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YΠOYΡΓΙKH AΠoΦAΣΗ

ΘΕMA: 0ριoμ69 Φoρ6α εξ6ταoη9 Συμβo6λων Aoφαλoδg μεταφοριig επικiνδυνων
εμπoρευμιiτων oδικ(b g η/και oιδη ρoδρoμικιb g.

o YΠoYPΓoΣ
YΠoΔoMΩN' METAΦOPΩN KAΙ ΔΙKTYΩN

'Ε1ονταq υπ6ψη:

1. Tιg διατιiξειq:

α. τoυ ιiρθρoυ 5, παρ. 1 l τoυ ν. 280112000 (Α' 46) <Pυθμioειg θεμ6τωv αρμoδι6τητα9 τoυ Yπoυργεiου
Mεταφoριbν και Eπικoινωvιιilν και dλλεq διατdξειg>

β. τωv παραγρdφωv 1,2 και 3 τoυ dρθρoυ 1 τoυ ν. 1338/1983 <Εφαρμoγη τoυ Κoινoπκoιi Δικαioυ> (A'
34), oπωc, τρoπoπoηθηκε με την παρ. l του dρθρoυ 6 τoυ ν. 144011984 (Α' 70). τηζ παρ. 1ζ τoυ dρΘρoυ 2

του ν. 1338/1983 6πωq ουμπληρrilθηκε με το ιiρθρo 2 τoυ ν. 1880/1990 (Α' 39) και του dρΘρoυ 3 τoυ ν.

l338/1983, 6πω9 αυτ6 αvτικαταοτdθηκε απ6 το ιiρΘρo 65 τoυ ν.1892190 (Α' 10l)

γ. τoυ δεriτερoυ dρΘρoυ τoυ ν.2077l1992 (Α' 136) <Kιiρωση ηζ ΣυνΘηκηq για ην Ευρωπα'iκη'Evωοη
και των o1επκιbν πρωτoκ6λλωv και δηλιi:oεων πoυ περιλαμβdνοvται σην Tελιη πρdξη)

δ. τoυ dρθρoυ 90 τoυ <Κιilδικα NομoΘεoiαg για ηv Kυβ6ρηo'η και τα Κυβερητικα'oργανα>' 6πωq
κωδικοποιηΘηκε με τo π.δ. 6312005 (Α' 98)

ε. τoυ dρθρoυ 2 τoυ ν.389712010 (ΦEΚ 2Ο8lΑ') <Σrioταoη Eθνικoιi Συμβουλiου oδικηq Αοφdλειαq και
Γεvικηq ΔιειiΘυνoηq oδικηq Αoφ0λειαg, επoπτεiα και βελτiωoη τoυ θεoμοιi τoυ τε1vικor5 ελ6γ1oυ ο1ημιiτωv

για ην πρoαγωγη ηg oδικηg Aοφιiλειαg και ην πρoοταoiα τoυ περιβdλλovτoq, κδρωoη Σιiμβαoηq μεταξ6
τoυ Eλληνικοri Δημoοfoυ και o.Α.Σ.Θ. και &λλεg διατιiξειq.

στ. τηg κoιηg υπουργικηq απ6φαoη9 με αριθμ. 350431252411.9.2010 (B'1385) <Πρooαρμoγη ηg
Eλληνιηq voμοΘεοiαg πρoζ τιζ διατdξειg τηq οδηγiαg 2008/68/EΚ του EυρωπαΤκo6 Κoιvoβoυλioυ και τoυ

Συμβoυλioυ τηe24n' Σεπτεμβρioυ 2008 o1ετικιi με τιg εoωτερικ6q μεταφoρ69 εrnκivδυνων εμπoρευμdτωv>

6πωq ιομ1ει και ιδiωg ην παρdγραφo 8 τoυ &ρθρoυ 9 και τo υποτμημα 1.8.3 τoυ Παραρηματoq Α αυηq
πoυ αφoριi τoν Σriμβουλo αoφαλofg μεταφoρdg

ζ. ηg κoΜζ υπουργικηq απ6φαοηq oικ. 522801472018-11-2011 (Β'2640) <Συμπληρωοη ηζ κ.υ.α'
350431252411-9-2010 (ΦΕΚ 1385lΒ') - Kαθoριoμ6g διαδικαοiαq πιοτoποiηoηq Συμβο6λωv Αοφαλofq
Mεταφoρdq Eπικiνδυνων Εμπoρευμdτων>
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ι. τηq κoιηq υπουργικηq απ6φαoηq με αριθμ. 5216'714683l3-|-2012 (B'37) <Πρooαρμογη τηq ελληνιηq
voμoΘεοiαq πρoζ τιζ διατdξειq ηg oδηγiαg 61l2010lΕΕ' ηg Eπιτρoπηc,τηg2αg Σεπτεμβρioυ 2010 για την
πρ6η πρooαρμογη σηv επισημovικη και τε1νικη πρ6oδo των παραρτημd,των ηg oδηγiαg 2008/68/EΚ τoυ
ΕυρωπαTκof Κoινοβoυλioυ και τoυ Συμβουλioυ, o1ετικd με τιq εoωτερικ69 μεταφoρ6q επικiνδυνων
εμπoρευμdτων>.

