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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισµό Εξεταστικού Φορέα
Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
(ADR/RID)
Σχετ. : Η αριθµ. οικ. 52280/4720/2011 (ΦΕΚ 2640/Β’) κ.υ.α.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συµφωνιών ADR <<Οδική Μεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων>> και RID <<Σιδηροδροµική Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων>> καθώς
και των Κοινοτικών Οδηγιών 96/35/ΕΚ και 2000/18/ΕΚ που αφορούν την <<Επαγγελµατική
Κατάρτιση Συµβούλων Ασφαλείας για την οδική, σιδηροδροµική και πλωτή µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων>>, προς τις οποίες προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία,
υποχρεώνεται <<κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαµβάνουν τη µεταφορά
ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων, να
διορίζουν έναν ή περισσότερους Συµβούλους ασφαλείας για τη µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων, υπευθύνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες,
όσον αφορά σε άτοµα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον>> .
Το κύριο έργο του συµβούλου θα είναι η διευκόλυνση της διεξαγωγής αυτών των
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και µε το ασφαλέστερο δυνατό τρόπο,
µε όλα τα κατάλληλα µέσα και δράσεις και εντός των ορίων των σχετικών δραστηριοτήτων
της επιχείρησης. Επιπλέον ο Σύµβουλος όσο αφορά τις δραστηριότητες της επιχείρησης
ασχολείται µε την παρακολούθηση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις που ορίζουν τη µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων, την παροχή συµβούλων του εγχειρήµατός του για τη µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων, και τέλος προετοιµάζει ετήσια αναφορά προς τη διοίκηση της
επιχείρησης του ή της τοπικής δηµόσιας αρχής, ότι είναι κατάλληλο, σχετικά µε τις
δραστηριότητες της επιχείρησης στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. Τέτοιες ετήσιες
αναφορές τηρούνται για πέντε έτη και είναι διαθέσιµες στις εθνικές αρχές εφόσον ζητηθούν.
Ειδικότερα ως Σύµβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων νοείται
κάθε πρόσωπο, που διορίζεται από τον προϊστάµενο της επιχείρησης, εφόσον είναι κάτοχος
πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισοτίµου πτυχίου αναγνωρισµένης σχολής της αλλοδαπής,
είναι κάτοχος κοινοτικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήµατος Β κατηγορίας, είναι κάτοχος
ισχύουσας άδειας παραµονής ή άδειας εργασίας, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς, και έχει
παρακολουθήσει τον αναγκαίο κύκλο µαθηµάτων ειδικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο υποτµήµα 1.8.3.11 της ADR/RID και τέλος να έχει επιτύχει στις γραπτές
εξετάσεις.
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Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σε συνεργασία µε το ΕΜΠ, το
ΑΠΘ, το Πανεπιστήµιο Πατρών και την Ε.Ε.Α.Ε. διοργανώνει σεµινάρια επιµόρφωσηςεκπαίδευσης Συµβούλων ασφαλείας. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, ο υποψήφιος
Σύµβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων, αφού παρακολουθήσει κύκλο
µαθηµάτων ειδικής κατάρτισης, από τις Πολυτεχνικές Σχολές που κατέχουν την τεχνογνωσία
να παρέχουν την ανωτέρω κατάρτιση και έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις. Ο στόχος της εξέτασης είναι να
εξακριβωθεί εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων προκειµένου να
ασκούν τα καθήκοντα του Συµβούλου ασφαλείας όπως περιγράφονται και παραπάνω
Σύµφωνα µε την τελευταία δηµοσιευθείσα κ.υ.α. του θέµατος, η εξέταση θα οργανώνεται
από την αρµόδια αρχή ή από ένα εξεταστικό Φορέα, διορισµένο από την αρµόδια αρχή.
Ο Φορέας που πραγµατοποιεί τις εξετάσεις δεν µπορεί να παρέχει εκπαίδευση. Ο εξεταστικός
φορέας ορίζεται εγγράφως από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και είναι
Πολυτεχνική Σχολή ΑΕΙ της χώρας. Αυτή η έγκριση θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:
α) Στην ικανότητα του εξεταστικού φορέα, β) στις προδιαγραφές της µορφής των εξετάσεων
που προτείνει ο εξεταστικός φορέας, γ) στην ανεξαρτησία του φορέα από όλα τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα που εργοδοτούν συµβούλους ασφαλούς µεταφοράς και δ) στα µέτρα που
λαµβάνονται για την αµεροληψία των εξετάσεων..
Με το παρόν, καλούµε όσους επιθυµούν να συµµετέχουν στην αξιολόγηση για τον
ορισµό ενός Εξεταστικού Φορέα να υποβάλουν σχετική αίτηση µε δικαιολογητικά που να
καλύπτουν τα προηγούµενα κριτήρια.
Η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 9/12/2011
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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