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Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τα σημεία ελέγχου της σήμανσης
δεξαμενής με κωδικούς 16206-16208 της (α) σχετικής και την υποχρέωση αποστολής φωτογραφίας
της παρ.1α του άρθρου 4 της (β) σχετικής, διευκρινίζονται τα εξής:

Σημεία ελέγχου KTEO 16206 έως 16208
1. Τα σημεία ελέγχου 16206 έως 16208 αφορούν στη σήμανση της δεξαμενής σύμφωνα με το
υποτμήμα 6.8.2.5 της (γ) σχετικής το οποίο επισυνάπτεται. Δεν αφορούν στις πορτοκαλί πινακίδες ή
στις πινακίδες κινδύνου σχήματος ρόμβου. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, κάθε δεξαμενή πρέπει
να είναι εξοπλισμένη με πινακίδα από μέταλλο ανθεκτικό στην οξείδωση μόνιμα προσδεδεμένη στη
δεξαμενή σε μέρος εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση. Η πινακίδα περιλαμβάνει στοιχεία που
αφορούν στην κατασκευή της δεξαμενής, στον ιδιοκτήτη ή χειριστή και στη διενεργηθείσα κάθε φορά
επιθεώρηση από τον φορέα ελέγχου ADR. Τα στοιχεία μπορεί να χαράσσονται απευθείας στα
τοιχώματα του ίδιου του περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη μειώνεται
η αντοχή του περιβλήματος.
2. Η σφράγιση με τα στοιχεία επιθεώρησης από τον φορέα ελέγχου ADR γίνεται πάνω στην
προαναφερόμενη πινακίδα ή στο ενισχυμένο τοίχωμα της δεξαμενής. Στην περίπτωση που ο χώρος
για σφράγιση επιθεώρησης έχει εξαντληθεί, προστίθεται από τον φορέα ελέγχου πινακίδα από μέταλλο
ανθεκτικό στην οξείδωση μόνιμα προσδεδεμένη στη δεξαμενή σε μέρος εύκολα προσπελάσιμο για
επιθεώρηση, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία αναγνώρισης της δεξαμενής (αύξων αριθμό
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κατασκευαστή και έτος κατασκευής) και θα διαθέτει χώρο για τουλάχιστον οκτώ (8) σφραγίσεις
επιθεώρησης. Οι σφραγίσεις θα γίνονται σε αυτήν.
3. Σε βυτιοφόρα οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν στη χώρα μας πριν το 2002, ενδέχεται να
απουσιάζει η παραπάνω σήμανση. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον έλεγχο των σημείων 16206 έως
16208 επιδεικνύεται ο αριθμός αναγνώρισης της δεξαμενής, τον οποίο χάραζαν στις υπηρεσίες
Μεταφορών κατά την ταξινόμηση του οχήματος. Ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής εφόσον υφίσταται
αυτός ο αριθμός και τα στοιχεία της πιο πρόσφατης επιθεώρησης (επί πινακιδίου ή χαραγμένα) όπως
αυτά προβλέπονται στην ADR.
4. Για τα βυτιοφόρα οχήματα που περιγράφονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 2 της (δ)
σχετικής (μετά την 1-1-2010), απαιτείται επιπλέον χάραξη του αριθμού έγκρισης τύπου και του
αριθμού παραγωγής σε ενισχυμένο σημείο. Για τα οχήματα αυτά ο έλεγχος στα ΚΤΕΟ περιλαμβάνει
και τον έλεγχο της πρόσθετης χάραξης.

Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σήμανσης
5. Για βυτιοφόρα οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν στη χώρα μας πριν το 2002, και δεν
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σήμανσης όπως περιγράφονται παραπάνω, τα στοιχεία που
λείπουν θα πρέπει να αναζητηθούν στην υπηρεσία Μεταφορών που βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος
είτε στον φορέα ελέγχου που διενήργησε τον πρώτο έλεγχο του οχήματος στη χώρα μας και να
σφραγιστούν εκ νέου στη δεξαμενή από φορέα ελέγχου ADR. Εάν υπάρχει αδυναμία εύρεσης των
στοιχείων αυτών, ο φορέας που διενήργησε τη τελευταία επιθεώρηση, εφόσον μπορεί να
ταυτοποιήσει τη δεξαμενή, αναλαμβάνει να σφραγίσει σε πινακίδα τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης
της δεξαμενής που έχει περιλάβει στο τελευταίο Φύλλο Δοκιμών (ΦΔ). Κατ’ ελάχιστον σφραγίζονται
ο αριθμός δεξαμενής ή αριθμός κυκλοφορίας ή αριθμός πλαισίου οχήματος, ο αριθμός διαμερισμάτων
και οι χωρητικότητες ανά διαμέρισμα.
6. Για βυτιοφόρα οχήματα ταξινομημένα μετά το 2002, στην περίπτωση που η πινακίδα σήμανσης
δεν είναι μόνιμα στερεωμένη ή δεν υπάρχει, ή αν δεν έχει γίνει χάραξη όπως και όποτε προβλέπεται,
οι φορείς ελέγχου δεν διενεργούν έλεγχο και στα ΚΤΕΟ σημειώνεται σοβαρή έλλειψη (ΣΕ), σύμφωνα
με τις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παρ. 2 της (δ) σχετικής αντίστοιχα. Για τις περιπτώσεις απώλειας της
πινακίδας σήμανσης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της (δ) σχετικής.
Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι σε λειτουργία, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 5
της παρούσας εγκυκλίου.

Φωτογραφία σήμανσης δεξαμενής
7. Στη φωτογραφία που αποστέλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να φαίνονται
κατ’ ελάχιστον:
• πινακίδα ή χάραξη κατασκευαστή σύμφωνα με το 6.8.2.5 και στοιχεία της πιο πρόσφατης
διενεργηθείσας επιθεώρησης (είτε αυτά περιλαμβάνονται στην πινακίδα είτε σε άλλο σημείο) τα
οποία να ταυτίζονται με το ισχύον ΦΔ του φορέα ελέγχου,
• για τα προ του 2002, πινακίδα ή χάραξη κατασκευαστή σύμφωνα με το 6.8.2.5 ή στοιχεία
ταυτοποίησης δεξαμενής και στοιχεία της πιο πρόσφατης διενεργηθείσας επιθεώρησης τα οποία
να ταυτίζονται με το ισχύον ΦΔ του φορέα ελέγχου.
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• για τα μετά την 1-1-2010, απαιτείται επιπλέον ο αριθμός έγκρισης τύπου και ο αριθμός παραγωγής
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:
1. Υποτμήμα 6.8.2.5 της ADR (3 σελίδες)
2. Εγκύκλιος 57481/3545/2009 (4 σελίδες)

Πίνακας Διανομής (μέσω email):
1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
α) Γραφεία Περιφερειαρχών
β) Γεν. Δ/ντές Μεταφορών και Επικοινωνιών
γ) Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
2. Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας
3. Φορείς ελέγχου ADR της χώρας
4. Εκπαιδευτικοί φορείς και εξεταστικός φορέας ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP
Εσωτερική Διανομή:
α) Γραφείο Υφυπουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
γ) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
δ) Δ.Ο.Ε.Μ., Τμήμα Γ (2)
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Τεύχος B’ 2755/03.07.2019

Ǿ įȠțȚȝȒ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ıİ țȐșİ įȚĮȝȑȡȚıȝĮ ĲȦȞ ʌİȡȚȕȜȘȝȐĲȦȞ ȝİ
įȚĮȝİȡȓıȝĮĲĮ.
ȉĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ țĮȜȪȝȝĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȠʌĲȚțȐ ȖȚĮ İȜĮĲĲȫȝĮĲĮ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȝĳȐȞȚıȘȢ İȜĮĲĲȦȝȐĲȦȞ, Ș țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȠțȚȝȑȢ.
6.8.2.4.4

