
ΜΕΡΟΣ Α

Ερώτημα 1

Πρόσωπο που εργάζεται ως οδηγός διανομής κυλίνδρων υγραερίου  (UN 1075) 

χρησιμοποιεί για την εργασία του όχημα μέγιστης χωρητικότητας 30 κυλίνδρων 

(χωρητικότητα  κυλίνδρου  10Kg έκαστος).   Που  πρέπει  να  τοποθετηθούν  οι 

πορτοκαλί πινακίδες; 

Ερώτημα 2

Σε  ποιες  περιπτώσεις  είναι  δυνατόν  οι  αρμόδιες  αρχές  των  συμβαλλομένων 

μερών  να  ζητήσουν  να  μην  ισχύουν  οι  απαιτήσεις  που  αφορούν  τους 

συμβούλους ασφαλείας;

Ερώτημα 3

Όχημα  επιχείρησης  που  μεταφέρει  επικίνδυνα  εμπορεύματα  εμπλέκεται  σε 

ατύχημα.   Προκαλούνται  ζημιές  σε  δύο  διερχόμενα  οχήματα  και  σε  ένα 

παρακείμενο  περίπτερο.   Σε  ποιες  ενέργειες  πρέπει  να  προβεί  ο  σύμβουλος 

ασφαλείας ADR της επιχείρησης; 

Ερώτημα 4

Τι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα ισχυρών συνεπειών; 

1



Ερώτημα 5

(α) Κατατάσσονται όλες οι ουσίες που καταγράφονται στα Παραρτήματα της 

Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

σε ομάδες συσκευασίας;

(β) Ποια ομάδα συσκευασίας παρουσιάζει τον πιο ψηλό κίνδυνο και ποια τον 

πιο χαμηλό;

Ερώτημα 6

(α) Τι σημαίνει ο κωδικός ταξινόμησης 1.1Β;

(β) Τι σημαίνει ο κωδικός ταξινόμησης 2TC;

Ερώτημα 7

Ουσία με  UN1727 συσκευασμένη σε εσωτερική  συσκευασία βάρους 3kg.   Οι 

εσωτερικές συσκευασίες είναι ανά 10 συσκευασμένες σε εξωτερική συσκευασία. 

Απαιτείται  ο  οδηγός  του  οχήματος  να  διαθέτει  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Οδηγού Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων; 
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Ερώτημα 8

(α) Υγρή επικίνδυνη ουσία έχει σημείο βρασμού 70οC.  Ποιος είναι ο βαθμός 

πλήρωσης  ως  ποσοστό  της  χωρητικότητας  συσκευασίας  1BC αν  η 

θερμοκρασία της ουσίας κατά την πλήρωση είναι 15οC;

(β) Πως συσκευάζονται  για μεταφορά μεταχειρισμένες ανενεργές μπαταρίες 

(UN 2800);

(γ) Επιτρέπεται η συσκευασία της ουσίας με UN3245 μαζί με υγρό άζωτο υπό 

βαθιά ψύξη;

Ερώτημα 9

(α) Τι σημαίνει ο κωδικός δεξαμενής L4BH;

(β) Τι σημαίνει ο αριθμός αναγνώρισης κινδύνου 883;

Ερώτημα 10

Από  ποιον  παραλαμβάνει  τις  γραπτές  οδηγίες  ο  οδηγός  της  μεταφορικής 

μονάδας;  Αναφέρετε το σημείο στα Παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας 

για  την  Οδική  Μεταφορά  Επικίνδυνων  Εμπορευμάτων  όπου  καταγράφεται  τι 

αυτές περιλαμβάνουν (αναφέρεται μόνο το υποκεφάλαιο όπου καταγράφονται τι 

αυτές περιλαμβάνουν).
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Ερώτημα 11

Αναφέρετε  το  σημείο  στα  Παραρτήματα  της  Ευρωπαϊκής  Συμφωνίας  για  την 

Οδική  Μεταφορά  Επικίνδυνων  Εμπορευμάτων  όπου  καταγράφονται  τα  μέτρα 

που πρέπει να λαμβάνονται για την μεταφορά μολυσματικών ουσιών.

