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Ο  του 2004  µε
 στην  της  µε το

Αρθρο 52 του Συνταγµατος.

 του 2004
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ
 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ο∆ΗΓΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΟΥΣ

ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤ1ΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Για  µε τις  της  µε

(α)  94/55/ΕΟΚ, του Συµβουλιου, της 21ης  1994 για την
 των  των  µε τις

 319 της 12 12 1994 σ 7),
 και µε την  της ΕπιB

 της 29ης  2001, για την  στην
 της  94/55/ΕΚ του Συµβουλιου,  µε την

 των  την
 (ΕΕ  030 της 01 02 2001 σ 43)

(β)  95/50/ΕΟΚ, του Συµβουλιου, της 6ης  1995 σχεB
 µε την  στον  του

των  εµπορευιιατων»  249 της
17 10 95 σ 35),  την  2001/26/
ΕΚ του  και του Συµβουλιου της 7ης

 2001, για την  της  95/50/ΕΚ του ΣυµβουB
 µε την  στον  του

 των
 2001 σ 23)

(γ)  96/35/ΕΚ, του Συµβουλιου, της 3ης  1996,  µε
το  και την
για την  και  εµποB

 (ΕΕ  145 της 19 6 1996 σ  και
(δ)  του  και του Συµβου

 της 17ης  2000, για τις  που εφαρB
 στις  των  για

την  σιδηροδροιιικη και  ιιεταφορα  εµπορευB
ιιατων»  της  5 2000 σ

Η  των  ως

ΜΕΡΟΣ Ι B  ΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο  ως ο

νων  του 2004
2.—(1)  των  του  12 στον

 απο το



 του 2004.
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«ADR»  την Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταB
φορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, η οποία κυρώθηκε µε τον περί της
Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τις ∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων
Εµιπορευµάτων  (Κυρωτικό) Νόµο του

«αρµόδια αρχή» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Οδικών ΜεταφοB
ρών του Υπουργείου  και Έργων

«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή
«έλεγχος» σηµαίνει κάθε έλεγχο, επιθεώρηση, εξακρίβωση ή τυπική διαB

δικασία που διεξάγεται από επιθεωρητή για λόγους ασφαλείας που είναι
εγγενείς και σχετίζονται µε τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων

«επικίνδυνο εµπόρευµα» σηµαίνει κάθε ύλη και αντικείµενο, του οποίου
η οδική µεταφορά απαγορεύεται ή επιτρέπεται µόνο υπό ορισµένους
όρους, βάσει των Παραρτηµάτων Α και Β της

«επιθεωρητής» σηµαίνει το πρόσωπο που ορίζεται µε βάση το εδάφιο (1)
του άρθρου 10

«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
«µεταφορά» σηµαίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα οδικής µεταφοράς, η

οποία εκτελείται από όχηµα, εν όλω ή εν µέρει, επί δηµόσιων οδών και
περιλαµβάνει τις δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης των εµπορευB
µάτων που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα Α και Β της ADR, αλλά δεν
περιλαµβάνει τις µεταφορικές δραστηριότητες που εκτελούνται εξ ολοκλήB
ρου εντός της περιµέτρου κλειστού

«όχηµα» σηµαίνει οποιοδήποτε όχηµα µε κινητήρα, ολοκληρωµένο ή ηµιτεB
λές, που χρησιµοποιείται για οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, το
οποίο έχει τουλάχιστο τέσσερις τροχούς και είναι σχεδιασµένο για µέγιστη
ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25  και περιλαµβάνει και τα
του, αλλά δεν περιλαµβάνει τα οχήµατα που κινούνται επί  τους
γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και όλους τους κινητούς

«πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης συµβούλου ασφαλείας»
σηµαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου

«σύµβουλος ασφαλείας» σηµαίνει το πρόσωπο που ορίζεται µε βάση το
άρθρο 14·

«τρίτη χώρα» σηµαίνει οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι κράτος
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων
«φορέας επαγγελµατικής κατάρτισης» περιλαµβάνει φορέα επαγγελµατιB

