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Έχοντας υπόψη : 

Τις διατάξεις 

α. Του Ν.1741/87 (Α’225) «Κύρωση Ευρωπαïκής Συµφωνίας για τη διεθνή Οδική Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεµβρίου του 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 Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 
Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων». 

δ. Της κ.υ.α. 40955/4862/2013 (Β΄2514) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου 2012 για την δεύτερη 
προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των παραρτηµάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ 
του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές 
επικίνδυνων εµπορευµάτων». 

ε. Της υ.α. 32591/3257/2001 (Β’703) «Όροι και προϋποθέσεις ορισµού φορέων ελέγχου οχηµάτων 
µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαïκή Συµφωνία ADR», όπως 
ισχύει.   

στ. Το από 17-12-2013 έγγραφο της SGS Greece S.A. µε το οποίο µας ενηµερώνουν ότι έχει 
διακόψει τη διαπίστευσή της για τον τοµέα των περιοδικών ελέγχων βυτιοφόρων οχηµάτων κατά 
ADR και επιθυµεί την διαγραφή της ως φορέας που πραγµατοποιεί περιοδικούς ελέγχους 
βυτιοφόρων οχηµάτων. 

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

                                                      

                                                           Αποφασίζουµε :   

   

      Ανακαλούµε την αριθµ. Φ105/60362/7942/22-2-2011 απόφασή µας, µε την οποία η εταιρεία 
‘’SURVEILLANCE‘’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Α.Ε.’’ µε δ.τ. ‘’SGS GREECE S.A.’’ είχε 
ορισθεί ως Φορέας Ελέγχου ADR, για την διενέργεια των ελέγχων  και των δοκιµών των  
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προβλεπόµενων από τις διατάξεις της Συµφωνίας ADR σε κυκλοφορούντα οχήµατα µεταφοράς 
επικίνδυνων εµπορευµάτων όλων των κλάσεων της Συµφωνίας ADR εκτός της 7. 
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