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Αριθµός 119
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Σύµβουλοι Ασφάλειας)

Κανονισµοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό  δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 22 του περί  Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
Νόµου του 2004, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από
αυτή, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο
(3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών
που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε

 Ν.  του 1990).

Ο ΠΕΡΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ  2004

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 22

Για  εναρµόνισης µε τις πράξεις της  Κοινότητας µε

(α) «Οδηγία 96/35/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε
το διορισµό και την επαγγελµατική κατάρτιση  ασφαλείας
για την οδική, σιδηροδροµική και πλωτή µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων»,  145 της 19.6.1996, σ. 10), και

(β) «Οδηγία  του  Κοινοβουλίου και του Συµ;
βουλίου, της 17ης Απριλίου 2000 για τις ελάχιστες απαιτήσεις που
εφαρµόζονται στις εξετάσεις των υποψήφιων συµβούλων ασφαλείας
για την οδική, τη σιδηροδροµική και την πλωτή µεταφορά επικίνδυ;
νων εµπορευµάτων (ΕΕ  της

 Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται
δυνάµει του άρθρου 22 του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευ;
µάτων Νόµου του 2004, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς.

1. Οι παρόντες Κανονισµοί  αναφέρονται ως οι περί Οδικής Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Σύµβουλοι Ασφάλειας) Κανονισµοί του 2004.

2. Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει δια;
φορετική

«εξεταστικός οργανισµός» σηµαίνει τον εξεταστικό οργανισµό που
εξουσιοδοτείται µε βάση τον Κανονισµό

«Νόµος» σηµαίνει τον περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευ;
µάτων Νόµο του 2004·

«πείρα» σηµαίνει τις ειδικές γνώσεις και εµπειρίες που κατέχει ένα
φυσικό πρόσωπο, οι οποίες αποκτήθηκαν πριν ή µετά την εφαρµογή του
Νόµου, από την πρακτική εµπλοκή του στις οδικές µεταφορές επικίνδυνων
εµπορευµάτων

«φορέας επαγγελµατικής κατάρτισης συµβούλων ασφαλείας» σηµαίνει
το φορέα που εξουσιοδοτείται µε βάση τον Κανονισµό 5.

3. Τα καθήκοντα του συµβούλου ασφαλείας προσαρµοσµένα στις δραστη;
ριότητες της επιχείρησης που τον ορίζει, είναι τα ακόλουθα:

(α) Εξετάζει κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες σχετικά µε τη µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων

(β) συµβουλεύει την επιχείρηση για τις εργασίες που αφορούν τη µετα;
φορά επικίνδυνων εµπορευµάτων

τίτλος.

Ερµηνεία.

 του 2004.

Καθήκοντα
συµβούλου
ασφαλείας.
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(γ) ετοιµάζει ετήσια έκθεση προς τη διοίκηση της επιχείρησης ως προς
τις δραστηριότητες που αφορούν τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευ;
µάτων

(δ) προβαίνει στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των ακόλουθων
πρακτικών και διαδικασιών σχετικά µε τις οικείες δραστηριότητες
της επιχείρησης:

(i) των διαδικασιών για την τήρηση των κανόνων αναγνώρισης
των µεταφερόµενων επικίνδυνων εµπορευµάτων

 της πρακτικής της επιχείρησης σχετικά µε τη συνεκτίµηση,
κατά την αγορά των µεταφορικών µέσων, κάθε ειδικής ανά;
γκης σε σχέση µε τα µεταφερόµενα επικίνδυνα

(iii) των διαδικασιών επιθεώρησης του εξοπλισµού που χρησιµο;
ποιείται για τη µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων ή
για τις ενέργειες

 της δέουσας εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης και
της διατήρησης αρχείου της εκπαίδευσης

(ν) της εφαρµογής κατάλληλων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε
περίπτωση ατυχηµάτων ή περιστατικών που µπορούν να επη;
ρεάσουν την ασφάλεια κατά τη µεταφορά και φορτοεκφόρ;
τωση επικίνδυνων εµπορευµάτων

 της διερεύνησης και, αναλόγως, της σύνταξης αναφορών για
σοβαρά ατυχήµατα, περιστατικά ή σοβαρές παραβάσεις που
διαπιστώνονται κατά τη µεταφορά ή φορτοεκφόρτωση επικίν;
δυνων εµπορευµάτων

(vii) της εφαρµογής κατάλληλων µέτρων για να αποφευχθεί η επα;
νάληψη ατυχηµάτων, περιστατικών ή σοβαρών

 της συνεκτίµησης των νοµοθετικών προϋποθέσεων και των
ιδιαίτερων αναγκών σε σχέση µε τη µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων κατά την επιλογή και τη χρησιµοποίηση υπερ;
γολάβων ή άλλων µεσαζόντων

(ix) της εξακρίβωσης ότι το προσωπικό που εµπλέκεται στη µετα;
φορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων ή τη φορτοεκφόρτωση
των εµπορευµάτων αυτών διαθέτει λεπτοµερείς διαδικασίες
λειτουργίας και