Ερώτημα 12

Ποιες οι ειδικές διατάξεις που απαιτούνται για την μεταφορά της ουσίας UN3225 

(να  αναφέρεται  μονό  τους  σχετικούς  κωδικούς  και  το  υποκεφάλαιο  που 

περιγράφονται);

Ερώτημα 13

(α) Είναι  δυνατή  η  μικτή φόρτωση συσκευασιών που περιέχουν ουσίες  με 

UN3092 και UN2781;

(β) Είναι  δυνατή  η  φόρτωση  στο  ίδιο  όχημα  των  ουσιών  με  UN0007  και 

UN0019;

Ερώτημα 14

Η ουσία  UN0272 μεταφέρεται  με όχημα ΕΧ/ΙΙ.   Ποιο είναι  το  μέγιστο καθαρό 

βάρος που μπορεί να μεταφερθεί ανά μονάδα μεταφοράς; 
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Ερώτημα 15

Ποια  είναι  η  μέγιστη  ποσότητα  της  ουσίας  UN3104  που  είναι  δυνατόν  να 

μεταφερθεί ανά μεταφορική μονάδα; 

Ερώτημα 16

Ποιος είναι ο εξοπλισμός πέραν των πυροσβεστήρων, ο οποίος θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται  σε  κάθε  μονάδα  μεταφοράς  που  μεταφέρει  επικίνδυνα 

εμπορεύματα; 

Ερώτημα 17

Όχημα μεταφέρει  1000kg της  ουσίας  UN0039.   Έχει  να  επιλέξει  μεταξύ  δύο 

διαδρομών.   Η  πρώτη  περιλαμβάνει  σήραγγα  κατηγορίας  Β  και  η  δεύτερη 

διαδρομή σήραγγα κατηγορίας  D.  Ποια διαδρομή πρέπει να επιλέξει ο οδηγός 

του οχήματος; 

Ερώτημα 18

(α) Τι σημαίνει όχημα «ΟΧ»;

(β) Αναφέρεται το κεφάλαιο που αναγράφονται οι πρόσθετες απαιτήσεις που 

αφορούν  τα  πλήρη  ή  ολοκληρωμένα  οχήματα  ΕΧ/ΙΙ  ή  ΕΧ/ΙΙΙπου 

προορίζονται για τη μεταφορά εκρηκτικών ουσιών και ειδών σε κόλα.

(γ) Αναφέρεται το υποκεφάλαιο που αναγράφονται οι απαιτήσεις που διέπουν 

την σταθερότητα βυτιοφόρων οχημάτων.
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Ερώτημα 19

Ο  Κώστας  οδηγεί  όχημα  που  μεταφέρει  10000lt της  ουσίας  UN1203  και  ο 

Γιώργος  όχημα  που  μεταφέρει  σε  συσκευασίες,συνολικά  800kg της  ουσίας 

UN3077.  Ποιο ή ποια προγράμματα εκπαίδευσης πρέπει να παρακολουθήσουν 

πριν  συμμετάσχουν  στις  εξετάσεις  για  απόκτηση  του  Πιστοποιητικού 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού ADR; 

Ερώτημα 20

(α) Ποιες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι 

για  την  συμμετοχή  τους  στις  εξετάσεις  για  την  απόκτηση  του 

πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλείας ADR;

(β) Ποιες  Οδηγίες  του  Συμβουλίου  ή  της  Επιτροπής  ή  του  Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  αναφέρονται  στην  επαγγελματική  κατάρτιση  και  στις 

εξετάσεις των συμβούλων ασφαλείας ADR;
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ΜΕΡΟΣ Β

Ποσότητα 8000 λίτρων της ουσίας με αριθμό UN 2284 πρέπει να μεταφερθεί με 

βυτιοφόρο από τις εγκαταστάσεις  της εταιρείας εισαγωγής Άλφα στην Λεμεσό 

στην βιομηχανική μονάδα της εταιρείας Βήτα στην Λάρνακα, με την χρήση της 

οχημάτων της εταιρείας Άλφα.  Είστε ο σύμβουλος ασφαλείας ADR της εταιρείας 

Άλφα.  Συμβουλέψετε την εταιρεία, έτσι ώστε η μεταφορά να γίνει σύμφωνα με τις 

πρόνοιες  της  Ευρωπαϊκής  Συμφωνίας  για  τις  Διεθνείς  Οδικές  Μεταφορές 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (π.χ. περιγράψτε με τι μεταφορικό μέσο θα γίνει η 

μεταφορά,  τις  απαιτήσεις  για το μεταφορικό  μέσο,  καταρτίστε  τα  έντυπα που 

απαιτούνται για την μεταφορά, τις οδηγίες που θα δώσετε για την μεταφορά και 

ότι άλλο απαιτείται να γνωρίζει η εταιρεία για να διενεργήσει την μεταφορά).
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