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Φαρμακείο, πυροσβεστήρα αυτοκινήτου, τρίγωνο  

Για οχήματα με εγκατεστημένο σύστημα υγραεριοκίνησης (LPG) ή φυσικού αερίου (CNG),
δηλωμένα στην άδεια κυκλοφορίας, χρειάζεται επιπλέον:
•   Υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση καλής λειτουργίας του συστήματος LPG  ή CNG

Για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο και τη δήλωση του LPG ή CNG στο όχημα πρέπει
να προσκομιστούν επιπλέον:
•   Υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση καλής τοποθέτησης του συστήματος LPG ή CNG

•   Τα πρωτότυπα παραστατικά (απόδειξη - τιμολόγιο) της εγκατάστασης (ανταλλακτικά και εργασία)

•   Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης
    5015968/2915/22−4−2009 (ΦΕΚ Β΄ 798) βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής της συσκευής υγραερίου
    (δήλωση συμμόρφωσης) για το σύστημα LPG ή CNG

Για τα εκπαιδευτικά οχήματα απαιτούνται επιπλέον:
•   Άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης
    και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)

•   Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και καλή λειτουργία των ποδόπληκτρων
    (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)

Για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) απαιτούνται επιπλέον:
•   Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών
    Ταξί και Αγοραίων)
•   Πιστοποιητικό CB συγκεκριμένα για τα "ραδιοταξί"

Για τα ανάριθμα οχήματα (εισαγωγής) απαιτούνται επιπλέον:
•  Πιστοποιητικό ταξινόμησης (για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από το εξωτερικό)
•  Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής του ή επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας
   από την χώρα από την οποία έχει εισαχθεί το όχημα
•  Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (εφόσον πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)
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