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                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                           Παπάγου          22/02/2011    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ∆΄       
                     ------------                                                                                Αριθ. Πρωτ. :  Φ.105/60362/7942 

 

ΘΕΜΑ   : Ορισµός της εταιρείας “SURVEILLANCE” ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Α.Ε.” 
  µε δ.τ. “SGS GREECE SA”, ως φορέα ελέγχου ADR 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

                 Έχοντας υπόψη : 
1.        Τις διατάξεις 

α. Του Ν.1741/87 (Α’ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη διεθνή Οδική Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεµβρίου 1957»  

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που 
κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/05 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας» (Α’ 98). 

γ. Της κ.υ.α. 35043/2524/1-9-2010 (Β’ 1385) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 
Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων». 

δ. Της Υ.Α 32591/3257/21-05-2001 (Β’ 703) «Όροι και προϋποθέσεις ορισµού φορέων ελέγχου 
οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία 
ADR», όπως ισχύει. 

ε. Των αριθµ. 77678/9146/11-12-01, Φ.105/45783/5976/6-8-02 , Φ.105/33447/3602/04-06-04 και  
        Φ.105/16048/2109/30-3-10  εγκυκλίων του Γεν. Γραµµατέα του Υ.ΥΠ.Μ.∆. 

2.               Το αριθµ. 386 Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆)   
                  σύµφωνα µε το οποίο η εταιρεία «“SURVEILLANCE” ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ   

Α.Ε.”   µε δ.τ. “SGS GREECE SA”», κρίνεται ως ικανή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και τους Κανονισµούς του ΕΣΥ∆, να διενεργεί, ως Φορέας 
Ελέγχου Τύπου Α, ελέγχους προϊόντων όπως καθορίζεται στο συνηµµένο παράρτηµα C2/1 του 
πιστοποιητικού αρ. 386 Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης. 

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

 
Αποφασίζουµε 

 
Εγκρίνουµε την εταιρεία «“SURVEILLANCE” ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Α.Ε.”   µε 
δ.τ. “SGS GREECE SA”»,, ως Φορέα Ελέγχου ADR, για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιµών 
των προβλεποµένων από τις διατάξεις της Συµφωνίας ADR και καλύπτονται από το 386 Επίσηµο 
Πεδίο Εφαρµογής του Πιστοποιητικού ∆ιαπίστευσης του Ε.ΣΥ.∆. σε κυκλοφορούντα οχήµατα 
µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων όλων των κλάσεων της Συµφωνίας ADR εκτός της 7. 

2. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από εξουσιοδοτηµένους από το Υ.ΥΠ.Μ.∆. πραγµατογνώµονες, 
στο εργαστήριο του ανωτέρω φορέα που βρίσκονται στην οδό Γ.Παπανδρέου, στη θέση Λούτσα , του 
∆ήµου Ασπροπυργου. Οποιαδήποτε µεταβολή των εγκαταστάσεων του φορέα (δηµιουργία νέου, 
κατάργηση ή τροποποίηση υφισταµένων) εγκρίνεται από την αρµόδια ∆/νση του Υ.Υπ.Μ.∆.. 

3. Μετά τον επιτυχή έλεγχο σε όχηµα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της Συµφωνίας ADR και της Ελληνικής Νοµοθεσίας, εκδίδεται φύλλο δοκιµών που υπογράφεται από 
τον πραγµατογνώµονα που διενήργησε τον ειδικό έλεγχο κατά ADR στο όχηµα και τον 
εξουσιοδοτηµένο υπεύθυνο του Φορέα.  
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4. Η παρούσα εξουσιοδότηση του Φορέα, ισχύει, εφόσον εξακολουθεί να συµµορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις του άρθρου 2 της 32591/3257/6-6-2001, όπως ισχύει. 
Για οποιαδήποτε ανανέωση ή τροποποίηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε, ο 
φορέας υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 
Υποδοµών,Μεταφορών & ∆ικτύων για την έγκριση εκ µέρους της των κατά περίπτωση µεταβολών. 
Η παρούσα εξουσιοδότηση του φορέα ελέγχου ADR υπόκειται σε ανάκληση σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης του φορέα προς τις  απαιτήσεις του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης  (ΕΣΥ∆) που 
τον διαπίστευσε, τις διατάξεις του Υπουργείου Υποδοµών,Μεταφορών & ∆ικτύων και τις ανωτέρω 
αναφερόµενες υποχρεώσεις του.  

5.    Ο προαναφερόµενος φορέας πρέπει να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της 
ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας, να παρακολουθεί µε τους ειδικούς 
πραγµατογνώµονες του όλες τις διεθνείς εξελίξεις αναφορικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας ADR 
και της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ περί των οποίων θα ενηµερώνουν µε εκθέσεις τους το Υ.ΥΠ.Μ.∆. 

 
 
 
 
 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                            
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΡΕΠΠΑΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο  
 
 
 
 
 
  Π.Μπακρατσάς 
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