ǵʌȠĲİ Ș ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ Ȓ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ȝİȚȦșİȓ ıȣȞİʌİȓĮ
İʌȚıțİȣȫȞ, ȝİĲĮĲȡȠʌȫȞ Ȓ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ, įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑțĲĮțĲȠȢ ȑȜİȖȤȠȢ. ǹȞ ȖȓȞİȚ ȑȞĮȢ ȑțĲĮțĲȠȢ
ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ 6.8.2.4.2, ĲȩĲİ Ƞ ȑțĲĮțĲȠȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
șİȦȡȘșİȓ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȒ İʌȚșİȫȡȘıȘ. ǹȞ ȖȓȞİȚ ȑȞĮȢ ȑțĲĮțĲȠȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ 6.8.2.4.3, ĲȩĲİ Ƞ ȑțĲĮțĲȠȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ ıĮȞ İȞįȚȐȝİıȘ
İʌȚșİȫȡȘıȘ.

6.8.2.4.5

ȅȚ įȠțȚȝȑȢ, İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ 6.8.2.4.1 ȑȦȢ 6.8.2.4.4 įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ʌȡĮȖȝĮĲȠȖȞȫȝȠȞĮ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İțįȓįȠȞĲĮȚ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȣ șĮ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȣĲȫȞ ĮțȩȝȘ țĮȚ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȡȞȘĲȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ. ǹȣĲȐ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ
țĮĲȐȜȠȖȠ ȠȣıȚȫȞ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ ıİ ĮȣĲȒȞ ĲȘ įİȟĮȝİȞȒ Ȓ ıĲȠȞ țȦįȚțȩ
įİȟĮȝİȞȒȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮȜĳĮȡȚșȝȚțȠȪȢ țȫįȚțİȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ 6.8.2.3.
ǲȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮıĮȡĲȐĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ įİȟĮȝİȞȒȢ ȖȚĮ
țȐșİ įİȟĮȝİȞȒ, ȩȤȘȝĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ıȣıĲȠȚȤȓĮȢ įȠȤİȓȦȞ Ȓ MEGC ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜİĲĮȚ ıİ įȠțȚȝȒ
(ȕȜȑʌİ 4.3.2.1.7).

6.8.2.5

ȈȒȝĮȞıȘ

6.8.2.5.1

ȀȐșİ įİȟĮȝİȞȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȑȞȘ ȝİ ʌȚȞĮțȓįĮ Įʌȩ ȝȑĲĮȜȜȠ ĮȞșİțĲȚțȩ ıĲȘȞ
ȠȟİȓįȦıȘ ȝȩȞȚȝĮ ʌȡȠıįİįİȝȑȞȠ ıĲȘ įİȟĮȝİȞȒ ıİ ȝȑȡȠȢ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝȠ ȖȚĮ
İʌȚșİȫȡȘıȘ. ȉĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, șĮ ıȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ȝİ
ıĳȡȐȖȚıȘ Ȓ ȐȜȜȘ ʌĮȡȩȝȠȚĮ ȝȑșȠįȠ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤĮȡȐııȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲĮ
ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ İȐȞ ĲĮ ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ İȓȞĮȚ İȞȚıȤȣȝȑȞĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘ
ȝİȚȫȞİĲĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ 15:

15

-

ĮȡȚșȝȩȢ ȑȖțȡȚıȘȢ,

-

ȠȞȠȝĮıȓĮ Ȓ ıȒȝĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ,

-

ĮȪȟȦȞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ,

-

ȑĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ,

-

ʌȓİıȘ įȠțȚȝȒȢ (ȝĮȞȠȝİĲȡȚțȒ ʌȓİıȘ),

-

İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȓİıȘ ıȤİįȚĮıȝȠȪ (ȕȜȑʌİ 6.8.2.1.7),

-

ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ - ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌİȡȚȕȜȘȝȐĲȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ
įȚĮȝİȡȚıȝȐĲȦȞ, Ș ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ țȐșİ įȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ -, ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĲȠ
ıȪȝȕȠȜȠ "S" ȩĲĮȞ ĲĮ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲĮ Ȓ ĲĮ įȚĮȝİȡȓıȝĮĲĮ ȐȞȦ ĲȦȞ 7 500 ȜȓĲȡȦȞ ȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ
ȝİ ĮȞĲȚʌĮĳȜĮıĲȚțȐ ıİ ĲȝȒȝĮĲĮ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȩȤȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 7 500 ȜȓĲȡȦȞ.

