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Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής 

 

   ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ορισµού Συµβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις. 

 
     ΣΧΕΤ.:  κ.υ.α 20655/2897/15 (ΦΕΚ 1495/Β’/2015),  «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεµβρίου 2014 
για την τρίτη προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των παραρτηµάτων 
της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 
35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/ Β΄/2011), 52167/4683 
(ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013) ADR 2015, Α∆Α: 
6Υ3Μ465ΦΘΘ-ΜΧ9. 

                     
  

Με αφορµή ερωτήµατα που έχει λάβει η Υπηρεσία µας σχετικά µε την υποχρέωση ορισµού  

Συµβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις, σας 

ενηµερώνουµε για τα εξής: 

Οι οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων υπόκεινται στις διατάξεις της Συµφωνίας ADR 

(σχετική κ.υ.α.) και λοιπών εθνικών διατάξεων που συνιστούν ένα πλήρες και λεπτοµερές 

ρυθµιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των µεταφορών αυτών. Στην κείµενη νοµοθεσία ορίζονται 

απαιτήσεις που αφορούν στις χρησιµοποιούµενες συσκευασίες, στις σηµάνσεις, στις διαδικασίες 

αποστολής και φόρτωσης, στα συνοδευτικά έγγραφα, στον οδηγό, στο όχηµα, στον εξοπλισµό κ.α.. 

Η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις αυτές σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από τη φύση του 
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µεταφερόµενου εµπορεύµατος, τον τρόπο και τις ποσότητες µεταφοράς του ενώ η ίδια η 

νοµοθεσία ορίζει και περιπτώσεις µερικών ή ολικών εξαιρέσεων από τις διατάξεις της. 

Τα επικίνδυνα εµπορεύµατα, σύµφωνα µε την ADR, ταξινοµούνται ως εκρηκτικές ουσίες και είδη, 

αέρια, εύφλεκτα υγρά, εύφλεκτα στερεά, αυτενεργείς ουσίες και στερεά απευαισθητοποιηµένα 

εκρηκτικά, ουσίες µε πιθανότητα αυθόρµητης καύσης (αυτανάφλεξης), ουσίες που σε επαφή µε 

νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια, οξειδωτικές ουσίες, οργανικά υπεροξείδια, τοξικές ουσίες, 

µολυσµατικές ουσίες, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες και διάφορες επικίνδυνες ουσίες και 

είδη. Λεπτοµερής κατάλογος των επικίνδυνων εµπορευµάτων υπάρχει στο κεφ. 3.2 της ADR. 

Λόγω των εξειδικευµένων γνώσεων που απαιτούνται για τον χειρισµό  των εµπορευµάτων αυτών 

µε ασφάλεια και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, η νοµοθεσία (1.8.3 

παραρτήµατος Ι.1 σχετικής κ.υ.α.) προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις, στις δραστηριότητες των οποίων 

περιλαµβάνονται η οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων ή σχετικές εργασίες 

συσκευασίας, φόρτωσης / εκφόρτωσης ή πλήρωσης επικίνδυνων εµπορευµάτων για οδική 

µεταφορά, υποχρεούνται να έχουν έναν ή περισσότερους Συµβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ), υπεύθυνο /-ους να συµβάλλουν στην πρόληψη κινδύνων 

που ενέχουν τέτοιες δραστηριότητες για τα άτοµα, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Οι 

επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να γνωστοποιούν την ταυτότητα του ΣΑΜΕΕ που απασχολούν,  

στην αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου µας, στην οικεία ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Π.Ε., στην οικεία ∆/νση Ασφαλείας ή Αστυνοµική ∆/νση Νοµού και στην οικεία Περιφερειακή 

∆ιοίκηση Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής της Περιφέρειας που έχει έδρα η 

επιχείρηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 10 της ανωτέρω κ.υ.α. 