κής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων,
φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης πραγµατογνωµόνων ADR και φορέα
επαγγελµατικής κατάρτισης  ασφαλείας.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που δεν καθορίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο

στον παρόντα Νόµο, έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς η ADR.
3. Σκοπός του παρόντος Νόµου
(α) Η αύξηση της ασφάλειας στις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευB

µάτων, µέσω της καθιέρωσης προδιαγραφών και διαδικασιών επαλήB
θευσης και ελέγχου για την κατασκευή, τον εξοπλισµό και τη λειτουρB
γία των  µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων

(β) ο καθορισµός όρων για τη συσκευασία και την επισήµανση των επικίνB
δυνων εµπορευµάτων κατά τη µεταφορά
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(γ) η επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων
εµπορευµάτων

(δ) η  ελέγχων που διενεργούνται στα οχήµατα µεταφοράς
 εµπορευµάτων

(ε) ο καθορισµός του  του συµβούλου ασφαλείας.

4.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος εφαρB
µόζεται στις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων που εκτελούνται
από οποιαδήποτε οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα στο εσωB
τερικό της ∆ηµοκρατίας ή µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και άλλου κράτους
µέλους και, στις περιπτώσεις που αφορούν έλεγχους που διενεργούνται στα
εν λόγω οχήµατα, εφαρµόζεται και στα οχήµατα που εισέρχονται στη ∆ηµοB
κρατία από τρίτη χώρα.

(2) 0 παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευB
µάτων, τις οποίες εκτελούν οχήµατα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάµεις και
σώµατα ασφαλείας ή σώµατα που εµπίπτουν στην ευθύνη τους.

ΜΕΡΟΣ II — ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

5.—(1) Απαγορεύεται η οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων για τα
οποία γίνεται ειδική µνεία για το σκοπό αυτό στα Παραρτήµατα Α και Β της

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 6, η µεταφορά των επικίνδυB
νων εµπορευµάτων για τα οποία δεν απαγορεύεται η οδική µεταφορά µε βάση
το εδάφιο (1), που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Α της ADR, επιτρέπεται
µόνο υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι που καθορίζονται
στο εν λόγω Παράρτηµα καθώς και στο Παράρτηµα Β της ADR, κυρίως όσον

(α) Τη συσκευασία και την επισήµανση των εν λόγω εµπορευµάτων και
(β) την κατασκευή, τον εξοπλισµό και την καλή λειτουργία του οχήµατος

µεταφοράς των εν λόγω εµπορευµάτων.

6.—(1) ∆εν απαγορεύεται η οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων
που ταξινοµούνται, συσκευάζονται και επισηµαίνονται σύµφωνα µε τις διεB
θνείς συµβάσεις που δεσµεύουν τη ∆ηµοκρατία ή άλλες απαιτήσεις του ∆ιεB
θνούς ∆ικαίου, οι οποίες αφορούν τις  και αεροπορικές µεταφορές,
όταν η όλη µεταφορά περιλαµβάνει είτε  είτε αεροπορική µεταφορά.

(2) Οχήµατα που είναι εγγεγραµµένα στη ∆ηµοκρατία κατά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου  και τα οποία δεν είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις των ΠαραρB
τηµάτων Α και Β της ADR, αλλά έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις εθνικές
απαιτήσεις εν ισχύ µέχρι την  ∆εκεµβρίου 1996, επιτρέπεται να χρησιµοποιούB
νται στη ∆ηµοκρατία, µέχρι την ηµεροµηνία που  καθοριστεί µε διάταγµα του
Υπουργού, που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (β) του άρθρου 21:

Νοείται ότι. τα οχήµατα αυτά, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στη ∆ηµοB
κρατία και µετά την ηµεροµηνία που  καθοριστεί µε το πιο πάνω διάταγµα,
υπό τον όρο ότι τα οχήµατα αυτά παραµένουν εντός των απαιτούµενων επιB
πέδων ασφαλείας που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5.

