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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της πληροφοριακής αυτής κατευθυντήριας οδηγίας είναι η οµογενοποίηση
των ελέγχων που διενεργούνται από τις οµάδες αξιολόγησης για την διαπίστευση των
ΚΤΕΟ, η διάχυση καλών πρακτικών µεταξύ των οµάδων και η υποβοήθηση του
έργου των οµάδων µέσω της παράθεσης σχετικών νοµοθετηµάτων. Οι έλεγχοι αυτοί
είναι αποτέλεσµα κυρίως της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας για την ίδρυση και
λειτουργία των ΚΤΕΟ, νοµοθεσία η οποία εξειδικεύει ή συµπληρώνει τις απαιτήσεις
του προτύπου διαπίστευσης και των ερµηνευτικών οδηγιών του. Σε καµία περίπτωση
δεν περιορίζονται οι απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου. Έγινε προσπάθεια να µην
περιληφθούν έλεγχοι, που γίνονται από υπηρεσίες του δηµοσίου, για τους οποίους
εκδίδονται σχετικά πιστοποιητικά κατά την διαδικασία αδειοδότησης για την ίδρυση
ή λειτουργία του ΚΤΕΟ.
Kατά τις επισκέψεις αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.∆ στα ΙΚΤΕΟ, που αφορούν τακτικές ή
µη επιτηρήσεις, ο φορέας αξιολογείται κατά τη καθηµερινή λειτουργία του, γεγονός
που συνεπάγεται ότι δεν πρέπει οι επισκέψεις αυτές να αποτελούν αιτία διακοπής της
φυσιολογικής λειτουργίας του φορέα, µε ακύρωση προγραµµατισµένων ραντεβού
πελατών, ανακλήσεις αδειών του προσωπικού του κτλ. Επισηµαίνεται όµως, ότι σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρευρίσκεται εκπρόσωπος της διοίκησης του φορέα
ή/και ο υπεύθυνος ποιότητας, οι νέο-προσληφθέντες ελεγκτές και ότι άλλο προβλέπει
η σχετική νοµοθεσία. Τα ίδια ισχύουν και για τις επαναξιολογήσεις µε τη διαφορά ότι
θα πρέπει να παρευρίσκεται στο ΙΚΤΕΟ, όλο το ελεγκτικό προσωπικό.
Ερωτηµατολόγια
Οι έλεγχοι έχουν κωδικοποιηθεί σε µορφή ερωτηµατολογίων, τα οποία παραπέµπουν,
όπου αυτό ήταν δυνατό, σε παραγράφους του προτύπου διαπίστευσης. Κάθε ερώτηµα
έχει µία απάντηση και στην περίπτωση που περιλαµβάνει υποερωτήµατα, όλα θα
πρέπει να ικανοποιούνται. ∆ίπλα σε κάθε ερώτηµα αναφέρεται η διάταξη (της εθνικής
νοµοθεσίας) από την οποία προκύπτει η κάθε απαίτηση καθώς επίσης και η σχετική
παράγραφος του προτύπου διαπίστευσης ή/και της σχετικής ερµηνευτικής οδηγίας.
Στην ηλεκτρονική µορφή των ερωτηµατολογίων οι ανωτέρω αναφορές έχουν
σύνδεσµο µε την αντίστοιχη διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας. Στην περίπτωση που το
ερώτηµα αφορά µόνο συγκεκριµένες κατηγορίες ΚΤΕΟ ή συγκεκριµένες κατηγορίες
οχηµάτων, η κατηγορία αυτή αναφέρεται. Στη συνέχεια για την διευκόλυνση των
αξιολογητών δίνονται οι κατηγορίες των ΚΤΕΟ όπως προκύπτουν από την εθνική
νοµοθεσία καθώς και οι κατηγορίες των οχηµάτων σύµφωνα µε την κοινοτική και
την εθνική νοµοθεσία.
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Κατηγορίες ΚΤΕΟ
«Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου των
Κατηγοριών 1, 2 και 3 του Παραρτήµατος Ι υπ’ αριθµ. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ
1523/τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και
Επικοινωνιών,
όπως
αυτό
τροποποιήθηκε
µε
την
υπ’
αριθµ.
Φ2/43086/4636/14.7.2003 (ΦΕΚ 1086/τ.Β΄/5.8.2003) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει.
«Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου των
Κατηγοριών 4, 5 και 6 του Παραρτήµατος Ι Φ2/64580/2288/99 υπ’ αριθµ. (ΦΕΚ
1523/τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και
Επικοινωνιών,
όπως
αυτό
τροποποιήθηκε
µε
την
υπ’
αριθµ.
Φ2/43086/4636/14.7.2003 (ΦΕΚ 1086/τ.Β΄/5.8.2003) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε φορά ισχύει.
«Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ» είναι τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ∆ίκυκλων
Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων της Κατηγορίας 7 του Παραρτήµατος Ι υπ’
αριθµ. Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523/τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ’
αριθµ. Φ2/43086/4636/14.7.2003 (ΦΕΚ 1086/τ.Β΄/5.8.2003) κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπως κάθε
φορά ισχύει.
Κατηγορίες Οχηµάτων
Μηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στις επιβατικές
Κατηγορία 1.
µεταφορές και έχουν περισσότερες από 8 θέσεις καθηµένων, εκτός της θέσεως του
οδηγού.
Κατηγορία 2.
Μηχανοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά
εµπορευµάτων, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 3 500 kg
Κατηγορία 3.
Ρυµουλκούµενα και ηµι-ρυµουλκούµενα, των οποίων η ανώτατη
επιτρεπόµενη µάζα υπερβαίνει τα 3 500 kg
Κατηγορία 4. Ταξί και ασθενοφόρα
Κατηγορία 5. Μηχανοκίνητα οχήµατα µε τέσσερις τουλάχιστον τροχούς που
συνήθως χρησιµοποιούνται για την οδική µεταφορά εµπορευµάτων και των οποίων η
µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα δεν υπερβαίνει τα 3500 kg, εκτός των γεωργικών
ελκυστήρων και µηχανηµάτων.
Κατηγορία 6. Μηχανοκίνητα οχήµατα µε τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, που
χρησιµοποιούνται στις επιβατικές µεταφορές και των οποίων οι θέσεις καθηµένων,
εκτός της θέσεως οδηγού, δεν υπερβαίνουν τις οκτώ.
Κατηγορία 7. Μηχανοκίνητα δίκυκλα (µοτοποδήλατα µοτοσικλέτες).
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Η οδηγία αποτελείται από τα εξής κεφάλαια:
1. Α∆ΕΙΕΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
5. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
6. ∆ΤΕ- ΚΕΚ- ΠΕΤΕ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
8. ADR/ ATP
9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
10. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Τα πρώτα 8 κεφάλαια αποτελούν τα ερωτηµατολόγια. Το κεφάλαιο των Σηµειώσεων
περιλαµβάνει διευκρινήσεις και προτάσεις που σχετίζονται µε τα κεφάλαια των
ερωτηµατολογίων. Το Ευρετήριο αποτελεί βοηθητικό κεφάλαιο για τη διευκόλυνση
των αξιολογητών.
Χρήση ερωτηµατολογίου
Ο ΕΑ πριν την αξιολόγηση στα κεντρικά γραφεία, διανέµει τα τµήµατα του
ερωτηµατολογίου στους Α, ανάλογα µε τα πεδία ελέγχου που τους έχουν ανατεθεί
στο πρόγραµµα αξιολόγησης, είτε σε συνάντηση είτε µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
Τα ανωτέρω ερωτηµατολόγια σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύουν- περιορίζουν την
ΟΑ να επεκτείνει το έλεγχό της και µε ερωτήµατα - θέµατα πέραν αυτών που
αναφέρονται στα ερωτηµατολόγια όταν από την αξιολόγηση προκύπτουν σχετικά
ευρήµατα.
Επιτόπου Αξιολόγηση
Στην αρχική αξιολόγηση ΚΤΕΟ και κατά τον επιτόπιο έλεγχο πρέπει να
περιλαµβάνονται ανάλογα της κατηγορίας του ΚΤΕΟ,
1/ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχηµάτων: Συνδυασµός αυτοκινήτων ώστε να καλύπτονται
τα βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, τετρακίνητα, φορτηγά κατηγορίας Ν1, ταξί.
Επιθυµητή είναι η ύπαρξη εκπαιδευτικού, αν όµως δεν είναι αυτό δυνατό θα γίνεται
προσοµοίωση εκπαιδευτικού σε απλό αυτοκίνητο.
2/ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. – ΜΟΤΟ: Τουλάχιστον µία µοτοσυκλέτα και ένα µοτοποδήλατο.
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3/ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχηµάτων: Φορτηγό, λεωφορείο, αρθρωτό (τράκτορας +
επικαθήµενο) ή συρµό (ρυµουλκό + ρυµουλκούµενο). Ένα τουλάχιστον εκ των
ανωτέρω οχηµάτων πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε αερόφρενα, ταχύµετρο,
ταχογράφο και περιοριστή ταχύτητας.
4/ Για το ADR απαιτείται κατ’ ελάχιστο ένα βυτιοφόρο υγρών καυσίµων. Για το ATP
κατ’ ελάχιστον ένα ψυγείο,
ώστε να διαµορφώνεται συνολική άποψη για την επάρκεια του φορέα.
Οι επιτηρήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν στην επιτόπια αξιολόγηση, τύπους
οχηµάτων που δεν έχουν ελεγχθεί παρουσία αξιολογητών του Ε.ΣΥ.∆., εκτός αν
υπάρχει τεκµηριωµένη αντικειµενική αδυναµία. Σηµειώνεται δε, ότι σε ένα όχηµα
µπορεί να περιλαµβάνονται περισσότερες από µια περιπτώσεις (πχ ένα όχηµα µπορεί
να είναι συγχρόνως ταξί και πετρελαιοκίνητο και τετρακίνητο). Στον τετραετή κύκλο
ισχύος του πιστοποιητικού διαπίστευσης πρέπει να συµπεριληφθούν όλοι οι τύποι
οχηµάτων.
Στη περίπτωση που εκδοθείσες µη συµµορφώσεις κατά την αρχική αξιολόγηση,
αφορούν σε τεχνική επάρκεια προσωπικού στον επιτόπιο έλεγχο, και οι διορθωτικές
ενέργειες αφορούν σε εκπαίδευση του προσωπικού, η αποτελεσµατικότητα της
διορθωτικής ενέργειας θα πρέπει να γίνεται µε νέα επιτόπια αξιολόγηση από το
Ε.ΣΥ.∆. Το παραπάνω δέον να τηρείται και στις επόµενες αξιολογήσεις.
∆ιοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις
Είναι αποδεκτό ο ιδιοκτήτης ενός ΚΤΕΟ να είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον
Προϊστάµενο- Τεχνικό ∆ιευθυντή και τον Υ∆Π του ΚΤΕΟ, µε την προϋπόθεση ότι
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία στις εσωτερικές επιθεωρήσεις του φορέα και ότι το
πρόσωπο αυτό πληροί τα προσόντα της κάθε θέσης.
Κάθε ένταξη ή αποχώρηση ελεγκτή από το προσωπικό των ΚΤΕΟ πρέπει να τίθεται
υπ’ όψιν του Ε.ΣΥ.∆. µέσω της υποβολής φακέλου, περιλαµβάνοντας το
Πιστοποιητικό Επάρκειας του νέου ελεγκτή από το Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών, βιογραφικό του σηµείωµα και τρέχουσα λίστα προσωπικού του
ΚΤΕΟ.
Τα ΚΤΕΟ, ως φορείς ελέγχου υποχρεούνται να είναι ασφαλισµένα για την αστική
ευθύνη, που προκύπτει από το αποτέλεσµα της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
δηλαδή την ευθύνη των αποτελεσµάτων του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων
(επαγγελµατική αστική ευθύνη).
Σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης των
δηµοσίων ΚΤΕΟ, αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτεται από το Κράτος
(εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 2783/1941 «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ» και αυτών του Υπαλληλικού Κώδικα).
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Φορείς ειδικής επιµόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ
Οι φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το ΥΜΕ για την ειδική επιµόρφωση
υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ µέχρι σήµερα αναφέρονται στο πίνακα φορέων ειδικής
επιµόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ. Κάθε φορέας που εξουσιοδοτείται
εφοδιάζεται από την ∆ΑΧΜ-ΥΜΕ µε σχετικό έγγραφό.
Πίνακας φορέων ειδικής επιµόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ ως την
έκδοση της παρούσας οδηγίας.
1. Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
Τ.Κ. 34400
ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
2. Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 574 00
Τ.Θ. 141 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
(συνδεδεµένο µε το Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ)
Π. Ράλλη & Θηβών 250
Τ.Κ. 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ
4. Κ.Ε.Κ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ»
Αβέρωφ 34Α
Τ.Κ. 142 32 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
5. Κ.Ε.Κ. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» (Πάτρα)
Πανεπιστηµίου 170
Τ.Κ. 264 43 ΠΑΤΡΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
6. Κ.Ε.Κ. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» (Λάρισα) Καστοριάς 2α
Χαραυγή
Τ.Κ. 413 35 ΛΑΡΙΣΑ
7. Κ.Ε.Κ. «∆ΙΑΣΤΑΣΗ»
Μπουνιάλη 13-19
Τ.Κ. 731 00 ΧΑΝΙΑ
8. Κ.Ε.ΚΑ.Ν.Α.Μ. Α.Ε.
Μακρινίτσης 131 Β
Τ.Κ. 38 333 ΒΟΛΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
9. Κ.Ε.Κ. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Λ. Πανεπιστηµίου 99
Τ.Κ. 71 500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
10. Κ.Ε.Κ. «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» (Θεσσαλονίκη)
Κωλέτη 24
Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11. Κ.Ε.Κ. «CONSUL Α.Ε.»
Ιφίτου 2
27 100 ΠΥΡΓΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
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Α∆ΕΙΕΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης.
(Μόνο για την αρχική αξιολόγηση πριν την
λειτουργία.)
Η άδεια ίδρυσης είναι σε ισχύ.
(Η άδεια ίδρυσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ισχύει για δύο
χρόνια και µπορεί να παραταθεί, µε αίτηση του
ενδιαφεροµένου, για δύο ακόµη χρόνια.)
(Μόνο για την αρχική αξιολόγηση πριν την
λειτουργία.)
Η άδεια ίδρυσης είναι στο όνοµα του φυσικού ή
νοµικού προσώπου που ζητά την διαπίστευση.
(Μόνο για την αρχική αξιολόγηση πριν την
λειτουργία.)
Λειτουργεί το ΙΚΤΕΟ µετά την πάροδο (6) µηνών
από την έκδοση της άδειας λειτουργίας χωρίς
διαπίστευση;
∆ιενεργεί το ΙΚΤΕΟ έλεγχους ADR ή ATP µετά
την πάροδο (6) µηνών από την έναρξη
δραστηριοποίησης του Ι.ΚΤΕΟ στον εν λόγω
τεχνικό έλεγχο χωρίς επέκταση του ΕΠΕ∆;
Έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας.
(Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας είναι επ΄
αόριστον Το αυτό ισχύει και για τις παλαιές άδειες
που γράφουν διάρκεια ισχύος πέντε έτη.)
Η άδεια λειτουργίας είναι στο όνοµα του φυσικού ή
νοµικού προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί η
διαπίστευση ή αιτείται διαπίστευση.
Έχει και είναι σε ισχύ Πιστοποιητικό
Πυροπροστασίας από την αρµόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία κατά τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. οικ.
16.085 Φ.700.1/24.3/28.4.2009 (ΦΕΚ
770/τ.Β΄/2009) κοινή υπουργική απόφαση.
Υπάρχει πλήρης ηλεκτροφωτισµός της εισόδου –
εξόδου του ΙΚΤΕΟ, µε τρόπο ώστε να γίνονται
εύκολα αντιληπτοί οι διερχόµενοι πεζοί.
(υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια)
Η όλη εγκατάσταση φέρει οριζόντια και
κατακόρυφη σήµανση για την οµαλή και
απρόσκοπτη πορεία όλων των οχηµάτων και των
πεζών (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου,
ρυθµιστικές, πληροφοριακές, ενδεικτικά βέλη
πορείας κ.λπ.) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
(υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια)
Η απαγωγή καυσαερίων γίνεται µε διάταξη
απαγωγής που προσαρµόζεται στην εξάτµιση του
οχήµατος και ακολουθεί το όχηµα µέχρι την έξοδο
από το χώρο ελέγχου, ή µε σύστηµα εξαεριστήρων,
ο τύπος, ο αριθµός, το µέγεθος και η ισχύς των
οποίων προκύπτει από εγκεκριµένη µελέτη , ώστε
να εξασφαλίζονται 4 εναλλαγές του αέρα του
χώρου ελέγχου του ΙΚ.Τ.Ε.Ο./ώρα.
Όταν εφαρµόζεται το σύστηµα των τοπικών
εξαεριστήρων, τουλάχιστον το 50% των σηµείων
απαγωγής είναι σε ύψος το πολύ 1 µέτρο από τη
στάθµη του δαπέδου, οι δε εξαεριστήρες θα πρέπει
να φέρουν προστατευτικό πλέγµα.
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Ν

Ο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09 Αρ 7§1
ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09 Αρ7§6

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ7§2
ISO/IEC 17020 § 9.1
Ν 3897/2010
ΥΑ 7265/957/11
ISO/IEC 17020 § 9.1
Εγκ 15604/1748/11

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ8§1,2 και 12

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ8 §5
ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ8 §1
Φ.700.1/24.3/09

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ4 §4

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ4 §5

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ5 §5
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

(υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια)
Το κτίριο ελέγχων διαθέτει επαρκή φωτισµό, τόσο
οροφής όσο και των τυχόν λάκκων κατόπτευσης
καθώς και πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση για την
εξυπηρέτηση των µηχανηµάτων και των τυχόν
φορητών συσκευών.
(υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια)
Οι κατασκευαζόµενοι λάκκοι κατόπτευσης φέρουν
σχάρα στο δάπεδο µε ελάχιστο καθαρό ύψος από
την επιφάνεια της σχάρας ως την επιφάνεια του
δαπέδου 1,75µ., και σύστηµα απαγωγής
καυσαερίων µε αεραγωγούς.
Μεταξύ των λάκκων κατόπτευσης υπάρχει
διάδροµος επικοινωνίας.
(υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια)
Το I.Κ.Τ.Ε.Ο. διαθέτει χώρους στάθµευσης των
προς έλεγχο οχηµάτων (τρείς (3) θέσεις ανά
διάδροµο / γραµµή τεχνικού έλεγχου, εκ των
οποίων δύο (2) πριν τον έλεγχο και µία (1) µετά τον
έλεγχο), καθώς και χώρο στάθµευσης των
αυτοκινήτων του προσωπικού (ως ελάχιστος
αριθµός θέσεων στάθµευσης προσωπικού
καθορίζονται οι 3 θέσεις για µια γραµµή τεχνικού
ελέγχου και επιπλέον 1 θέση στάθµευσης για κάθε
επιπλέον γραµµή τεχνικού ελέγχου) οι οποίες
µπορεί να ευρίσκονται και στο τυχόν υπόγειο των
κτιριακών εγκαταστάσεων του I.Κ.Τ.Ε.Ο.
(αν απαιτείται έλεγχος, αυτός θα γίνεται σύµφωνα
µε τα εγκεκριµένα σχέδια)
Οι χώροι εξυπηρέτησης και αναµονής πολιτών, µε
στοιχειώδες αναψυκτήριο, διατάσσονται σε επαφή
µε το κτίριο ελέγχων ή επικοινωνούν µε αυτό µε
στεγασµένο διάδροµο ή εντάσσονται µέσα σ’ αυτό,
έτσι ώστε να υπάρχει άµεση πρόσβαση από και
προς αυτό.
Οι βοηθητικοί χώροι περιλαµβάνουν απαραιτήτως
τα αναλογούντα W.C., χωριστά για το προσωπικό
και χωριστά για τους προσερχόµενους πολίτες.
Τα W.C. των πολιτών εκ των οποίων ένα
τουλάχιστον διατίθεται για άτοµα
µε ειδικές ανάγκες, εφόσον πρόκειται για
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που ελέγχει Ι.Χ. και φορτηγά έως 3,5
τόνους, τοποθετούνται στο ισόγειο.
(υφίστανται εγκεκριµένα σχέδια)
Στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές των
στοιχείων της εγκατάστασης (έλεγχος θα γίνεται σε
σχέση µε τα εγκεκριµένα σχέδια) εκδίδεται
1/άδεια µεταβολής των εγκαταστάσεων
στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν περιορισµοί
στη λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το χρόνο των
εργασιών ή
2/ νέα άδεια λειτουργίας µετά την ολοκλήρωση
των εργασιών
Ο χώρος στο οποίο γίνεται η µέτρηση θορύβου των
δικύκλων ταυτίζεται µε αυτό της «Μελέτης
µέτρησης της στάθµης θορύβου για ∆ίκυκλες
Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα»;

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ5 §6

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ5 §6

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ4 §2

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ5 §10

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/48597/5875/09Αρ8 §3

ISO/IEC 17020 § 9.1
Εγκ 55783/4302/2009
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1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

Σε εµφανές µέρος, εντός των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι αναρτηµένη
εντός πλαισίου η άδεια λειτουργίας του.

