
ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΜΕΡΟΣ Α (30%) 

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μεταφοράς εκρηκτικών επί MEMUs; (ΜΟΝ. 
12) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.5.2.3 μεταφορά εκρηκτικών επί MEMUs επιτρέπεται μόνο 

κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις. 

(α) Η αρμόδια αρχή θα επιτρέψει τη μεταφορά εντός της περιοχής της. 

(β) Ο τύπος και η ποσότητα των συσκευασμένων εκρηκτικών που μεταφέρονται θα 

περιοριστεί σε αυτή που είναι απαραίτητη για την ποσότητα του υλικού που θα 

κατασκευαστεί επί του MEMU, και σε κάθε περίπτωση δε θα ξεπερνά: 

 200 kg εκρηκτικών ομάδας συμβατότητας D, και  

 Ένα σύνολο εκ 400 μονάδων πυροκροτητών ή διατάξεων πυροκροτητών, ή μείγμα 

αμφοτέρων 

Εκτός εάν εγκριθούν από αρμόδια αρχή.    

(γ) Συσκευασμένα εκρηκτικά θα μεταφέρονται μόνο σε διαμερίσματα που ικανοποιούν τια 

απαιτήσεις του 6.12.5. 

(δ) Δεν πρέπει να μεταφέρονται άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα στο ίδιο διαμέρισμα μαζί με 

τα συσκευασμένα εκρηκτικά. 

(ε) Τα συσκευασμένα εκρηκτικά θα φορτώνονται επί του MEMU μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί 

η φόρτωση άλλων επικίνδυνων εμπορευμάτων και ακριβώς πριν από τη μεταφορά 

(στ) Όταν επιτρέπεται η μεικτή φόρτωση μεταξύ εκρηκτικών και ουσιών της Κλάσης 5.1 (UN 

1942 και UN 3375) το συνολικό φορτίο θεωρείται ως εκρηκτικά εκτίναξης κάτω από την 

Κλάση 1 για τους σκοπούς του διαχωρισμού, στοίβαξης και μέγιστου επιτρεπόμενου 

φορτίου. 

2. Επιτρέπεται η λειτουργία του κινητήρα οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης; (ΜΟΝ. 12) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3.6 εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο κινητήρας πρέπει να  

χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αντλιών ή άλλων συσκευών για τη φόρτωση ή εκφόρτωση 

του οχήματος και οι νόμοι της χώρας στην οποία λειτουργεί το όχημα επιτρέπουν τέτοια 

χρήση, ο κινητήρας πρέπει να είναι σβηστός κατά τη διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης. 

3. Όχημα που μεταφέρει επικίνδυνες ύλες κάνοντας χρήση της παραγράφου 
1.1.3 μπορεί να διέλθει από σήραγγα κατηγορίας D; (ΜΟΝ. 12) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8.6.3.3, επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται σύμφωνα 

με το 1.1.3 δεν υπόκεινται σε περιορισμούς και δε θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό του κωδικού σηράγγων που πρέπει να εκχωρηθεί στο πλήρες φορτίο της 

μεταφορικής μονάδας, εκτός εάν η μονάδα μεταφοράς απαιτείται να σημανθεί σύμφωνα με 



την 3.4.13 υπό τον όρο της 3.4.14. Συνεπώς, μπορεί να διέλθει στην περίπτωση που δεν 

απαιτεί την προαναφερθείσα σήμανση.   

4. Ποιες είναι οι διαφορές στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
μεταξύ ενός οχήματος τύπου FL και ενός AT; (ΜΟΝ. 12) 

Οι διαφορές των δυο τύπων οχημάτων αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου 9.2.1 

όπου συνοψίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων που απαιτούν έγκριση ADR.  

5. Να σημανθεί (με σκαρίφημα) μεταφορική μονάδα αποτελούμενη από 
βυτιοφόρο ρυμουλκό 6 διαμερισμάτων που μεταφέρει τις ύλες με UN 
1202 & 1203 και ρυμουλκούμενο μονοδιαμερισματικό βυτιοφόρο που 
μεταφέρει πετρέλαιο θέρμανσης. (ΜΟΝ. 12) 

Η σήμανση γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5.3.1.4 (Πινακίδες ρόμβου) και 5.3.2.1.1 & 

5.3.2.1.3 (Πορτοκαλί πινακίδες) 