(3) Τα οχήµατα που είναι εγγεγραµµένα στη ∆ηµοκρατία κατά την ηµεροB
µηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου και οι δεξαµενές που βρίσκονται
στη ∆ηµοκρατία πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου, τα οποία καταB
σκευάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1997 και µετά και δεν πληρούν τις διαB
τάξεις του Παραρτήµατος Β της ADR, αλλά των οποίων η κατασκευή πληροί
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Ελε /οι

τις  της ADR που  την  τους,
 να  να  στις  της

 την  που  µε  του
 του  (β) του

(4)  τους  τους, η  των
περιεκτων και η  που  πριν  την 1η ΙουB

 την  που  µε  του ΥπουρB
 που  του  (β) του

 τα  να  στη ∆ηµοB
 και  την  που  µε το πιο

υπο τον  οτι τα  των
πεδων  που  στην ADR

(5)  η  για  στη  περιεB
κτων  και
των  που  πριν την 1η  και
δεν  µε  την  την  που θα
µε διαταγιια του  που  του  (β) του

 21
 οτι, τα  να  στη ∆ηµοB

 και  την  που  το πιο

(α)
(β)  στις  που  απο τη νοµοB

 που  σε  πριν την  του
(γ) οι  των  που προB

 στο  (2) του  5 και
(δ) η  των  δεν  τα δεκαπε

ντε  απο την  τους
7. Η  των  και η  των

 που  απο τις
των  Α και Β της ADR και
τες  που  στη
στην

ΜΕΡΟΣ III
8.—(1) Τα  που  και

 στο  της ∆ηιιοκρατιας,  στη
 σε  σε  σε

 να  συιιµορφωνονται µε τις
 του

(2)  απο τις  του  (1),  να
 και στις

(α)  η

(β)  την  των  παραβα
σεις που  σε  την  των

(3) Οι  και
 των

των και στο  του  ενα  του
(4) Η  των  δεν  να  το

που  για τη  τους
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9. Τα  των

(α) Να  η  του  στο

(β) να  η  του
να  για την

10.—(1) Οι  που  η
 για το

(2) Ο  τις
(α) Να  τη  µε τις  του

 χρησιB
 η

ρονται
 Να  σε  που χρηB

 για τη  και
(Π) να  σε  η

και να  η  τα  η  η εγκαB
 η  η  η  που  µε  και να

 η
 οτι η  σε  την  του

 µε
(β) Να  η  τις  για την

 των  του
(γ)  µε την  και  την  οτι  δεν αποB

 για την  να  απο τα µεταφεB
ροιιενα  να  για  σε
που  απο την

(δ) να  στο  την  του
 µη  µε τις  του

 στην  να  την  και να  το εν
 να  σε  που

 στην  µε τη  της
Στην  ο  τα  στα

 σε  της  και τα
στα  να  το  που  την
για να  οτι  µε τις  του

(3) Οι  µε  τις
 να  την  των  τους

(4) Εαν ο  την  του σε
για  των  του,  οτι  η

 και  που  τον  στο  του,
 να  απο  απο

σωπο  απο τον  και, σε  να επιB
 η  στο  και του εν

11. Η  στην  µε
τους  που  στα  που  µεταφοB

 µε  που
 του  (ζ) του  22

Σηµεια

τον ελε

στην



Ν. 29(Ι)/2004 314

 για
τους
του  III

 του 1996
 2001
 2002

 του 2003.

12. Για τους σκοπούς του παρόντος
(α) «Επιχείρηση» σηµαίνει οποιοδήποτε εγκατεστηµένο στο έδαφος της

∆ηµοκρατίας ή σε άλλο κράτος
(i) Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  ή µη

 οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα
 ή µη  ή

(iii) δηµόσιο οργανισµό είτε έχει ο ίδιος νοµική προσωπικότητα είτε
εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νοµική προσωπικότητα,

που ασχολείται ή αναθέτει σε τρίτους τη µεταφορά, φόρτωση και εκφόρB
τωση επικίνδυνων εµπορευµάτων, ή ασχολείται µε την προσωρινή αποB
θήκευση, συλλογή, συσκευασία εµπορευµάτων του είδους αυτού ή παραB
λαµβάνει τέτοια εµπορεύµατα στο πλαίσιο µιας πράξης

(β) «µεταφορά» περιλαµβάνει και τις µεταφορικές δραστηριότητες που
εκτελούνται εξ ολοκλήρου εντός της περιµέτρου κλειστού χώρου.