Στο χώρο εξυπηρέτησης πολιτών είναι αναρτηµένος
τρέχον αναλυτικός πίνακας µε το τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών
Υφίστανται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων µε
δραστηριότητα που εµπίπτει στις απαγορευτικές
διατάξεις του ν. 2963/2001;
(Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν µπορούν να
συστεγάζονται µε επιχειρήσεις συναφούς
δραστηριότητας και ιδίως συνεργεία επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, εταιριών εισαγωγής και
εµπορίας αυτοκινήτων και λοιπές εγκαταστάσεις
αυτών, καθώς και µε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων
οδικής βοήθειας.)
Υπάρχει κάλυψη επαγγελµατικής αστικής ευθύνης
(δηλαδή της ευθύνης που προκύπτει από
λάθη/παραλήψεις/πληµµελή εκτέλεση καθηκόντων
κτλ της ασφαλιζόµενης επωνυµίας και των
υπαλλήλων της και που σχετίζεται µε όλες τις
δραστηριότητες του φορέα)
Σε ποίες περιπτώσεις επιτρέπεται η χορήγηση
άδειας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ στο οποίο δεν έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή όλων των
εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην άδεια
ίδρυσης
Έλεγχοι που γίνονται στα ΙΚΤΕΟ και είναι εκτός
του πεδίου διαπίστευσής τους

Φ50/48597/5875/09Αρ13

ISO/IEC 17020 § 3.5
Φ50/48597/5875/09Αρ13
ISO/IEC 17020 §4.2
Φ50/48597/5875/09Αρ6
Ν 2963/01

ISO/IEC 17020 §3.4
Ν 2963/01Άρ. 35

ISO/IEC 17020 § 9.1
Εγκ. 49527/6414/10

Εγκ. Φ50/48335/6008/2010
Εγκ. 31446/3526/2011

*Οι παράγραφοι 1.9-1.20 ελέγχονται µακροσκοπικά διότι αποτελούν κυρίως έργο της αδειοδοτούσας
αρχής
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2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

A. Το προσωπικό των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αποτελείται κατ’ ελάχιστο από:
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ν Ο
ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ένα (1) προϊστάµενο ως υπεύθυνο λειτουργίας (Τ∆)
ISO/IEC 17020 §6.3
του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ 9§1
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
Ένα (1) υπεύθυνο γραµµής ανά λειτουργούσα
ISO/IEC 17020 §8.1
γραµµή ελέγχου.
IAF/ILAC-A4:2004 §8.1b
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ.9§2
Ένα (1) ελεγκτή ανά λειτουργούσα γραµµή ελέγχου.
Η ύπαρξη του ελεγκτή είναι προαιρετική για τη
ISO/IEC 17020 §8.1
γραµµή ελέγχου ΜΟΤΟ είτε αυτή είναι αµιγής (σε
IAF/ILAC-A4:2004 §8.1b
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.–ΜΟΤΟ) είτε εντεταγµένη σε ΙΚ.Τ.Ε.Ο.
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 3
Ελαφρών Οχηµάτων ή Βαρέων Οχηµάτων.
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
Ένα (1) υπάλληλο για την Γραµµατεία και το Ταµείο.
ISO/IEC 17020 §8.1
IAF/ILAC-A4:2004 §8.1b
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 4
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
Αν στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπάρχει « πύλη» και στην
ISO/IEC 17020 §8.1
«πύλη» γίνεται και έλεγχος καυσαερίων
IAF/ILAC-A4:2004 §8.1b
Ένα (1) ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για τη λειτουργία της
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 5
«πύλης» του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
Αν στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπάρχει « πύλη» και στην
ISO/IEC 17020 §8.1
«πύλη» δεν γίνεται και έλεγχος καυσαερίων
IAF/ILAC-A4:2004 §8.1b
Ένα (1) υπάλληλο για τη λειτουργία της «πύλης» του
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 5
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Έχει ορισθεί αναπληρωτής του προϊσταµένου –
ISO/IEC 17020 §6.5
υπεύθυνου λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδίων τυπικών
IAF/ILAC-A4:2004 §6.5a
προσόντων
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 8
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
Καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του
ISO/IEC 17020 §8.1
ΙΚΤΕΟ παρευρίσκεται ο προϊστάµενος – υπεύθυνος
IAF/ILAC-A4:2004 §8.1b
λειτουργίας του ή ορισµένος αναπληρωτής του.
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 9
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
Λειτουργία µε µειωµένο προσωπικό, έναντι του
ελάχιστου προβλεπόµενου βάσει χρόνων ελέγχου
ISO/IEC 17020 §8.1
IAF/ILAC-A4:2004 §8.1b
1/ δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο µήνες και
2/ πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος γραµµής ή
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 7
ελεγκτής ανά γραµµή ελέγχου και
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
3/ δεν εφαρµόζεται σε επέκταση νέων γραµµών
Εγκ 47026/6129/2010
ελέγχου ( µόνο όσον αφορά τις νέες γραµµές) και
στην αρχική λειτουργία
(και τα τρία ΝΑΙ)
Αν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για λειτουργία
µε µειωµένο προσωπικό (µέγιστο µια ηµέρα)
ISO/IEC 17020 §8.1
IAF/ILAC-A4:2004 §8.1b
1/ Έγινε διακοπή της λειτουργίας γραµµής ελέγχου
µε ενηµέρωση των αρµοδίων και
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 6
2/ Χορηγήθηκε νέα άδεια λειτουργίας και
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
αποµακρύνθηκαν τα φορητά µηχανήµατα της
γραµµής ελέγχου και οι οθόνες ενδείξεων και
σφραγίσθηκε η αλυσίδα κίνησης των κυλίνδρων του
φρενοµέτρου;
(και τα δύο ΝΑΙ)
Υπάρχουν συµβάσεις εργασίας;
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2.12

B
Α/Α
2.13

2.14

2.15

Έχουν εκδοθεί τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του
προσωπικού;
(το ερώτηµα αυτό δεν ισχύει κατά την αρχική
αξιολόγηση για ΙΚΤΕΟ που δεν έχουν άδεια
λειτουργίας, άλλωστε πρέπει να κατατίθενται στη
∆ΑΧΜ εντός 10ηµέρου από την έναρξη µε
ηµεροµηνία πρόσληψης προγενέστερη)

ISO/IEC 17020 §8.1
IAF/ILAC-A4:2004 §8.1b

Προσόντα, κατάρτιση, εµπειρία του προσωπικό του ΙΚΤΕΟ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο έχει τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τη
νοµοθεσια
α. ∆ιπλωµατούχος µηχανικός ειδικότητας:
µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,
µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού,
ναυπηγού, ναυπηγού – µηχανολόγου, χηµικού,
µέλος TEE, ή
β. Πτυχιούχος τεχνολόγος µηχανικός κατεύθυνσης:
µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,
ηλεκτρονικού, ναυπηγού, µηχανικού οχηµάτων.
Ο υπεύθυνος γραµµής είναι :
α. ∆ιπλωµατούχος µηχανικός ειδικότητας:
µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,
µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού,
ναυπηγού, ναυπηγού – µηχανολόγου, χηµικού,
µέλος TEE, ή
β. Πτυχιούχος τεχνολόγος µηχανικός κατεύθυνσης:
µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού,
ναυπηγού, µηχανικού οχηµάτων.
γ. -Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου ή άλλης ισότιµης
σχολής, ειδικότητας:
Μηχανολόγου, µηχανικού αυτοκινήτων, µηχανών και
συστηµάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρολόγου
αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών συστηµάτων
αυτοκινήτου, ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων και
αυτοµατισµού αυτοκινήτων
µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία
στον τεχνικό έλεγχο σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή
- Απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) − διπλωµατούχος του
Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ειδικότητας τεχνικού
αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή τεχνικού
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών ή
τεχνικού µηχανοτρονικής, µε τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία στον τεχνικό έλεγχο σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο
Ο ελεγκτής (ένας απαραίτητα ανά λειτουργούσα
γραµµή) έχει τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία είναι απόφοιτος:
α/ Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ειδικότητας
µηχανικών και ηλεκτρολογικών συστηµάτων
αυτοκινήτου του τοµέα οχηµάτων ή άλλης ισότιµης
σχολής ή
β/ Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου
(Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου ή άλλης ισότιµης σχολής
ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

Ν Ο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ISO/IEC 17020 §6.3
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 1
YA 9860/1132/2012 Αρ.1

ISO/IEC 17020 §8.2
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 1

ISO/IEC 17020 §8.2
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 §3
ΥΑ 49903/5303/11 Β 2560
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
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2.16

2.17

2.18

2.19

Γ

Α/Α
2.20

2.21

2.22

του µηχανολογικού τοµέα ή ηλεκτροµηχανικών
συστηµάτων και αυτοµατισµού αυτοκινήτου του
ηλεκτρολογικού τοµέα ή
γ/ Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) –
πιστοποιηµένοι του Οργανισµού Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων
(Ε.Ο.Π.Π.) ειδικότητας τεχνικού αυτοκινήτων
οχηµάτων ή τεχνικού µηχανοτρονικής του τοµέα
µηχανολογίας ή τεχνικού ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων
οχηµάτων του τοµέα ηλεκτρολογίας
Ο ελεγκτής ADR/ATP είναι:
α. ∆ιπλωµατούχος µηχανικός ειδικότητας:
µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,
µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού,
ναυπηγού, ναυπηγού – µηχανολόγου, χηµικού,
µέλος TEE, ή
β. Πτυχιούχος τεχνολόγος µηχανικός κατεύθυνσης:
µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού,
ναυπηγού, µηχανικού οχηµάτων.
Ο υπάλληλος για την Γραµµατεία και το Ταµείο έχει
τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα
α. Απολυτήριο λυκείου
ή
β. Άδεια ελεγκτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Ο υπάλληλος για τη λειτουργία της «πύλης» του
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο εφόσον δε διενεργείται έλεγχος
καυσαερίων έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
απολυτήριο λυκείου ειδάλλως Άδεια ελεγκτή
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Ο αναπληρωτής του προϊσταµένου – υπεύθυνου
λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι Υπεύθυνος
γραµµής και:
α. Μηχανικός * ή
β.Τεχνολόγος µηχανικός *
* ειδικότητας όπως αυτή ισχύει για τον προϊστάµενο
- υπεύθυνο λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο .

ISO/IEC 17020 §8.2
Εγκ. 7488/735/2011

ISO/IEC 17020 §8.2
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 4
YA 9860/1132/2012 Αρ.1

ISO/IEC 17020 §8.2
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 5
YA 9860/1132/2012 Αρ.1

ISO/IEC 17020 §8.2
YA Φ50/48597/5875/09 Αρ. 9 § 8

Το ελεγκτικό προσωπικό (ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο,
οι υπεύθυνοι γραµµής και οι ελεγκτές)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης της
αντίστοιχης κατηγορίας- οµάδας οχηµάτων που
ελέγχουν;
(Άδεια οδήγησ. Κατηγορίας Β  κατ.οχηµ. 4,5,6
Κατηγορίας Α ισχύος άνω των 25KW κ.οχ. 7
Κατηγορίας Γ κατ. οχηµ. 1,2,3)
Έχουν Πιστοποιητικό Ελεγκτή ΙΚΤΕΟ (εκδίδεται από
την ∆ΑΧΜ/ΥΜΕ) της αντίστοιχης κατηγορίαςοµάδας οχηµάτων που ελέγχουν;
(Πιστοποιητικό ελεγκτή  κατ. 4,5,6
Πιστοποιητικό προσ. ελέγχου δικύκλων  7
Πιστοποιητικό προσ. ελέγχου βαρέων οχηµάτων
1,2,3
Πιστοποιητικό ελεγκτή ADR, ATP  ADR, ATP)
∆εν έχουν Πιστοποιητικό Ελεγκτή ADR, ATP είναι
αναγνωρισµένοι από το Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ,∆ικτύων πραγµατογνώµονες ADR οι

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

Ν

Ο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ISO/IEC 17020 §8.2
ΥΑ 42558/5591/02 - 5055/562/04 Αρ1 §3
ΥΑ 24325/2885/09 Αρ1 §3
Εγκ 43110/5251/09
ΥΑ 37494/4561/09 Αρ1 §3

ISO/IEC 17020 §8.2
ΥΑ 42558/5591/02- 5055/562/04 Αρ1 §1
ΥΑ 24325/2885/09Αρ1 §1
ΥΑ 37494/4561/09 Αρ1 §1
Εγκ. 7488/735/2011

ISO/IEC 17020 §8.2
Εγκ. 7488/735/2011
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2.23

2.24

2.25
2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

οποίοι ασκούν το έργο του πραγµατογνώµονα
τουλάχιστον την τελευταία διετία και κατέχουν
ισχύον πιστοποιητικό ελεγκτή βαρέων οχηµάτων.
Ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας µικτού
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Ελαφρών Οχηµάτων και Βαρέων
Οχηµάτων
1/ είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγ. Γ
2/ έχει παρακολουθήσει το πρόγραµµα ειδικής
επιµόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΙΚΤΕΟ βαρέων
οχηµάτων, υποβάλλοντας στο ΥΜΕ τη σχετική
βεβαίωση του φορέα που το διενήργησε
Ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο
για ελέγχους οχηµάτων ADR, ATP έχει πιστοποίηση
για έλεγχους ADR, ATP;
Ο προϊστάµενος - υπεύθυνος λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο
∆ικύκλων
Το Πιστοποιητικό Ελεγκτή ΙΚΤΕΟ (ΕΟ , ΒΟ,
∆ικύκλων, ADR, ATP) είναι σε ισχύ;
(Το Πιστοποιητικό Ελεγκτή ΙΚΤΕΟ ισχύει µέχρι
31/12 του εποµένου έτους της έκδοσής του
Το Πιστοποιητικό ελεγκτή ADR, ATP ισχύει για δύο
(2) έτη , και προϋποθέτει και την ισχύ του
αντίστοιχου Πιστοποιητικού ελεγκτή
ΙΚΤΕΟ βαρέων οχηµάτων. )
Αν το Πιστοποιητικό Ελεγκτή ΙΚΤΕΟ (ΕΟ , ΒΟ,
∆ικύκλων) δεν είναι σε ισχύ
Έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ «∆ελτίο
συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή ΙΚΤΕΟ»;
(το δελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή
ισχύει µέχρι 31/12 του εποµένου έτους της έκδοσής
του και έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους)
Το «∆ελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή
ΙΚΤΕΟ» χορηγήθηκε ύστερα από υποχρεωτική
παρακολούθηση συµπληρωµατικής επιµόρφωσης
διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στην οποία
περιλαµβάνονται τα θεµατικά αντικείµενα που
καθορίστηκαν (βλ. σχετική εγκύκλιο) για το
συγκεκριµένο έτος από την ∆ΟΑΠ/ΥΜΕ.
Η συµπληρωµατική επιµόρφωση διάρκειας είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών έγινε σε εγκεκριµένο από την
∆ΤΕΟ/ΥΜΕ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) ή
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυµα (Τ.Ε.Ι) ή
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που
υπάγονται στις διατάξεις της Υ.Α. 115372/11−11−94
(Β΄ 854);

Αν η προηγούµενη απαίτηση δεν ικανοποιείται.
Η συµπληρωµατική επιµόρφωση διάρκειας είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών έγινε από διαπιστευµένο
δηµόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ.
(µε ευθύνη του τεχνικού τους διευθυντή ως προς το
προσωπικό που θα πραγµατοποιεί την επιµόρφωση,
τη χρονική περίοδο, το χώρο, τις συνθήκες
διεξαγωγής και την όλη οργάνωση της επιµόρφωσης)

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

ISO/IEC 17020 §8.2
Εγκ 45781/6041/10

(και τα δύο ΝΑΙ)

ISO/IEC 17020 §8.2
Εγκ. 7488/735/2011

ISO/IEC 17020 §8.2
ΥΑ 42558/5591/02- 5055/562/04 Αρ1 §1
ΥΑ 24325/2885/09Αρ1 §1
ΥΑ 37494/4561/09 Αρ1 §1
Εγκ. 7488/735/2011

ISO/IEC 17020 §8.2
ΥΑ 42558/5591/02- 5055/562/04 Αρ3 §3
ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 §3
ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 §3

ISO/IEC 17020 §8.3
ΥΑ 42558/5591/02- 5055/562/04 Αρ3 §3
ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 §3
ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 §3

ISO/IEC 17020 §8.3
ΥΑ 42558/5591/02- 5055/562/04 Αρ3 §3
ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 §3
ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 §3
ΥΑ 49903/5303/11

ISO/IEC 17020 §8.3
ΥΑ 42558/5591/02- 5055/562/04 Αρ3 §3
ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 §3
ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 §3
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2.31

2.32

2.33
2.34

2.35

2.36

2.37

Αν η προηγούµενη απαίτηση ικανοποιείται.
Οι εκπαιδευτές της επιµόρφωσης είναι
διπλωµατούχοι µηχανικοί ή
πτυχιούχοι τεχνολόγοι µηχανικοί
του ιδίου ή άλλου ΚΤΕΟ, που έχουν λάβει
ισχύον δελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης από
φορέα εγκεκριµένο από την ∆ΑΧΜ/ΥΜΕ
Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) ή
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυµα (Τ.Ε.Ι) ή
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Το ∆ελτίο συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτή
ΚΤΕΟ εκδόθηκε από τον φορέα που την παρείχε;