(Χ) της εισαγωγής µέτρων για την αύξηση της γνώσης και ευαισθη;
τοποίησης στους κινδύνους που είναι εγγενείς µε τη µεταφορά
των επικίνδυνων εµπορευµάτων ή τη  των

(xi) της εφαρµογής µεθόδων επαλήθευσης ώστε να εξασφαλίζεται
η ύπαρξη, στα µεταφορικά µέσα, των εγγράφων και εξοπλι;

 ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύουν τις µεταφορές και
η  των εν λόγω εγγράφων και εξοπλισµών µε την
κείµενη

 της εφαρµογής µεθόδων επαλήθευσης ώστε να εξασφαλίζεται
η  των κανόνων και των κωδικών καλής πρακτικής σχε;
τικά µε τις ενέργειες

(ε) όταν κατά τη  µεταφοράς ή φορτοεκφόρτωσης που πραγµα;
τοποιεί  ενδιαφερόµενη επιχείρηση σηµειώνεται ατύχηµα επικίνδυνο
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για το κοινό, τα αγαθά ή το περιβάλλον, υποβάλλει αναφορά ατυχή;
µατος στη διεύθυνση της επιχείρησης, στην αρµόδια αρχή και στον
πλησιέστερο αστυνοµικό σταθµό:

Νοείται ότι η αναφορά αυτή δεν αντικαθιστά τις αναφορές που είναι
υποχρεωµένη να συντάξει η διοίκηση της επιχείρησης κατ' εφαρµογή
άλλων  που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.

4.—(1) Η εξουσιοδότηση των εξεταστικών οργανισµών γίνεται µετά από
αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια αρχή, στην οποία περιλαµβάνε;
ται φάκελος µε στοιχεία ότι πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρά;
γραφο (2), και την καταβολή των νενοµισµένων τελών.

(2) Τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση των εξεταστικών οργανισµών είναι
τα ακόλουθα:

(α) Ικανότητα του εξεταστικού
(β) συγκεκριµένοι τρόποι διεξαγωγής των εξετάσεων τους οποίους προ;

τείνει ο εξεταστικός
(γ) µέτρα που λαµβάνονται προς κατοχύρωση του αµερόληπτου  εξε;

τάσεων και
(δ) ανεξαρτησία του οργανισµού από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το

οποίο απασχολεί συµβούλους.
(3) Η εξουσιοδότηση γίνεται εγγράφως και ισχύει για πέντε χρόνια.
5.—(1) Η εξουσιοδότηση των φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης συµβού;

λων ασφαλείας γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την αρµό;
δια αρχή και την καταβολή των νενοµισµένων τελών.

(2) Τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση των φορέων που αναφέρονται στην
παράγραφο (1) είναι τα ακόλουθα:

(α) Να διαθέτουν κατάλληλο, κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής, εκπαι;
δευτικό προσωπικό,

(β) να διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας,
(γ) να διαθέτουν εξοπλισµό για τη διενέργεια  και πρακτικής

κατάρτισης.
6. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τη

συµµετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού είναι οι
ακόλουθες:

(α) (i) Να είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαί;
δευσης τριετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών στη µηχανική, ή

 να είναι κάτοχοι απολυτηρίου κυπριακής τεχνικής σχολής ή ισο;
δύναµης σχολής του εξωτερικού στον κλάδο µηχανολογίας και
να απέκτησαν τουλάχιστο δέκα χρόνια πείρα στον τοµέα της
µεταφοράς  εµπορευµάτων και

(β) να έχουν παρακολουθήσει τα µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης
που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 16 του Νόµου.

7. Η επαγγελµατική κατάρτιση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του
Κανονισµού 6 στοχεύει ώστε ο

(α) Να αποκτήσει επαρκή ενηµέρωση για τους κινδύνους που ενέχουν οι
µεταφορές  εµπορευµάτων

(β) να γνο)ρίσει επαρκώς  νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις σχετικά µε τους τρόπους  και

Εξουσιοδότηση

οργανισµών.

Εξουσιοδότηση
φορέων
επαγγελµατικής
κατάρτισης
συµβούλων

Επαγγελµατική
κατάρτιση
συµβούλων
ασφαλείας.
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Κατάλογος

εξετάσεων
προς την

και την
Επιτροπή.

Έναρξη της
ισχύος
παρόντων

(γ) να γνωρίζει τα καθήκοντα του συµβούλου ασφάλειας που καθορίζο;
νται στον Κανονισµό 3.

8.—(1) Ο εξεταστικός οργανισµός αποστέλλει στην αρµόδια αρχή τις ερω;
τήσεις που έχουν τεθεί στις εξετάσεις εντός ενός µηνός από την ηµέρα διεξα;
γωγής τους.

(2) Η αρµόδια αρχή καταρτίζει σταδιακά κατάλογο των  που
έχουν τεθεί στις εξετάσεις και το διαβιβάζει κατά τακτά διαστήµατα στην Επι;
τροπή.

9. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε  µε απόφαση του
Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.