ΜΕΡΟΣ IV — ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
13.  παρόν Μέρος εφαρµόζεται άνευ επηρεασµού των διατάξεων του

περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµου του  έως 2003.

επιχείρησης

Καθήκοντα

ασφαλείας.

14.—(1) Κάθε επιχείρηση
(α) Να ορίσει, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που  καθοριστεί µε

διάταγµα του Υπουργού σύµφωνα µε το εδάφιο (στ) του άρθρου
ένα ή περισσότερους συµβούλους ασφαλείας για τη µεταφορά επικίνB
δυνων εµπορευµάτων και να γνωστοποιήσει την  τους, στην
αρµόδια αρχή και στον Αστυνοµικό Σταθµό της  και

(β) να φυλάσσει για πέντε έτη τις αναφορές ασφαλείας του συµβούλου
ασφαλείας και να τις  στη διάθεση της αρµόδιας αρχής όποτε
αυτή τις ζητήσει.

(2) Από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξαιρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες
δεν εκτελούν, ως κύρια ή επικουρική δραστηριότητα, µεταφορές επικίνδυνων
εµπορευµάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται µε τις εν λόγω
µεταφορές, αλλά εκτελούν περιστασιακά εντός της ∆ηµοκρατίας µεταφορές
εµπορευµάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται µε τις εν λόγω
µεταφορές και παρουσιάζουν ελάχιστο βαθµό κινδύνου ή ρύπανσης.

15.—(1) Ο σύµβουλος ασφαλείας έχει ως κύρια
(α) Να αναζητεί κάθε µέσο και να προωθεί, υπό την ευθύνη του προϊσταB

µένου της επιχείρησης που αναφέρεται στο άρθρο 14, κάθε ενέργεια,
στα πλαίσια των σχετικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ώστε να
διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες

(β) να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται µε Κανονισµούς δυνάµει
του εδαφίου (στ) του άρθρου 22.

(2) Τα καθήκοντα του συµβούλου ασφαλείας µπορούν να εκτελούνται επίB
σης από τον  της επιχείρησης, από πρόσωπο που ασκεί άλλα
καθήκοντα εντός της επιχείρησης ή από πρόσωπο, το οποίο δεν ανήκει στην
τελευταία, εφόσον το συγκεκριµένο πρόσωπο είναι πράγµατι σε  να ασκήB
σει τα καθήκοντα του συµβούλου ασφαλείας.

 Ο σύµβουλος ασφαλείας πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό επαγB
γελµατικής κατάρτισης συµβούλου ασφαλείας, το οποίο εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή και το υπόδειγµα του οποίου καθορίζεται δυνάµει της παραB
γράφου (η) του άρθρου
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(2) Για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης συµB
 ασφαλείας, ο υποψήφιος πρέπει να παρακολουθήσει µαθήµατα επαγB

γελµατικής κατάρτισης συµβούλου ασφαλείας σε φορέα επαγγελµατικής
κατάρτισης συµβούλου ασφαλείας και να επιτύχει σε εξετάσεις που διεξάγοB
νται από την αρµόδια αρχή, ή σε  που η αρµόδια αρχή δεν αναλάβει
απευθείας τη διοργάνωση των εξετάσεων, από εξουσιοδοτηµένο από αυτή εξεB
ταστικό οργανισµό.

(3) Πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης συµβούλου ασφαλείας που
εκδίδονται από άλλα κράτη µέλη αναγνωρίζονται ως ισότιµα µε τα αντίB
στοιχα πιστοποιητικά που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο.