Τηρείται µηχανογραφικά «δελτίο εκπαίδευσης» του
προσωπικού του ΙΚΤΕΟ;
Ο φορέας ελέγχου τηρεί ενήµερο αρχείο µε εγγραφές
των ακαδηµαϊκών ή άλλων προσόντων, της
κατάρτισης και της εµπειρίας για κάθε µέλος του
προσωπικού του.
Ο φορέας ελέγχου παρέχει οδηγίες για τη
συµπεριφορά του προσωπικού του.
Αυτή η καθοδήγηση µπορεί να είναι µε τη µορφή
ενός κώδικα συµπεριφοράς και µπορεί να
περιλαµβάνει θέµατα που σχετίζονται µε την
επαγγελµατική δεοντολογία, την αµεροληψία, την
προσωπική ασφάλεια, τις σχέσεις µε τους πελάτες,
τον κανονισµό της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλα
θέµατα απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η πρέπουσα
συµπεριφορά του προσωπικού του φορέα ελέγχου.
Η αµοιβή των προσώπων που ασχολούνται µε
δραστηριότητες ελέγχου δεν πρέπει να εξαρτάται
άµεσα από τον αριθµό των διεξαγόµενων ελέγχων και
σε καµία περίπτωση από τα αποτελέσµατα αυτών των
ελέγχων.
Εκπαίδευση ελεγκτών που διενεργούν τεχνικούς
ελέγχους οχηµάτων στα οποία έχει εγκατασταθεί
εξοπλισµός χρήσης του υγραερίου ως καυσίµου
(έλεγχος εκτός πεδίου διαπίστευσης)

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

ISO/IEC 17020 §8.3
ΥΑ 42558/5591/02- 5055/562/04 Αρ3 §3
ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 §3
ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 §3

ISO/IEC 17020 §8.3
ΥΑ 42558/5591/02- 5055/562/04 Αρ3 §3
ΥΑ 24325/2885/09Αρ3 §3
ΥΑ 37494/4561/09 Αρ3 §3
ΥΑ 24996/2840/1123/11
ISO/IEC 17020 §8.4
ISO/IEC 17020 §8.4
ΥΑ 49903/5303/11

ISO/IEC 17020 §8.5
IAF/ILAC-A4:2004 §8.5a

ISO/IEC 17020 §8.6

Εγκ. 38080/4804/2010
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3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2,3,4,5,6 ΚΑΙ 7

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3.1

Μηχανήµατα γραµµής ελέγχου
Κάθε γραµµή ελέγχου περιλαµβάνει όλα τα παρακάτω
βασικά µηχανήµατα:
• Αποκλισιόµετρο (123456)
• Φρενόµετρο (1234567)
• Αµορτισερόµετρο (αναρτησόµετρο) (456)
• Αναλυτή καυσαερίων βενζινοκίνητων οχηµάτων (4567)
• Νεφελόµετρο (123456)
• Φωτόµετρο (1234567)
• Συσκευή ελέγχου της σωστής λειτουργίας του
ταχυµέτρου και του ταχογράφου (123).
• Τζογόµετρο (123456)
• Ανυψωτήρα στο λάκκο επιθεώρησης
• Ανυψωτήρα για την ανύψωση του δικύκλου (7)
• Συσκευή µέτρησης ταχύτητας δικύκλου (7)

3.2

Πρόσθετα όργανα
Ο φορέας διαθέτει ένα τουλάχιστον τεµάχιο από τα
παρακάτω.
• Αναλυτή καυσαερίων βενζίνης (123).
• Ηχόµετρο (1234567)
• Φορητό επιβραδυνσιόµετρο για τη µέτρηση του λόγου
πέδησης φορτηγών οχηµάτων ειδικής κατασκευής που
δεν µπορούν να ελεγχθούν στο φρενόµετρο της γραµµής
ελέγχου (123)
• Ανιχνευτή υγραερίου (123456?).
• Γρύλλο ανύψωσης
• Μανόµετρο
• Παχύµετρο
• Προαιρετικά: Επιπλέον αναλυτής βενζίνης και
νεφελόµετρο, προς αναπλήρωση κάποιου εκτός
λειτουργίας.

ISO/IEC 17020 § 9.1
G5/02 9.2 (EA-5/02 rev07)
Φ50/37491/4558 Αρ 1 §3 (123)
ΥΑ 42485/5569Αρ 1 §3,(456)
*? Που προβλέπονται πρόσθετα
όργανα 456?
46158/5748 (123456)
ΟΙΚ. 3363/301(επιπλέον
αναλυτές)
ΟΙΚ.11077/1460(επιπλέον
αναλυτές)
Σηµειώσεις

3.3

Πιστοποιητικά έγκρισης
Όλα τα µηχανήµατα ελέγχου έχουν πιστοποιητικά CE.

ISO/IEC 17020 § 9.1
G5/02 9.2 (EA-5/02 rev07)
Φ50/37491/4558Αρ 1 §4 (123)
ΥΑ 42485/5569Αρ 1 §2 (456)
ΥΑ 24324/2884Αρ 2 (7)

3.4

Αυτόµατη µέτρηση και εκτύπωση αποτελεσµάτων
Τα συγκροτήµατα των αυτόµατων γραµµών ελέγχου
εξασφαλίζουν την αυτόµατη µέτρηση και εκτύπωση των
αποτελεσµάτων.

ISO/IEC 17020 § 9.13
Φ50/37491/4558Αρ 1 §2 (123)
ΥΑ 42485/5569Αρ 1 §1 (456)
ΥΑ 24324/2884Αρ 1 §2 (7)

3.5

Αποτελέσµατα µέτρησης: Εµφάνιση- Ασφάλεια (456)
Α. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των παραπάνω
µηχανηµάτων εµφανίζονται στις οθόνες των τερµατικών ή
των κεντρικών µονάδων ελέγχου και εκτυπώνονται στα
∆ΤΕ.
Β. Η σύνδεση των µηχανηµάτων µε το σύστηµα
µηχανοργάνωσης διασφαλίζει ότι είναι αδύνατη η επέµβαση
του προσωπικού στα αποτελέσµατα των µετρήσεων του

ISO/IEC 17020 § 9.13
ΥΑ 42485/5569Αρ 1 §3, 4

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

Ν

Ο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/37491/4558 Αρ 1 §1(123)
ΥΑ 42485/5569 Αρ 1 §3,(456)
ΥΑ 24324/2884 Αρ 1 §1 (7)
Φ50/53464/6502
52335/6770 (7)
53193/6584 (7)
Σηµειώσεις
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3.6

τεχνικού ελέγχου. (π.χ. δεν έχουν υπάλληλοι του ΚΤΕΟ
πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία αποτελεσµάτων
µετρήσεων)
Αποκλισιόµετρο (123456):
Α. Η µέγιστη ένδειξη απόκλισης είναι τουλάχιστον +/- 15
m/km.
Β. Είναι σύµφωνο µε τις υπόλοιπες προδιαγραφές της
νοµοθεσίας

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/37491/4558Αρ 2 §2α & 2β
(123)
ΥΑ 42485/5569Αρ 2 § 1 (456)

3.7

Αµορτισερόµετρο (αναρτησόµετρο) (456)
Α. Έχει δυνατότητα µέτρησης επί τοις % του κρατήµατος
των τροχών του ίδιου άξονα.
Β. Έχει δυνατότητα µέτρησης επί τοις % της διαφοράς του
κρατήµατος των τροχών του ίδιου άξονα.
Γ. Μετρά το βάρος του οχήµατος

ISO/IEC 17020 § 9.1
ΥΑ 42485/5569Αρ 2 §2,3 (456)

3.8

Φρενόµετρο
Α. Αποτελείται από δύο ζεύγη περιστρεφόµενων κυλίνδρων
µε ειδική επικάλυψη στην εξωτερική τους επιφάνεια, ένα
ζεύγος για κάθε τροχό του ίδιου άξονα (123).
Β. Είναι κατάλληλο για έλεγχο βαρέων οχηµάτων των
οποίων το σύστηµα πέδησης λειτουργεί είτε µε πεπιεσµένο
αέρα είτε µε πεπ. αέρα και υδραυλικά υγρά (123).
Γ. Μετρά το βάρος κάθε άξονα του ελεγχόµενου οχήµατος
(Σηµείωση: Στα ελαφρά οχήµατα αυτό πιθανότατα µετριέται
στο αµορτισερόµετρο). Η µέτρηση αυτή για τα βαρέα
οχήµατα µπορεί να γίνει και εκτός του φρενοµέτρου µε
εξωτερική ζυγαριά.
∆. Έχει τη δυνατότητα µέτρησης των πιέσεων του
πεπιεσµένου αέρα στους κυλίνδρους πέδησης των τροχών,
καθώς και της µέγιστης πίεσης του κυκλώµατος πέδησης
(123).
Ε. Έχει την ικανότητα µέτρησης οχηµάτων 4Χ4 µόνιµης
εµπλοκής (123456). Για τα βαρέα οχήµατα ένα τουλάχιστον
των φρενοµέτρων έχει την ικανότητα αυτή.
ΣΤ. Ένα τουλάχιστον εκ των φρενοµέτρων συνοδεύεται µε
ειδική συσκευή εξοµοίωσης του φορτίου, ώστε να υπάρχει
δυνατότητα µέτρησης του λόγου πέδησης της πέδης
στάθµευσης σε σχέση µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη µάζα του
οχήµατος (123).
Ζ. Μετρά τις δυνάµεις πέδησης της πέδης πορείας
(ποδόφρενο) όλων των τροχών όλων των αξόνων του
οχήµατος.
Η. Υπολογίζει την επί τοις % διαφορά των δυνάµεων
πέδησης των τροχών του ίδιου άξονα (µονόπλευρη πέδηση)
(123456).
Θ. Μετρά τις δυνάµεις πέδησης της πέδης στάθµευσης
(χειρόφρενο) (123456).
Ι. Υπολογίζει τον συντελεστή πέδησης επί τοις % της πέδης
πορείας (ποδόφρενου).
ΙΑ. Υπολογίζει τον συντελεστή πέδησης επί τοις % της
πέδης στάθµευσης (χειρόφρενου) (123456).
ΙΒ. Υπολογίζει τον συντελεστή πέδησης επί τοις % της
πέδης πορείας (ποδόφρενου) του συνδυασµού οχηµάτων,
ρυµουλκό- ρυµουλκούµενο ή επικαθήµενο (123).
ΙΓ. Υπολογίζει τον συντελεστή πέδησης επί τοις % της
πέδης στάθµευσης (χειρόφρενου) του συνδυασµού
οχηµάτων, ρυµουλκό- ρυµουλκούµενο ή επικαθήµενο (123).
Ι∆. Μετρά την ελλειπτικότητα (οβάλ) των ταµπούρων των
φρένων (7).

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/37491/4558Αρ 2 §1α, 2β,
1γ, 1δ, 1ε, 1στ, 1ζ (123)
ΥΑ 42485/5569Αρ 2 §3 (456)
ΥΑ 24324/2884Αρ 2 §1β (7)
ΥΑ 24997/2841 Αρ 1, 2, 3
52138/6726
44278/5739
Σηµειώσεις
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3.9

Αναλυτής καυσαερίων βενζινοκινητήρων
Α. Υπάρχει δυνατότητα µέτρησης CO2, CO, HC, O2, «λ»,
CO correction, στροφές κινητήρα ( RPM), θερµοκρασία
κινητήρα σε βαθµούς C.
Β. Έχει έγκριση τύπου για ακρίβεια κλάσεως Ι (OIML I)
τουλάχιστον.
Γ. Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων γίνεται ηλεκτρική
βαθµονόµηση (καλιµπράρισµα).
∆. Έχει ενσωµατωµένο ή συνοδεύεται από σύστηµα EURO
OBD (123456).
Ε. Ο αναλυτής συνοδεύεται από κατάλληλα εξαρτήµατα για
τη δειγµατοληψία των καυσαερίων από τους διάφορους
τύπους εξάτµισης των δικύκλων

ISO/IEC 17020 § 9.1, 9.6
ΥΑ 42485/5569Αρ 2 §4 (456)
Φ50/37491/4558Αρ 2 §7a, 7γ,
7δ (123)
ΥΑ 24324/2884Αρ 2 §2β, 2γ , 2δ
(7)
42735/5531

3.10

Νεφελόµετρο (αιθαλόµετρο) 123456
Α. Μετρά τη θολερότητα των καυσαερίων των
πετρελαιοκίνητων οχηµάτων µε βάση την αρχή της
φωτοµετρικής απορρόφησης.
Β. Η συσκευή διαθέτει δύο κλίµακες µέτρησης, µία για τη
µέτρηση του συντελεστή απορρόφησης «Κ» και µια για την
επί τοις % µέτρηση της θολερότητας των καυσαερίων.
Γ. Η συσκευή διαθέτει ενσωµατωµένο ή ανεξάρτητο
στροφόµετρο και θερµόµετρο για τη µέτρηση των στροφών
και της θερµοκρασίας του πετρελαιοκινητήρα αντίστοιχα.

ISO/IEC 17020 § 9.1
ΥΑ 42485/5569Αρ 2 §5,(456)
Φ50/37491/4558Αρ 2 §3α, 3β,
3γ (123)

3.11

Φωτόµετρο
Α. Αποτελείται από την κυρίως συσκευή ελέγχου και
κατάλληλη βάση, που έχει τη δυνατότητα µετακίνησης µε τη
βοήθεια τροχών.
Β. Η κύρια συσκευή έχει επαρκή δυνατότητα
κεντραρίσµατος και ευθυγράµµισης µε τους φανούς πορείαςδιασταύρωσης του αυτοκινήτου.
Γ. Μετρά σε κάθε φανό την απόκλιση δεξιά- αριστερά- άνω
–κάτω και την ένταση των φωτεινών δεσµών σε LUX ή σε
CD των φώτων πορείας και διασταύρωσης.
Συσκευή ελέγχου του ταχυµέτρου και του ταχογράφου 123
Α. Αποτελείται από δύο ζεύγη περιστρεφόµενων κυλίνδρων,
ένα ζεύγος για κάθε τροχό του κινητήριου άξονα του
οχήµατος.
Β. Συγκρίνει την ένδειξη του ταχυµέτρου µε την
πραγµατική ταχύτητα του οχήµατος και υπολογίζει την επί
τοις % διαφορά των ταχυτήτων.
Γ. Συνδέεται µε τους εγκεκριµένους µηχανικούς και
ηλεκτρονικούς ταχογράφους των οχηµάτων και ελέγχει τη
σωστή λειτουργία τους καθώς και τη λειτουργία του
περιοριστή ταχύτητας του ελεγχόµενου οχήµατος.
Συσκευή µέτρησης της ταχύτητας δικύκλου 7
Α. Μπορεί να µετρά την ταχύτητα του δικύκλου µέχρι τη
µέγιστη τιµή της µε την βοήθεια περιστρεφόµενων
κυλίνδρων που εφάπτονται στον κινητήριο τροχό όταν το
κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται στη µεγαλύτερη σχέση
µετάδοσης ενώ το δίκυκλο παραµένει ακίνητο στο διάδροµο
ελέγχου.
Β. Μπορεί να µετρά ταχύτητες µέχρι 60 χιλιόµετρα την ώρα
(60 km/h).

ISO/IEC 17020 § 9.1
ΥΑ 42485/5569Αρ 2 §6 (456),
Φ50/37491/4558Αρ 2 §4α, 4β,
4γ (123),
ΥΑ 24324/2884Αρ 2 §3α, 3β (7)
Σηµειώσεις

3.12

3.13

3.14

Ηχόµετρο
A. Μετρά τον προκαλούµενο θόρυβο των οχηµάτων
σύµφωνα µε την «εν στάσει» µέθοδο σε db(A). Σηµείωση:

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/37491/4558Αρ 2 §5α, 5β,
5γ
Φ50/53464/6502

ISO/IEC 17020 § 9.1
ΥΑ 24324/2884Αρ 2 §4
53194/6235

ISO/IEC 17020 § 9.1
ΥΑ 24324/2884Αρ 2 §5α, 5β,5γ
(7)
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Πρέπει να έχει σταθµιστικό κύκλωµα Α, να έχει γρήγορη
δυναµική απόκριση και να µπορεί να µετρά ηχητικές στάθµες
από 40 έως 130 db(A).
Β. Καλύπτει τις προδιαγραφές IEC 61672/2002, ΕΛΟΤ EN
61672/2003 (1237)
Γ. Έχει ενσωµατωµένη µνήµη για την αποθήκευση της
µέγιστης τιµής των µετρήσεων, καθώς και σειριακή έξοδο ή
άλλη ισοδύναµη διάταξη για τη σύνδεσή του µε ηλεκτρονικό
υπολογιστή (1237).

Φ50/37491/4558Αρ 2 §8α, 8β,
8γ (123)
51414/6581(7)

3.15

Λάκκοι επιθεώρησης 123456
Α. ∆ιαθέτει ο χώρος ελέγχου λάκκους επιθεώρησης
κατασκευασµένους σύµφωνα µε τη νοµοθεσία;
Β. Εάν η παραπάνω απαντηθεί όχι (µόνο για ΙΚΤΕΟ
ελαφρών οχηµάτων), υπάρχουν ειδικοί ανυψωτήρες
αντίστοιχου αριθµού;
Οι ανυψωτήρες υπόκεινται στους προβλεπόµενους ελέγχους
(ΥΑ 15085/593 ΦΕΚ 1186/2003)
Σηµείωση: Θα µπορούσαν να υπάρχουν και λάκκοι
κατόπτευσης και ειδικοί ανυψωτήρες που αθροιστικά να ήταν
τουλάχιστον ίσοι µε τις γραµµές τεχνικού ελέγχου. (456)

ISO/IEC 17020 § 9.1, 9.3
Φ50/37491/4558Αρ5 §2

3.16

Ανυψωτήρας του λάκκου επιθεώρησης 123
Έχει τη δυνατότητα να µετακινείται κατά µήκος του λάκκου,
είναι υδραυλικός ή πνευµατικός και έχει ανυψωτική
ικανότητα τουλάχιστον 13 τόνους ανά άξονα.

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/37491/4558Αρ 2 §10

3.17

Τζογόµετρο 123456
Α. Είναι υδραυλικού τύπου και εγκατεστηµένο αριστεράδεξιά του λάκκου επιθεώρησης ή στις βάσεις επικάθησης
του ειδικού ανυψωτήρα οχηµάτων.
Β. Η επικάθηση των τροχών των αξόνων του οχήµατος
διαδοχικά επί των πλακών του τζογοµέτρου είναι δυνατή.

