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ΘEMA: 0ριoμ69 Φoρ6α εξ6ταaηg ελεγκτιirν Δημoοiων και Ιδιωτικιilν KTEO o1ημιiτων

μεταφοριig επικiνδυνων εμπoρευμιiτων (ADR) και ευπαΘcδν τροφiμcυν (ATP).

'E1oνταg υπ6ψη:

1. Tιq διατ&ξειq:

α. τηζ παραγρd,φoυ 3 του 6ρΘρoυ 37 τoυN.296312001 (ΦEK 268lA'12001) <0ργ6νωση και
λειτουργiα των δημοoiων επιβατικrilν μεταφoρioν με λεωφoρεiα, τεγvικ6g 6λεγ1o9 oμμ&των και
αoφd,λεια 1ερoαiων μεταφoρcbν και d,λλεg διατdξειg>, 6πω9 αντικαταoτ&Θηκε απ6 την παρ. 9 τoυ
&ρθρoυ 114 τoυ N. 407Ο12012 (ΦEK 82l\'12012) <Pυθμioειg Ηλεκτρoνικrilν Eπικoινωνιiυν,
Mεταφoρcbν, Δημooiων'Eργων και dλλεg διατd,ξειg>,

β. τoυ d,ρθρoυ 2 τoυ N. 389712010 (ΦEΚ 208lA'12010) <Σιio'ταoη Etvικo6 Συμβoυλioυ oδιΦq
Aoφ&λειαq και ΓενιΦg Διε6Θυνoηg oδΦg Aoφ&λειαq, επoπτεiα και βελτiωση τoυ Θεoμor5 τoυ

τε1vικori εΜγ1oυ ομμ&των για την πρoαγωγη ηq oδΦg Αoφd,λειαg και την πρooταoiα τoυ

περιβdλλoντoq, κι5ρωoη Σ6μβαoηq μεταξri τoυ Eλ\νικοf Δημοoioυ και o.A.Σ.Θ. και d,λλεg

διατd,ξειq>,

γ. τoυ d,ρθρου 90 τoυ <Kcilδικα Noμoθεοiαζ για την Kυβ6ρνηοη και τα Κυβερνητικ&'oργανα>,
6πωq κωδικoπoηΘηκε με τo Π.Δ. 6312005 (ΦΕ,K 98lA'12005),

δ. τoυ 6ρΘρoυ 1 τoυ Π.Δ. 8512012 (ΦEK 141lA'l20L2) <iΙδρυoη και μετoνoμαoiα Yπουργεiων,

μεταφoρ6 και κατdργηoη υπτ1 ρεoιcbν>,

ε. του 6ρΘρoυ 4 τoυ Π.Δ. 11712012 (ΦEΚ 202l\'12012) <<Σfoταoη, o'υγ1ιbνευoη και
μετoνoμαοiα Γενικcilν Γραμματειων τoυ Yπoυργεioυ Aνd,πτυξηg, Aνταγωνιoτικ6τητα9, Yπoδομcbν,
Mεταφορcbν και Δικτ6 ωυ>,

στ. τηζ κ.υ.α. 52167l46831201'2 (ΦEΚ 37lΒ'120Ι2) <Πρooαρμoγη τηg Eλληνικηg νoμoΘεoiαg
πρoζ τ1ζ διατ&ξειq τηg oδηγiαc, 61l2010lΕE τηζ Eπιτρoπηq τηc' 2α9 Σεπτεμβρioυ 2010 για την
πpωτη πρoσαρμoγη oτην επιoτημoνικη και τε1vικη πρ6οδo των παραρτημ&των τηq oδηγiαg
2008168lΒΚ του EυρωπαTκοr5 Κoινοβoυλioυ και του Συμβoυλioυ, ο1ετικ6 με τιg εoωτερικ6q

μεταφoρ69 επικiνδυνων εμπορευμd,των>>,

ζ.τηg κ.υ.α 5768715Ι14120|1 (ΦEK 70lΒ'l20t2) <Απoδoμ τηg Συμφωνiαg για τιg διεΘνεfg