(4)  πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης συµβούλου ασφαλείας έχει
διάρκεια ισχύος πέντε ετών και ανανεώνεται αυτοµάτως για πενταετή περίοδο,
εάν ο κάτοχος, κατά το τελευταίο έτος πριν τη λήξη του, παρακολουθήσει µαθήB
µατα συµπληρωµατικής κατάρτισης σε φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης συµB
βούλου ασφαλείας ή επιτύχει σε εξετάσεις που διενεργούνται από την αρµόδια
αρχή ή από εξουσιοδοτηµένο από αυτή εξεταστικό οργανισµό:

Νοείται ότι η ανανέωση του πιστοποιητικού λογίζεται ότι αρχίζει από την
ηµεροµηνία συµπλήρωσης των απαιτήσεων που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

17. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, «επιχείρηση» σηµαίνει κάθε
φυσικό πρόσωπο, ή νοµικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, κάθε
οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα κερδοσκοπικού ή
µη χαρακτήρα, καθώς και κάθε δηµόσιο οργανισµό είτε έχει ίδια νοµική προB
σωπικότητα είτε εξαρτάται από αρχή διαθέτουσα νοµική προσωπικότητα, που
προβαίνει στη µεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων.

ΜΕΡΟΣ V — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

18. Η αρµόδια αρχή
(α) Να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, αφού προηγουµένως εξασφαλίσει

την έγκριση της Επιτροπής, εάν διαπιστώσει ότι οι διατάξεις ασφαB
λείας που προβλέπονται από το εδάφιο (2) του άρθρου 5 κρίθηκαν, σε
περίπτωση ατυχήµατος ή άλλου συµβάντος, ανεπαρκείς για τον περιοB
ρισµό των εγγενών κινδύνων της µεταφοράς και εάν χρειάζονται επείB
γουσες ενέργειεςB

(β) να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:
 έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου
 έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης

(iii) έκδοση πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγού
οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων και έγκριση
του εκπαιδευτικού κύκλου µαθηµάτων για σκοπούς του πιστοB
ποιητικού

 έκδοση πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης συµβούB
λου ασφαλείαςB

(ν) εξουσιοδότηση εργαστηρίου
 εξουσιοδότηση φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης ·

(vii) εξουσιοδότηση πραγµατογνώµονα
(viii) εξουσιοδότηση φορέα έγκρισης τύπου
(ix) εξουσιοδότηση εξεταστικού οργανισµού για σκοπούς διεξαγωB

γής των εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελB
µατικής κατάρτισης συµβούλου

επιχείρησης

Εξουσίες και
αρµοδιότητες
της αρµόδιας
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Αιτιολόγηση
και
κοινοποίηση

που
συνεπάγονται
απαγόρευση ή
περιορισµό.

Ιεραρχική
προσφυγή.

Εκδοση
διαταγµάτων.

(γ) να αναστείλει ή να ακυρώσει την έγκριση ή εξουσιοδότηση φορέα ή
 εάν διαπιστώσει ότι αυτός δεν πληροί πλέον τα σχετικά

κριτήρια και

(δ) εάν για οποιοδήποτε λόγο η έγκριση ή εξουσιοδότηση φορέα ή οργανιB
 ανασταλεί ή ακυρωθεί, η αρµόδια αρχή δύναται να δώσει οδηB

γίες, είτε στο φορέα ή οργανισµό του οποίου η έγκριση ή εξουσιοδόB
τηση ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, είτε σε οποιοδήποτε άλλο φορέα ή
οργανισµό που έχει εγκρίνει ή εξουσιοδοτήσει, για να γίνουν διευθετήB
σεις ώστε να διεκπεραιωθούν οι εργασίες που κατά την κρίση της επηB
ρεάζονται αρνητικά και σχετίζονται µε την ανάκληση ή

(ε) για να διαπιστώνει ότι τηρούνται τα κριτήρια µε βάση τα οποία έγιναν
οι εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόB
ντος άρθρου, να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις των οργανισµών που
έλαβαν τη σχετική εξουσιοδότηση και να επιθεωρεί εξοπλισµό ή
έγγραφα που διαθέτουν και σχετίζονται µε τη σχετική

(στ) να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία που της παρέχεται από τον παρόντα
Νόµο και αφορά ελέγχους και δοκιµές σε οποιοδήποτε φορέα πληροί
τις τεχνικές, διοικητικές ή άλλες απαιτήσεις της και να αναστείλει ή να
ακυρώσει την ανάθεση αυτή.

19. Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ' εφαρµογή του παρόντος Νόµου
και συνεπάγεται ή επιβάλλει την απόσυρση οχήµατος, δεξαµενής ή εµπορεύB
µατος από την αγορά ή την κυκλοφορία, πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο το ταχύτερο, µε υπόB
µνηση των ένδικων µέσων που έχει στη  του βάσει της κείµενης νοµοB
θεσίας καθώς και των προθεσµιών που διαθέτει για την  τους.

20.—(1) Κάθε πρόσωπο, του οποίου το έννοµο συµφέρον προσβλήθηκε
λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της αρµόδιας αρχής, µπορεί να ασκήB
σει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού.

(2) Η ιεραρχική προσφυγή ασκείται εγγράφως µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµεB
ρών από την ηµεροµηνία που το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) έλαβε
γνώση της απόφασης ή πράξης της αρµόδιας αρχής, και σε περίπτωση παράλειB
ψης, από την ηµέρα που η παράλειψη περιήλθε στη γνώση του προσφεύγοντος.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφεροB
µένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους προφοB
ρικώς ή γραπτώς, αποφασίζει σύµφωνα µε το εδάφιο (4).

(4) Ο Υπουργός µπορεί

(α) Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, ή
(β) τροποποιήσει την απόφαση ή πράξηB
(γ) εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή

πράξης ή για  της παράλειψηςB
(δ) παραπέµψει την υπόθεση στην αρµόδια αρχή για επανεξέταση υπό το

φως τυχόν οδηγιών ή παρατηρήσεων.
21. Ο Υπουργός δύναται µε διατάγµατα, τα οποία δηµοσιεύονται στην

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να ρυθµίζει τα ακόλουθα

(α) Να επιβάλλει ειδικούς όρους που αφορούν το κέντρο βάρους συγκεB
κριµένων κατηγοριών οχηµάτων

(β) να καθορίσει τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3), (4)
και (5) του άρθρου
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(γ) να  σε  µε τη  υγροB
 και  στις περιB

 που δεν  την ADR
(δ) να  προκειιιενου να  να διεB

 στη  οι  για την
των  των  Α και Β της ADR σε  µε
την  της  και της

(ε) να  απο τις  του  5, ad hoc
 στις  να  το

δροιιολογιο και το  της  και
ποτε  για την  της

(στ) να  την  την  οι  που αναB
 στο  14  να  η

(ζ) να  τις  τον  τους
και την  των  σε  µε την  του

 που  στο  16
(η) να  το  του

τισης  ADR και

22.—(1)  Συµβουλιο  να  για την
 των  του  η για να ρυθιιισει

 η  να  µε
(2)  της  του  (1), το  ΣυµB

βουλιο  να
(α) Που να  την  των

 της  που
 στο

(β) που να  απο  που προβλεπο
 στο  (2) του  για τις  οι  εκτεB

 οχηιιατα για τα Όποια  απο
τη  η στα  η  στο
της,  την  των

(γ) που να  τη  την  και το περιεB
 των

(δ) που να  για τους  σε
µε τους

(ε) που να  τα  που  να  η
 την

νων

(στ) που να  για τους
(ζ) που να  τις  της  σε  µε

την  της  και των  ιιελων αναφοB
 τους

(η) που να  τις  που  να
οι  για τη  τους στις  για την

(θ) που να  τους  της
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και ποινές.