ISO/IEC 17020 § 9.1
ΥΑ 42485/5569Αρ 2 §7,
Φ50/37491/4558Αρ 2 §5α, 5β

3.18

Φορητό Επιβραδυνσιόµετρο 123
Μετρά την επιβράδυνση που επιτυγχάνει η πέδη πορείας
(ποδόφρενο) µε µια σχετικά µικρή ταχύτητα του οχήµατος
(π.χ. 30 km/h) µέχρι την πλήρη ακινητοποίηση του
οχήµατος.
Σηµείωση: Η µέγιστη επιτυγχανόµενη επιβράδυνση
διαιρούµενη µε την επιτάχυνση βαρύτητας 9.81 m/sec2 µας
δίνει το συνολικό λόγο πέδησης του οχήµατος.
Χρήση εξοπλισµού
Ο φορέας εξασφαλίζει ότι δεν γίνεται χρήση του εξοπλισµού
από αναρµόδια/ µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα.

ISO/IEC 17020 § 9.1
Φ50/37491/4558Αρ 2 §9

3.20

Συνεχιζόµενη καταλληλότητα εξοπλισµού
Ο φορέας επιβεβαιώνει την συνεχιζόµενη καταλληλότητα
του εξοπλισµού ελέγχου.
Παράδειγµα 1. Λειτουργία εντός των περιβαλλοντικών ορίων
που ορίζει ο κατασκευαστής του εξοπλισµού.
Παράδειγµα 2. Σε περίπτωση επαναχρησιµοποίησης
αποθηκευµένου εξοπλισµού, όπως ανιχνευτή υγραερίου

ISO/IEC 17020 § 9.3

3.21

Ταυτοποίηση εξοπλισµού
Το σύνολο του εξοπλισµού είναι κατάλληλα ταυτοποιηµένο.

ISO/IEC 17020 § 9.4

3.19

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012
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3.22

Ιχνηλασιµότητα οργάνων εξοπλισµού σε κάθε µέτρηση
Εξασφαλίζεται ότι ο φορέας γνωρίζει ποιό µηχάνηµα έχει
πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε µέτρηση σε κάθε χρονική
στιγµή.

ISO/IEC 17020 § 9.4, 9.6 και
9.7

3.23

Έλεγχος πριν τη χρήση
Έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του
παραληφθέντος εξοπλισµού πριν τη χρήση του.

ISO/IEC 17020 § 9.11

3.24

Μηχανογραφικές απαιτήσεις εξοπλισµού
Α. Έχει ελεγχθεί η καταλληλότητα του λογισµικού του
εξοπλισµού (π.χ. Παρακολουθείται ο αριθµός έκδοσης του
λογισµικού, ελέγχεται η καταλληλότητα µετά από κάθε αλλαγή
έκδοσης του εξοπλισµού)
Β. Υπάρχουν διαδικασίες για την προστασία της
ακεραιότητας και ασφάλειας δεδοµένων (Π.χ. διασφαλίζεται
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλοίωσης του αρχείου
αποτελεσµάτων ).
Γ. Τα ρολόγια των µηχανηµάτων των αυτόµατων γραµµών
είναι συγχρονισµένα µε την εθνική ώρα Ελλάδας.
∆. Οι κεντρικές µονάδες των αυτόµατων γραµµών ελέγχου
υπογράφουν ψηφιακά τα δεδοµένα, µε χρήση
αναγνωρισµένου πιστοποιητικού, ώστε να διασφαλίζεται η
ακεραιότητα των πρωτογενών δεδοµένων καθώς και η
ταυτοπροσωπία του αποστολέα. Τα αναγνωρισµένα
πιστοποιητικά εγκαθίστανται από τον εισαγωγέα της
αυτόµατης γραµµής. Αυτός είναι ο µόνος κάτοχος των
κλειδιών των πιστοποιητικών καθώς και ο µόνος που έχει
τον κωδικό πρόσβασης στο λογισµικό κάθε κεντρικής
µονάδας αυτόµατης γραµµής ελέγχου.

ISO/IEC 17020 § 9.13
ΥΑ 42485/5569Αρ 1 §4
ΥΑ 24997/2841Αρ 1, 2, 3
Π∆ 150/2001

3.25

Ελαττωµατικός εξοπλισµός
Α. Υπάρχουν διαδικασίες για τον χειρισµό του
ελαττωµατικού εξοπλισµού, που να περιλαµβάνει τον
διαχωρισµό και τη σήµανσή του;
Β. Στις διαδικασίες για τον χειρισµό του ελαττωµατικού
εξοπλισµού, υπάρχει πρόβλεψη για την εξέταση της
επίδρασης του ελαττώµατος σε προηγούµενους ελέγχους
(π.χ. ανάκληση οχηµάτων για νέο έλεγχο)

ISO/IEC 17020 § 9.14
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4
Α/Α
4.1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ- ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΕΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2,3,4,5,6 ΚΑΙ 7
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ν Ο
ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ISO/IEC 17020 § 9.3, 9.5
Συντήρηση εξοπλισµού
Α. Υπάρχουν οδηγίες και πρόγραµµα συντήρησης στο
σύστηµα ποιότητας σύµφωνα µε τα εγχειρίδια του
εξοπλισµού
Β. Γνωρίζει το προσωπικό πώς να συντηρεί τον εξοπλισµό
ελέγχου.
Γ. Υπάρχουν ενηµερωµένες καρτέλες συντήρησης σε κάθε
όργανο.

4.2

Ρύθµιση εξοπλισµού για τον οποίο δεν απαιτείται διακρίβωση
Από τα χρησιµοποιούµενα µετρητικά όργανα είναι
ρυθµισµένο µε βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή κάθε:
-Ηχόµετρο (1234567α)
-Συσκευή ελέγχου της σωστής λειτουργίας του ταχυµέτρου
και ταχογράφου (1234)
-Φορητό επιβραδυνσιόµετρο (123)
-Ανιχνευτής υγραερίου (456)
-Μετρητής βάθους πέλµατος ελαστικών (1234567)
-Μετρητής πίεσης ελαστικών (1234567).

ISO/IEC 17020 § 9.3
Σηµειώσεις

4.3

∆ιακρίβωση εξοπλισµού- όργανα προς διακρίβωση.
Από τα χρησιµοποιούµενα µετρητικά όργανα είναι
διακριβωµένο κάθε:
-Αποκλισιόµετρο (123456)
-Φρενόµετρο (1234567)
- Αµορτισερόµετρο (456)
-Αναλυτής καυσαερίων βενζινοκίνητων οχηµάτων (1234567).
-Νεφελόµετρο (123456)
-Φωτόµετρο (1234567)
-Μανόµετρα φρενοµέτρων βαρέων οχ. (123)

ISO/IEC 17020 § 9.6
IAF/ILAC-A4:2004 § 9.6a
Σηµειώσεις

4.4

∆ιακρίβωση εξοπλισµού- απαιτούµενη διαδικασία
Α. Ο εξοπλισµός ήταν ιχνηλάσιµα διακριβωµένος πριν την
αρχική χρήση του.
Β. Είναι εµφανής η κατάσταση διακρίβωσης κάθε οργάνου µε
κατάλληλες ετικέτες ή σήµανση που αναγράφει κατ’
ελάχιστον την ηµεροµηνία της τελευταίας διακρίβωσης και
αυτή της επόµενης.
Γ. Υπάρχει διαδικασία/ πρόγραµµα διακρίβωσης του
εξοπλισµού, όπου ορίζονται οι διεργασίες, οι περιβαλλοντικές
συνθήκες, η συχνότητά τους, τα κριτήρια αποδοχής και οι
απαιτούµενες ενέργειες όταν υπάρχουν µη ικανοποιητικά ή
επαρκή αποτελέσµατα σε περίπτωση τόσο εσωτερικής (inhouse) όσο και εξωτερικής διακρίβωσης.
∆. Η συχνότητα διακρίβωσης είναι τουλάχιστον ετήσια.

ISO/IEC 17020 § 9.6
IAF/ILAC-A4:2004 § 9.6b

4.5

Περίπτωση διακρίβωσης εξοπλισµού εσωτερικά στον φορέα
(in house). Απαιτούµενοι όροι
Α. Υπάρχουν και εφαρµόζονται τυποποιηµένες διαδικασίες
διακρίβωσης και ελέγχου του εξοπλισµού
Β. Υπάρχει διαδικασία υπολογισµού της αβεβαιότητας
συνεκτιµώντας όλες τις επιµέρους συνιστώσες.
Γ. Το υπεύθυνο προσωπικό έχει τις απαιτούµενες ικανότητες.

ISO/IEC 17020 § 9.7, 9.8
IAF/ILAC-A4:2004 § 9.7b
G5/02 9.7 (EA-5/02)
ΕΣΥ∆ ΚΟ-∆ΙΑΚΡΙΒ/01/00/2811-07,
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∆. Ο φορέας έχει πρότυπα αναφοράς µε έγκυρα
πιστοποιητικά όπου αναφέρεται και η κατάλληλη
αβεβαιότητα µέτρησης, ώστε να είναι οι µετρήσεις
ιχνηλάσιµες σε εθνικά και διεθνή πρότυπα.
Ε. Τα πρότυπα αναφοράς χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για
διακρίβωση και είναι διακριβωµένα από ικανό και αρµόδιο
φορέα διακρίβωσης που παρέχει την απαιτούµενη
ιχνηλασιµότητα.
ΣΤ. Ο φορέας έχει θέσει στη διάθεση του ΕΣΥ∆ τις
διαδικασίες εσωτερικής διακρίβωσης συµπεριλαµβανοµένων
των διαδικασιών για τον υπολογισµό της αβεβαιότητας και τις
όποιες αλλαγές από προηγούµενες διαδικασίες
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Περίπτωση διακρίβωσης εξοπλισµού από εξωτερικό
διαπιστευµένο συνεργάτη
Α. Έχει ο συγκεκριµένος προµηθευτής διαπιστευτεί κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 στο συγκεκριµένο πεδίο που
παρέχει την υπηρεσία διακρίβωσης εξοπλισµού;
Β. Τηρούνται σχετικά αρχεία που τεκµηριώνουν την επάρκεια
της διαδικασίας διακρίβωσης.
Περίπτωση διακρίβωσης εξοπλισµού από εξωτερικό µη
διαπιστευµένο συνεργάτη
Α. Υπάρχει δυνατότητα στο φορέα να αξιολογήσει την
επάρκεια του εξωτερικού συνεργάτη- προµηθευτή.
Β. Έχει ο φορέας ικανό προσωπικό (ή εναλλακτικά τεχνικά
ικανό συνεργάτη που ο φορέας ορίζει) για να παρακολουθεί
την επάρκειάς του εξωτερικού συνεργάτη-προµηθευτή
Γ. Τηρούνται σχετικά αρχεία που τεκµηριώνουν την επάρκεια
της διαδικασίας διακρίβωσης.
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων διακρίβωσης
Με βάση τις αναφορές διακρίβωσης και τα εγχειρίδια του
κατασκευαστή, ο φορέας αξιολογεί κατά πόσον ο εξοπλισµός
είναι κατάλληλος προς περαιτέρω χρήση.
Έλεγχος µεταξύ διακριβώσεων. Απαιτήσεις
Α. Ο εξοπλισµός υπόκειται σε έλεγχο µεταξύ διακριβώσεων.
Β. Εξασφαλίζεται ότι δεν γίνονται αλλαγές που αναιρούν τις
ρυθµίσεις υπό τις οποίες έγινε η διακρίβωση.
Γ. Υπάρχει προαποφασισµένο πρόγραµµα και διαδικασίες
ελέγχων µεταξύ διακριβώσεων.
∆. Υπάρχουν αποδεκτά όρια ελέγχων µεταξύ διακριβώσεων
για εκείνο τον µετρητικό εξοπλισµό που πρέπει να
διακριβώνεται.
Ε. Ο φορέας ακολουθεί αποδεκτή διαδικασία ελέγχου µεταξύ
διακριβώσεων.
Απαραίτητα αρχεία
Υπάρχει µηχανογραφηµένο ή έντυπο αρχείο ουσιωδών
ιστορικών πληροφοριών του εξοπλισµού, που να
περιλαµβάνει πληροφορίες ταυτοποίησης, διακρίβωσης,
ενδιάµεσων ελέγχων και συντήρησης;
(Πληροφορίες κατ’ ελάχιστον:
-αριθµός ταυτότητας εξοπλισµού,
-ηµεροµηνίες διακρίβωσης και συντήρησης, µετρήσεις και
τιµές αναφοράς διακρίβωσης
-αξιολόγηση ακρίβειας
-όνοµα και υπογραφή του συντηρητή και εκείνου που
διακριβώνει).

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

ISO/IEC 17020 § 9.6, 9.7
G5/02 9.6 (EA-5/02)
ΕΣΥ∆ ΚΟ-∆ΙΑΚΡΙΒ/01/00/2811-07
Σηµειώσεις

ISO/IEC 17020 § 9.6, 9.7
G5/02 9.6 (EA-5/02)
ΕΣΥ∆ ΚΟ-∆ΙΑΚΡΙΒ/01/00/2811-07
Σηµειώσεις

ISO/IEC 17020 § 9.1, 9.3
G5/02 9.6 (EA-5/02)
ΕΣΥ∆ ΚΟ-∆ΙΑΚΡΙΒ/01/00/2811-07
Σηµειώσεις
ISO/IEC 17020 § 9.9
G5/02 9.9, 9.10 (EA-5/02
rev07)
Σηµειώσεις

ISO/IEC 17020 § 9.15
G5/02 9.14 (EA-5/02 rev07)
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5

Α/Α

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΣ) ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ν

Ο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ISO/IEC 17020 § 7.6
G5/02 §7.10 (EA-5/02 rev
07)

5.1

Αναθεωρήσεις, αλλαγές ή βελτιώσεις
Οι εκδόσεις λογισµικού της µηχανογράφησης και των
µηχανηµάτων, καθώς και πιθανές αλλαγές πρέπει να
καταγράφονται και να ελέγχονται.

5.2

Απαιτήσεις Μηχανογραφικού Συστήµατος
Το ΜΣ καλύπτει τα παρακάτω:
Α. Αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων ελέγχου από την αυτόµατη
γραµµή (εκτός οπτικών ελέγχων), χωρίς την παρεµβολή
ενδιάµεσης συσκευής από 10/6/2012.
Β. Επεξεργασία δεδοµένων ελέγχου και εξαγωγή
αποτελεσµάτων.
Γ. Εκτύπωση αποτελεσµάτων ελέγχου στο ∆ελτίο Τεχνικού
Ελέγχου (∆ΤΕ) και του τιµολογίου ή της απόδειξης.
∆. Τήρηση στατιστικών στοιχείων µε βάση τα αποτελέσµατα
του τεχνικού ελέγχου (ΤΕ).
Ε. Τήρηση βάσης δεδοµένων µε όλα τα στοιχεία ελέγχων του
ΙΚΤΕΟ.
ΣΤ. Υποστήριξη διαδικασιών απόδοσης του δικαιώµατος του
δηµοσίου και τήρηση σχετικών στοιχείων.
Ζ. Αυτόµατη και άµεση αποστολή των δεδοµένων ΤΕ στο ΜΣ
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Η. Αυτόµατη λήψη και ενηµέρωση του αρχείου τεχνικού
ελέγχου, πληροφοριακών αρχείων και οδηγιών εφαρµογής από
το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Θ. Υποστήριξη απαιτήσεων διαπίστευσης
ΙΑ. Την τήρηση των στοιχείων διακίνησης των ∆ΤΕ
(εκδιδόµενα, άκυρα, κατεστραµµένα, κ.λ.π.)
ΙΒ. Υποστήριξη αυτόµατης αποστολής XML αρχείων.
ΙΓ. Τήρηση ηµερολογίου συντήρησης, δελτίου εκπαίδευσης,
ηµερολογίου βαθµονόµησης (calibration).
Ι∆. Υποστήριξη επαρκούς κρυπτογράφησης για ανταλλαγή
δεδοµένων µε το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΙΕ. ∆ιασταύρωση στοιχείων του ελεγχόµενου αυτοκινήτου µε
εκέινα σχετικών αρχείων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (π.χ. αρχείο
κλεµµένων αυτοκινήτων).
ΙΣΤ. Τήρηση φωτογραφικού υλικού, από 10/6/1012.

ISO/IEC 17020 § 9.13
ΥΑ 24996/2840 Άρ. 1

5.3

Λειτουργίες τεχνικού ελέγχου που καλύπτει το ΜΣ
Α. Προαιρετική λειτουργία Πύλης.
Εισαγωγή αριθµού κυκλοφορίας, στοιχείων εργοστασιακού
τύπου. Αυτόµατη καταγραφή του ΜΣ της ηµεροµηνίας, ώρας και
αύξοντος αριθµού εισερχοµένου οχήµατος. Εκτύπωση α/α
οχήµατος ή αριθµού κυκλοφορίας.
Β. Λειτουργία Γραµµατείας- Ταµείου.
Αυτόµατη άντληση από αρχεία ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. των στοιχείων
κυκλοφορίας και έγκρισης τύπου του οχήµατος. ∆υνατότητα
συµπληρώσεων ή διορθώσεων των στοιχείων κυκλοφορίας.
Αυτόµατος έλεγχος νοµιµότητας. Εµφάνιση στην οθόνη
αναγκαίων δικαιολογητικών ελέγχου και απαίτηση ελέγχου
θέσεων επιβεβαίωσης. Εµφάνιση ποσού προς καταβολή µε
ανάλυση κόστους.
Γ. Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας οχήµατος.
∆υνατότητα αναγραφής στο χώρο παρατηρήσεων του ∆ΤΕ
του χαραγµένου αριθµού πλαισίου, στην περίπτωση που αυτός

ISO/IEC 17020 § 9.13
ΥΑ 24996/2840 Άρ. 2
Σηµειώσεις
YA 9860/1132/2012 Αρ.1
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5.4

δε συµφωνεί µε την άδεια κυκλοφορίας.
∆. Λειτουργία ελέγχων µέσω αυτόµατων γραµµών ή
αυτόµατων µηχανηµάτων ελέγχου.
Εισαγωγή στο µηχάνηµα ελέγχου του χαρακτηριστικού
αριθµού ελέγχου, ειδικών παραµετρικών στοιχείων ανάλογα µε
την κατηγορία του οχήµατος.Αυτόµατη µεταφορά των τιµών
ελέγχου στο ΜΣ του ΙΚΤΕΟ, σύγκριση των µετρήσεων µε τα
επιτρεπόµενα όρια και αυτόµατη εξαγωγή του αποτελέσµατος
και καταχώρηση στο σύστηµα του ΙΚΤΕΟ.
Ε. Λειτουργία οπτικών ελέγχων.
Εισαγωγή στο ΜΣ κωδικών ελλείψεων και χαρακτηρισµός
τους σε δευτερεύουσα, σοβαρή, επικίνδυνη έλλειψη.
ΣΤ. Λήψη φωτογραφικού υλικού (από 10/12/2012).
Λήψη τουλάχιστον 6 φωτογραφιών (8 για συνδυασµούς
οχηµάτων και αρθρωτά λεωφορεία) σύµφωνα µε τη νοµοθεσία,
µορφής JPEG, ανάλυσης 640*480, ονοµασίας
«ΚΚΚΑΑΑΑΑΑΑ_ΦΦ_ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩ.ΛΛ». ∆υνατότητα
εκτύπωσης σε ένα άκρο της ψηφιακής φωτογραφίας της
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩ.ΛΛ.
Ζ. Λειτουργία έκδοσης ∆ΤΕ, ΚΕΚ και της Κάρτας Ελέγχου
Θορύβου (ΚΕΘ), εφ’ όσον απαιτείται.
Εµφάνιση στην οθόνη όλων των απαιτούµενων στοιχείων
και ακολούθως εκτύπωση.
∆ιακίνηση αρχείων- Μεταφορά δεδοµένων του ΜΣ
Α. Καθηµερινή ασφαλής σύνδεση µε δικτυακό τόπο του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. και:
•
Αυτόµατη προώθηση των αποτελεσµάτων τεχνικού
ελέγχου των µηχανηµάτων των αυτόµατων γραµµών (από
10/6/2012). Αυτά τα αποτελέσµατα θα συγκρίνονται από
το ΜΣ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. µε τα αρχεία τύπου XML του
ΙΚΤΕΟ.
•
Αποστολή του φωτογραφικού υλικού (από
10/6/2012).
•
Αυτόµατη µεταφορά προς το ΜΣ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
αρχείων XML όλων των δεδοµένων ελέγχων των οχηµάτων
αµέσως µετά την εκτύπωση του ∆ΤΕ.
•
Στα παραπάνω XML αρχεία συµπεριλαµβάνονται οι
ονοµασίες φωτογραφιών καθώς και οι αριθµοί των εντύπων
παραβόλων ή διπλότυπων ∆ΟΥ σε περίπτωση εκπρόθεσµου
ελέγχου (από 10/6/2012).
•
Έλεγχος ύπαρξης νεώτερων εκδόσεων
πληροφοριακών αρχείων, του Αρχείου Τεχνικού Ελέγχου
(ΑΤΕ) και του Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΤΑΟ) και, αν
υπάρχουν, ασφαλής µεταφορά του(ς) στο ΜΣ του ΙΚΤΕΟ
(download).
•
Έλεγχος ύπαρξης αιτήµατος µεταφοράς
Μεταφερόµενων Αρχείων και, σε περίπτωση ύπαρξης,
αυτόµατη και ασφαλής µεταφορά στο ΜΣ του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. ( upload).
B. Αυτόµατη µεταφορά στο ΜΣ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. των
συγκεντρωτικών καταστάσεων, βάσει των οποίων γίνεται η
απόδοση του δικαιώµατος 10% του ∆ηµοσίου, το αργότερο 48
ώρες µετά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα.
Γ. ∆ιακίνηση του «Αρχείου Αρίθµησης ∆ΤΕ», µε βάση του
οποίο το ΙΚΤΕΟ γνωρίζει στο ΜΣ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. την
περιοχή αρίθµησης (από- έως) των ∆ΤΕ που χρησιµοποιεί.

