.1. Την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα
του κατασκευαστή.
3.7.2.2. Το έτος και το μήνα κατασκευής.
3.7.2.3. Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου.
3.7.2.4. Τη σήμανση αναγνώρισής «LPG Class 2».
Επίσης, κάθε σύνδεσμος πρέπει να φέρει την εμπορική
επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή που
πραγματοποίησε τη συναρμολόγηση.
3.7.3 Εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης από συνθετικό
υλικό, ταξινόμηση κατηγορίας 1. Κάθε εύκαμπτος σωλή−
νας πρέπει να φέρει, σε απόσταση που δεν υπερβαίνει
τα 0,5m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες
σημάνσεις αναγνώρισής αποτελούμενες από χαρακτή−
ρες, αριθμούς ή σύμβολα.
3.7.3.1. Την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα
του κατασκευαστή.
3.7.3.2. Το έτος και το μήνα κατασκευής.
3.7.3.3. Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου.
3.7.3.4. Τη σήμανση αναγνώρισής «LPG Class 1».
Επίσης, κάθε σύνδεσμος πρέπει να φέρει την εμπορική
επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή που
πραγματοποίησε τη συναρμολόγηση.
Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις
1. Η δεξαμενή (−ές) υγραερίου αντικαθίσταται υποχρε−
ωτικά μετά την πάροδο δεκαετίας από την ημερομηνία
της κατασκευής της, απαγορευμένης ρητά της επανα−
χρησιμοποίησής της.
2. Κάθε εξάρτημα της συσκευής υγραερίου συνδέε−
ται κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να μην πιέζει άλλα
εξαρτήματα και μέρη.
3. Οι σωληνώσεις προστατεύονται από τη θερμότητα
του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων του οχήματος
είτε με την τήρηση κατάλληλης μεταξύ τους απόστα−
σης, είτε με κατάλληλη και ικανοποιητική προστατευ−
τική κάλυψη.
4. Ελαστικά παρεμβάσματα και ελαστικοί σωλήνες
υψηλής πίεσης πρέπει να είναι τελείως ανθεκτικά.
5. Οξείες γωνίες σε σωληνώσεις, μεταλλικές ή ελαστι−
κές αποφεύγονται. Κάθε καμπύλη διατηρεί την αρχική
διατομή και το σχήμα.
6. Η δεξαμενή (−ές) υγραερίου μπορούν να τοποθετού−
νται είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά στο όχημα, αρκεί να
μην βρίσκονται στο εμπρόσθιο τμήμα του ή στο χώρο
του κινητήρα. Οι δεξαμενές που είναι τοποθετημένες
εξωτερικά μπορούν να βρίσκονται:
α. κάτω από το δάπεδο του αμαξώματος συνδεδεμέ−
νες με το πλαίσιο, αρκεί να μην προεξέχουν του πλευ−
ρικού περιγράμματος του οχήματος και να τηρείται η
οριζόμενη με την παρούσα απόσταση από το έδαφος,