μεταφoρ69 ευπαθιbν τρoφiμων και για τoν ειδικ6 εξoπλιoμ6 πoυ θα χρησιμoπoιε:παι yι' αυτ6q τιq

μεταφoρ69 (ATP) 6πω9 υπoγρd,φηκε oτη Γενεriη την 1η Σεπτεμβρioτ t970, και τρoπoποηΘηκε και
ιοβει την 2η Ιανουαρioυ 2011),
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η. τoυ dρθρoυ 3 τηq υ.α. 3259|13257121'-05-2001 (ΦEK 703lΒ'12001) <ioρoι και πρoδποθ6oει9

oριoμori φoρ6ων εΜγ1oυ oμμdτων μεταφoρdq επικiνδυνων εμπoρευμd,των, 6πω9 oρiζεται oτην

Eυρωπα1κη Συμφωνiα ADR),

θ. τoυ &ρθρoυ 6 τηq υ.α. Φ.2011486921516120-08-2004 (ΦEΚ Ι340lΒ'12004) <PriΘμιoη

Θεμd,των για την 6κδooη Πιoτoπoιητικο6 μετd, τoν περιoδικ6 ειδικ6 και τε1vικ6 6λεγ1o των

oμμdτων μεταφoρ&g ευπαθcilν τροφiμων (ΑTP) που διεvεργo6ν διεΘvεiq μεταφορ6q - Διαδικαoiα

περιoδικoιi τε1yικoli εΜγ1oυ>,

ι.τηt κ.υ.α 40077l2850lΙ2120Ι3 (ΦEK \2!lΒ'120Ι3) <Aρxικη-περιoδικη επιμ6ρφωoη-

κατ&ρτιoη και πιστoπoiηoη του ελεγκτικoti πρooωπικo6 Δημooiων και Ιδιωτικιbν ΚTEo για
6}εy"7o oμμd,των μεταφορ&g επικiνδυνων εμπoρευμd,των (ADR) και ευπαθιbν τρoφiμων (AΤP)),

2. Tην υπ' αριθμ. oικ. 5909/376104-02-2013 πρ6oκ\oη εκδηλωoηg ενδιαφ6ρoντo9 για oριoμ6

Eξεταoτικof Φoρ6α για τo ελεγκτικ6 πρooωπικ6 των Δημooiων και Ιδιωτικcbν KTEO oγημd,των

μεταφoρ&g επικiνδυνων εμπoρευμ6των (ADR) και ευπαθων τρoφiμων (ATP).

3. Tην απ6 07-02-2013 αiτηoη τoυ Eργαoτηρioυ oμμd,των, τηg Σ1o}ηg Mη1ανολ6γων

Mη1ανικrbν τoυ Eθvικori Mετo6βιoυ Πoλυτεμlεioυ με την oπoiα δηλcbνεται τo ενδιαφ€ρoν και
,r,δρ0λλorται τα πρoβλεπ6μενα δικαιολoγητικ6 για τoν oριoμ6 Eξεταoτικoιi Φορ6α, για τo

ελεγκτικ6 πρooωπικ6 των Δημooiων και Ιδιωτικιbν KTEO oμμd,των μεταφoρ69 επικiνδυνων

εμπoρευμ6των (ADR) και ευπαθων τρoφiμων (ATP) .

4. To γεγoν69 6τι η αiτηο'η τoυ Eργαoτηρioυ oμμd,των, εiναι η μoναδικη και π\ρoi τα

κριτηρια τηg υπ' αριΘμ. oικ. 5909/376104_02-2013 πρ6oκ\oηq εκδηλωoηg ενδιαφ6ροντoq για
oρ,oμro Eξεταoτικori Φορ6α για τo ελεγκτικ6 πρooωπικ6 των Δημooiων και Ιδιωτικcbν KTEO
oμμ6των μεταφoρ0g επικiνδυνων εμπoρευμ&των (ΑDR) και ευπαθc-ilν τρoφiμων (ATP).