-

șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıȤİįȚĮıȝȠȪ (ȝȩȞȠ ĮȞ İȓȞĮȚ ȐȞȦ ĲȦȞ +50 ºC Ȓ țȐĲȦ ĲȦȞ -20 ºC),

ȃĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ȠȚ ȝȠȞȐįİȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ ȝİĲȐ ĲȚȢ ĮȡȚșȝȘĲȚțȑȢ ĲȚȝȑȢ
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-

ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ʌȚȠ ʌȡȩıĳĮĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ : “ȝȒȞĮȢ, ȑĲȠȢ” ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞĮ Įʌȩ
ȑȞĮ “P” ȩĲĮȞ Ș İʌȚșİȫȡȘıȘ İȓȞĮȚ Ș ĮȡȤȚțȒ İʌȚșİȫȡȘıȘ Ȓ Ș ʌİȡȚȠįȚțȒ İʌȚșİȫȡȘıȘ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ 6.8.2.4.1 țĮȚ 6.8.2.4.2, Ȓ “ȝȒȞĮȢ, ȑĲȠȢ” ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞĮ Įʌȩ ȑȞĮ “L”
ȩĲĮȞ ĮȣĲȒ Ș įȠțȚȝȒ İȓȞĮȚ ȝȓĮ İȞįȚȐȝİıȘ İʌȚșİȫȡȘıȘ Ȓ įȠțȚȝȒ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȘȞ 6.8.2.4.3,

-

ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ʌȡĮȖȝĮĲȠȖȞȫȝȠȞĮ ʌȠȣ įȚİȞȒȡȖȘıİ ĲȚȢ įȠțȚȝȑȢ,

-

ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȩʌȠȣ
İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ, ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ,
ʌȓİıȘ įȠțȚȝȒȢ ıĲȠ ȩȜȠ ʌİȡȓȕȜȘȝĮ țĮȚ
ʌȓİıȘ įȠțȚȝȒȢ ĮȞȐ įȚĮȝȑȡȚıȝĮ ıİ MPa
Ȓ bar (ȝĮȞȠȝİĲȡȚțȒ ʌȓİıȘ) ȩʌȠȣ Ș ʌȓİıȘ
ĮȞȐ įȚĮȝȑȡȚıȝĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ
ĲȘȞ ʌȓİıȘ ıĲȠ ʌİȡȓȕȜȘȝĮ.

-

ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ ȝȑȖȚıĲȘ ʌȓİıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ıİ įİȟĮȝİȞȑȢ ʌȠȣ
ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ Ȓ İțțİȞȫȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.
6.8.2.5.2

ȉĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıİ ȉĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıİ
ȕȣĲȚȠĳȩȡȠ-ȩȤȘȝĮ (İȓĲİ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȘ įİȟĮȝİ- İȝʌȠȡİȣȝĮĲȠțȚȕȫĲȚȠ - įİȟĮȝİȞȒ (İȓĲİ ıĲȘȞ
ȞȒ, İȓĲİ ıİ ʌȚȞĮțȓįȚȠ)15:
ȓįȚĮ ĲȘ įİȟĮȝİȞȒ, İȓĲİ ıİ ʌȚȞĮțȓįȚȠ)15:
- İʌȦȞȣȝȓĮ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ Ȓ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ,

- İʌȦȞȣȝȓİȢ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ țĮȚ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ,

- ĮʌȩȕĮȡȠ ĲȠȣ ȕȣĲȚȠĳȩȡȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, țĮȚ

- ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ,

-

ȝȑȖȚıĲȘ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ
ȕȣĲȚȠĳȩȡȠȣ

ȝȐȗĮ

ĲȠȣ - ĮʌȩȕĮȡȠ,
- ȝȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ ȝİȚțĲȒ ȝȐȗĮ,

ȉĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıİ
ĮʌȠıʌȫȝİȞȘ įİȟĮȝİȞȒ (İȓĲİ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĲȘ - ȖȚĮ ĲȚȢ ȠȣıȓİȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ 4.3.4.1.3, Ș
țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȠȞȠȝĮıȓĮ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ
įİȟĮȝİȞȒ, İȓĲİ ıİ ʌȚȞĮțȓįȚȠ)15:
ȠȣıȓĮȢ(-ȫȞ) ĮʌȠįİțĲȒȢ(-ȫȞ) ʌȡȠȢ ȝİĲĮĳȠȡȐ
- İʌȦȞȣȝȓĮ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ Ȓ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȒ,
-

«ĮʌȠıʌȫȝİȞȘ įİȟĮȝİȞȒ»,

-

ĮʌȩȕĮȡȠ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ,

-

ȝȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ ȝİȚțĲȒ ȝȐȗĮ ĲȘȢ
įİȟĮȝİȞȒȢ,

- țȦįȚțȩȢ įİȟĮȝİȞȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ

4.3.4.1.1

- ȖȚĮ ȠȣıȓİȢ ȐȜȜİȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
4.3.4.1.3, ĲȠȣȢ ĮȜĳĮȡȚșȝȘĲȚțȠȪȢ țȦįȚțȠȪȢ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ TC țĮȚ TE ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (13) ĲȠȣ
ȆȓȞĮțĮ ǹ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 3.2 ȖȚĮ ĲȚȢ ȠȣıȓİȢ
- ȖȚĮ ĲȚȢ ȠȣıȓİȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ 4.3.4.1.3, Ș
ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȝİĲĮĳİȡșȠȪȞ ıĲȘ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȠȞȠȝĮıȓĮ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ
įİȟĮȝİȞȒ.
ȠȣıȓĮȢ(-ȫȞ) ĮʌȠįİțĲȒȢ(-ȫȞ) ʌȡȠȢ ȝİĲĮĳȠȡȐ
- țȦįȚțȩȢ įİȟĮȝİȞȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
4.3.4.1.1 țĮȚ
-

15

ȖȚĮ ȠȣıȓİȢ ȐȜȜİȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȘȞ 4.3.4.1.3, ĲȠȣȢ ĮȜĳĮȡȚșȝȘĲȚțȠȪȢ

ȃĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ȠȚ ȝȠȞȐįİȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ ȝİĲȐ ĲȚȢ ĮȡȚșȝȘĲȚțȑȢ ĲȚȝȑȢ
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țȦįȚțȠȪȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ TC
țĮȚ TE ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (13)
ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ ǹ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 3.2 ȖȚĮ ĲȚȢ
ȠȣıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȝİĲĮĳİȡșȠȪȞ ıĲȘ
įİȟĮȝİȞȒ.
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ įİȟĮȝİȞȑȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıȝȑȞİȢ, țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞİȢ țĮȚ įȠțȚȝĮıȝȑȞİȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.

6.8.2.6

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǱĲȠȝĮ Ȓ ĳȠȡİȓȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȦȢ ȑȤȠȞĲİȢ İȣșȪȞİȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ADR șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ADR.
ȈȤİįȚĮıȝȩȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ

6.8.2.6.1

ȉĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ șĮ İțįȓįȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ 1.8.7 Ȓ 6.8.2.3. ȉĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ țĮĲȦĲȑȡȦ ȆȓȞĮțĮ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ İȖțȡȓıİȦȞ ĲȪʌȠȣ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (4) ȖȚĮ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 6.8 ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıĲȒȜȘ (3). ȉĮ ʌȡȩĲȣʌĮ șĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ 1.1.5. Ǿ ıĲȒȜȘ (5)
ʌĮȡȑȤİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȘțĲȚțȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȞȐțȜȘıȘȢ ĲȦȞ İȖțȡȓıİȦȞ ĲȪʌȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
1.8.7.2.4 Ȓ 6.8.2.3.3. ǹȞ įİȞ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ țȐʌȠȚĮ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ Ș ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ
ıİ ȚıȤȪ ȑȦȢ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ.
ǹʌȩ ĲȘȞ 1Ș ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2009, Ș ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ ȑȤİȚ țĮĲĮıĲİȓ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ. ȈȤİĲȚțȑȢ İȟĮȚȡȑıİȚȢ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ 6.8.2.7 țĮȚ 6.8.3.7.
ǹȞ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ ʌȡȩĲȣʌĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĮȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ
ȚįȓȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ, ȝȩȞȠ ȑȞĮ İȟ ĮȣĲȫȞ șĮ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ, ĮȜȜȐ ıĲȘ ʌȜȘȡȩĲȘĲȐ ĲȠȣ, İțĲȩȢ İȐȞ
ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȠȞ țĮĲȦĲȑȡȦ ȆȓȞĮțĮ.
ȉȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țȐșİ ʌȡȠĲȪʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȡȒĲȡĮ ʌİįȓȠȣ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ,
İțĲȩȢ ĮȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ.

ǹȞĮĳȠȡȐ

ȉȓĲȜȠȢ İȖȖȡȐĳȠȣ

ǼĳĮȡȝȩıȚȝĮ ĲȝȒȝĮĲĮ &
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȚ

ǼĳĮȡȝȩıȚȝĮ
ȖȚĮ ȞȑİȢ
İȖțȡȓıİȚȢ ĲȪʌȠȣ
Ȓ ĮȞĮȞİȫıİȚȢ

(1)

(2)

(3)

(4)

īȚĮ ĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įİȟĮȝİȞȫȞ
ǻİȟĮȝİȞȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ
İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ –
EN 14025:2003 +
ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įİȟĮȝİȞȑȢ ʌȓİıȘȢ
AC:2005
– ȈȤİįȚĮıȝȩȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ

EN 14025:2008

EN 14025: 2013

EN 14025:2013 +
A1:2016 (İțĲȩȢ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ B)
EN 13094:2004

6.8.2.1

ǻİȟĮȝİȞȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ
İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ –
ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įİȟĮȝİȞȑȢ ʌȓİıȘȢ
– ȈȤİįȚĮıȝȩȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ

6.8.2.1 țĮȚ 6.8.3.1

ǻİȟĮȝİȞȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ
İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ —
ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įİȟĮȝİȞȑȢ ʌȓİıȘȢ
— ȈȤİįȚĮıȝȩȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ

6.8.2.1 țĮȚ 6.8.3.1

ǻİȟĮȝİȞȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ
İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ –
ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įİȟĮȝİȞȑȢ ʌȓİıȘȢ –
ȈȤİįȚĮıȝȩȢ țĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ
ǻİȟĮȝİȞȑȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ
İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ –

6.8.2.1 țĮȚ 6.8.3.1

6.8.2.1

ȂİĲĮȟȪ
1 ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ
2005
țĮȚ
30 ǿȠȣȞȓȠȣ 2009
ȂİĲĮȟȪ 1
ǿȠȣȜȓȠȣ 2009
țĮȚ 31
ǻİțİȝȕȡȓȠȣ
2016
ȂİĲĮȟȪ 1
ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ
2015 țĮȚ 31
ǻİțİȝȕȡȓȠȣ
2018
ȂȑȤȡȚ
ȞİȦĲȑȡĮȢ
ȂİĲĮȟȪ 1
ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ

ȀĮĲĮȜȘțĲȚțȒ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ĮȞȐțȜȘıȘȢ
ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ
İȖțȡȓıİȦȞ ĲȪʌȠȣ
(5)
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