β. επάνω στο αμάξωμα ή την στέγη του οχήματος,
αρκεί να μην προεξέχουν του πλευρικού περιγράμματος
του οχήματος και να είναι προστατευμένες από τις
ακτίνες του ήλιου.
7. Η ηλεκτροβαλβίδα υγραερίου τοποθετείται και στε−
ρεώνεται καλά στον χώρο του κινητήρα και όσο γίνεται
μακράν του προσθίου τμήματος του οχήματος, ώστε να
μειώνεται το ενδεχόμενο θραύσης της σε περιπτώσεις
πρόσκρουσης αυτού.
8. Κατά την διάρκεια της σύνδεσης και αποσύνδεσης
του αγωγού πλήρωσης της δεξαμενής του οχήματος
με υγραέριο, ως και κατά την διάρκεια της πλήρωσης
αυτής ο κινητήρας του οχήματος που εφοδιάζεται με
υγραέριο δεν πρέπει να λειτουργεί.
9. Το κύκλωμα τροφοδοσίας με υγραέριο ουδέποτε
αποσυναρμολογείται από τους σωλήνες οι οποίοι είναι
μερικώς ή ολικώς πλήρεις υγραερίου. Το υγραέριο που
είναι μέσα στο κύκλωμα των σωλήνων καταναλίσκεται
δια της λειτουργίας του κινητήρα, αφού προηγουμένως
απομονωθεί η δεξαμενή του υγραερίου από το όλο
κύκλωμα τροφοδοσίας.
10. Αναγνωριστικά των οχημάτων των κατηγοριών M2
και M3 τα οποία χρησιμοποιούν υγραέριο στο σύστημα
πρόωσής τους.
10.1 Τα οχήματα των κατηγοριών M2 και M3 πρέπει να
φέρουν την πινακίδα που ορίζεται στο παράρτημα 7.
10.2 Η πινακίδα πρέπει να τοποθετείται στο εμπρόσθιο
και το οπίσθιο μέρος των οχημάτων της κατηγορίας M2
ή M3, καθώς και στο εξωτερικό των αριστερών θυρών
σε οχήματα με το τιμόνι στα δεξιά και στο εξωτερικό
των δεξιών θυρών σε οχήματα με το τιμόνι αριστερά.
Άρθρο 6
Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης
της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση
συστήματος υγραεριοκίνησης και ενημέρωση
της άδειας κυκλοφορίας του
1. Μετά την εγκατάσταση σε όχημα συστήματος υγρα−
εριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και των εξαρτημά−
των που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί
για την κίνησή του και υγραέριο, η διασκευή εγκρίνεται
από Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Ως ημερομηνία πραγμα−
τοποίησης της διασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη
στην υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με το κείμενο του Παραρ−
τήματος 1.
Σκοπός του κατά τα ανωτέρω ειδικού ελέγχου από
τα ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη διασκευή
πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης. Προς
τούτο διενεργούνται οι αναφερόμενοι στην παρ. 3 του
παρόντος άρθρου έλεγχοι.
2. Για την έγκριση της διασκευής το όχημα προσκο−
μίζεται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από
αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια
ειδικού τεχνικού ελέγχου.
Στην περίπτωση που η προσκόμιση του οχήματος για
έλεγχο γίνει μετά την πάροδο ενός μηνός από την ημε−
ρομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, ειδοποιείται
αυθημερόν η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών της Περιφέρειας, ένεκα του ότι αυτή συνιστά
αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών οχήματος και πρέπει
να δηλωθεί εντός μηνός, σύμφωνα με τις διατάξεις της
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παρ. 5 του κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθμ. ΣΤ/1832/1978
υπουργική απόφαση. Πριν από την έναρξη του ειδικού
ελέγχου διασκευής του οχήματος, ο κάτοχος του οχή−
ματος ή ο εκπρόσωπός του:
2.1. Υποβάλλει:
α. Αίτηση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού
ελέγχου διασκευής.
β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη δια−
σκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού σύμφωνα με
το κείμενο του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Στο ση−
μείο αυτό 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 πε−
ρίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση,
δεν διενεργείται από το ΚΤΕΟ ο ειδικός έλεγχος του
οχήματος.
γ. Την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρ−
θρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 5015968/2915/
22−4−2009 (ΦΕΚ Β΄ 798), βεβαίωση του εργοστασίου κα−
τασκευής του οχήματος ή του εργοστασίου κατασκευής
της συσκευής υγραερίου, από την οποία θα προκύπτουν:
− ότι είναι επιτρεπτή η διασκευή του συγκεκριμένου
τύπου κινητήρα και η τοποθέτηση συσκευής χρησιμο−
ποίησης ως καυσίμου του υγραερίου στο συγκεκριμένο
τύπο οχήματος και
− η τεχνική περιγραφή της συσκευής του υγραερίου
και της εγκατάστασής της και θα καθορίζονται οι τύποι
της συσκευής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
στο συγκεκριμένο (ή τους συγκεκριμένους) τύπο (ή τύ−
πους) οχημάτων.
Επίσης, στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδι−
ασμένο με ρυθμιζόμενο καταλύτη, θα πρέπει να επι−
βεβαιώνεται η δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής
υγραερίου σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου
(λ−sensor).
Εναλλακτικά της ανωτέρω βεβαίωσης μπορεί να υπο−
βάλλει:
i. Βεβαίωση αντιπροσώπου του εργοστασίου κατα−
σκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου στη χώρα
μας, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
− ο συγκεκριμένος τύπος του εξαρτήματος είναι κα−
τάλληλος να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο όχημα
(αναγραφή του αριθμού πλαισίου) και
− το συγκεκριμένο όχημα, μετά την τοποθέτηση της
ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου συνεχίζει να πληροί τις
προδιαγραφές εκπομπών ρύπων που πληρούσε κατά
την ταξινόμησή του.
ii. Βεβαίωση αντιπροσώπου, όμοια με την ανωτέρω
αναφερόμενη, για τον εξαεριωτή ή υποβιβαστή πίεσης
(πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα.
Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστα−
σίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη
είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικα−
σία της συνθήκης της Χάγης. Η επιστολή υποβάλλεται
στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αναρτά
στον ιστοχώρο του ΥΠΥΜΕΔΙ σχετικό κατάλογο.
2.2. Επιδεικνύει:
α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
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β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο
οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελ−
λείψεις, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση.
γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προ−
βλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά
του, εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.
δ. Τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά
και τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης όπως
απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών, απόδειξη ή τιμο−
λόγιο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.. Από τα παραστατικά
αυτά προκύπτει ότι όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτή−
ματα και υλικά είναι καινουργή και αμεταχείριστα και
θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών τηρού−
νται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.
− Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6 του
παρόντος, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιο−
λογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα από−
φαση, δεν διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του
οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος
και η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας.
− Ο ειδικός έλεγχος δεν διενεργείται στο ΚΤΕΟ και
στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του εδαφίου 1.3.1 της παρ.1 του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης.
3. Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου
οχήματος με την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκί−
νησης διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι έλεγχοι.
3.1. Ελέγχεται αν τα εξαρτήματα που αναφέρονται στο
εδάφιο 1.1 της παρ. 1 του άρθρου 3 είναι εγκαταστημένα
και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 8 φέρουν τη σήμανση του παραρτήματος 4
της παρούσας, καθώς και αν κάθε δεξαμενή καυσίμου
φέρει τη σήμανση της παραγράφου 2.13 του άρθρου 4
της παρούσης.
Ελέγχεται επίσης αν τα συστήματα, συσκευές και
εξαρτήματα που προορίζονται για τη μετασκευή οχη−
μάτων σε υγραεριοκίνητα είναι κοινοποιημένα από την
Δ/νση Τεχνολογίας του ΥΠΥΜΕΔΙ σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 3 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.
3.2. Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι:
α. για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρο−
νται στα εδάφια 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
β. για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρο−
νται στα εδάφια 3.1, 3.2 και 3.4 της παρ. 3 του άρθρου
4 της παρούσας απόφασης
γ. για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέ−
ρονται στο εδάφιο 2.5 της παρ.2 του άρθρου 3 της
παρούσας απόφασης.
3.3. Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι για τα στοιχεία της
εγκατάστασης που αναφέρονται στις παραγράφους
1 έως και 7, καθώς και έλεγχος των αναγνωριστικών
πινακίδων για τα οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις της παρ.10 του άρθρου 5 της
παρούσας απόφασης.
3.4. Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται
κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, καθώς και έλεγχος
με τις αυτές διατάξεις {σημεία ελέγχου και κριτήρια
καταλληλότητας της αριθμ. 44800/123/85 απόφαση (Β΄/
781)} σε περίπτωση διαπίστωσης εμφανών ελλείψεων,
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ιδιαίτερα αυτών που έχουν άμεση επίπτωση με την
οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυ−
σαερίων αναγράφονται στο «πρακτικό» έγκρισης της
διασκευής που συντάσσεται από το ΚΤΕΟ.
4. Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού Έγκρισης ή Απόρ−
ριψης της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση
συστήματος υγραεριοκίνησης LPG.
4.1. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής:
α. Χορηγείται εφόσον, κατά τους αναφερόμενους στην
προηγούμενη παράγραφο 3 ελέγχους:
− Δεν υπάρξουν παρατηρήσεις (αποκλίσεις) από τις
απαιτήσεις των ανωτέρω εδαφίων 3.1, 3.2 και 3.3 του
ειδικού ελέγχου της διασκευής, καθώς και μετά την
αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά τη
διενέργεια επανελέγχου.
− Δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις
κατά τους ελέγχους του εδαφίου 3.4., καθώς και μετά
την αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά
τη διενέργεια επανελέγχου.
β. Εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο
του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που
θα εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα σε επόμενη παράγραφο της παρούσας και
ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
4.2. Το Πρακτικό απόρριψης της διασκευής
α. Χορηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους
στην προηγούμενη παράγραφο 3 ελέγχους υπάρξουν
παρατηρήσεις (αποκλίσεις) στα σημεία των ανωτέρω
εδαφίων 3.1, 3.2 και 3.3 του ειδικού ελέγχου της διασκευ−
ής οι οποίες και καταγράφονται ή/και διαπιστωθούν
σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τους ελέγχους
του εδαφίου 3.4.
β. Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο
του οχήματος και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
γ. Συνοδεύεται από ΔΤΕ στη περίπτωση διαπίστωσης
σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων που αφορούν τα
σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής
απόφασης (Β΄/781). Η καταγραφή των ελλείψεων γίνε−
ται επί του ΔΤΕ, στο δε απορριπτικό πρακτικό γίνεται
αναφορά ότι αυτό συνοδεύεται από ΔΤΕ.
δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που
αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ. 44800/123/85
υπουργικής απόφασης (Β΄781) ή παρατηρήσεων (αποκλί−
σεων) στα σημεία ελέγχου των ανωτέρω εδαφίων 3.1,
3.2 και 3.3 του ειδικού ελέγχου της διασκευής:
1) Σε όχημα μη υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγ−
χο απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, χορηγείται
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο σημειώνεται
ημερομηνία επανελέγχου.
2) Σε όχημα εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ περιοδικού
τεχνικού ελέγχου το ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού
ελέγχου ακυρώνεται και αποκολλάται από την οπίσθια
πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό σήμα (ΕΣΤΕ). Για τη
χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής
απόφασης (Β΄781), όπως ισχύει.
Ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρξουν παρατη−
ρήσεις (αποκλίσεις) στα σημεία ελέγχου των ανωτέρω
εδαφίων 3.1, 3.2 και 3.3 του ειδικού ελέγχου της δια−
σκευής, στο ΔΤΕ που θα εκδοθεί σημειώνεται σοβαρή
έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 με αιτιολογία «λόγω
αποκλίσεων στον ειδικό έλεγχο διασκευής μετά την

εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης, όπως αυ−
τές καταγράφονται στο αριθμ. . ................. πρακτικό απόρ−
ριψης».
Για την αποκατάσταση, κατόπιν επανελέγχου, αυτής
της σοβαρής έλλειψης, προηγείται επανέλεγχος του
ειδικού ελέγχου της διασκευής.
ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικινδύνων ελλείψε−
ων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ.
44800/123/85 υπουργικής απόφασης (Β΄781), το όχημα
ακινητοποιείται δηλ. του αφαιρείται η άδεια και οι πι−
νακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
ισχύουσες διατάξεις καθώς και το ΔΤΕ εφόσον υπάρχει,
μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπι−
στώθηκαν.
5. Έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας
κυκλοφορίας:
α. Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο
διασκευής οχήματος λόγω εγκατάστασης συστήματος
υγραεριοκίνησης αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενό−
τητας:
• το πρακτικό έγκρισης της διασκευής
• την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη
διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού.
β. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλο−
φορίας με την αναγραφή:
— χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι και το υγραέριο
LPG
— αφορά διασκευασμένο όχημα LPG δύο καυσίμων
(bi−fuel)
— αφορά διασκευασμένο όχημα LPG διπλού καυσίμου
(dual−fuel)
εφόσον με το πρακτικό που της απέστειλε το ΚΤΕΟ
εγκρίνεται η διασκευή.
Επίσης στην περίπτωση που η αίτηση από τον κά−
τοχο για τη δήλωση της διασκευής υποβλήθηκε στο
ΚΤΕΟ εκπρόθεσμα, η ανωτέρω Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας προβαί−
νει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή στον
κάτοχο των προβλεπόμενων από το άρθρο 89 του Κ.Ο.Κ
κυρώσεων.
6. Στην περίπτωση διασκευασμένου οχήματος που
προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού
τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής και δεν είναι
εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ ως όφειλε, τότε:
α. Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος
και εκδίδεται ΔΤΕ (με ημερομηνία επανελέγχου), στο
οποίο σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο 1309 σημείο
ελέγχου της υπουργικής απόφασης 44800/123/1985 (ΦΕΚ
Β΄/781), λόγω μη αναγραφής του υγραερίου ως καυσίμου
στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και οι
άλλες ελλείψεις που τυχόν διαπιστωθούν.
β. Διενεργείται ακολούθως ο ειδικός τεχνικός έλεγχος
της διασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω
εδάφια 3.1, 3.2 και 3.3.
γ. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής χορηγείται εφό−
σον ικανοποιούνται ή ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του
εδαφίου 4.1.α. πλην της Σοβαρής Έλλειψης του σημείου
ελέγχου 1309, προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλο−
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φορίας από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία αναγρά−
φεται το υγραέριο ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας.
δ. Πρακτικό απόρριψης της διασκευής χορηγείται
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου 4.2.α.
ε. Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας,
διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού
ελέγχου και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ημε−
ρομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται
Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).
7. Ταξινόμηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην
Ελλάδα για πρώτη φορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
που φέρουν και σύστημα κίνησης με υγραέριο (LPG).
α. Είναι δυνατή η ταξινόμηση και η έκδοση άδειας
κυκλοφορίας για πρώτη φορά των αυτοκινήτων που
εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα και χρη−
σιμοποιούν καύσιμο υγραέριο, το οποίο θα προκύπτει
από την άδεια κυκλοφορίας της χώρας προηγούμενης
κυκλοφορίας ή άλλο επίσημο έγγραφο και το πιστο−
ποιητικό ταξινόμησης.
β. Στην περίπτωση αυτή και πριν τη διενέργεια του
προβλεπομένου από την 62562/635/87 υπουργική από−
φαση (Β΄/187) τεχνικού ελέγχου εκδίδεται η αναφερό−
μενη στο άρθρο 9 της παρούσης υπεύθυνη δήλωση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
Στην υπεύθυνη δήλωση αυτή θα αναγράφονται αντί του
αριθμού κυκλοφορίας το εργοστάσιο κατασκευής, ο
εργοστασιακός τύπος και ο αριθμός πλαισίου του οχή−
ματος. Εφόσον τα εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν είναι
κοινοποιημένα από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
του ΥΠΥΜΕΔΙ, ο υπεύθυνος τεχνικός θα αναγράφει για
κάθε εξάρτημα τα στοιχεία του (π.χ. εργοστάσιο−τύπος)
εφόσον υφίστανται τέτοια. Ειδικότερα για τον έλεγχο
της δεξαμενής πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή
της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσης.
γ. Προκειμένου για αυτοκίνητα των οποίων η προηγού−
μενη χώρα κυκλοφορίας τους δεν είναι κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε εξάρτημα θα πρέπει να
είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 67 της
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων
Εθνών.
δ. Εν συνεχεία το όχημα προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ για
να υποβληθεί, ως ανάριθμο στον προβλεπόμενο από την
62562/635/87 υπουργική απόφαση (Β΄/187) τεχνικό έλεγ−
χο, με εφαρμογή των σημείων ελέγχου της υπουργικής
απόφασης 44800/123/1985 (ΦΕΚ Β΄/781). Για το σύστημα
υγραεριοκίνησης τα σημεία ελέγχου εξειδικεύονται στο
άρθρο 9 της παρούσης και οι τυχόν διαπιστούμενες
ελλείψεις καταγράφονται στα σημεία ελέγχου του κε−
φαλαίου 12400 «Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν υγρα−
έριο (LPG) ως καύσιμο». Το ΚΤΕΟ εκδίδει ΔΤΕ με την
παρατήρηση «Φέρει συσκευή υγραεριοκίνησης σύμφωνα
με τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση…», επισυνάπτοντας
και επικυρώνοντας την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση
που αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την τα−
ξινόμηση του οχήματος.
8. Επιτρέπεται η τοποθέτηση συστήματος υγραερι−
οκίνησης σε οχήματα που εισάγονται στη Χώρα μας
ως μεταχειρισμένα, πριν την πρώτη ταξινόμησή τους
και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά
σε αυτή.
Προκειμένου τα οχήματα αυτά να ταξινομηθούν διε−
νεργείται πρώτα ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται
στην 62562/635/87 υπουργική απόφαση (Β΄/187) και κατό−
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πιν διενεργείται ο ειδικός έλεγχος για την έγκριση της
διασκευής του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή
δεν θα επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ η άδεια κυκλοφορίας
και το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου της παραγράφου 2.2
του ιδίου άρθρου».
Άρθρο 7
Ειδικός τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης
της διασκευής οχήματος μετά την απεγκατάσταση
(αφαίρεση) συστήματος υγραεριοκίνησης
και ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του
1. Επιτρέπεται η απεγκατάσταση συστήματος υγραε−
ριοκίνησης (LPG) το οποίο είχε τοποθετηθεί σε κυκλο−
φορούν όχημα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ως
ημερομηνία πραγματοποίησης της απεγκατάστασης
λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
με το κείμενο του Παραρτήματος 2.
H διαδικασία απεγκατάστασης του συστήματος και
ενημέρωσης της άδειας κυκλοφορίας του διασκευασθέ−
ντος οχήματος περιγράφεται κατωτέρω.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την περίπτωση
απεγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης LPG
σε οχήματα που έχουν ταξινομηθεί ως καινουργή με
χρησιμοποιούμενο καύσιμο και το LPG.
2. Μετά την απεγκατάσταση από το όχημα του συ−
στήματος υγραεριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και
εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να
χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο, διενερ−
γείται «ειδικός» τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ για την
έγκριση της διασκευής. Στην περίπτωση που η προσκό−
μιση του οχήματος για έλεγχο γίνει μετά την πάροδο
ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της
διασκευής, ειδοποιείται αυθημερόν η αρμόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ένεκα
του ότι αυτή συνιστά αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών
οχήματος και πρέπει να δηλωθεί εντός μηνός, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5 του κεφαλαίου Β΄ της υπ’
αριθμ. ΣΤ/1832/1978 υπουργικής απόφασης.
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να διαπιστωθεί αν
η γενόμενη διασκευή επανέφερε το όχημα στην προ−
γενέστερη κατάστασή του.
3. Για την έγκριση της διασκευής το όχημα προσκο−
μίζεται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από
αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια
ειδικού τεχνικού ελέγχου. Πριν από την έναρξη του ει−
δικού ελέγχου διασκευής του οχήματος, ο κάτοχος του
οχήματος ή ο εκπρόσωπός του:
3.1. Υποβάλλει:
α. Αίτηση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδι−
κού ελέγχου διασκευής (μόνο εάν απευθύνονται στο
Δημόσιο ΚΤΕΟ).
β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη δια−
σκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού σύμφωνα με
το κείμενο του Παραρτήματος 2 της παρούσας. Στο ση−
μείο αυτό 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
απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε
περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση,
δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος.
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3.2. Επιδεικνύει:
α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο
οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελ−
λείψεις, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση.
γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προ−
βλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά
του εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.
δ. Το πρωτότυπο νόμιμο παραστατικό όπως απόδειξη
ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση
του συστήματος υγραεριοκίνησης.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 7 του
παρόντος, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιο−
λογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα από−
φαση, δεν διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του
οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος
και η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας.
4. Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου
οχήματος αναφορικά με την απεγκατάσταση συστή−
ματος υγραεριοκίνησης διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι
ακόλουθοι έλεγχοι:
α. Διενεργείται οπτικός έλεγχος για την επιβεβαίωση
της ορθής και πλήρους απεγκατάστασης από το όχημα
των εξαρτημάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 3 της παρούσης, καθώς επίσης και αυτών της
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον υπάρχουν
και τα οποία καταγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευ−
θύνου τεχνικού.
β. Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται
κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, καθώς και έλεγχος
με τα σημεία ελέγχου και κριτήρια καταλληλότητας
της αριθμ. 44800/123/85 (Β΄/781) υπουργικής απόφασης
σε περίπτωση διαπίστωσης εμφανών ελλείψεων, ιδιαί−
τερα αυτών που έχουν άμεση επίπτωση με την οδική
ασφάλεια. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη του οχήματος
στις κατηγορίες του άρθρου 2 της οικ. Φ1/26579/3183/07
(Β΄/790) προκειμένου να καθοριστούν τα όρια των εκπο−
μπών καυσαερίων γίνεται βάσει της αρχικής κατάστα−
σής του. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυσαερίων
αναγράφονται στο πρακτικό έγκρισης της διασκευής
που συντάσσεται από το ΚΤΕΟ.
5. Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού Έγκρισης ή Απόρρι−
ψης της διασκευής οχήματος μετά την απεγκατάσταση
συστήματος υγραεριοκίνησης, LPG
5.1. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής:
α. Χορηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους στην
προηγούμενη παράγραφο 4 ελέγχους:
• Δεν υπάρξουν παρατηρήσεις όσον αφορά την ορθή
και πλήρη απεγκατάσταση των εξαρτημάτων υγραερι−
οκίνησης, καθώς και μετά την αποκατάστασή τους, η
οποία θα διαπιστωθεί μετά τη διενέργεια επανελέγχου.
• Δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις
κατά τους ελέγχους του εδαφίου 4.β, καθώς και μετά
την αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά
τη διενέργεια επανελέγχου
β. Εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο
του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που

θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα σε επόμενη παράγραφο της παρούσας και
ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
5.2. Το Πρακτικό απόρριψης της διασκευής
α. Χορηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους στην
προηγούμενη παράγραφο 4 ελέγχους δε διαπιστωθεί
η ορθή και πλήρης απεγκατάσταση των εξαρτημάτων
υγραεριοκίνησης ή/και διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίν−
δυνες ελλείψεις.
β. Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο
του οχήματος και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
γ. Συνοδεύεται από ΔΤΕ στην περίπτωση διαπίστωσης
σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων που αφορούν τα
σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής
απόφασης (Β΄781). Η καταγραφή των ελλείψεων γίνεται
επί του ΔΤΕ, στο δε απορριπτικό πρακτικό γίνεται ανα−
φορά ότι αυτό συνοδεύεται από ΔΤΕ.
δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που
αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ. 44800/123/85
υπουργικής απόφασης (Β΄781) ή παρατηρήσεων (αποκλί−
σεων) στα σημεία ελέγχου της ανωτέρω 4 παραγράφου
του ειδικού ελέγχου της διασκευής:
1) Σε όχημα μη υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγ−
χο απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, χορηγείται
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο σημειώνεται
ημερομηνία επανελέγχου.
2) Σε όχημα εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ περιοδικού
τεχνικού ελέγχου το ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού
ελέγχου ακυρώνεται και αποκολλάται από την οπίσθια
πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό σήμα (ΕΣΤΕ). Για τη
χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής
απόφασης (Β΄/781), όπως ισχύει.
Ειδικότερα στην περίπτωση που κατά τους αναφερό−
μενους στην προηγούμενη παράγραφο 4 ελέγχους δε
διαπιστωθεί η ορθή και πλήρης απεγκατάσταση των
εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης, στο ΔΤΕ που θα εκδοθεί
σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404
με αιτιολογία «λόγω αποκλίσεων στον ειδικό έλεγχο
διασκευής μετά την απεγκατάσταση συστήματος υγρα−
εριοκίνησης, όπως αυτές καταγράφονται στο αριθμ.
.................. πρακτικό απόρριψης».
Για την αποκατάσταση, κατόπιν επανελέγχου, αυτής
της σοβαρής έλλειψης, προηγείται επανέλεγχος του
ειδικού ελέγχου της διασκευής.
ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικινδύνων ελλείψε−
ων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ’ αριθμ.
44800/123/85 υπουργικής απόφασης (Β΄/781), το όχημα
ακινητοποιείται δηλ. του αφαιρείται η άδεια και οι πι−
νακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
ισχύουσες διατάξεις καθώς και το ΔΤΕ εφόσον υπάρχει,
μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπι−
στώθηκαν.
6. Έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας
κυκλοφορίας:
α. Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο
διασκευής οχήματος λόγω απεγκατάστασης συστήμα−
τος υγραεριοκίνησης αποστέλλει στην αρμόδια Υπη−
ρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας:
• το πρακτικό έγκρισης της διασκευής.
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• την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη
διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού.
β. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλο−
φορίας διαγράφοντας από χρησιμοποιούμενο καύσιμο
το υγραέριο LPG, εφόσον με το πρακτικό που της απέ−
στειλε το ΚΤΕΟ εγκρίνεται η διασκευή.
Επίσης στην περίπτωση που η αίτηση από τον κάτοχο
για τη δήλωση της διασκευής υποβλήθηκε στο ΚΤΕΟ
εκπρόθεσμα, η ανωτέρω Υπηρεσία προβαίνει στις απα−
ραίτητες ενέργειες για την επιβολή στον κάτοχο των
προβλεπόμενων από το άρθρο 89 του Κ.Ο.Κ κυρώσεων.
Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής λαμ−
βάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος
από τον υπεύθυνο τεχνικό, η οποία πρέπει να ταυτίζεται
με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολο−
γίου παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του
συστήματος υγραεριοκίνησης.
7. Στην περίπτωση διασκευασμένου οχήματος που
προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού
τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής και δεν είναι
εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ ως όφειλε, τότε:
α. Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος
και εκδίδεται ΔΤΕ (με ημερομηνία επανελέγχου), στο
οποίο σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο 1312 σημείο
ελέγχου της υπουργικής απόφασης 44800/123/1985 (ΦΕΚ
Β΄/781), λόγω αναγραφής του υγραερίου ως καυσίμου
στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και οι
άλλες ελλείψεις που τυχόν διαπιστωθούν.
β. Διενεργείται ακολούθως ο ειδικός τεχνικός έλεγχος
της διασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω
παρ. 4.
γ. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής χορηγείται εφό−
σον ικανοποιούνται ή ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του
εδαφίου 5.1. πλην της Σοβαρής Έλλειψης του σημεί−
ου ελέγχου 1309, προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια
κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία
θα διαγραφεί το υγραέριο από καύσιμο στην άδεια
κυκλοφορίας.
δ. Πρακτικό απόρριψης της διασκευής χορηγείται
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου 5.2.α.
ε. Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας,
διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού
ελέγχου και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ημε−
ρομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται
Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).
Άρθρο 8
Έγκριση εξοπλισμού υγραερίου
1. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος υγραερίου
(LPG) που αναφέρονται παρακάτω, εφόσον χρησιμο−
ποιούνται, πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον
κανονισμό αρ.67 σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ
όπως κάθε φορά ισχύει και να φέρουν τη σήμανση του
παραρτήματος 4 της παρούσας.
Εξαρτήματα του συστήματος υγραερίου που πρέπει
να φέρουν έγκριση είναι:
α. Δεξαμενή (ές) ή φιάλη (ες) καυσίμου,
β. βαλβίδα διακοπής παροχής στο 80% τοις εκατό
της χωρητικότητας
γ. δείκτης στάθμης
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δ. βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης
ε. τηλεχειριζόμενη βαλβίδα παροχής με ρυθμιστή
υπερβολικής παροχής
στ. αντλία καυσίμου
ζ. πολυβαλβίδα
η. αεριοστεγές περίβλημα
θ. δακτύλιος τροφοδοσίας ισχύος
ι. βαλβίδα αντεπιστροφής
ια. διάταξη εκτόνωσης της πίεσης
ιβ. εξατμιστήρας/ρυθμιστής πίεσης
ιγ. βαλβίδα διακοπής παροχής
ιδ. συσκευή έγχυσης αερίου ή ο εγχυτήρας ή το εξάρ−
τημα μίξης αερίου
ιε. βαλβίδα αντεπιστροφής
ιστ. ανακουφιστική βαλβίδα του σωλήνα αερίου
ιζ. εύκαμπτοι σωλήνες
ιη. μονάδα πλήρωσης
ιθ. μονάδα διανομής αερίου, είτε μεμονωμένα είτε σε
συνδυασμό με τη συσκευή έγχυσης αερίου
κ. ο αισθητήρας πίεσης ή θερμοκρασίας
κα. μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου
κβ. μονάδα φίλτρου
κγ. διάταξη εκτόνωσης της πίεσης.
2. Επιπροσθέτως, κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει να
φέρει τη σήμανση της παραγράφου 2.13 του άρθρου 4
της παρούσης.
3. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσω−
ποι ή εισαγωγείς ή εγκαταστάτες των συστημάτων, συ−
σκευών και εξαρτημάτων που προορίζονται για υγραε−
ριοκίνηση οχημάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην
αρμόδια Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΠΥΜΕΔΙ,
εγκρίσεις καταλληλότητας (μαζί με τις αναγκαίες προ−
σθήκες, δελτίο πληροφοριών κλπ) αυτών από κρατικό
φορέα της χώρας κατασκευής ή προέλευσης τους ή
από κράτος− μέλος της Ε.Ε ή τον κοινοποιημένο φορέα
αναγνώρισής του, σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 67
σειρά τροποποιήσεων 01 της ΟΕΕ/ΗΕ ή τον κανονισμό
αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ. Οι εγκρίσεις αυτές, προερχόμενες
από το εξωτερικό, πρέπει να είναι θεωρημένες για την
γνησιότητά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η Δ/νση Τεχνολογίας κοινοποιεί σ’ όλες τις Δ/νσεις
Μεταφορών και ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων ή
αναρτά στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου τα
δελτία κοινοποίησης των εγκρίσεων των συστημάτων,
συσκευών και εξαρτημάτων που προορίζονται για τη με−
τασκευή οχημάτων σε υγραεριοκίνητα. Για τη χορήγηση
του ανωτέρω δελτίου κοινοποίησης τη συμπλήρωση,
επέκταση, ενημέρωση, τροποποίηση ή διόρθωσή του,
ο αιτών καταβάλει ειδικό τέλος το οποίο προβλέπεται
από την παρ.8 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 8913/1089/13
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 501/5−3−2013).
Άρθρο 9
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος
υγραεριοκίνητων οχημάτων
1. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ο κάτοχος υγρα−
εριοκίνητου οχήματος, υποχρεούται να υποβάλλει στο
αρμόδιο ΚΤΕΟ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 του αρμοδίου τεχνικού σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 για τις διασκευές που
έχουν γίνει σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
Η υπεύθυνη δήλωση δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία
ελέγχου του υπευθύνου τεχνικού πέραν του ενός (1) μη−
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νός από την ημερομηνία προσκόμισης του αυτοκινήτου
για τεχνικό έλεγχο.
Δεν απαιτείται η υποβολή στο ΚΤΕΟ των ανωτέρω
υπευθύνων δηλώσεων αρμοδίου τεχνικού, στην περί−
πτωση διενέργειας Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου του
διασκευασμένου οχήματος σε χρονικό διάστημα μικρό−
τερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος 1 της παρούσας.
2. Κατά τον σύμφωνα με τα ανωτέρω τεχνικό έλεγ−
χο του οχήματος, πέραν των προβλεπομένων από τις
ισχύουσες διατάξεις ελέγχων για την έκδοση Δελτίου
Τεχνικού Ελέγχου, θα διενεργούνται και οι ακόλουθοι
οπτικοί έλεγχοι σε όσα εξαρτήματα είναι αμέσως ή
εμμέσως (με χρήση κατόπτρου) οπτικά προσπελάσιμα
χωρίς τη χρήση εργαλείων για την αποσυναρμολόγηση
ή την αφαίρεση μέρους του οχήματος:
α. για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρο−
νται στα εδάφια 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
β. για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρο−
νται στα εδάφια 3.1, 3.2 και 3.4 της παρ. 3 του άρθρου
4 της παρούσας απόφασης
γ. για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέ−
ρονται στο εδάφιο 2.5 της παρ.2 του άρθρου 3 της
παρούσας απόφασης.