2' Την με αριΘμ. oικ. 54092134855/18-1 l-201 1 πρ6oκληoη εκδηλωoηg ενδιαφ6ρoντoζ για oρισμ6 Φoρθα
Συμβoιiλων Αοφαλoυq Mεταφoρdg Eπικiνδυνωv Eμπορευμιiτωv (ΑDR/RΙD).

3. Την απ6 7-12-20|1 αiηoη τoυ Eργαoτηρioυ Στoι1εiων Mη1ανιilν τηq Σ1oληq Mη1αvoλ6γων
Mη1ανικιilν τoυ Eθνικori Mετo6βιoυ Πoλυτε1νεiου με ην oποiα δηλcbvεται εκ μ6ρoυq τoυ τo εvδιαφ6ρoν
και η δυνατ6ητα για τoν oριoμ6 τoυ ωg Φoρ6α Eξ6ταoηg των υπo\μηφiωv Συμβoriλωv Αοφαλofg
Mεταφoρdq Επικiνδυvων Eμπορευμ&των oδικrilg η/και Σιδηροδρoμικιbq και υπoβληΘηκαv τα πρoβλεπ6μενα
δικαιολoγητικd.

4. To γεγov6g 6τι η αiηοη του Εργαοτηρtoυ Στοι1εiων Mη1ανιilν ηg Σ1οληg Mη1ανoλ6γωv Mη1αvικιbν
τoυ EΘνικoιi Mετo6βιoυ Πoλυτε1vεioυ εiναι η μovαδικη και πληρoi τιq απαιτηοειζ τoυ υπoτμηματοq l .8.3.10

ηq ADR/RΙD.

5. Το γεγoν69 6τι εiναι αvιiγκη να εξoυoιοδoτηθεi Φoρ6αq Eξ6ταoηq των υποΨηφiωv Συμβoriλων
Αoφαλοriq Mεταφoρdg Eπικiνδυνων Εμπoρευμdτων oδικιbq (/και Σιδηροδρομικιilg, πρoκειμ6vου να
εξεταoτοιiv υπoψηφιoι oriμβουλoι που θ1oυν εκπαιδευτεi ην τελευταfα διετiα καΘ6ooν κατd την διιiρκειιi

ηg δεv πραγματoπoιηθηκαv εξετdoειg ελλεiψει εξεταoτικηq διαδικαoiαg καΘωq και για τηv αvαν6ωoη των

πιστoπolητlκιilv πoυ 61ουν ληξει πριν την ι1κδoοη ηζ υπ' αριθμ. oτκ. 522801472012011 (B' 264υ n
πρ6κειται να ληξoυν μ61ρι ην πριilτη εξεταoτικη περioδo τoυ 2072.

6. Τo γεγov6g 6π απ6 τιg διατιiξειg τηg απ6φαoηq αυτηq δεν πρoκαλεiται δαπdνη oε βdρog τoυ Κραπκoti
Πρoδπoλογιoμoι1,

αποφαoiζoυμε:

Αρθρo M6νο

oριoμ6q Eξεταoπκοδ Φορ6α

1. oρiζoυμε τo Εργαoτηριο Στoι1εtωv Mη1ανrbν τηq Σ1οληq Mη1ανoλ6γων Mη1αvικrilν τoυ Εθνικου
Mετο6βιoυ Πoλυτε1νεiου ωg Φoρ6α Eξ6ταoηg των Συμβoιiλων Αoφαλοriq Mεταφοριig Επικiνδυνων
Εμπoρευμdτων oδικιilg η/και Σιδηρoδρoμικιbg' για 6λη ην 1ιilρα, oriμφωνα με τα oριζ6μεvα στo υποτμημα
l.8.3.10 τoυ Παραρτηματog Α ηg κ'υ.α. 350431252412Ο10 (B' 1385) και oην παρdγραφo 8 τoυ dρΘρου 9

<Tελικ€g διατιiξειq>, τo οπoio πρooτ6θηκε με το dρθρo 1 τηg κ.υ.α. oικ. 522801472012011 (B' 2640).

2. To εv λ6γω Eργαoτ'fipιo πρΕπει εvτ6g τoυ 6τoυq 2012, να πιοτοπoιηθεi για την εξεταoτικη
διαδικαoiα οriμφωνα με τo Πρ6τυπo EΛoT EΝ ΙSo 9001:2008.