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

ΚΚΚ: Αριθµός ΙΚΤΕΟ
ΑΑΑΑΑΑΑ: Αρ. Κυκλοφορίας
ΦΦ: 01 η πρώτη κάµερα, 02
η δεύτερη, 03 η Τρίτη.
ΗΗ: Ηµέρα
ΜΜ: Μήνας
ΕΕΕΕ: Έτος
ΩΩ: Ώρα
ΛΛ: Λεπτά

ISO/IEC 17020 § 9.13
ΥΑ 24996/2840Άρ. 3
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5.5

∆ιόρθωση δεδοµένων ελέγχου
Σε περίπτωση διαπίστωσης προβληµάτων από το ΜΣ της
∆ΟΠ, το ΙΚΤΕΟ προβαίνει στη διόρθωσή τους και αποστολή
τους ξανά στο ΜΣ της ∆ΟΠ.
Αν απαιτείται επανέκδοση ∆ΤΕ, η εφαρµογή ακυρώνει το
λανθασµένο ∆ΤΕ και εκδίδει νέο. Επανέκδοση ∆ΤΕ απαιτείται
όταν υπάρχουν λάθη στα δεδοµένα, όπως π.χ.
• στον αριθµό κυκλοφορίας
• στο επώνυµο του ιδιοκτήτη,
• στο κωδικό εργοστασίου του αυτοκινήτου,
• στον τύπο του αυτοκινήτου,
• λάθος που αλλοιώνει το αποτέλεσµα ελέγχου,
• στην ηµεροµηνία επόµενου ελέγχου ή επανελέγχου,
• στον αριθµό σειράς του αριθµού πλαισίου,
• στο φωτογραφικό υλικό, στην ονοµασία του αρχείου ή
στην ηµέρα του ελέγχου (από 10/6/2012).
Αν το ∆ΤΕ δεν έπρεπε να εκδοθεί, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να
ακυρώσει το ∆ΤΕ και να ενηµερώσει σχετικά τη ∆ΟΠ.

ISO/IEC 17020 § 9.13
ΥΑ 24996/2840 Άρ. 4

5.6

Γενικότερες Απαιτήσεις ΜΣ
Α. Το ρολόι του ΜΣ του ΙΚΤΕΟ είναι συγχρονισµένο µε
την εθνική ώρα Ελλάδας.
Β. Καταγράφονται αυτόµατα οι ακριβείς ώρες έναρξης και
λήξης του τεχνικού ελέγχου καθώς και ο αύξων αριθµός του
συγκεκριµένου οχήµατος τη συγκεκριµένη ηµέρα.
Γ. Προσαρµόζεται σε απαιτούµενες τροποποιήσεις,
επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις στο οριζόµενο χρονικό
διάστηµα.
∆. Ασφαλής διακίνηση- φύλαξη των δεδοµένων ελέγχου.
Ε. ∆εν επιτρέπει τροποποίηση µετρήσεων, παραβίαση
λογισµικού.
ΣΤ. Αυτόµατη τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup)
τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα.
Ζ. Ακριβής καταγραφή όλων των διακινήσεων δεδοµένων
και αρχείων.
Η. ∆ιατήρηση όλων των δεδοµένων τεχνικών ελέγχων επί
τρία χρόνια στο µαγνητικό δίσκο και πέντε χρόνια σε αρχείο
backup.
Θ. Υποστήριξη όλων των απαιτήσεων της παραγρ. 5.2

ISO/IEC 17020 § 9.13, 9.15
ΥΑ 24996/2840 Άρ. 5

5.7

Τήρηση στατιστικών καταστάσεων (πρασαρµογή έως το
αργότερο 10/12/2012)
Πρέπει να τηρούνται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω
στατιστικές καταστάσεις:
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσµα (π.χ. χωρίς
ελλείψεις, δευτερεύουσες ελλείψεις, κλπ.), είδος ελέγχου
(π.χ. αρχικός, περιοδικός, κλπ.) και κατηγορία οχήµατος
(π.χ. ΕΙΧ, Ε∆Χ, ΦΙΧ κλπ.) για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα.
• Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσµα, είδος ελέγχου
και ελεγκτή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
• Μέσος όρος πλήθους και µέγιστος αριθµός ελέγχων ανά
ηµέρα, είδος ελέγχου, κατηγορία οχήµατος και ελεγκτή για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
• Μέσος όρος χρόνου ελέγχου ανά ηµέρα, είδος ελέγχου και
κατηγορία οχήµατος για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
• Μέσος όρος χρόνου και ελάχιστος χρόνος ελέγχου ανά
ηµέρα, είδος ελέγχου και ελεγκτή για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα.

ISO/IEC 17020 § 10.2
G5/02 10.1 (EA-5/02 rev07),
ISO/IEC 17020 § 4.1

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

ΥΑ 24996/2840 Άρ. 5 §ε
Σηµειώσεις
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Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσµα, κατηγορία
οχήµατος και ανά προσκοµίζοντα του οχήµατος για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
•
Πλήθος τεχνικών ελέγχων ανά αποτέλεσµα, κατηγορία
οχήµατος και ανά ιδιοκτήτη του οχήµατος για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
• Μέσος όρος ελέγχων ανά αποτέλεσµα, κατηγορία
οχήµατος και ανά ελεγκτή για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα.
• Ηµερήσιος µέσος χρόνος ελέγχου ανά κατηγορία
οχήµατος για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
• Μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια ελέγχου ανά ελεγκτή για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
• Εµφάνιση των δέκα ιδιοκτητών οχηµάτων µε τους
περισσότερους ελέγχους στο ΚΤΕΟ για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα (αριθµός ελέγχων ανά κατηγορία
οχήµατος και αποτέλεσµα ελέγχου).
• Εµφάνιση των δέκα προσκοµιζόντων οχηµάτων µε τους
περισσότερους ελέγχους στο ΚΤΕΟ για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα (αριθµός ελέγχων ανά κατηγορία
οχήµατος και αποτέλεσµα ελέγχου).
Σε όλες τις καταστάσεις εµφανίζονται στις δύο τελευταίες
στήλες ποσοστά (%) των επιτυχών και των ανεπιτυχών
ελέγχων σε σχέση µε το σύνολο των ελεγχθέντων οχηµάτων.

•

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

25/47

Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.

6
Α/Α
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

∆ΤΕ- ΚΕΚ- ΠΕΤΕ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
∆ιαστάσεις: To έντυπο του ∆ΤΕ (όλα τα φύλλα του)
είναι διαστάσεων Α4 µε δυνατότητα αύξησης του
ύψουςµέχρι 304,8 χιλιοστόµετρα (mm) (12 ίντσες)
στην περίπτωση µηχανογραφικού εντύπου.
Αριθµός φύλλων: To έντυπο αποτελείται από το
πρωτότυπο φύλλο που παραδίδεται στον
ενδιαφερόµενο και το αντίγραφό του που
αρχειοθετείται στο ΙΚΤΕΟ (σύνολο 2 φύλλα).
Πρόσθετο φύλλο µε το αντίγραφό του (σύνολο 4
φύλλα) χρησιµοποιείται στην περίπτωση που κατά
τον τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί µεγάλος αριθµός
ελλείψεων και ο διαθέσιµος χώρος στο ∆ΤΕ δεν
επαρκεί για την καταχώρησή τους. Στην περίπτωση
αυτή µετά την τελευταία καταγεγραµµένη έλλειψη
στον υποπίνακα ∆3, τίθεται κατάλληλη σηµείωση ότι
η καταγραφή των ελλείψεων συνεχίζεται σε πρόσθετο
φύλλο.
Προαιρετικά είναι επιτρεπτή η χρήση και δεύτερου
φύλλου µε το αντίγραφό του (σύνολο 4 φύλλα) για
την καταγραφή πρόσθετων τεχνικών πληροφοριών
που προκύπτουν από τη διενέργεια του τεχνικού
ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή το φύλλο αυτό
διαθέτει απαραίτητο χώρο για την καταχώρηση των
ελλείψεων που καταχωρούνται στο πρόσθετο φύλλο
και δεν χρησιµοποιείται τρίτο
Tο πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ∆ΤΕ και το
αντίγραφό του φέρουν τα πεδία, την εκτύπωση και
τα στοιχεία που αναφέρονται στην υ.α (άρθρο 2
παράρτηµα Ι παρ. 4.1- 4.4)
Το πρωτότυπο φύλλο στην οπίσθια όψη του
φέρει:
α. Προεκτυπωµένο ενηµερωτικό κείµενο για τους
πολίτες, που συντάσσεται από τη αρµόδια
∆ιεύθυνση του Υ.Υ.Μ.∆., στο οποίο περιλαµβάνεται
και αναφορά σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο
11 του ν.2472/1997 (Α΄ 50) για την ενηµέρωση των
πολιτών σχετικά µε την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδοµένων, στα πλαίσια των
διατάξεων της ΥΑ 58413/7516/02 (Β΄ 1350).
β. Τυχόν πρόσθετο προεκτυπωµένο κείµενο του
ενδιαφερόµενου Ι.ΚΤΕΟ.
Στο αντίγραφο είναι προτυπωµένη η λέξη
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» µε γραµµατοσειρά ARIAL BLACK
Bold µεγέθους 24.
Tο πρόσθετο φύλλο του ∆ΤΕ και το αντίγραφό του
φέρουν τα στοιχεία που προβλέπονται

Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου έχει τα ακόλουθα
επίπεδα ασφαλείας:
α. Αόρατες εκτυπώσεις:
ι) Αόρατη στο γυµνό οφθαλµό εκτύπωση µε ειδική
µελάνη χρώµατος κόκκινου, ορατή στο υπεριώδες
φως του τίτλου “∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»
µε γραµµατοσειρά ARIAL BLACK Bold µεγέθους

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012
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22. Η εκτύπωση αυτή γίνεται σε κενή λωρίδα που
εκτείνεται σε όλο το πλάτος της κάτω γραµµής του
περιγράµµατος του ∆ΤΕ και κάτω απ’ αυτήν (εκτός
περιγράµµατος). Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται
να γίνει καµµία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης
του ∆ΤΕ.
ii) Στον υποπίνακα ∆3 εµφανίζεται, σε περίπτωση
φωτοτυπίας του ∆ΤΕ, µε κατάλληλο τρόπο η λέξη
«VOID» ή «COPY» που δε φαίνεται µε γυµνό
οφθαλµό, αλλά εµφανίζεται στη φωτοτυπία.
β. Μικροεκτύπωση (ορατή µόνο µε τη χρήση µεγεν−
θυτικού φακού) Η κάτω οριζόντια γραµµή του
περιγράµµατος του ∆ΤΕ είναι µικροεκτύπωση του
τίτλου του εντύπου
«∆ΕΛΤΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ»,
επαναλαµβανόµενα.

6.8

6.9

γ. Ορατές διά γυµνού οφθαλµού εκτυπώσεις:
i) Οπτικώς µεταβλητή µελάνη (Optically Variable
Ink)
κόκκινο−πράσινο ή πράσινο−µπλε ή
χρυσό−πράσινο: Εκτύπωση του διεθνούς
διακριτικού σήµατος της χώρας µας (GR). ή
εναλλακτικά
ii) Ιριδίζουσα λωρίδα, σε κενή λωρίδα που
εκτείνεται σε όλο το πλάτος του υποπίνακα ∆1, στο
κάτω µέρος του. Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται
να γίνει καµµία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης
του ∆ΤΕ ή εναλλακτικά.
iii) ∆ιεισδυτική µελάνη (penetrating ink): Εκτύπωση
του προτυπωµένου αύξοντα αριθµού του ∆ΤΕ και
των γραµµάτων που προηγούνται (παρ. 4.4) µε
µελάνη ασφαλείας η οποία, εισχωρεί (διεισδύει) σε
βάθος στο χαρτί ασφαλείας, ώστε τα γράµµατα και ο
αριθµός να είναι ορατά και από την πίσω όψη του
φύλλου
Η εµπρόσθια όψη του πρωτότυπου φύλλου ∆ΤΕ, µε
τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που
απαιτείται να είναι προτυπωµένα, πριν την έκδοση
του ∆ΤΕ είναι σύµφωνα µε την σχετική υ.α.
Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις
προηγούµενες παραγράφους επιτρέπεται να µην
είναι προεκτυπωµένα.
Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εντύπου
του ∆ΤΕ αυτό επανεκτυπώνεται, κατόπιν αιτήσεως
του ιδιοκτήτη του οχήµατος. Η επανεκτύπωση
γίνεται επί νέου κανονικού εντύπου,
απαγορευοµένης της έκδοσης επικυρωµένου
φωτοαντιγράφου από το αντίγραφο που φυλάσσεται
στο ΚΤΕΟ έκδοσης. Το επανεκτυπωµένο ∆ΤΕ,
υπογράφεται µόνο από τον υπάλληλο του ΚΤΕΟ που
είχε εκδώσει το αρχικό ∆ΤΕ και σε περίπτωση
απουσίας του από τον υπεύθυνο λειτουργίας
(προϊστάµενο) του Ι.ΚΤΕΟ ή τον νόµιµο
αναπληρωτή του και σφραγίζεται µε την σφραγίδα
του ΚΤΕΟ. Στο χώρο των παρατηρήσεων
αναγράφεται παρατήρηση ότι πρόκειται
για επανεκτύπωση ταυτάριθµου ∆ΤΕ, λόγω
απώλειας ή φθοράς.

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012
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6.10

6.11

Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται και γίνεται χρήση
του τηρούµενου στο αρχείο του ΚΤΕΟ αντιγράφου
του ∆ΤΕ, όταν το όχηµα προσκοµίζεται για έλεγχο
σε ΚΤΕΟ διαφορετικό από αυτό που εξέδωσε το
απωλεσθέν ∆ΤΕ. Το ∆ΤΕ αποστέλλεται από το
ΚΤΕΟ έκδοσης στο ΚΤΕΟ διενέργειας του νέου
ελέγχου µόνο µε τηλεµοιοτυπία (fax). (Η διαδικασία
αυτή εφαρµόζεται µέχρι την ανάπτυξη της
κατάλληλης µηχανογραφικής εφαρµογής για
την ανάκτηση από τη βάση δεδοµένων του
Υ.Υ.Μ.∆. των αποτελεσµάτων του προηγούµενου
τεχνικού ελέγχου ενός οχήµατος.)
Οι προµηθευτές των ∆ΤΕ στα Ι.ΚΤΕΟ έχουν
πιστοποιητικό συµµόρφωσης συστήµατος ποιότητας
κατά ISO 9001.
Υπάρχει έγκριση του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου
(∆.Τ.Ε.)

6.12

Στο ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ) που εκδίδεται
από τα ΙΚΤΕΟ µετά την ολοκλήρωση του τεχνικού
ελέγχου, στο πεδίο «ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ»
αναγράφεται επιπλέον η ένδειξη
«ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ» ή «ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ».

6.13

Υπάρχει διαδικασία-οδηγία για τον προσδιορισµό
των εκπροθέσµων οχηµάτων βάσει των
προγραµµάτων άλλων νοµών και των σχετικών
παρατάσεων.
Τα πρόσθετα τέλη για τον εκπρόθεσµο έλεγχο
διαφορών κατηγοριών οχηµάτων είναι σύµφωνη µε
τις ισχύουσες διατάξεις;
Το Έντυπο Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου
(ΠΕΤΕ) έχει την µορφή του ∆ΤΕ.

