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Αριθµός 120
Οι περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Γενικοί) Κανονισµοί του
2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 22 του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων Νόµου του 2004,
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύο:
νται 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 το Ν. 227 του
1990).
Ο ΠΕΡΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ
2004
Κανονισµοί δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 22
Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε
«Οδηγία 94/55/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 1994 για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφο;
ρές επικίνδυνων εµπορευµάτων»
319 της 12.2.94, σ. 7),
Υπουργικό
ασκώντας τις εξουσίες που του
δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίν;
δυνων Εµπορευµάτων Νόµου του 2004, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονι;
σµούς.
ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι παρόντες Κανονισµοί
αναφέρονται ως οι περί Οδικής Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Γενικοί) Κανονισµοί του 2004.
2. Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει δια;
φορετική
«αρχικός έλεγχος» σηµαίνει τον έλεγχο και τις δοκιµές στις οποίες υπο;
βάλλεται ένα όχηµα και τον έλεγχο και τις δοκιµές στις οποίες υποβάλλε;
ται το βυτίο του, πριν τούτα τεθούν σε κυκλοφορία, µε βάση τον Κανονι;
σµό
«έγκριση τύπου βυτίου» σηµαίνει τη διαδικασία
καθορίζεται στον
Κανονισµό
«εργαστήριο ADR» σηµαίνει εργαστήριο που εξουσιοδοτείται από την
αρµόδια αρχή µε βάση τον Κανονισµό
«Νόµος» σηµαίνει τον περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευ;
µάτων Νόµο του 2004·
«πιστοποιητικό έγκρισης τύπου βυτίου» σηµαίνει το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή, για κάθε τύπο βυτίου για το οποίο ολο;
κληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία της έγκρισης
«πιστοποιητικό έγκρισης ADR» σηµαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδε;
ται από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 7·
«πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγού ADR» σηµαίνει το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή, µε βάση τον Κανονι;
σµό
«πραγµατογνώµονας ADR» σηµαίνει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται
µε βάση τον Κανονισµό

τίτλος.
Ερµηνεία.

του 2004.
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«φορέας έγκρισης τύπου ADR» σηµαίνει το φορέα έγκρισης τύπου ADR
που εξουσιοδοτείται µε βάση τον Κανονισµό
«φορέας επαγγελµατικής κατάρτισης πραγµατογνωµόνων ADR» σηµαί;
νει το φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης πραγµατογνωµόνων ADR που
εξουσιοδοτείται µε βάση την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του
Κανονισµού 16·
«φορέας επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών µεταφοράς επικίνδυνων
εµπορευµάτων» σηµαίνει το φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών
µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων που εξουσιοδοτείται µε βάση την
υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (1) του Κανονισµού
ΜΕΡΟΣ II —
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
3. Για κάθε όχηµα στο οποίο προσαρµόζεται βυτίο πρέπει πριν τεθεί σε
κυκλοφορία να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Να εξασφαλίζεται έγκριση τύπου βυτίου·
(β) να εξασφαλίζεται έγκριση τύπου οχήµατος σύµφωνα µε το περί των
Οχηµάτων των Προοριζοµένων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων
Εµπορευµάτων ∆ιάταγµα του 2003· και
6.6.2003.