(ι) που να καθορίζουν τα κριτήρια εξουσιοδότησης εξεταστικών οργανισµών
για  του εδαφίου (2) του άρθρου 16 και τις υποχρεώσεις τουςB

 που να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών οχηµάτων
και  για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων και των
φορέων ή οργανισµών που εξουσιοδοτούνται από την αρµόδια αρχή ή
που τους έχει ανατεθεί εργασία από την αρµόδια αρχή δυνάµει της
παραγράφου (στ) του άρθρου

 που να καθορίζουν τις διαδικασίες και τα κριτήρια που
(i) Την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου

 την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης
(iii) την έκδοση πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης οδηB

γού οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων
 την εξουσιοδότηση πραγµατογνωµόνων

(ν) την εξουσιοδότηση εργαστηρίων
 την εξουσιοδότηση φορέων επαγγελµατικής

(vii) την εξουσιοδότηση φορέων έγκρισης τύπου ADR.
23.—(1) Η αρµόδια αρχή εισπράττει τέλη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες

παρέχει βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, τα οποία υπολογίζονται
βάσει των πραγµατικών εξόδων και προστίθενται οποιαδήποτε άλλα διοικηB
τικά έξοδα.

(2) Η αρµόδια αρχή µπορεί να ζητήσει την κατάθεση ικανοποιητικής εγγύηB
σης για την καταβολή των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

24.—(1) Οποιοδήποτε

(α) Παρεµποδίζει επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων και εξουB
σιών που του ανατίθενται µε βάση τον παρόντα Νόµο ή των δυνάµει
τούτου εκδοθέντων Κανονισµών ή διαταγµάτων

(β) παρεµποδίζει οποιοδήποτε αστυνοµικό ή πρόσωπο που συνοδεύει τον
επιθεωρητή σύµφωνα µε το εδάφιο (4) του άρθρου 10 να εισέλθει σε

(γ) αρνείται να παράσχει στον επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που το συνοB
δεύει σύµφωνα µε το εδάφιο (4) του άρθρου 10 ασφαλή πρόσβαση σε
οποιοδήποτε µέρος

(δ) αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε αξίωση του
επιθεωρητή που υποβάλλεται µε βάση το άρθρο

είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάB
κιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερB
βαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε
(α) Παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου

(β) µεταφέρει ή επιτρέπει τη µεταφορά επικίνδυνου εµπορεύµατος που εν
γνώσει του δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή
των δυνάµει τούτου εκδοθέντων κανονισµών ή  ή

(Υ) χρησιµοποιεί ή επιτρέπει ή ανέχεται τη χρήση της σήµανσης ή εγγράB
φου που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει τούτου
εκδοθέντων κανονισµών παραπλανητικά ή πλαστογραφεί ή παραποιεί
αυτά µε σκοπό να παραπλανήσει άλλο πρόσωπο,

είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάB
κιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
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(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόB
ντος Νόµου ή των δυνάµει  εκδοθέντων κανονισµών ή διαταγµάτων
για την οποία δεν προβλέπεται σχετική ποινή, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις δύο χιλιάδες λίρες.

(4) Όταν νοµικό πρόσωπο διαπράττει αδίκηµα βάσει του παρόντος
άρθρου, κάθε πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του παρόB
ντος Νόµου και κάθε διευθυντής ή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ή
διευθύνων σύµβουλος ή γραµµατέας ή άλλος αξιωµατούχος του νοµικού
αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εµφανίζεται ότι κατέχει
οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες στο παρόν εδάφιο ιδιότητες, που
εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη
η οποία συνιστά το αδίκηµα, είναι, ταυτόχρονα µε το νοµικό πρόσωπο, ένοχο
του αδικήµατος αυτού και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποιB
νές που προβλέπει ο Νόµος αυτός για το εν λόγω αδίκηµα.

25. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ µε Απόφαση του Υπουργικού ΣυµβουB
λίου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Εναρξη της
 του

παρόντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Αρθρο 22(2)(α))
Οι  της  που  στην

(α) του  (2) του  22  οι

 και  της  1.  η  της

— Τα 1 000  για τη  1 1 η

— τα 3 000 χιλιογραµιια για τη  1 2 η

— τα 5 000  για τις  1 3 και 1
 οι  που  µε  η εµπορευιιατοκιB

 των 3 000

—  2  στις  Τ,
TC, TO,  TOC,

—  3, 4 1, 4 2, 4 3 5 1, 5 2, 6 1, 8  που δεν
νται στις  (β) και (γ) των  η που
νται µε  η

 του

 τα  της  7
 δειιατα  Β(Μ)

 στο  της


