
Ερώτηση 1
(α) Μεταφέρεται  πετρέλαιο  θέρμανσης  για  λογαριασμό  ιδιώτη.  Το  πετρέλαιο 

τοποθετείται  σε 4 επαναπληρούμενα δοχεία χωρητικότητας 50 λίτρων έκαστο. 
Εμπίπτει  η μεταφορά στις πρόνοιες του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων Νόμου;

(β) Ύλη UN1202 μεταφέρεται  μέσα σε συσκευασία των 500 λίτρων σε εργοτάξιο 
πολιτικού  μηχανικού.   Εμπίπτει  η  μεταφορά  στις  πρόνοιες  του  περί  Οδικής 
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου;

Ερώτηση 2
(α) Σε  ποιες  περιπτώσεις  η  υποχρέωση  για  διορισμό  σύμβουλου  ασφαλούς 

μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων μπορεί να μην εφαρμόζεται;

(β) Για  πόσα  έτη  τηρούνται  οι  ετήσιες  αναφορές  του  σύμβουλου  ασφαλούς 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων προς τη διοίκηση της επιχείρησης του;

Ερώτηση 3
(α) Ποια είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα ισχυρών συνεπειών;

(β) Σε πιο κωδικό ταξινόμησης κατατάσσονται ουσίες που έχουν κίνδυνο εκτίναξης 
αλλά  όχι  κίνδυνο  μαζικής  έκρηξης  και  περιέχουν  εκρηκτική  ουσία  και  τοξικό  χημικό 
παράγοντα;

Ερώτηση 4
Μεταφορική  μονάδα  μεταφέρει  ουσία  με  UN1585  συσκευασμένη  σε  εσωτερικές 
συσκευασίες των 500g, οι οποίες είναι συσκευασμένες σε κόλα με συνολική μικτή μάζα 
30kg.  Ποια σήμανση πρέπει να έχουν τα κόλα;

Ερώτηση 5
Σε ποιες περιπτώσεις επικίνδυνα εμπορεύματα δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με 
επικίνδυνα  ή  άλλα  εμπορεύματα  στην  ίδια  εξωτερική  συσκευασία  ή  σε  μεγάλες 
συσκευασίες;  

Ερώτηση 6
Ποιου χειρισμού πρέπει να τύχει κενή συσκευασία που περιείχε ουσία της κλάσης 6.2,  
πριν την επιστροφή της στον αποστολέα;
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Ερώτηση 7
Είναι επιτρεπτή η μικτή συσκευασία στο ίδιο κόλο των ουσιών UN 1802 και UN 1873;

Ερώτηση 8
(α) Επιτρέπεται  ουσίες  που μπορούν να αντιδράσουν επικίνδυνα μεταξύ τους  να 

μεταφέρονται σε διπλανά διαμερίσματα δεξαμενών;

(β) Επιτρέπεται η μεταφορά της ουσίας  UN 1104 σε σταθερή δεξαμενή με κωδικό 
L4BN;

Ερώτηση 9
(α) Ποια η ειδική σήμανση που πρέπει να τοποθετηθεί σε κόλο που περιέχει 15kg 

περιβαλλοντικά  επικίνδυνης  ουσίας;  (Αναφέρετε  την  παράγραφο  των 
Παραρτημάτων της ADR, στην οποία περιγράφεται)

(β) Ουσίες με  UN 0287 και  UN 0331 μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτιο. Ποιες 
πινακίδες κινδύνου πρέπει να τοποθετηθούν επί του εμπορευματοκιβωτίου;

Ερώτηση 10
(α) Με ποιο αριθμό αναγνώρισης κινδύνου χαρακτηρίζουμε ουσία που είναι πολύ 

εύφλεκτο υγρό, τοξικό;

(β) Ποιος παρέχει τις γραπτές στο πλήρωμα του οχήματος;

Ερώτηση 11
(α) Ποιο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ περιοδικών επιθεωρήσεων σε 

δεξαμενές εμπορευματοκιβώτια;

(β) Αναφέρετε  την  παράγραφο  στην  οποία  καταγράφεται  τι  περιλαμβάνει  η 
ενδιάμεση  επιθεώρηση  σε  σταθερές  δεξαμενές  ουσιών  της  κλάσης  3(βυτιοφόρα 
οχήματα).

Ερώτηση 12
(α) Ποιο  είναι  το  πρότυπο που εφαρμόζεται  για  τις  δοκιμές  και  την  επιθεώρηση 

σταθερών δεξαμενών;

(β) Η ουσία UN1829 μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα.  Για την δεξαμενή απαιτείται 
η εφαρμογή της ειδικής διάταξης ΤΕ13. Τι προνοεί η υπό αναφορά ειδική διάταξη;
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Ερώτηση 13
Η  ουσία  με  UN2950  θα  μεταφερθεί  χύμα  σε  εμπορευματοκιβώτιο.  Ποιος  τύπος 
εμπορευματοκιβώτιου πρέπει  να χρησιμοποιηθεί,  καλυμμένο ή κλειστό;   Ποιες  άλλες 
απαιτήσεις  θα  πρέπει  να  ικανοποιεί  το  εμπορευματοκιβώτιο  για  να  είναι  δυνατή  η 
μεταφορά;  

Ερώτηση 14
Η ουσία με UN2006 είναι συσκευασμένη σε κόλα που πρόκειται να φορτωθούν στο ίδιο 
όχημα με κόλα που περιέχουν ουσία με  UN2016.  Είναι δυνατή η μικτή φόρτωση στο 
ίδιο όχημα των πιο πάνω κόλων;

Ερώτηση 15
Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη καθαρή μάζα σε κιλά εκρηκτικού της ουσίας UN0469, 
η οποία μπορεί να μεταφερθεί ανά μεταφορική μονάδα κατηγορίας ΕΧ/ΙΙ;

Ερώτηση 16
Ποιες ειδικές διατάξεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την φόρτωση και εκφόρτωση 
κόλων στα οποία είναι συσκευασμένα επικίνδυνα εμπορεύματα με UN1044;

Ερώτηση 17
Ποια  έγγραφα  πρέπει  να  συνοδεύουν  την  μονάδα  μεταφοράς;  (Υποδείξετε  τις 
παραγράφους  στα  Παραρτήματα  της  Ευρωπαϊκής  Συμφωνίας  για  την  Διεθνή  Οδική 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων στις οποίες αναγράφονται)

Ερώτηση 18
(α) Ποια η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης Οδηγού;

(β) Όχημα  μεταφέρει  επικίνδυνα  εμπορεύματα  με  UN1017.   Υπό  ποιες 
προϋποθέσεις επιτρέπεται η στάθμευση του πιο πάνω οχήματος;

Ερώτηση 19
Ποια  διάταξη των Παραρτημάτων της  Ευρωπαϊκής  Συμφωνίας  για  την  Διεθνή Οδική 
Μεταφορά  Επικίνδυνων  Εμπορευμάτων  πρέπει  να  εφαρμόζονται  για  τον  κινητήρα 
οχημάτων ΕΧ/ΙΙ και ΕΧ/ΙΙΙ;

Ερώτηση 20
Ποιες  είναι  οι  σημαντικότερες  τροποποιήσεις  που  έγιναν  στα  Παραρτήματα  της 
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
από την έκδοση του 2007 μέχρι σήμερα;
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