(γ) να εξασφαλίζεται πιστοποιητικό έγκρισης ADR.
4.—(1) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του βυτίου
δύναται να υποβάλει αίτηση έγκρισης τύπου βυτίου προς στην αρµόδια αρχή,
η οποία συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών.
(2) Ο φάκελος πληροφοριών περιέχει µελέτη και έκθεση δοκιµών που εκδί;
δονται από φορέα έγκρισης τύπου ADR.
(3) Τα στοιχεία του φακέλου πληροφοριών πρέπει να αποδεικνύουν ότι το
πρωτότυπο βυτίο που ελέγχθηκε, περιλαµβανοµένων και των µέσων πρόσδε;
σης του
του, ικανοποιεί τις κατασκευαστικές απαιτήσεις της
παραγράφου 6.8.2.1 της ADR, τις απαιτήσεις εξοπλισµού της παραγράφου
6.8.2.2 της ADR και ότι είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορί;
ζεται και για τις ουσίες που πρόκειται να µεταφέρει.
(4) Εφόσον η αρµόδια αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία του φακέλου πληροφο;
ριών είναι ικανοποιητικά, εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου βυτίου.
5.—(1) Η έγκριση τύπου βυτίου ισχύει για όλα τα βυτία που κατασκευάζο;
σύµφωνα µε το πρωτότυπο.
(2) Η έγκριση τύπου βυτίου καλύπτει και την έγκριση βυτίου µε περιορισµέ;
νες παραλλαγές από το πρωτότυπο, νοουµένου ότι αυτές βασίζονται
(α) Σε µείωση του φορτίου και των πιέσεων του βυτίου µέσω µειωµένης
πίεσης, µειωµένης µάζας, µειωµένου όγκου ή µέσω οποιουδήποτε
άλλου τρόπου είτε;
(β) σε αύξηση της ασφάλειας των δοµικών στοιχείων του βυτίου µέσω
αυξηµένου πάχους περιβλήµατος, περισσότερων διαχωριστικών στοι;
χείων, µειωµένης διαµέτρου των ανοιγµάτων ή οποιουδήποτε άλλου
τρόπου.
(3) Οι περιορισµένες παραλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο (2)
καθορίζονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου βυτίου.
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου βυτίου περιλαµβάνει τα στοιχεία που
αναφέρονται στην παράγραφο 6.8.2.3 της ADR.
βυτίου.

467

120/2004

7.—(1)
πιστοποιητικό έγκρισης ADR ισχύει για ένα έτος.
(2) Για τη αρχική χορήγηση πιστοποιητικού έγκρισης ADR ο ενδιαφερόµε;
νος υποβάλλει στην αρµόδια
(α) Πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήµατος που εκδίδεται µετά
από επιτυχή έλεγχο δυνάµει του Κανονισµού 65 των περί Μηχανοκι;
νήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµών του 1984
µέχρι (Αρ. 5) του 2003, και

Πιστοποιητικό
DR.

Επίσηµη
Εφηµερίδα.
Παράρτηµα
Τοίτο (Ι):
8. 3.1984
22. 6.1984
8. 3.1985
13. 6.1986
24. 3.1989
8. 4.1989
21. 7.1989
27.12.1991
2.1993
11. 4.1996
12. 2.1999
12. 3.1999
7. 7.2000
14. 7.2000
22.12.2000
2.
9. 3.2001
16. 3.2001
27. 4.2001
28.12.2001
22. 2.2002
9. 5.2003
18. 7.2003
25. 7.2003
3.10.2003
31.10.2003.

(β) έκθεση δοκιµών του οχήµατος από πραγµατογνώµονα ADR και
βεβαίωση αρχικού ελέγχου από πραγµατογνώµονα ADR.
(3) Για την ανανέωση του πιστοποιητικού ADR, ο ενδιαφερόµενος υποβάλ;
λει στην αρµόδια
(α)
πιστοποιητικό καταλληλότητας που αναφέρεται στην υποπαρά;
γραφο (α) της παραγράφου (2) του Κανονισµού 8 δεόντως ανανεω;
µένο, και
(β) βεβαίωση επιτυχίας περιοδικού ελέγχου που διενεργείται από πραγ;
µατογνώµονα ADR σύµφωνα µε τις παραγράφους 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3
και 6.8.2.4.4 της ADR.
8. Ο αρχικός έλεγχος διενεργείται από πραγµατογνώµονα ADR και περι;
(α) Τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 6.8.2.4.1 της ADR,
και
(β) τον έλεγχο της στερέωσης του βυτίου επί του οχήµατος.
9. Η έκθεση δοκιµών που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της
γράφου (2) του Κανονισµού 8 ετοιµάζεται αφού διαπιστωθεί η τήρηση των
προϋποθέσεων που τίθενται στο Μέρος 9 της ADR και, ειδικά για τον έλεγχο
των βυτίων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, η συµµόρφωση µε τον
Κανονισµό 7.