δ. για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρο−
νται στις παραγράφους 1 έως και 6, καθώς και έλεγχος
των αναγνωριστικών πινακίδων για τα οχήματα κατηγο−
ρίας Μ2 και Μ3 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.10
του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
ε. Εξετάζεται αν η δεξαμενή πρέπει να αντικατασταθεί
λόγω παρόδου δεκαετίας προ του χρόνου του επόμενου
τεχνικού ελέγχου. Σε τέτοια περίπτωση σημειώνεται
στο δελτίο ελέγχου ως χρόνος επόμενου ελέγχου, η
ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει πραγματο−
ποιηθεί η αντικατάσταση αυτή.
3. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Σημείων προς έλεγχο και διαβάθμισης
των ελλείψεων της υπ’ αριθμ. 44800/123/85 (Β΄ 781) από−
φασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του
Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», όπως ισχύει
τροποποιείται ως εξής:
α. Στο κεφάλαιο: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗ−
ΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Στο σημείο ελέγχου «1300: Επισκευές – αντικαταστά−
σεις για της οποίες απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας
Δημόσιας Υπηρεσίας», ο κωδικός 1309 αντικαθίσταται
ως εξής:
∆.Ε

Οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) ως καύσιμο −Οχήματα δύο καυσίμων
(bi−fuel) ή οχήματα διπλού καυσίμου (dual−fuel): Η εγκατάσταση υγραεριοκίνησης
1309
δεν έχει λάβει έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία (το υγραέριο δεν αναφέρεται
ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου)
2. Προστίθεται νέος κωδικός ως εξής:

1312

Σ.Ε

Ε.Ε

Χ

Οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) ως καύσιμο −Οχήματα δύο καυσίμων
(bi−fuel) ή οχήματα διπλού καυσίμου (dual−fuel): Απεγκατάσταση υγραεριοκίνησης
χωρίς ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του

Χ

β. Στο κεφάλαιο: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ –ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ−ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ−ΕΞΑΤΜΙΣΗ ο Πίνακας των σημείων
ελέγχου «12400 Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) ως καύσιμο» αντικαθίσταται ως εξής:
12400

Οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) ως καύσιμο −Οχήματα δύο καυσίμων
(bi−fuel) ή οχήματα διπλού καυσίμου (dual−fuel)

Υπεύθυνη ∆ήλωση αρμόδιου τεχνικού για τον έλεγχο της εγκατάστασης: Λείπει ή
12401 δεν είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της µε τις ισχύουσες διατάξεις ή έχει
λήξει η ισχύς της

Χ

12402 Η δεξαμενή και τα λοιπά εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν συμφωνούν µε τα
αναφερόμενα στην υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού για τον έλεγχο της
εγκατάστασης

Χ

12403 ∆εξαμενή: Παρέλευση του νομοθετηµένου ορίου ηλικίας

Χ

∆ιαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή της σωληνώσεις καυσίμου και τα λοιπά
12404
εξαρτήματα της εγκατάστασης:

Χ

(Χ)

12405 ∆εξαμενή: Λανθασμένη ή ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο ή το αμάξωµα

Χ

(Χ)

12406 ∆εξαμενή: Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή παραμορφώσεις

Χ

(Χ)

12407 Αεροστεγές κάλυμμα της δεξαμενής: Έλλειψη ή ελαττωματική κατάσταση

(Χ)

Χ

12408 Αεροστεγές κάλυμμα της δεξαμενής: Έλλειψη ή εσφαλμένη εγκατάσταση ή
ελαττωματική κατάσταση των προβλεπόµενων συνδέσεων

(Χ)

Χ

12409 Σωληνώσεις καυσίμου (άκαµπτες−εύκαµπτες): Ακατάλληλο υλικό ή ελαττωµατική
στερέωση ή λανθασµένη τοποθέτηση

(Χ)

Χ
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12410 Σωληνώσεις καυσίμου (άκαµπτες−εύκαµπτες): Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή
παραµορφώσεις
12411

Συνδέσεις εξαρτηµάτων εγκατάστασης: Λανθασµένος τρόπος σύνδεσης ή ύπαρξη
συνδέσεων σε µη επιτρεπόµενους χώρους του οχήµατος

12412 Συνδέσεις εξαρτηµάτων εγκατάστασης: Ελαττωµατική κατάσταση
12413 Σήµανση επί του οχήµατος για κατηγορίες οχηµάτων Μ2 ή Μ3
12414

Χ

Εγχειρίδιο συντήρησης τελικού χρήστη για συστήµατα µετασκευής υγραερίου
εγκεκριµένα µε τον κανονισµό αρ. 115 ΟΕΕ/ΗΕ: ∆εν υπάρχει

12415 ∆εξαµενή: Ρωγµές, κοψίµατα, γρατσουνιές, σχισµές, απόξυση υλικού

(Χ)

Χ
(Χ)

Χ
Χ
Χ
Χ

(Χ)

12416 Έλεγχος διαρροών ανέφικτος λόγω µη πλήρωσης της δεξαµενής µε υγραέριο*
Χ
*Για τον έλεγχο των διαρροών: Προϋπόθεση για την διενέργεια του ελέγχου αυτού αποτελεί η προσέλευση
του οχήματος στο ΚΤΕΟ με δεξαμενή/νές πλήρης καυσίμου (δείκτης πίεσης στην πίεση λειτουργίας ή δείκτης
στάθμης καυσίμου στη μέγιστη ένδειξη).
Με έναν ανιχνευτή αερίου ελέγχονται όλες οι συναρμογές και οι συνδέσεις του συστήματος σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου. Οι βαλβίδες θα πρέπει να βρίσκονται στην ανοικτή θέση ώστε να
υποβάλλουν όλα τα στοιχεία του συστήματος στην πίεση λειτουργίας. Καμία ένδειξη διαρροής δεν επιτρέπεται.
Στην περίπτωση της μη πλήρωσης της δεξαμενής/νών καυσίμου ο παραπάνω έλεγχος διαρροής κρίνεται ανέ−
φικτος και απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου
4. Απαιτήσεις για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης:
α. Ο υπεύθυνος τεχνικός προκειμένου να εκδώσει την
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
υπεύθυνη δήλωση:
i) Διενεργεί έλεγχο της σήμανσης του οχήματος εάν
επί του αμαξώματος του οχήματος είναι τοποθετημένη
η προβλεπόμενη από τους κανονισμούς R67 σειρά τρο−
ποποιήσεων 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.
ii) Εάν το όχημα φέρει σήμανση του κανονισμού R115
ελέγχει την ύπαρξη του εγχειριδίου συντήρησης τελι−
κού χρήστη. Τυχόν δε έλλειψη αυτού συνιστά λόγο μη
έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης.
iii) Διενεργεί έλεγχο της σήμανσης των εξαρτημάτων,
εάν κάθε εξάρτημα είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον
κανονισμό R67 και φέρει τη σήμανση που προβλέπε−
ται από αυτόν και περιγράφεται στο Παράρτημα 6 της
παρούσης. Τυχόν έλλειψη της σήμανσης αυτής συνιστά
λόγο μη έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης.
β. Για την περίπτωση μεταχειρισμένων οχημάτων από
το εξωτερικό (ανάριθμα), εάν τα εγκατεστημένα εξαρ−
τήματα δεν είναι κοινοποιημένα από τη Δ/νση Τεχνο−
λογίας Οχημάτων του ΥΠΥΜΕΔΙ, ο υπεύθυνος τεχνικός
αναγράφει στην προαναφερθείσα δήλωση, για κάθε
εξάρτημα τα στοιχεία του (π.χ. εργοστάσιο−τύπος) εφό−
σον υφίστανται αυτά.
5. Για τα ταξινομημένα στην Χώρα μας οχήματα ως
καινουργή με χρησιμοποιούμενο καύσιμο και το LPG ο
κάτοχος του οχήματος, υποχρεούται να υποβάλλει στο
αρμόδιο ΚΤΕΟ υπεύθυνη δήλωση όμοια με την παρ.1 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10
Έλεγχος και ταξινόμηση διασκευασμένου
οχήματος μετά την τοποθέτηση συστήματος
μετασκευής υγραερίου σύμφωνα
με τον κανονισμό R115 ΟΕΕ/ΗΕ.
1. Ορισμός: Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
ως σύστημα μετασκευής υγραερίου νοείται το σύνολο
των στοιχείων του εξοπλισμού κίνησης με υγραέριο το