5. To γεγoν69 6τι απ6 τιg διατ6ξει9 τηg απ6φαoηq αυτηg δεv πρoκαλεiται δαπd,νη oε β&ρoq του

Κρατικoιi Πρoilπoλoγιoμof.

Aπoφαofζoυμε

1. oρiζoυμε τo Eργαoτηριo 0μμ6των, τηg Σxoλrιg Mη1ανoλ6γων Mη1ανικrilν του Eθνικo6

Mετo6βιoυ Πολυτε11vεioυ, ωq Eξεταoτικ6 Φoρ6α για τo ελεγκτικ6 πρooωπικ6 των Δημooiων και

Ιδιωτικiον KTEQ oμμ6των μεταφoρd,g επικiνδυνων εμπoρευμd,των (ADR) και ευπαΘιbν τρoφiμων

(ATP), για 6\ την 1rbρα, α6μφωνα με τα oριζ6μεvα oτην παρdι,γραφo 1 τoυ τμηματog B τoυ

&ρΘρoυ 2 τηg κ.υ.α. 40077l2850l1212013 (ΦEΚ ι2ΙlΒ'12013).

2. To εν λ6γω Eργαoτηριo θα πρι1πει εντ69 του 6τουq 2013, να πιστoπoιηθεi για την

εξεταoτικη διαδικαoiα oυμφωνα με τo πρ6τυπo EΛoT EN ΙSo 9001:2008.

3. H 1oρηγηση των Πιoτοπoιητικcilν των ελεγκτcbν Δημοoiων και Ιδιωτικcilν KTEO o1ημd,των

μεταφoρdξ .r.r*irδruru εμπoρευμ6των (ADR) και ευπαΘcbν τρoφiμων (ATP) πραγματoπoιεiται

απ6 ην αρμ6δια ΔιειiΘυνoη τoυ Yπoυργεioυ Αν0πτυξηq, Ανταγωνιoτικ6ητα9, Yπoδoμrbν,

Mεταφoρcbν και Δικτliων, oliμφωνα με τo &ρθρo 7 τηqπpoαναφερθεioαq κ.υ.α.

4. o Eξεταoτικ6g Φoρ6α9 υπo1ρεoriται να τηρεi 6λεg τιζ διατdξειg τηζ κ.υ.α.

40077l2850l1,2J2013 (ΦEΚ |21lΒ'12013). Eπioηg oφεiλει να παρακoλουΘεi τιg διεΘvεig εξελiξειq

αναφoρικ& με τoν τε1vικ6 t'},εyxo oμμdτων μεταφορ&q επικiνδυνων εμπoρευμ&των (ΑDR) και
ευπαΘiον τρoφiμων (ATP) και να πρoοαρμ6ζεται με την εκ&oτoτε Eλ\νικη και Koινoτικη

νoμoθεoiα.

5. oι ακριβεig ημερoμηνiεg τηg εξ6ταoηq και τo ιiψοg των εξ6ταοτρων, καθορiζoνται απ6 τoν

Ε,ξεταoτικ6 Φορ6α.

6. H παρolioα εξoυoιoδ6τηoη ιoμ5ει για διd,oτημα 5 ετιilν απ6 την 6κδοoη τ1'lζ, βε δυνατ6τητα

αναν6ωoη9 ψετα απ6 αξιoλ6γηoη.
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7. o oριoμ69 τoυ Eξεταoτικoιi Φoρ6α ανακαλεiται με απ6φαση τoυ Γεvικo6 Γραμματ6α
Mεταφoριbν τoυ Yπoυργεioυ Aν6πτυξη9, Aνταγωνιoτικ6τητα9, Yπoδoμrbν, Mεταφoρcbν και
Δικτ6ων, αν διαπιoτωθεi 6τι δεv τηρofνται απ6 αυτ6ν oι υπo1ρεrbσειξ τoυ.

o ΓENΙKOΣ ΓΡAMMATEΑΣ METAΦOPΩN

ι
NΙKoΣ ΣTAΘoΠoYΛoΣ

Aκριβ69 αντiγραφo

Π. Mπακρατoιig