Αρχικός
έλεγχος.
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Πιστοποιητικό
επαγγελµατικής
κατάρτιση;
οδηγού.

Εκπαιδευτικός
κύκλος
µαθηµάτων.

Εξετάσεις.

Εξουσιοδότηση
έγκρισης
τύπου

Εξουσιοδότηση
πραγµατογνω;
µόνων ADR.
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ΜΕΡΟΣ III — ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ο∆ΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Οι οδηγοί οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων
(α) Μέγιστου
φορτίου που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή
(β) που αναφέρονται στις παραγράφους 8.2.1.3 και 8.2.1.4 της
ADR, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής
κατάρτισης οδηγού ADR.
(2)
πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο (1) εκδίδεται και
ανανεώνεται από την αρµόδια αρχή, νοουµένου ότι ο οδηγός συµµετείχε σε
εκπαιδευτικό κύκλο µαθηµάτων που αναφέρεται στις παραγράφους 8.2.2.3,
8.2.2.4
8.2.2.5 της ADR και πέτυχε σε εξετάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 8.2.2.7 της ADR.
Ο εκπαιδευτικός κύκλος µαθηµάτων που αναφέρεται στην παράγραφο
(2) του Κανονισµού 10 εγκρίνεται από την αρµόδια αρχή µετά από γραπτή
αίτηση του φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών µεταφοράς επικίνδυ;
νων εµπορευµάτων, στην οποία περιλαµβάνονται τα έγγραφα που αναφέρο;
νται στην παράγραφο 8.2.2.6.3 της ADR, νοουµένου ότι πληρούνται οι προϋ;
ποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 8.2.2.6.5 της ADR.
12. Ο κατάλογος ερωτήσεων που
στην παράγραφο 8.2.2.7.1.3
της ADR και που καταρτίζεται για τους σκοπούς των εξετάσεων που αναφέ;
ρονται στην παράγραφο (2) του Κανονισµού 10, ετοιµάζεται από το φορέα
επαγγελµατικής κατάρτισης
µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων
και εγκρίνεται από την αρµόδια αρχή.
ΜΕΡΟΣ IV — ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ADR
Η εξουσιοδότηση των
έγκρισης τύπου ADR γίνεται µετά
από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια αρχή και την καταβολή
των νενοµισµένων τελών.
(2) Τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση φορέα έγκρισης τύπου ADR είναι
τα ακόλουθα:
(α) Να διαθέτει εργαστήριο κατάλληλα εξοπλισµένο κατά την κρίση της
αρµόδιας
(β) να διαθέτει προσωπικό
να κατέχει δίπλωµα τουλάχιστο τριετούς διάρκειας σπουδών
στον κλάδο της µηχανολογικής µηχανικής ή σε κλάδο της µηχα;
νικής που κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής κρίνεται κατάλ;
ληλος για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού, και
να διαθέτει τρία χρόνια πείρα στη µηχανική από την ηµεροµη;
νία απόκτησης του σχετικού διπλώµατος.
14.—(1) Η εξουσιοδότηση πραγµατογνώµονα ADR γίνεται µετά από αίτηση
του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια αρχή και την καταβολή των νενοµισµέ;
νων τελών.
(2) Τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση πραγµατογνώµονα ADR είναι τα
ακόλουθα:
(α) Κατοχή διπλώµατος τριετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών στον
κλάδο της µηχανολογικής µηχανικής ή σε κλάδο της µηχανικής που
κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής κρίνεται κατάλληλος για τους
σκοπούς του παρόντος