οποίο έχει εγκριθεί ως τέτοιο με τον κανονισμό αρ. 115
του ΟΕΕ/ΗΕ.
2. Εναλλακτικά των αναφερομένων στο άρθρο 8 της
παρούσης, αναφορικά με την έγκριση των επιμέρους
στοιχείων του εξοπλισμού κίνησης με υγραέριο σύμ−
φωνα με τον κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων
01 του ΟΕΕ/ΗΕ, είναι δυνατή η έγκριση του συστήματος
μετασκευής υγραερίου σύμφωνα με τον κανονισμό αρ.
115 του ΟΕΕ/ΗΕ, όπως ορίζεται κατωτέρω:
2.1 Όλα τα συστήματα μετασκευής υγραερίου που
εγκαθίστανται σε οχήματα και τα οποία είναι εγκεκρι−
μένα με τον κανονισμό αρ. 115 ΟΕΕ/ΗΕ, φέρουν αναγνω−
ριστική πινακίδα, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 6 της
παρούσης. Η πινακίδα αυτή, την ευθύνη τοποθέτησης
της οποίας έχει ο εγκαταστάτης του συστήματος με−
τασκευής LPG, πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη
στο σώμα του οχήματος, να είναι ευανάγνωστη και
ανθεκτική.
2.2 Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να είναι
εγκεκριμένου τύπου ως επιμέρους στοιχεία σύμφωνα
με τον κανονισμό αρ. 67 σειρά τροποποιήσεων 01 της
ΟΕΕ/ΗΕ και πρέπει να φέρουν τη σήμανση που προβλέ−
πεται από τον κανονισμό και περιγράφεται στο άρθρο
8 της παρούσης.
2.3 Το σύστημα μετασκευής υγραερίου εγκαθίσταται
στο όχημα με τον τρόπο που ορίζεται στο «Εγχειρίδιο
εγκατάστασης», που προβλέπεται από τον κανονισμό
αρ. 115 ΟΕΕ/ΗΕ και το οποίο παραδίδεται στον κάτοχο
του οχήματος.
2.4 Η συντήρηση του συστήματος μετασκευής υγραε−
ρίου γίνεται όπως ορίζεται στο «Εγχειρίδιο συντήρησης
τελικού χρήστη», που προβλέπεται από τον κανονισμό
αρ. 115 ΟΕΕ/ΗΕ και το οποίο παραδίδεται στον κάτοχο
του οχήματος.
3. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος μετασκευ−
ής υγραερίου στο όχημα διενεργείται ο ειδικός τεχνικός
έλεγχος διασκευής με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 6 της παρούσης, με τη μόνη διαφορά ότι
ελέγχεται η ύπαρξη της σήμανσης και των δικαιολογη−
τικών των εδαφίων 2.1 έως 2.4 ανωτέρω και ο έλεγχος
της εγκατάστασης γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο
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«Εγχειρίδιο εγκατάστασης» και κατατίθεται η υπεύθυνη
δήλωση του Παραρτήματος 1Α.
4. Ταξινόμηση
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου από το ΚΤΕΟ ακο−
λουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου
6 της παρούσης προκειμένου να αλλαχθεί η άδεια κυ−
κλοφορίας του οχήματος έτσι ώστε να αναγράφεται ως
χρησιμοποιούμενο καύσιμο και το υγραέριο.
5. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος
Κατά τον τεχνικό περιοδικό έλεγχο οχήματος στο
οποίο έχει τοποθετηθεί σύστημα μετασκευής υγραε−
ρίου σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 115 του ΟΕΕ/ΗΕ,
εφαρμόζεται το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης με
τη διαφοροποίηση ότι η αναφερόμενη στην παράγρα−
φο 1 υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος 3Α.
6. Η απεγκατάσταση ενός συστήματος μετασκευής
υγραερίου, επιτρέπεται και λαμβάνει χώρα κατ’ αντι−
στοιχία με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
Άρθρο 11
Χρήση Μεταχειρισμένων Εξαρτημάτων
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στην περίπτω−
ση τοποθέτησης μεταχειρισμένων εξαρτημάτων για την

κίνηση των οχημάτων με υγραέριο στην περίπτωση που
τόσο τα εξαρτήματα όσο και τα οχήματα από τα οποία
απεγκαθίσταται και επανεγκαθίσταται αυτά, έχουν κοι−
νό ιδιοκτήτη.
Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9
παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, τιμωρούνται με
τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου
11 του νόμου 1108/1980 (Α΄ 304) κυρώσεις.
2. Η συμπλήρωση στην άδεια κυκλοφορίας στη θέση
«ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ» και του υγραερίου γίνεται σε νέο
έντυπο άδειας κυκλοφορίας χωρίς να απαιτείται η κα−
ταβολή τέλους για τη συμπλήρωση αυτή.»
Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την ισχύ της παρούσης καταργείται η υπουργική
απόφαση 18586/698/00 (B΄ 411).
Άρθρο 14
Παραρτήματα
1. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 1Α, 2, 3, 3Α, 4, 5 και 6 επισυνά−
πτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
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Άρθρο 15
Ισχύς
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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