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ΚΟΙΝ.:

Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής

ΘΕΜΑ: Επιµόρφωση ελεγκτών ΚΤΕΟ για τεχνικούς ελέγχους οχηµάτων LPG και CNG

Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
α) Με την αριθµ. 7737/939/2013 κ.υ.α. (302Β’) ρυθµίστηκαν τα θέµατα σχετικά µε
την επιµόρφωση και την πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των δηµόσιων και
ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Στο Παράρτηµα Ι «Εκπαιδευτική ύλη ειδικής επιµόρφωσης ελεγκτικού
προσωπικού για ελαφρά οχήµατα» του άρθρου 6 της αναφερόµενης απόφασης,
συµπεριλαµβάνεται ύλη σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων που χρησιµοποιούν ως
καύσιµο υγραέριο (LPG) και πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG).
Επίσης, στην εκδοθείσα από το Υπουργείο µας ύλη των ετήσιων συµπληρωµατικών
επιµορφώσεων του ελεγκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ που πραγµατοποίηθηκαν τα επόµενα
έτη από την έκδοση της προαναφερόµενης κ.υ.α., συµπεριλήφθηκε το σύνολο των
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που εκδόθηκαν τα αντίστοιχα έτη µε αντικείµενο τον
καθορισµό των προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισµού και τη διαδικασία µε την οποία είναι
δυνατή η χρήση υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση
αυτοκινήτων οχηµάτων.
β) Το Υπουργείο µας και συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου είναι
αποδέκτης εγγράφων από αρκετά ΚΤΕΟ µε τα οποία γνωστοποιείται η πραγµατοποίηση
συµπληρωµατικής επιµόρφωσης ελεγκτών για τη διενέργεια ειδικών τεχνικών ελέγχων
διασκευασµένων οχηµάτων που χρησιµοποιούν υγραέριο (LPG) και πεπιεσµένο φυσικό αέριο
(CNG), διάρκειας 6 και 12 ωρών αντίστοιχα, βάσει των αριθµ. 38080/4804/30-7-2010 και
42276/5426/2-9-2010 εγγράφων της πρώην ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας και
Περιβάλλοντος του Υπουργείου µας.
∆εδοµένου ότι, όπως προκύπτει από τα προαναφερόµενα, η απαιτούµενη
εκπαιδευτική ύλη για τη διενέργεια των ειδικών τεχνικών ελέγχων οχηµάτων που
χρησιµοποιούν υγραέριο (LPG) και πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG) έχει πλέον
συµπεριληφθεί στην ύλη του αρχικού σεµιναρίου και των συµπληρωµατικών επιµορφώσεων
των ελεγκτών ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουµε ότι τα διαλαµβανόµενα στα αριθµ. 38080/4804/30-7-
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2010 και 42276/5426/2-9-2010 έγγραφα του Υπουργείου µας, αναφορικά µε την υποχρέωση
παρακολούθησης επιπλέον επιµορφωτικού σεµιναρίου για τον έλεγχο των οχηµάτων LPG και
CNG, δεν έχουν πλέον εφαρµογή.
γ) Η ∆ιεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου µας, στην οποία
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενηµέρωση των εγκεκριµένων φορέων
επιµόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΚΤΕΟ.
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