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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον καθ’οδόν έλεγχο οχημάτων που διενεργούν διεθνείς 
μεταφορές ευπαθών τροφίμων   
ΣΧΕΤ: α. κ.υ.α. Γ8/28127/3468 «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών 

τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι΄ αυτές τις μεταφορές (ATP) 
όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 και των τροποποιήσεών της που 
τέθηκαν σε ισχύ από την 19η Δεκεμβρίου 2016 καθώς και κωδικοποίηση των κυα 50786/3319 
(ΦΕΚ 2418/Β/2014) και  Γ8/443/60/2014 (ΦΕΚ 70/Β’/2015)» (ΦΕΚ 3047/Β/2017) (Συμφωνία 
ΑΤΡ) 

             β. κ.υ.α. οικ.Γ6/357/31/2016  Διοικητική κύρωση για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τον 
ειδικό εξοπλισμό με τον οποίο μεταφέρονται διεθνώς ευπαθή τρόφιμα. (ΦΕΚ 25/B/2017, ΑΔΑ: 
Ω47Η465ΧΘΞ-Υ0Ν)            

             γ. Εγκύκλιος Γ6/ 4507 / 628/23.1.2017 «Δημοσίευση κ.υ.α. για τον καθ’ οδόν έλεγχο 
οχημάτων που διενεργούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων» (ΑΔΑ: ΨΨΘΠ465ΧΘΞ-
ΧΝ2) 

             δ. υπ’αριθμ. ΔΤΔ Β 1187267 ΕΞ 2017/11.12.2017 έγγραφο/ερώτημα της Δ/νσης Τελωνειακών 
Διαδικασιών της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθ’οδόν έλεγχος οχημάτων που διενεργούν διεθνείς 
μεταφορές ευπαθών τροφίμων –δημοσίευση κ.υ.α. Γ6/357/31/2016» 

 
 
 

 
Σε συνέχεια των (β) και (γ) σχετικών και μετά από ερωτήματα σχετικά με τον καθ’οδόν έλεγχο 
οχημάτων που διενεργούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 
 
1. Αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ  

Σύμφωνα με την παρ.3 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ΑΤΡ (α σχετική), το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΑΤΡ χορηγείται από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία 
ταξινομείται το όχημα/εξοπλισμός. Υπάρχουν χώρες οι οποίες, είτε γιατί δεν λειτουργεί σταθμός 
ελέγχου ΑΤΡ σε αυτές είτε για άλλους λόγους, επιτρέπουν, για οχήματα ταξινομημένα σε αυτές, την 
έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης ΑΤΡ από αρμόδιες αρχές άλλων χωρών. Καθώς δεν διατίθενται 
πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει την αποδοχή πιστοποιητικών συμμόρφωσης 
ΑΤΡ σε κάθε μία από τις 50 Συμβαλλόμενες χώρες, πέραν των οριζομένων στην εν λόγω Συμφωνία, θα 
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πρέπει να γίνονται δεκτά κατά τον έλεγχο, πιστοποιητικά ΑΤΡ τα οποία έχουν εκδοθεί από αρμόδιες 
αρχές του πίνακα ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών     
(http://www.unece.org/trans/main/wp11/teststationsnew.html), ανεξαρτήτως της χώρας ταξινόμησης 
του οχήματος.  

Σε ό,τι αφορά στα οχήματα με ελληνικές πινακίδες, γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά ΑΤΡ μόνο 
εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ στη χώρα μας, οι οποίες είναι: 

α. Η Μονάδα ελέγχων ΑΤΡ, Εργαστηρίου Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου για όλες τις περιπτώσεις πιστοποιητικών, εξαετίας και τριετίας. 

β. Το Εργαστήριο Γεν. Χημικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, για 
πιστοποιητικά τριετίας. 

2. Εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς ευπαθών τροφίμων 

Σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Συμφωνίας ΑΤΡ, στον ειδικό εξοπλισμό που υπόκειται στις 
απαιτήσεις της Συμφωνίας ΑΤΡ, περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια. Εξαιρούνται από τις 
διατάξεις της Συμφωνίας ΑΤΡ οι μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια ταξινομημένα ως θερμικά 
ναυτιλιακά διά ξηράς χωρίς μεταφόρτωση των εμπορευμάτων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτές 
οι μεταφορές προηγούνται ή ακολουθούν θαλάσσιο διάπλου μεγαλύτερο των 150 χιλιομέτρων (άρθρο 
5 σε συνδυασμό με άρθρο 3 της Συμφωνίας ΑΤΡ).  
 

3. Διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης μέσω της Ελλάδας, οχημάτων μεταφοράς ευπαθών 
τροφίμων  
 
Οι διατάξεις της (β) σχετικής έχουν εφαρμογή και σε περιπτώσεις διελεύσεων υπό καθεστώς 
διαμετακόμισης οχημάτων που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα μέσω της χώρας μας.  
 

4. Αποστολή ετήσιων στοιχείων ελέγχων 

Οι αρχές ελέγχου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της (β) σχετικής, πρέπει να αποστέλλουν στην αρμόδια 
Δ/νση του Υπουργείου Υποδομών  και  Μεταφορών, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, αναφορά 
στην οποία καταγράφουν τον αριθμό των ελέγχων που διενεργήθηκαν και τον αριθμό των παραβάσεων 
που καταλογίστηκαν για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Οι αναφορές των αρχών ελέγχου με τα 
στοιχεία του έτους 2017 θα πρέπει να αποσταλούν έως 28.2.2018. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 της Συμφωνίας ΑΤΡ, εάν κάποιο Συμβαλλόμενο 
Μέρος στην Συμφωνία, διαπιστώσει παράβαση που έγινε από πρόσωπο το οποίο διαμένει στην 
επικράτεια άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ή επιβάλει ποινή σε αυτό το πρόσωπο, η αρμόδια αρχή του 
πρώτου Συμβαλλόμενου Μέρους οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου 
Μέρους για την διαπιστωθείσα παράβαση και για την επιβληθείσα ποινή.  

Προκειμένου να ανταποκριθεί η Υπηρεσία μας στην υποχρέωση αυτή, για ενημέρωση των αρμόδιων 
αρχών άλλων χωρών, παρακαλούνται οι αρχές ελέγχου να περιλαμβάνουν στις ετήσιες αναφορές τους, 
στοιχεία προσώπων (ονοματεπώνυμα κλπ.) κατοίκων άλλων Συμβαλλομένων χωρών, στα οποία 
επεβλήθησαν κυρώσεις στο πλαίσιο της (β) σχετικής. 

Επισημαίνεται ότι, με την έκδοση του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών» (ΦΕΚ Α’ 151), το Τμήμα Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και 
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Ευπαθών Τροφίμων υπάγεται πλέον στη Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών της Γεν. Δ/νσης 
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  Ως εκ τούτου, οι ετήσιες αναφορές, θα 
πρέπει να αποστέλλονται στη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση: dem@yme.gov.gr . 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Α.ΒΟΥΡΔΑΣ 

 

 

                                                                                                                   Ακριβές Αντίγραφο 

                                                                                                                    Χ.Σταθουλοπούλου 

 

 

   

Πίνακας διανομής: 
 
1. Όλες οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας (μέσω email) 
Για την ενημέρωση των Μεικτών Κλιμακίων Ελέγχου 
 
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Καρ.Σερβίας 10, 10184, Αθήνα  
(d19-b@2001.syzefxis.gov.gr) 
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας 
 
3. Υπουργείο Εσωτερικών 
Αρχηγείο ελληνικής αστυνομίας, Κλάδος Τάξης 
-Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης,  
(trafficpolice.div@hellenicpolice.gr,) 
Για την ενημέρωση των Αστυνομικών Αρχών της Χώρας 
 
4. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (contact@yna.gov.gr) 
-Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (kouvaris@hcg.gr) 
Για την ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών της Χώρας 
 
5. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  
(seeyme@yme.gov.gr) 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γρ. Υπουργού 
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα 
3. Γεν. Δ/ντρια Μεταφορών 
4. Δ.Ο.Ε.Μ., Τμήμα Γ΄ 
(μέσω email) 
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