3. Η χoρηγηση τωv Πιoτοπoιητικιilv των Συμβo6λων Αoφαλoriq Mεταφoρdg Επικiνδυνων
Eμπoρευμdτωv oδικrbq η/και Σιδηροδρoμικrilg πoυ πρoβλ6πovται στo υποτμημα 1.8.3'l8 τηg ΑDfuRΙD'
γiνεται απ6 τον Εξεταoτικ6 Φoρ6α, oriμφωνα με τo oημεio Δ. l. τoυ 0ρΘρoυ 9 <Tελικ69 διατιiξειg>. τo oπoiο
προoτ6Θηκε με τo &ρΘρο 1 τηg κ.υ.α. oικ. 52280147201201l (Β' 2640).

4. o Eξεταοτικ6q Φoρι1αg εivαι ανεξdρητoq απ6 oπoιονδηπoτε Φoρ€α πoυ παρ61ει εκπαiδευoη oε
oυμβoriλoυg αoφαλεiαq και πρ6πει να :

α. αναρηοει σηv ιoτooελiδα τoυ τoν κανovιoμ6 εξετdoεων, ην αiηoη oυμμετο1ηq oτιg εξετdoειg,
τιg περι6δoυ9, τov τ6πo και τo κ6oτο9 εξ6ταoηq.

β. αvαρτd εγκαiρωg τιq ημερoμηνiεg εξ6ταoη9

γ. αvαρηοει πρ6τυπo διαγιbνιoμα με τιg απαντηοειg
δ. ηρεi oε αρ1εio 6vτυπo και ηλεκτρoνικ6 τ6oο τιg lτρατψατoπoιηΘεioεg εξετdoειg καΘιbg και

κατdλoγo Συμβοriλων πρoκειμ6voυ η πληρoφ6ρηση να γivεται oε αυτo{lq και με ηλεκτρovικ6 τρ6πο μ6oω

ηλεκτρovικor5 τα1υδρομεioυ.
5. Η εξεταoτικη ετnτροzη καθoρiζεται απ6 τoν Eξεταoτικ6 Φoρ6α και απoτελεiται απ6 μ6λη τoυ

Εργαoηρioυ αλλd και εξωτερικοrlq oυνεργιiτεq με αποδεδειγμ6η εμπειρiα oτη μεταφoρd επικiνδυνων
εμπoρευμιiτων πoυ θα πρo6ρ1oνται απ6 τo Yπoυργεio Yπoδομιbv, Mεταφoριbν και Δικτrlωv και ην
Ελληvικη Eπιτρoπη Ατoμικηg Eν6ργειαg (για τηv εξ6ταoη τηq κλdoηg 7)' H επιτρoτη πλαιοιrbvεται με
Γραμματθα. Tα μθλη τηq εξεταοτικηq επιτροπηq δεv εrnτρ6πεται να παρ61oυv εκπαiδευoη oε υπoψηφioυg

Συμβoriλoυg Αoφαλoιiq Mεταφoρdg Επικiνδυνωγ Eμπoρευμdτωv στην 1ιilρα μαg. Σε αντ[Θεη περiπτωoη η
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εξoυoιoδ6ηση πρoζ τov εξεταoπκ6 Φoρ6α αυτη, αiρεται μ απ6φαση τoυ Yπουργo6 Yπoδoμrilν,
Mεταφoρrbv και Δικτ6ων.

6. oι εξετdoειt πραγματoπoιo6νται τoυλ&1ιoτov τ6ooερει9 (4) φoρ69 τo ι1τog, ενδεικrικιi : Mdρτιo,
Ιoιivιo, Σεπτ6μβριo και Δεκι6μβριo. oι ακριβεiq ημρoμηvfε6 καθoρiζoνται απ6 τoν Eξεταoτικ6 Φoρ6α.

7. Για ην υπoβoξ ηξ αηστlg o ενδιαφερ6μενo6 πρ6πει vα υπoβ&λλει και τα αντioτoι1α
παραoτατικd, καταβοληg των εξ6ταoτρωv καΘiιlg και τoυ πoοoιi υπιiρ τoυ ειδικοli ληαριαoμo6 τoυ
Yπoυργεtoυ Yπoδoμcbν, Mεταφoριilv και Δικτ6ων τoυ ν.δ. 638170, πoυ ηρεiται σην EΘνιη Tρdπεζα
Eλλiδog (E.T.E.) αριθμ. λαyαριαoμo6 0401541077-03, 6πω6 ιoβει και περιγριiφεται σην παρ6γραφo 3 του
&ρθρoυ 9 <Tελικ6q διατιiξειφ ηq κ.υ.α. 3504312524l|-9-20|0 (ΦEK B' 1385) τo oπoio πρoοτ6Θηκε μ τo
ιiρΘρo 1 ηq κ.υ.α. oικ.522801472012011 (Β' 2640).

8. Η παρorioα εξoυοιoδ6ηοη ιo2griει μα διιioημα π6ντε (5) ετιbν απ6 ην δημooiευσTl ηζ παρoriααg

με δυνατ6ητα αναν6ωoηe μετα απ6 αξιoλ6μoη.

o YΠoYPΓoΣ

MAYPOYΔHΣ BoPΙΔΙΙΣ

Ακριβ66 αντiγραφo

Π. Mπακρατoιig
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