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Η αρίθµηση του ΠΕΤΕ είναι διαφορετική από αυτή
των ∆ΤΕ.
(Προκειµένου για τα ΙΚΤΕΟ ο αριθµός αποτελείται
από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι ο τριψήφιος
αριθµός αδειοδότησης του ΚΤΕΟ, που έχει
χορηγηθεί και στα ∆ελτία Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ),
το δε δεύτερο είναι αύξων αριθµός (ανά ΚΤΕΟ).)
Στο ΠΕΤΕ ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος
τεχνικός έλεγχος».
Στο ΠΕΤΕ στο χώρο των παρατηρήσεων
αναγράφεται η φράση «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος.
Το παρόν δεν επέχει θέση ∆ελτίου Τεχνικού
Ελέγχου».
Στην οπίσθια όψη του ΠΕΤΕ αναγράφονται τα
αναφερόµενα στην εγκύκλιο Φ.50/74354/205/07 της
∆ΟΑΠ-∆ΑΧΜ/ΥΜΕ.
Στο ∆ΤΕ που εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση του
τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήµατος
αναγράφεται ως είδος ελέγχου «Ειδικός και
περιοδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήµατος» ενώ
στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση
«Κατάλληλο για εκπαιδευτικό όχηµα».
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6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

Στο ∆ΤΕ που εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση του
τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήµατος µε
ευρήµατα σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις
στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση
«Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό όχηµα».
Στο ∆ΤΕ κατά τον έλεγχο των αναρίθµων εκτός από
τις παρατηρήσεις που συνήθως αναγράφονται και
στα ενάριθµα, όπως η ύπαρξη της ηλιοροφής,
αναγράφονται υποχρεωτικά:
α.Ο χρωµατισµός ή οι χρωµατισµοί του οχήµατος.
β.Το σχήµα της αµάξης (ανοικτό – κλειστό) και για
τα επιβατικά και για τα φορτηγά.
(Προκειµένου για οχήµατα που έχουν χαρακτηριστεί
ως φορτηγά δασµολογικής κλάσης 8704, αν έχουν
διπλή καµπίνα (κουβούκλιο) είτε ενσωµατωµένη
στο αµάξωµα (VAN) είτε διακεκριµένη από αυτό
και δεύτερη σειρά καθισµάτων, πλέον αυτής του
οδηγού – συνοδηγού. (σχετική η Υ.Α
61512/2900/2002 (Β΄1548) αναγράφεται η ένδειξη
«φορτηγό διπλοκάµπινο»).
Στο ∆ΤΕ κατά τον έλεγχο των αναρίθµων γίνεται
αναγραφή του εκπεµπόµενου θορύβου από το
όχηµα, «εν στάσει» για τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα
µε προηγούµενη κυκλοφορία σε Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ).
Στο ∆ΤΕ κατά τον έλεγχο ρυµουλκουµένου µε
«νταλικόφρενο»
α/ στον πίνακα «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» στην
πέδη στάθµευσης τίθεται παύλα ή µηδέν
β/ στο πίνακα «ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ» το αποτέλεσµα του ελέγχου
γ/στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται «Το
όχηµα φέρει νταλικόφρενο και οι τροχοί
µπλοκάρουν ή ∆ΕΝ µπλοκάρουν;
Στο ∆ΤΕ κατά τον έλεγχο του ποσοστού πέδησης
στάθµευσης µηχανοκίνητου οχήµατος (φορτηγού ή
ελκυστήρα) που είναι µέρος συρµού αναγράφεται
(το ποσοστό πέδησης στάθµευσης) σύµφωνα µε την
εγκύκλιο ∆ΟΑΠ 43700/5642/2010;
Στην περίπτωση που στο ∆ΤΕ αναγράφεται η
παρατήρηση ότι επέχει θέση ΚΕΚ και αναγράφεται
ηµεροµηνία ισχύος αυτή είναι σύµφωνη µε την
εγκύκλιο;
Στο ∆ΤΕ οχήµατος που φέρει ταχογράφο
αναγράφεται η παρατήρηση της εγκυκλίου
18434/949/04/2005;
Στο ∆ΤΕ οχήµατος που έχει ελεγχθεί κατά
εφαρµογή της εγκ 17557/1786/2011 «Ταξινόµηση
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων που φέρουν και
σύστηµα CNG” αναγράφεται η παρατήρηση « Φέρει
σύστηµα …»
Το προηγούµενο ∆ΤΕ του οχήµατος που είναι
προαπαιτούµενο δικαιολογητικό για την διενέργεια
του ΤΕ ακυρώνεται και επιστρέφεται στον
προσκοµίζοντα το όχηµα;
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ISO/IEC 17020 § 13.2
IAF/ILAC-A4:2004 §13.2c
Εγκ. ∆ΟΑΠΦ50/42720/4871/06

ISO/IEC 17020 § 13.2
IAF/ILAC-A4:2004 §13.2c
Εγκ. ∆ΟΑΠ 37294/4127/05

ISO/IEC 17020 § 13.2
IAF/ILAC-A4:2004 §13.2c
Εγκ. ∆ΟΑΠ 37294/4127/05

ISO/IEC 17020 § 13.2
IAF/ILAC-A4:2004 §13.2c
Εγκ. ∆ΟΑΠ 56330/7305/10

ISO/IEC 17020 § 13.2
IAF/ILAC-A4:2004 §13.2c
Εγκ ∆ΟΑΠ 43700/5642/2010

Εγκ.∆ΟΑΠ 62695/8203/2010

Εγκ 18434/949/04/2005

Εγκ 17557/1786/2011

Εγκ 15774/210/2010
Εγκ 7606/1010/2011
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6.30

6.31

6.32

6.33

6.34
6.35
6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

Στο ∆ΤΕ οχήµατος Μ2,Μ3, Ν2,Ν3,Ο3,Ο4 που
φέρει αµιγώς υδραυλικό σύστηµα πέδησης και δεν
φέρει ABS αναγράφεται η παρατήρηση
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ,
ΧΩΡΙΣ ABS»;
Οι εκθέσεις ελέγχου και τα πιστοποιητικά ελέγχου
πρέπει να υπογράφονται ή να εγκρίνονται µε άλλο
τρόπο µόνο από εξουσιοδοτηµένα µέλη του
προσωπικού.
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να είναι δυνατή η
εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που
αποδέχεται την ευθύνη για την επαλήθευση και την
ανακοίνωση της έκθεσης ή του πιστοποιητικού
ελέγχου.
∆ιορθώσεις ή προσθήκες σε έκθεση ελέγχου ή
πιστοποιητικό ελέγχου µετά την έκδοσή του πρέπει
να αρχειοθετούνται και να αιτιολογούνται σύµφωνα
µε τις σχετικές απαιτήσεις του κεφαλαίου αυτού.
∆εν θα πρέπει να υπάρχει ασάφεια µεταξύ µιας
έκθεσης ή του πιστοποιητικού µε σφάλµα και της
αντίστοιχης διορθωµένης έκθεσης. Αυτό συχνά
µπορεί να αποφευχθεί µε την έκδοση του
πιστοποιητικού ή της έκθεσης αντικατάστασης µε
λέξεις όπως "αυτή η έκθεση / πιστοποιητικό
αντικαθιστά την έκθεση / πιστοποιητικό Νο
“XYZ”.
Η ηµεροµηνία ισχύος του ∆ΤΕ περιορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις;
ΑΡΧΕΙΟ
Το αρχείο αντιγράφων ∆ΤΕ διατηρείται για 5 έτη;
Γίνεται αρχειοθέτηση του προηγουµένου ∆ΤΕ µαζί
µε το αντίγραφο του νέου ∆ΤΕ;
Γίνεται αρχειοθέτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής
ενηµερότητας ή φωτοαντίγραφό της µαζί µε το
αντίγραφο του εκδιδόµενου ∆ΤΕ;
Κατά τον Ειδικό Τεχνικός Έλεγχο έγκρισης
της διασκευής (µετασκευής) οχήµατος
µετά την εγκατάσταση συστήµατος CNG κρατείται
το προβλεπόµενο αρχείο;
Γίνεται αρχειοθέτηση του αντιγράφου του
ακυρωθέντος διπλοτύπου ή των εντύπων
παραβόλων των εκπροθέσµων ελέγχων µαζί µε το
αντίγραφο του ∆ΤΕ ή χωριστά , σε κάθε περίπτωση
υπάρχει συσχέτιση µε το εκδοθέν ∆ΤΕ;
Γίνεται αρχειοθέτηση της Βεβαίωσης τοποθέτησης
ΣΑΠ(ΒΚΤΕΟΤΟΠ) µαζί µε την Βεβαίωση Καλής
Τοποθέτησης (ΒΚΤ) και την Βεβαίωση Καλής
λειτουργίας (ΒΚΛ)
Γίνεται αρχειοθέτηση της Βεβαίωσης KTEO
υπαρξης ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΥΠ)

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

Εγκ 9527/535/2009

ISO/IEC 17020 § 13.3
IAF/ILAC-A4:2004 §13.3ª
ΥΑ 71703/8028/03Αρ1 §1

ISO/IEC 17020 § 13.4
IAF/ILAC-A4:2004 §13.4ª

ΥΑ 18586/698/2000
ΥΑ 35075/2205/09/2010 (Β 1600)
Εγκ. 2715/268/2006
Εγκ ∆ΟΑΠ 44569/6188/2008
Εγκ 7606/1010/2011
Εγκ. ∆ΤΕΟ 45529/5041/2011
ΥΑ 35075/2205/09/2010 (Β 1600)

Εγκ. ∆ΟΑΠ 28278/3374/07

Εγκ 9527/535/2009

Εγκ 9527/535/2009
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7

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1,2,3,4,5,6 ΚΑΙ 7

Α/Α
7.1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ύπαρξη εντύπων οδηγιών
Υπάρχουν έντυπες οδηγίες ελέγχου σε συµφωνία
µε µεθόδους και διαδικασίες που ορίζονται σε
νοµοθετικές ή άλλες απαιτήσεις.

7.2

Ενηµέρωση και διαθεσιµότητα οδηγιών
Oι έντυπες οδηγίες ελέγχου είναι ενηµερωµένες
και διαθέσιµες στο προσωπικό.

ISO/IEC 17020 §10.4

7.3

Κατάλογοι ελέγχου
Α. Χρησιµοποιούνται κατάλογοι ελέγχου (check
lists), σηµειωµατάρια, κλπ, για να αναγράφονται
παρατηρήσεις ή δεδοµένα κατά τη διάρκεια των
ελέγχων.
Β. Αυτοί διατηρούνται για λόγους αναφοράς για
ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα.
Ύπαρξη εντύπων οδηγιών για την ασφαλή
εκτέλεση των ελέγχων και την ασφάλεια του
περιβάλλοντος χώρου
• Χρήση ΜΑΠ, οδηγίες ασφαλούς διέλευσης
γύρω από τον λάκκο κατόπτευσης, χρήση
γρύλλων ανύψωσης κλπ.
• Τήρηση Βιβλίου Υποδείξεων Τεχνικού
Ασφαλείας και υλοποίηση προτάσεων
βελτίωσης.
• Τήρηση Βιβλίου αναγραφής Συµβάντων/
Ατυχηµάτων.

ISO/IEC 17020 §10.6,
IAF/ILAC-A4:2004 §10.6a
Σηµειώσεις

7.4

7.5

Κωδικοί ελλείψεων
Ακολουθείται ο νοµοθετηµένος πίνακας ελλείψεων
κατά τον τεχνικό έλεγχο.
Α. Ελαφρών και βαρέων οχηµάτων
Β. ∆ικύκλων

7.6

Όρια αναρτησοµέτρου 456
Είναι τα όρια αποδοχής/ απόρριψης για τις
µετρήσεις της ανάρτησης, σε συµφωνία µε την
ΟΕΦ-18 του ΕΣΥ∆
Σηµείωση: Στην 12078/1343 δεν αναφέρονται όρια
για την µετρούµενη πρόσφυση ανά τροχό και
διαφορά πρόσφυσης τροχών του ίδιου άξονα. Αυτά
ορίζονται στην «Εισαγωγή».

7.7

Έλεγχος καυσαερίων 1234567
Α. Ο έλεχγος καυσαερίων γίνεται σύµφωνα µε την
νοµοθετηµένη διαδικασία.
Β. Το ∆ΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ σύµφωνα µε τη
νοµοθεδία.
Γ. Κατά τον επανέλεγχο οχηµάτων γίνεται
οπωσδήποτε (και) έλεγχος καυσαερίων είτε οι
ελλέιψεις αφορούν τα καυσαέρια είτε όχι.
∆. Λαµβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις οχηµάτων
που έχουν λάβει έγκριση τύπου για εκποµπές
ρύπων ή λόγο «λ» που υπερβαίνουν τα µέγιστα
όρια, ή πρέπει να ελέγχονται σε διαφορετικά
επίπεδα στροφών.

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

Ν

Ο

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ISO/IEC 17020 § 10.2,
G5/02 10.3 (EA-5/02 rev07)

ISO/IEC 17020 §10.8,
IAF/ILAC-A4:2004 §10.8a

ISO/IEC 17020 §10.1, IAF/ILACA4:2004 §10.1a
ΥΑ 12078/1343 (123456)
Φ23/24327/2887 (7)
Φ23/24327/2887 (διόρθωση)
Σηµειώσεις
ISO/IEC 17020 §10.1,
IAF/ILAC-A4:2004 §10.1a
ΥΑ 12078/1343 (456)
Σηµειώσεις

ISO/IEC 17020 §10.1
IAF/ILAC-A4:2004 §10.1a
Φ1/26579/2007 (123456)
Φ1/31571/3756/2009 (7)
62695/8203/2010
Παράδειγµα εξαιρέσεων ελέγχου
καυσαερίων.
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7.8

Υπάρχει συµφωνία των οδηγιών και της
ακολουθούµενης πρακτικής µε τις νοµοθετικές
απαιτήσεις για τα:

ISO/IEC 17020 §10.1,
IAF/ILAC-A4:2004 §10.1a

Εκούσιο έλεγχο 4567

Φ1/55671/6474, Φ23/24327/2887

Ελεγχο ελαστικών οχηµάτων 123456

ΥΑ 79400/2490/1989
ΥΑ 32496/1558/2003
ΚΥΑ 21682/1991

Ε λεγχο ελαστικών οχηµάτων 7

Φ23/24327/2887

Εφεδρικός τροχός

ΥΑ 28557/1749/2010

Ανάριθµα οχήµατα 456

Φ50/37294/4127/2005
Εγκ1993/252/2008
Φ1/67443/8090 (καυσαέρια)
Φ23/6106/308 (Ε∆Χ)

Ε∆Χ (ταξί και αγοραία)

ΥΜΕ- Έλεγχος σε Ε∆Χ και Εκπαιδευτικά,
Ν.3109/ΦΕΚ_38/2003
ΥΑ 21686/2100
Φ.23/34129/4104
Α-ΟΙΚ.67123/5763 ΦΕΚ1834/2004
ΥΑ 175611314/07 ΦΕΚ132/2008
Ν4070 / 2012 αρ. 89 & 118

Εκπαιδευτικά 1234567

35364/4046/2006
Φ23/24327/2887, Φ50/42720/4871
51895/7157/2008

Αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών αυτοκινήτων
123456

ΥΑ ΣΤ/20270/1973

Αλλαγή κινητήρα

ΥΑ 12140/737

Υγραεριοκίνητα 456 (σηµείωση)

ΥΑ 18586/698/2000,
Σηµειώσεις
ΥΑ 35075/2205/09

Κίνηση µε πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG)
17557/1786/2011
Ταξινόµηση και τεχνικός έλεγχος µεταχειρισµένων
µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG)
32150/2391/1994
Έλξη ρυµουλκούµενων (κοτσαδόροι) 456
491/98/2006
∆ιάταξη ζεύξης σε αταξινόµητα
Bull Bars 456

Φ23/43821/5165/2007
31508/2290/ 2007
Φ2 52569/245/1996

Ηλιοροφές 456
Μεµβράνες 456

29039/2123/07,
44280/5155/2008
50292/3549/08

Πυροσβεστήρες 123456
Η-2347/555/78
Κιβώτιο πρώτων βοηθειών
Υβριδικά

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012
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Τρόπος υπολογισµού Συντελεστή Πέδησης (Σ.Π.)
βαρέων οχηµάτων που χρησιµοποιούν
συστήµατα πέδησης πεπιεσµένου αέρα

Εγκ ∆ΟΑΠ 42861/5514/2010
Εγκ ΤΕΟ 29061/3251/2011 (∆ΕΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ)

Έλεγχος µηχανικού χειροφρένου ρυµουλκούµενων
οχηµάτων.

Εγκ. ∆ΟΑΠ 46155/5539/2010
Εγκ. ∆ΟΑΠ 56330/7305/2010
Εγκ. ∆ΟΑΠ 14153/1611/2011

Ταχογράφος

Εγκ ∆ΤΟ/∆ΟΑΠ 18434/949/04/2005
Εγκ ∆ΤΟ/∆ΕµΜ/∆ΕπΜ 31466/1994/2006
Εγκ ∆ΤΟ 44581/3342/2010
Εγκ. ∆ΤΟ 12470/1113/10/2011

Περιοριστές ταχύτητας

Εγκ ∆ΤΟ 3000/203/1995
Εγκ ∆ΤΕΟ 81710/3109/1995
Εγκ ∆ΤΟ 61693/3349/2004
Εγκ ∆ΤΟ 36395/2627/2007

Γερανοφόρα

ΥΑ 37499/3103/2008 (Β 1405)
ΚΥΑ 15085/593/2003 (Β 1186)
Εγκ. ∆ΤΟ/∆ΕµΜ 51339/3613/08/2009
Εγκ ∆ΤΟ/∆ΕµΜ 10471/602/2009
Εγκ ∆ΤΟ/∆ΕµΜ 26422/1632/2009
Εγκ. ∆ΟΑΠ 28626/2910/2010
Εγκ ∆ΤΟ 12227/836/2011

Υδραυλική πίσω πόρτα

Εγκ ∆ΤΟ 15536/961/2006
Εγκ ∆ΤΟ 42518/2847/06/2007
Εγκ ∆ΤΟ 15508/1131/2010
Εγκ ∆ΤΟ 14713/1569/2011

Πινακίδες αναγνώρισης βαρέων οχηµάτων 7500
χλγ και άνω και ρυµουλκουµένων 3000 χλγ και
άνω.

ΚΥΑ Η31246/509/1977 (Β 1309)

Πινακίδες αναγνώρισης οχηµάτων ή συνδυασµού
οχηµάτων µεγάλου µήκους (13 µέτρα και άνω)

ABS
Υποχρέωση ABS σε καινούργια
Υποχρέωση ABS σε µεταχειρισµένα

Ηλικία Λεωφορείων
Υπεραστικά ΚΤΕΛ 23 από κατασκευή πλαισίου
Τουριστικά 23 πρώτης κυκλ στην ηµεδ ή αλλοδ
Σχολικά  23/27(31.12.08) από κατασ. πλαισίου
Αστικά ΚΤΕΛ 23 από κατασκευή πλαισίου
Αστικά Θεσσαλονίκης  15 πρώτης κυκλ
Λεωφορεία των συγκοινωνιακών φορέων των
Νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, Κυκλάδων και
∆ωδεκανήσου, καθώς και των Νήσων Αίγινας και
Σαλαµίνας  27 από κατασκευή πλαισίου

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

KYA 32498/1560/2003 (B 937)
ΥΑ 28366/2098/2006 (Β 441)
Εγκ 1876/55/2009
Εγκ 9527/535/2099
Σηµειώσεις

Ν 2963/2001 (Α 268)
Ν 2446/1996 (Α 276)
Ν3534/2007 (Α 40)
Ν 2963/2001 (Α 268)
Ν 3652/2008 (Α 45)
Ν 3333/2005 (Α91)
Ν4070 / 2012 αρ.185

33/47

Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.
Ζώνες Ασφαλείας σε Σχολικά ∆ΤΕ∆ΤΕ∆ΤΕ
ΥΑ 36144/3360/11 (Β 2519)
Εγκ. 57705/5116/2011
Ηλεκτρονικά Αναγνώσιµο Σήµα Φ∆Χ
ΥΑ Γ5/39124/3125/2008 (Β 213)
Εγκ 43132/5463/2010
Εγκ 26077/2496/2010
Εγκ 14194/1412/2010
Εγκ 51978/5242/2009
Εγχειρίδιο Φορητής Συσκευής Ελέγχου
ΦΙΧ αυτοκίνητα ιδιοκτητών αυτοπροωθηµένων
θεριζοαλωνιστικών µηχανών

ΚΥΑ Α2/οικ33354/2463/2007 (Β 534)

7.9

Οπτικοί Έλεγχοι
Α. Χρησιµοποιείται οπωσδήποτε το τζογόµετρο
για τον έλεγχο του εµπρόσθιου άξονα

ISO/IEC 17020 §10.1,
IAF/ILAC-A4:2004 §10.1a
5993/6851

7.10

Έλεγχος Αριθµός πλαισίου
Υπάρχει σαφήνεια στο Σ∆Π πότε η σχετική
έλλειψη χαρακτηρίζεται επικίνδυνη και πότε
σοβαρή ή δευτερεύουσα.