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(β) τρία χρόνια πείρα στη µηχανική από την ηµεροµηνία απόκτησης του
σχετικού
(γ) κατοχή βεβαίωσης για παρακολούθηση του ειδικού σεµιναρίου
κατάρτισης πραγµατογνωµόνων ADR που αναφέρεται στην παρά;
γραφο (3), το οποίο διενεργείται από την αρµόδια αρχή ή από φορέα
επαγγελµατικής κατάρτισης πραγµατογνωµόνων ADR.
(3)
αναλυτικό πρόγραµµα του ειδικού σεµιναρίου που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2), συντάσσεται από την αρµόδια αρχή ή
από φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης πραγµατογνωµόνων ADR και περι;
λαµβάνει τις ακόλουθες
ενότητες:
(α) Θεωρητική εκπαίδευση σε σχέση µε το περιεχόµενο της
(β) θεωρητική εκπαίδευση στον έλεγχο οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυ;
νων εµπορευµάτων
(γ) πρακτική εκπαίδευση στον έλεγχο οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων
εµπορευµάτων όλων των κατηγοριών.
15.—(1) Η εξουσιοδότηση των εργαστηρίων ADR γίνεται µετά από αίτηση
του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια αρχή και την καταβολή των νενοµισµέ;
νων τελών.
(2) Τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση εργαστηρίου ADR είναι τα ακό;
λουθα:
(α) Να διαθέτει υποστατικό µε στεγασµένο χώρο τέτοιου εµβαδού που να
είναι επαρκές για τη στέγαση του εξοπλισµού που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (β) και τον έλεγχο των σχετικών οχηµάτων
(β) να διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισµό:
(i) σταθερή δεξαµενή ύδατος και κατάλληλο αντλητικό συγκρό;
τηµα για γέµισµα των ελεγχόµενων βυτίων
αεροσυµπιεστή παροχής τουλάχιστο
και ελαχίστης
πίεσης
(iii) σετ τεσσάρων µανοµέτρων πιέσεων : 0,6;1 bar, 10 bar, 25 bar,
40 bar;
Civ) όργανα ελέγχου του πάχους του ελάσµατος και των συγκολλή;
σεων των ελεγχόµενων βυτίων
(ν) κατάλληλη ηλεκτρική αντλία για τη διενέργεια των δοκιµών
όργανο ελέγχου εκρηκτικής ατµόσφαιρας και επάρκειας οξυ;
(vii) βοηθητικό εξοπλισµό εργαλείων για τις συνδέσεις και αποσυν;
δέσεις των συσκευών
(viii) διεισδυτικά υγρά για τον έλεγχο επιφανειακών
µεταλ;
λικών επιφανειών
(ix) όργανα καθαρισµού των
επιφανειο')ν
(Χ) διάταξη ελέγχου ασφαλιστικών
(xi) διάταξη ελέγχου για βαλβίδες υποπίεσης και
(xii) διατάξεις για την παράλληλη υδραυλική δοκιµή των διαµερι;
(xiii) τάπες φραγής για βαλβίδες
(xiv) εξοπλισµό υδραυλικής

εργαστηρίων
ADR.
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(χν) διάταξη µανοµέτρου και εκτόνωσης του
αλφάδι ενός
(xvii) φλάντζα τυφλή υγρής φάσης µε
1/2"
(xviii) διάταξη ελέγχου ασφαλιστικής βαλβίδας εξωτερικής
(xix) διάταξη αζώτου και µια φιάλη αζώτου.
Εξουσιοδότηση
επαγγελµατικής
κατάρτισης.

Έναρξη της
ισχύος των
παρόντων
Κανονισµών.

Η εξουσιοδότηση των φορέων επαγγελµατικής
(α) Πραγµατογνωµόνων
(β) οδηγών µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, γίνεται µετά
από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια 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
(β) να διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας;
(γ) να διαθέτουν εξοπλισµό για τη διενέργεια
και πρακτικής
κατάρτισης.
17. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργι;
κού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρα;
τίας.