ISO/IEC 17020 §10.1,
IAF/ILAC-A4:2004 §10.1a
45007/4795 κεφ. 1
Σηµειώσεις

7.11

Λόγος πέδησης των φρένων στάθµευσης 456
Ο έλεγχος εκτελείται µε βάση τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας.

ISO/IEC 17020 §10.1,
IAF/ILAC-A4:2004 §10.1a
53611/6203/2006

7.12

Ηχοµέτρηση
Α. Γίνεται µέτρηση θορύβου όλων των οχηµάτων
εφόσον διαπιστώνεται ακουστικά υπερβολικός
θόρυβος (υποκειµενική αξιολόγηση του ελεγκτή).
Β. Η ηχοµέτρηση δικύκλων µοτοσικλετών και
µοτοποδηλάτων εκτελείται σε χώρο εγκεκριµένο
σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης (7).
Γ. Τηρούνται τα όρια της νοµοθεσίας για την
ηχοµέτρηση δικύκλων (7).

ISO/IEC 17020 §10.1,
IAF/ILAC-A4:2004 §10.1a
ΦΑΟ/55783/4302(7)
Φ23/24327/2887 (7)
Φ50/53936/6506 (7)
Σηµειώσεις

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012
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8

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ADR / ATP

Α/Α
8.1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ύπαρξη εντύπων οδηγιών
Υπάρχουν έντυπες οδηγίες ελέγχου σε συµφωνία
µε µεθόδους και διαδικασίες που ορίζονται σε
νοµοθετικές ή άλλες απαιτήσεις.

8.2

Ενηµέρωση και διαθεσιµότητα οδηγιών
Oι έντυπες οδηγίες ελέγχου είναι ενηµερωµένες
και διαθέσιµες στο προσωπικό.

ISO/IEC 17020 §10.4

8.3

Κατάλογοις ελέγχου
Α. Χρησιµοποιούνται κατάλογοι ελέγχου (check
lists), σηµειωµατάρια, κλπ, για να αναγράφονται
παρατηρήσεις ή δεδοµένα κατά τη διάρκεια των
ελέγχων.
Β. Αυτοί διατηρούνται για λόγους αναφοράς για
ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα.
Ο έλεγχος του πιστοποιητικού έγκρισης ADR
έγινε σύµφωνα µε τις ;
-Αρµοδιότητα φορέα έκδοσης φύλλων δοκιµών
-Ισχύς φύλλων δοκιµών δεξαµενών
-Ισχύς και διάρκεια πιστ. ADR

ISO/IEC 17020 §10.6,
IAF/ILAC-A4:2004 §10.6a

8.4

8.5

Ο έλεγχος της ειδικής επισήµανσης µε τα στοιχεία
του βυτίου έγινε σύµφωνα µε τις

8.6

Ο έλεγχος του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του
οχήµατος µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων
έγινε σύµφωνα µε τις ;
Η πέδηση του οχήµατος µεταφοράς επικινδύνων
εµπορευµάτων εκπληρώνει όλες τις σχετικές
τεχνικές απαιτήσεις της προβλεπόµενης
νοµοθεσίας;
Ο έλεγχος της εγκατάστασης πυρόσβεσης οχήµατος
µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων έγινε
σύµφωνα µε τις
Ο έλεγχος του περιοριστή ταχύτητας έγινε σύµφωνα
µε τις ;

8.7

8.8

8.9

8.10

Ο έλεγχος του λοιπού εξοπλισµού του οχήµατος
µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων έγινε
σύµφωνα µε τις

8.11

Φθαρµένα ή κτυπηµένα ή οξειδωµένα τοιχώµατα
βυτίου µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων
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ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ISO/IEC 17020 § 10.2,
G5/02 10.3 (EA-5/02 rev07)

Εγκ Φ.106/123/45/2006
Εγκ 67593/3186/2004
Εγκ 49644/5747/2006
Εγκ 59334/5244/2011
Εγκ 8280/526/2006
Εγκ 26261/2548/2011
Εγκ Φ106/10109/1326/2008
ADR 9.1, 6.8.2.4.3, 4.3.3, 4.3.4
Εγκ 39658/2467/09/2010
ΥΑ 76389/3344/2000
Εγκ 77678/9146/2001
Εγκ 41338/4451/2003
Εγκ 36415/3424/2011
Εγκ 27154/1951/2008
Εγκ 46987/3527/2010
Εγκ 57481/3545/2009
ADR 6.8.2.5 , 6.8.3.5
ADR 9.2

Εγκ 64118/4765/2010
Εγκ Φ106/10007/1312/2009
ADR 9.2
ΥΑ 73799/3620/2003 (Β 1906)
ΥΑ 50292/3549/08

ADR 8.1.4
Εγκ 35403/2657/2005
ΚΥΑ 39184/2034/4-8-2004
ADR 9.2
ΥΑ Φ2-2524/10-8-2007 ( 1685/Β)
Εγκ 46987/3527/2010
ΥΑ A1/οικ/27683/2320
ΥΑ 73799/3620/2003 (Β 1906)
ADR 9.3-9.8, 8.1.5, 6.8.2.2, 6.8.3.2 ,
(6.9.3, 6.12.4)
Οπτικός έλεγχος
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8.12

8.13

8.14

Μη ασφαλής στερέωση βυτίου µεταφοράς
επικίνδυνων εµπορευµάτων
Έλλειψη πιστοποιητικού συµµόρφωσης που
προβλέπεται από την νοµοθεσία ευπαθών
τροφίµων (ATP)

Έλλειψη ή ακαταλληλότητα της πινακίδας
πιστοποίησης συµµόρφωσης του εξοπλισµού
(ATP)
Έλλειψη ή ακαταλληλότητα του προβλεπόµενου
από τη νοµοθεσία εξοπλισµού (ATP)

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012

ΚΥΑ 57687/5114/2011 (Β 2012)
Εγκ 204/46991/6152/2010
ΥΑ 58199/2802/2003 (Β 1515)
Εγκ 64356/3159/2003
ΥΑ 48692/5161/2004 (Β 1340)
Εγκ 22338/1015/2002
ΚΥΑ 57687/5114/2011 (Β 2012)
ΥΑ 48692/5161/2004 (Β 1340)
ΚΥΑ 57687/5114/2011 (Β 2012)ΥΑ ΥΑ
48692/5161/2004 (Β 1340)
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9

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Στην αρχική αξιολόγηση ελέγχεται όλος ο εξοπλισµός. Στις επόµενες αξιολογήσεις
ελέγχεται η ανταπόκριση στις πιθανές αλλαγές νοµοθετικών ή άλλων απαιτήσεων
εξοπλισµού, καθώς και η αλλαγή ή προσθήκη εξοπλισµού.

3.1, 3.12 -Συσκευή

∆εν είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συσκευής ελέγχου της σωστής λειτουργίας του

ελέγχου της σωστής

ταχυµέτρου και του ταχογράφου βαρέων οχηµάτων στα ΙΚΤΕΟ µέχρι να εφοδιαστούν και

λειτουργίας του

τα δηµόσια ΚΤΕΟ µε τη συσκευή αυτή. Οι γραµµές τεχνικού ελέγχου βαρέων οχηµάτων

ταχυµέτρου και του

όµως θα έχουν την κατάλληλη υποδοµή ώστε να µπορούν να δεχτούν την εγκατάσταση της

ταχογράφου

υπόψη συσκευής.

3.2 Επιπλέον αναλυτής

Σύµφωνα µε την Εγκ. ΟΙΚ 3363/301/2009 µπορεί ο φορέας να χρησιµοποιεί ένα επιπλέον

βενζίνης και

µηχάνηµα ελέγχου καυσαερίων (αναλυτή βανζίνης και νεφελόµετρο) από όσους

νεφελόµετρο

προβλέπονται µε βάση τον αριθµό των αυτόµατων γραµµών.

3.8

Στην ΥΑ12078/1343 τίθενται σαφή ποσοτικά όρια Σοβαρής ή ∆ευτερεύουσας Έλλειψης
∆ιακύµανσης Πέδησης (Οβάλ). Στην 52138/6726 του 2010 του ΥΠΥΜΕ∆Ι όµως

Μέτρηση διακύµανσης
πέδησης -οβάλ

αναφέρεται ότι δεν προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές φρενοµέτρου επιβατικών
οχηµάτων (ΥΑ 42585/5569) υποχρεωτικά αυτόµατος υπολογισµός της διακύµανσης της
πέδησης και ούτε απαιτείται να καταγράφεται από το φρενόµετρο. Ακόµη, στην 44278/5739
του 2010 επαναλαµβάνεται ότι δεν απαιτείται καταγραφή και εκτύπωση του οβάλ στον
έλεγχο βαρέων οχηµάτων. Εποµένως µόνο στα δίκυκλα (Φ23/24327/2887) υπάρχει ρητή
απαίτηση προδιαγραφών υπολογισµού και καταγραφής διακύµανσης της πέδησης. Αυτό
σηµαίνει ότι ο έλεγχος διακύµανσης πέδησης µπορεί να αποτελεί οπτικό έλεγχο στα ελαφρά
και βαρέα οχήµατα, που πρέπει όµως να δίνει ποσοτικό αποτέλεσµα, σε συµφωνία µε την
ΥΑ12078/1343.
Στον έλεγχο φώτων δικύκλων υπάρχουν νοµοθετηµένα όρια (Φ23/24327/2887), αντίθετα µε

3.11

τον έλεγχο φώτων των υπολοίπων κατηγοριών οχηµάτων, που δεν έχουν νοµοθετηµένα
Όρια ελέγχου φώτων.

όρια φωτεινής έντασης και σκόπευσης. Για τον έλεγχο φώτων δικύκλων, η σύγκριση µε τα
νοµοθετηµένα όρια γίνεται από το µηχανογραφικό σύστηµα και όχι από το λογισµικό του
φωτοµέτρου (52335/6770).

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Η διακρίβωση του µετρητικού εξοπλισµού των ΚΤΕΟ συνιστάται να πραγµατοποιείται
τουλάχιστον µια φορά ανά έτος. Στο ενδιάµεσο διάστηµα θα πρέπει να πληρούνται
επακριβώς οι οδηγίες του κατασκευαστή των µηχανηµάτων, όσον αφορά τη συντήρηση και
τη ρύθµιση του εξοπλισµού και να τηρείται σχετικό αρχείο. Η απαίτηση αυτή θα ελέγχεται
από την οµάδα αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.∆. σε κάθε αξιολόγηση. Κατά την αξιολόγηση θα
λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της ΕΣΥ∆ ΚΟ-∆ΙΑΚΡΙΒ «Κατευθυντήρια Οδηγία για
την Εφαρµογή της ∆ιακρίβωσης Εξοπλισµού και της Ιχνηλασιµότητας των Μετρήσεων
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στους Φορείς Ελέγχου_28.11.2007»

4.2 -4.3.

∆ιακρίβωση απαιτείται για τον µετρητικό εξοπλισµό, που αποτελεί τµήµα της αυτόµατης
γραµµής και συµµετέχει άµεσα στον καθορισµό της απόδοσης κάποιου συστήµατος του

Εξοπλισµός προς
διακρίβωση

ελεγχόµενου οχήµατος και στην κατάταξη του αποτελέσµατος του ελέγχου. Ρύθµιση
απαιτείται για τον υπόλοιπο µετρητικό εξοπλισµό. Ειδικά τα µανόµετρα, που
χρησιµοποιούνται στα φρενόµετρα βαρέων οχηµάτων, κρίνεται ότι απαιτούν διακρίβωση
διότι οι ενδείξεις τους συµµετέχουν άµεσα στον καθορισµό της απόδοσης πέδησης.

4.6 -4.7

Εαν ο Φορέας χρησιµοποιεί εξωτερικό µη διαπιστευµένο προµηθευτή υπηρεσιών
διακρίβωσης, τότε αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την σωστή εκτέλεση της

Προµηθευτής
υπηρεσιών
διακρίβωσης

διαδικασίας της διακρίβωσης. Ο Φορέας πρέπει να εξετάζει τις διαδικασίες διακρίβωσης
και τον εξοπλισµό του εξωτερικού προµηθευτή, την ύπαρξη κατάλληλης διαδικασίας
υπολογισµού της αβεβαιότητας, την επάρκεια του προσωπικού του προµηθευτή και την
ιχνηλασιµότητα των προτύπων του σε εθνικά και διεθνή πρότυπα. Τα παραπάνω δεν
απαιτούνται σε περίπτωση συνεργασίας του Φορέα µε διαπιστευµένο προµηθευτή. Η
διαπίστευση του τελευταίου αποτελεί τεκµήριο ορθής εφαρµογής των παραπάνω.
Τα πιστοποιητικά ∆ιακρίβωσης δεν αποτελούν απόδειξη καταλληλότητας του

4.8

χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Αναφέρουν απλά τις µετρούµενες ενδείξεις του οργάνου,
Αξιολόγηση
εξοπλισµού βάσει των
αποτελεσµάτων της
διακρίβωσης

τις τιµές του χρησιµοποιούµενου προτύπου και την αβεβαιότητα µέτρησης. Ο Φορέας
οφείλει να αξιολογεί την καταλληλότητα του εξοπλισµού του µε βάση τις προκύπτουσες
αποκλίσεις προτύπου- εξοπλισµού. Πρέπει να κρίνεται η ικανότητα του φορέα να αξιολογεί,
η επάρκεια της σχετικής διαδικασίας και η ορθή εφαρµογή της τελευταίας. Άλλωστε ο
φορέας πρέπει να είναι επαρκής να αξιολογήσει την καταλληλότητα των µηχανηµάτων του
και κατά τον έλεγχο µεταξύ διακριβώσεων (επόµενη παράγραφος), που ακολουθεί
παρόµοια λογική.
Απαιτείται τουλάχιστον ένας ετήσιος έλεγχος µεταξύ δύο διαδοχικών

4.9

διακριβώσεων. Ο αριθµός των απαιτούµενων ελέγχων πρέπει να αποφασίζεται µε βάση την
Έλεγχος µεταξύ
διακριβώσεων

πιθανότητα ανάγκης επαναρρύθµισης. Η τελευταία µπορεί να εξαρτάται από τον συνολικό
αριθµό ελέγχων από την προηγούµενη ρύθµιση, τον χρόνο που πέρασε, κλπ.
Αποδεκτή διαδικασία ελέγχου µεταξύ διακριβώσεων θα µπορούσαν να είναι
µέσω:
-Χρήσης προτύπων/ καλιµπρών για την διαδικασία ελέγχου (προτιµητέα διαδικασία). Τα
πρότυπα/ καλίµπρες θα µπορούσαν να είναι χαµηλότερης κλάσης από τα αντίστοιχα της
διακρίβωσης.
- Ελέγχου µε το ίδιο αυτοκίνητο και τον ίδιο ελεγκτή, την ίδια ηµέρα σε πολλαπλές γραµµές
ή/και σε άλλο ΚΤΕΟ και σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ τους (αποδεκτή αλλά όχι
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προτιµητέα διαδικασία).
∆εν αποτελεί αποδεκτή διαδικασία ελέγχου µεταξύ διακριβώσεων η σύγκριση
ενδείξεων του ίδιου µετρητικού εξοπλισµού για ελέγχους του ίδιου αυτοκινήτου σε
µετρήσεις που απέχουν περισσότερο της µίας ηµέρας.
Πρέπει να υπάρχουν σαφή επιτρεπτά όρια απόκλισης ενδείξεωνπροτύπων/καλιµπρών ή ενδείξεων µεταξύ διαφορετικών γραµµών προκειµένου να
αξιολογείται η καταλληλότητα του εξοπλισµού κατά τους ελέγχους µεταξύ διακριβώσεων.
Ο Φορέας πρέπει να τεκµηριώνει µε τη βοήθεια του εγχειριδίου του µηχανήµατος ή άλλου
έγκυρου τρόπου γιατί χρησιµοποιεί τα συγκεκριµένα όρια.
Αν χρησιµοποιούνται πρότυπα- καλίµπρες για τον έλεγχο εξοπλισµού µεταξύ
διακριβώσεων, προτείνονται όρια αποδοχής των µηχανηµάτων ίδια µε τα όρια που είχαν
χρησιµοποιηθεί κατά την προηγούµενη διακρίβωση του εξοπλισµού του φορέα.
Αν χρησιµοποιείται η σύγκριση µεταξύ γραµµών για τον έλεγχο εξοπλισµού
µεταξύ διακριβώσεων, ο φορέας πρέπει να θεσπίσει και τεκµηριώσει σαφή όρια. Αν δεν
προκύπτει µε άλλο έγκυρο τρόπο προτείνονται τα παρακάτω όρια για σύγκριση µεταξύ
γραµµών ανά µηχάνηµα µέτρησης:
•

Για τους αναλυτές καυσαερίων βενζίνης:
-Για το CO απόκλιση 5% επί των µετρήσιµων τιµών ή 0.07 % vol (ισχύει το
µεγαλύτερο όριο).
-Για τους HC απόκλιση 10% επί των µετρίσιµων τιµών ή 10 ppm (ισχύει το
µεγαλύτερο όριο)

•

Για τα νεφελόµετρα:
-∆ιαφορά ενδείξεων νεφελοµέτρων για το Κ 0.15 m-1

•

Για τα συγκλισιόµετρα/ αποκλισιόµετρα:
-∆ιαφορά ενδείξεων αποκλισιοµέτρων 0.5 m/km

•

Για τα αναρτησόµετρα (αµορτισερόµετρα).
-Για το βάρος διαφορά ενδείξεων 3% για κάθε τροχό.
-Για την υπολογιζόµενη απόδοση τροχών διαφορά ενδείξεων 10%

•

Για τα φρενόµετρα
-Για το βάρος διαφορά ενδείξεων 3% για κάθε τροχό (όταν το βάρος
µετράται στο φρενόµετρο).
-Για την µετρούµενη δύναµη πέδησης διαφορά ενδείξεων 10%

•

Για τα φωτόµετρα
-Για την µετρούµενη ένταση διαφορά ενδείξεων 10%
Στην αρχική αξιολόγηση ελέγχεται η δυνατότητα του ΜΣ να ανταποκριθεί στις

5.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

απαιτήσεις. Στις επόµενες αξιολογήσεις ελέγχονται η ορθότητα εφαρµογής των

ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΣ)

προηγουµένων, οι πιθανές αλλαγές στο ΜΣ και η προσαρµογή σε νέες απαιτήσεις.

ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Απαιτείται έλεγχος των στατιστικών στοιχείων της περιόδου που ξεκινά από την
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ηµεροµηνία της προηγούµενης αξιολόγησης ή επιτήρησης και φτάνει έως την ηµεροµηνία
της παρούσας αξιολόγησης ή επιτήρησης. Ενθαρρύνεται η επιλογή κάποιας µικρότερης
περιόδου και εµβάθυνση των αξιολογητών στην περίοδο αυτή. Σε περίπτωση αρχικής
αξιολόγησης ελέγχεται η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών που θα
εφαρµοστεί.
Ο τεχνικός έλεγχος δεν πρέπει να ξεκινά πριν την εισαγωγή αριθµού κυκλοφορίας

5.3

και την καταγραφή ηµεροµηνίας, ώρας και αύξοντος αριθµού εισερχόµενου οχήµατος από
Χρόνος έναρξης
τεχνικού ελέγχου

την «Πύλη», ούτε πριν τον έλεγχο νοµιµότητας και όλων των δικαιολογητικών από τη
Γραµµατεία.
Τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν δείκτη της αποτελεσµατικής λειτουργίας του

5.7

φορέα. Αναµενόµενο είναι να µην υπάρχει µεγάλη απόκλιση του µέσου όρου των
Ποσοστά ελλείψεωνΧρόνοι ελέγχου ανά
όχηµα

αποτελεσµάτων ελέγχου από τα αποτελέσµατα ανά ελεγκτή, ιδιοκτήτη, προσκοµίζοντα,
κλπ, ή να υπάρχει τεκµηριωµένη εξήγηση για πιθανές µεγάλες αποκλίσεις. Οµοίως
αναµένεται το ποσοστό σοβαρών (ΣΕ) και επικίνδυνων ελλείψεων (ΕΕ) ανά φορέα να µην
αποκλίνει πολύ από τον εθνικό µέσο όρο, που µε τη σειρά του να προσεγγίζει αντίστοιχους
Ευρωπαϊκών χωρών που χρησιµοποιούν την οδηγία 96/96 και το πρότυπο ISO/IEC 17020.
Σε πρώτη προσέγγιση, οι φορείς που έχουν άθροισµα ποσοστών ΣΕ και ΕΕ µικρότερο του
15%, οφείλουν να εξηγούν στην Ανασκόπηση ∆ιοίκησης τεκµηριωµένα την αιτία του
χαµηλού τους ποσοστού.
Ο µέσος χρόνος ελέγχου ανά όχηµα και ο ελάχιστος χρόνος ελέγχου αποτελούν
ενδείξεις της επιδεικνυόµενης προσοχής και της πληρότητας του τεχνικού ελέγχου. Οι
ελάχιστοι χρόνοι ελέγχου προβλέπονται στην νοµοθεσία (ΥΑ 20398/2177/2012), ενώ οι
µέσοι χρόνοι ελέγχου πρέπει να εξετάζονται στην Ανασκόπηση ∆ιοίκησης.
Χαµηλά ποσοστά ΣΕ και χαµηλοί µέσοι χρόνοι ελέγχου αποτελούν παράγοντες
που θα έχουν σαν αποτέλεσµα την αυστηρότερη επιτήρηση από το ΕΣΥ∆ και την αύξηση
της συχνότητας επιτηρήσεων.

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά την αξιολόγηση ελέγχεται αν οι οδηγίες του φορέα είναι ενηµερωµένες
σύµφωνα µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και αν οι εργαζόµενοι εκτελούν αποτελεσµατικά τον
τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε τις οδηγίες.
Ο φορέας οφείλει να έχει κατάλογο ελέγχου. Σκοπός του καταλόγου είναι η επιβεβαίωση

7.3

ότι δεν παραλήφθησαν σηµεία ελέγχου. Επιθυµητό είναι να υπάρχει συγκεκριµένη σειρά
Κατάλογοι ελέγχου
(check lists)

ελέγχων στον κατάλογο, µε βάση την θέση του χώρου ελέγχου σε σχέση µε τους χώρους
στάθµευσης, τα γραφεία, τις θέσεις των µηχανηµάτων, κ.α. Με τον τρόπο αυτό θα
διασφαλίζεται ο βέλτιστος τρόπος ελέγχου, η ελαχιστοποίηση των περιττών κινήσεων των
ελεγκτών και η οµοιοµορφία του τρόπου ελέγχου. Παραδείγµατα καταλόγων ελέγχου
παρατίθενται στους συνδέσµους:
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-Κατάλογος ελέγχου ελαφρών οχηµάτων 456
-Κατάλογος ελέγχου βαρέων οχηµάτων 123
7.5

Έλεγχος

Στους κωδικούς ελλείψεων δεν συµπεριλαµβάνεται έλεγχος αερόσακων

αερόσακων

(Φ5/56596/6730).

7.5

Στην πρώτη φάση εφαρµογής του ελέγχου δικύκλων, θα γίνεται έλεγχος σε δίκυκλες

Είδος δικύκλων προς

µοτοσικλέτες ( Φ23.1/56511/7314 της 19-11-2010). ∆ηλαδή δεν θα ελέγχονται

έλεγχο.

µοτοποδήλατα

7.6

Τα όρια αποδοχής / απόρριψης για τις µετρήσεις της ανάρτησης (αµορτισέρ) κατά τον
τεχνικό έλεγχο οχηµάτων που αφορούν τα σηµεία ελέγχου 7605.1 έως 7605.6 της Υ.Α.
12078/1343/04 ΦΕΚ 435Β καθορίζονται ως εξής:

Όρια αναρτηρόµετρου
(αµορτισερόµετρου)

1. Για µετρούµενη πρόσφυση σε οποιοδήποτε τροχό: 40% ≤ π ≤ 100%, δεν υπάρχει
έλλειψη.
2. Για µετρούµενη πρόσφυση σε οποιοδήποτε τροχό: 21% ≤ π < 40%, δευτερεύουσα
έλλειψη.
3. Για µετρούµενη πρόσφυση σε οποιοδήποτε τροχό: 0% ≤ π < 21%, σοβαρή έλλειψη.
4. Για διαφορά πρόσφυσης µεταξύ τροχών εµπρόσθιου ή οπισθίου άξονα: 0% ≤ δ ≤
15%, δεν υπάρχει έλλειψη.
5. Για διαφορά πρόσφυσης µεταξύ τροχών εµπρόσθιου ή οπισθίου άξονα: 15% < δ ≤
30%, δευτερεύουσα έλλειψη.
6. Για διαφορά πρόσφυσης µεταξύ τροχών εµπρόσθιου ή οπισθίου άξονα: δ > 30%,
σοβαρή έλλειψη. Η επί τοις % διαφορά της πρόσφυσης των δύο τροχών ευρίσκεται
µε αναγωγή στη µετρούµενη τιµή της µεγαλύτερης πρόσφυσης.

Σε σχέση µε τα υγραεριοκίνητα οχήµατα (ή τα κινούµενα µε φυσικό αέριο), εντός

7.8

του πεδίου διαπίστευσης βρίσκεται ο περιοδικός έλεγχος, εκείνος δηλαδή που αφορά
Ειδικός έλεγχος
υγραεριοκίνητων- ή
κινούµενων µε φυσικό
αέριο.

οχήµατα που η άδεια κυκλοφορίας τους αναφέρει ήδη ως καύσιµο το υγραέριο (ή το φυσικό
αέριο). Ο ειδικός έλεγχος οχηµάτων προς αδειοδότηση χρήσης LPG ή CNG είναι εκτός
πεδίου διαπίστευσης, και εποµένως οι φορείς δεν αξιολογούνται ως προς αυτό. Για
πληροφοριακούς λόγους αναφέρονται τα νοµοθετήµατα που υφίστανται κατά τη στιγµή
συγγραφής της παρούσας οδηγίας και αφορούν τον ειδικό έλεγχο: Φ50/ 48335/6008
38429/3663_ 38080/4804, ΟΙΚ 46088/4358, 42276/5426, 35074/220/09,
οικ.13007/1390/11, 21926/1616 , Φ20425/2240.
Η διαφορά του χαραγµένου αριθµού πλαισίου από τον αριθµό που αναγράφεται στην άδεια

7.10

µπορεί να χαρακτηριστεί σοβαρή ή δευτερεύουσα έλλειψη (και όχι επικίνδυνη), εάν κριθεί
Έλεγχος αριθµού
πλαισίου

ότι υπάρχει λάθος αναγραφή του αριθµού στην άδεια κυκλοφορίας. Αυτό σηµαίνει ότι
κρίνεται ότι η έλλειψη αφορά την άδεια κυκλοφορίας και όχι τον αριθµό πλαισίου. Θα
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πρέπει στις οδηγίες ελέγχου του φορέα να γίνεται σαφές σε ποιές περιπτώσεις µια διαφορά
θα χαρακτηρίζεται πρόβληµα του αριθµού πλαισίου και πότε της άδειας κυκλοφορίας.
Στον Ν3897/2010 αναφέρεται ότι «Όλα τα κυκλοφορούντα µοτοποδήλατα, µοτοσικλέτες

7.12

και τρίτροχα ελέγχονται σε θόρυβο και εφοδιάζονται µε την Κάρτα Ελέγχου Θορύβου
Κάρτα ελέγχου
θορύβου

(ΚΕΘ)». Στο σχετικό έγγραφο του ΥΠΥΜΕ∆Ι 62695/8203 όµως, που διευκρινίζει θέµατα
του προηγούµενου νόµου αναφέρεται ότι η σχετική διάταξη περί ελέγχου θορύβου «δεν
είναι αµέσου εφαρµογής».
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10

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 8
Σηµείωση: Η εύρεση κάποιου όρου αναφέρεται σε συγκεκριµένη παράγραφο. Π.χ. ο
όρος ηλιοροφές αναφέρεται στην παράγραφο 8.25, δηλαδή στην σειρά 25 του
πίνακα του κεφαλαίου 8.

ΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ABS

7.8

Άδεια ίδρυσης

1.1- 1.3, 1.22

Άδεια λειτουργίας

1.4, 1.6, 1.7, 1.16, 1.18, 1.22

Άδεια οδήγησης

2.22, 2.25

Αλλαγές στοιχείων εγκατάστασης

1.16

Αλλαγή κινητήρα

7.8

Αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών αυτοκινήτων

7.8

Αµοιβή ελέγχου

2.35

Αµορτισερόµετρο (αναρτησόµετρο)

3.1, 3.7, 3.8

Αµορτισερόµετρο (αναρτησόµετρο), όρια αποδοχής/ απόρριψης

7.6

Αναλυτής καυσαερίων βενζινοκίνητων οχηµάτων

3.1, 3.2, 3.9

Αναπληρωτής Προϊστάµενος- υπεύθυνος λειτουργίας του
ΙΚΤΕΟ

2.7, 2.8, 2.21

Ανάριθµα οχήµατα 456

6.22, 6.23, 7.8

Ανιχνευτής (ές) υγραερίου

3.2, 3.20

Ανυψωτήρας για την ανύψωση του δικύκλου

3.1

Ανυψωτήρας στο λάκκο επιθεώρησης

3.1, 3.15, 3.16, 3.17

Αποκλισιόµετρο

3.1, 3.6

Αρχεία, απαραίτητα (µηχανογράφηση)

4.10

Αρχειοθέτηση ∆ΤΕ, ασφαλιστικής ενηµερότητας, παραβόλων,
βεβαίωσης ΣΑΠ

6.34- 6.40

Ασφάλεια αποτελεσµάτων

3.5

Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης

1.21

Αυτόµατη µέτρηση και εκτύπωση αποτελεσµάτων

3.4, 3.24

Γερανοφόρα

7.8

∆ελτία αναγγελίας πρόσληψης προσωπικού

2.14

∆ελτίο εκπαίδευσης

2.32

∆ελτίο Συµπληρωµατικής Επιµόρφωσης

2.26- 2.31
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∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ)

6.1-6.12, 6.20-6.30

∆ιακίνηση αρχείων- Μεταφορά δεδοµένων (µηχανογράφηση)

5.2, 5.4, 5.6

∆ιακοπή της λειτουργίας της γραµµής ελέγχου

2.10

∆ιακρίβωση εξοπλισµού

4.2- 4.10

∆ιακρίβωση εξοπλισµού, αξιολόγηση αποτελεσµάτων

4,8

∆ιακρίβωση εξοπλισµού, διαδικασία εξωτερικής διακρίβωσης

4.4, 4.6, 4.7

∆ιακρίβωση εξοπλισµού, διαδικασία εσωτερικής διακρίβωσης

4.4, 4.5

∆ιορθώσεις ή προσθήκες εκθέσεων ελέγχου- πιστοποιητικού

6.32

∆ιόρθωση δεδοµένων ελέγχου

5.5

Εκούσιος έλεγχος 4567

7.8

Εκπαιδευτικά οχήµατα, έλεγχος

6.20, 6.21, 7.8

Εκπρόθεσµος έλεγχος

6.12- 6.14

Ελεγκτής

2.3, 2.5, 2.9, 2.17-2,20, 2,23-2,25, 2,28, 2,31

Έλεγχος Αριθµός πλαισίου

7.10

Ελεγχος ελαστικών οχηµάτων 123456

7.8

Ελεγχος ελαστικών οχηµάτων 7

7.8

Έλεγχος καυσαερίων οχηµάτων 123456

7.7

Έλεγχος καυσαερίων οχηµάτων 7

7.7

Έλεγχος µεταξύ διακριβώσεων

4.9

Έλεγχος πριν τη χρήση

3.23

Έλεγχος πιστοποιητικού ADR

8.4

Έλεγχος πιστοποιητικού AΤΡ

8.12

Έλξη ρυµουλκούµενων

8.23

Εµφάνιση αποτελεσµάτων µέτρησης

3.5

Εξοπλισµός, διακρίβωση

4.3- 4.7

Εξοπλισµός, ελαττωµατικός

3.25

Εξοπλισµός, ελεγχος πριν τη χρήση

3.23

Εξοπλισµός, ιχνηλασιµότητα

3.22

Εξοπλισµός, λογισµικό

3.24

Εξοπλισµός, µηχανογραφικές απαιτήσεις

3.24

Εξοπλισµός, πιστοποιητικά

3.3, 3,24

Εξοπλισµός, ρύθµιση

4.2
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Εξοπλισµός, συνεχιζόµενη καταλληλότητα

3.20

Εξοπλισµός, συντήρηση

4.1

Εξοπλισµός, ταυτοποίηση

3.21

Εξοπλισµός, χρήση

3.19

Επιβατικά ∆ηµόσιας χρήσης

7.8

Επιβραδυνσιόµετρο (φορητό)

3.23, 3.18

Ζώνες ασφαλείας σε σχολικά

7.8

Ηλεκτρική εγκατάσταση µηχανηµάτων

1.12

Ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα Φ∆Χ

7.8

Ηλεκτροφωτισµός εισόδου- εξόδου

1.12

Ηλικία λεωφορείων

7.8

Ηλιοροφές

7.8

Ηχόµετρο

3.2, 3.14

Ιχνηλασιµότητα οργάνων εξοπλισµού σε κάθε µέτρηση

3.22

Κατάλογος ελέγχου (check list)

7.3

Καυσαερίων απαγωγή

1.11, 1.13

Κοτσαδόροι

7.8

Κωδικοί ελλείψεων

7.5

Λάκκοι επιθεώρησης (κατόπτευσης)

1.12, 1.13, 3.1, 3.15- 3.17

Λειτουργία αυτόµατων µηχανηµάτων ελέγχου (µηχανογράφηση)

5.3

Λειτουργία Γραµµατείας -Ταµείου (µηχανογράφηση)

5.3

Λειτουργία έκδοσης του ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ), ΚΕΚ
και ΚΕΘ (µηχανογράφηση)

5.3

Λειτουργία Ελέγχου ταυτότητας οχήµατος

5.3

Λειτουργία µε µειωµένο προσωπικό

2.9- 2.10

Λειτουργία οπτικών ελέγχων

5.3

Λειτουργία Πύλης (µηχανογράφηση)

5.3

Λειτουργία τεχνικού ελέγχου (µηχανογράφηση)

5.3

Λογισµικό, ακεραιότητα και ασφάλεια δεδοµένων

5.6

Λογισµικό, αναθεωρήσεις, αλλαγές ή βελτιώσεις

5.1

Λόγος πέδησης των φρένων στάθµευσης

7.11

Μανόµετρο (α)

3.2

Μεµβράνες

7.8
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Μηχανήµατα γραµµής ελέγχου

3.1, 3.2

Μηχανογραφική εφαρµογή (γενικότερες απαιτήσεις)

5.6

Μπουλ-µπαρς

7.8

Νεφελόµετρο

3.1, 3.2, 3.10

Οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των ελέγχων

7.4

Οδηγίες ελέγχου

7.1

Οδηγίες ελέγχου, ενηµέρωση και διαθεσιµότητα

7.2

Οπτικοί έλεγχοι (µηχανογράφηση)

5.2, 5.3

Παχύµετρο (α)

3.2

Περιοριστές ταχύτητας

7.8

Πινακίδες αναγνώρισης οχηµάτων

7.8

Πιστοποιητικά πρόσθετων οργάνων

3.3, 3.24

Πιστοποιητικό Ελεγκτή ΙΚΤΕΟ

2.17, 2.23, 2.24, 2.26, 2.28

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

1.8

Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ)

6.15- 6.19

Προϊστάµενος- υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

2.1, 2.8, 2.15, 2.25, 2.26

Πύλη ΙΚΤΕΟ

2.5, 2.6, 2.20

Πυροσβεστήρες

7.8

Σήµανση οριζόντια και κατακόρυφη

1.10

Στατιστικά στοιχεία, αποτελέσµατα ελέγχων

5.2, 5.7

Συµβάσεις εργασίας

2.11

Συµπεριφορά του προσωπικού

2.34

Συµπληρωµατική επιµόρφωση

2.26- 2.31

Συντήρηση εξοπλισµού

4.1, 4.10

Συσκευή ελέγχου της σωστής λειτουργίας του ταχυµέτρου και
του ταχογράφου

3.1, 3.12

Συσκευή µέτρησης ταχύτητας δικύκλου

3.1, 3.13

Ταχογράφος

7.8

Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών

1.19

Τζογόµετρο

3.1, 3.17

Υβριδικά

7.8

Υγραεριοκίνητα

7.8

Υδραυλική πίσω πόρτα

7.8
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Υπάλληλος Γραµµατείας- Ταµείου

2.4, 2.6, 2.19

Υπεύθυνος γραµµής

2.2, 2.9

Υπογραφή εκθέσεων ελέγχου- πιστοποιητικού

6.31

ΦΙΧ αυτοκίνητα ιδιοκτητών αυτοπροωθηµένων
θεριζοαλωνιστικών µηχανών

7.8

Φρένα στάθµευσης ελαφρών οχηµάτων

7.11

Φρένα στάθµευσης βαρέων οχηµάτων

7.8

Φρενόµετρο

3.1, 3.2, 3.8

Φυσικό αέριο πεπιεσµένο

7.8

Φωτισµός κτιρίου ελέγχων, εισόδου- εξόδου

1.9, 1.12

Φωτόµετρο

3.1, 3.11

Χειρόφρενο µηχανικό ρυµουλκούµενων οχηµάτων

7.8

Χώροι πελατών και βοηθητικοί

1.15, 1.19

Χώροι στάθµευσης

1.14

Χώρος θορυβοµέτρησης

1.17
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