Το κύριο έργο του ΣΑΜΕΕ είναι, υπό την ευθύνη του επικεφαλής της επιχείρησης, να διευκολύνει 

τη διεξαγωγή των προαναφερόµενων εργασιών σύµφωνα µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και µε τον 

ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Στα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η 

παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, η παροχή οδηγιών προς την επιχείρηση µέσω 

και της σύνταξης ετήσιας αναφοράς καθώς και η σύνταξη αναφοράς σε περίπτωση  συµβάντων, 

ατυχηµάτων ή σοβαρών παραβάσεων.  Τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ µπορεί να ασκεί είτε ο 

επικεφαλής της επιχείρησης, είτε εργαζόµενος στην επιχείρηση, είτε εξωτερικός συνεργάτης, υπό 

την προϋπόθεση ότι διαθέτει κατάλληλο πιστοποιητικό.  

Στις περιπτώσεις όπου σε µια αποστολή επικίνδυνων εµπορευµάτων εµπλέκονται στα διάφορα 

στάδια µέχρι τον τελικό προορισµό τους περισσότερες από µία επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν 

εργασίες (µεταφορά / συσκευασία / φόρτωση / εκφόρτωση / πλήρωση), οι ίδιες ή για λογαριασµό 
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τρίτου, πρέπει οι επιχειρήσεις που διενεργούν τις εργασίες αυτές να ορίζουν και να 

χρησιµοποιούν ΣΑΜΕΕ. ∆ιευκρινίζεται ότι οι εργασίες οδικής µεταφοράς επικίνδυνων 

εµπορευµάτων  ή συσκευασίας / φόρτωσης / εκφόρτωσης / πλήρωσης επικίνδυνων εµπορευµάτων 

για οδική µεταφορά πρέπει να καλύπτονται από υπηρεσίες ΣΑΜΕΕ.  

Της εν λόγω υποχρέωσης εξαιρούνται σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 10 της σχετικής  κυα, οι 

επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν σε ποσότητες επικίνδυνων εµπορευµάτων σε 

κάθε µονάδα µεταφοράς µικρότερες από αυτές που καθορίζονται στο 1.1.3.6, 1.7.1.4 και στα 

κεφάλαια 3.3, 3.4 και 3.5 του παραρτήµατος Ι.1 της ίδιας κ.υ.α.. Παρ’ όλα αυτά ακόµη και για µια 

επιχείρηση η οποία εµπίπτει στην προαναφερόµενη εξαίρεση, είναι διεθνής καλή πρακτική και 

συνιστάται ιδιαίτερα, λόγω της φύσης των  εµπορευµάτων, της έκτασης των πιθανών επιπτώσεων 

σε περίπτωση ατυχήµατος και του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου, να δέχεται συµβουλές και 

καθοδήγηση από ΣΑΜΕΕ έστω και περιοδικά.  

Η κείµενη νοµοθεσία µπορεί να αναζητηθεί είτε µέσω του εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr ), είτε 

µέσω της ∆ιαύγειας (Α∆Α: 6Υ3Μ465ΦΘΘ-ΜΧ9), είτε µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου µας 

(www.yme.gr > ∆ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας > 01.12 Μεταφορές επικίνδυνων 

εµπορευµάτων ADR). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις της ADR, τις εξαιρέσεις 

από την υποχρέωση ορισµού ΣΑΜΕΕ και σχετικό βοηθητικό διάγραµµα ροής καθώς και τις 

προϋποθέσεις και την διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ µπορούν να αναζητηθούν  

στον σύνδεσµο του Υπουργείου µας http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1200&id=&tid=1224 .  

Κατόπιν των παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη την σηµασία του θέµατος για την ασφάλεια 

παρακαλούµε για την γνωστοποίηση του περιεχοµένου της παρούσας στις επιχειρήσεις που 

αδειοδοτείτε, εποπτεύετε ή  εκπροσωπείτε στις δραστηριότητες των οποίων περιλαµβάνονται η 

οδική µεταφορά, ή σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης/εκφόρτωσης ή πλήρωσης 

επικίνδυνων εµπορευµάτων για οδική µεταφορά. 

  
  Ακριβές Αντίγραφο                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                                                                 Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
  
 
  Α.ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ                     Ι. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ  

 

 

ΑΔΑ: ΩΖ6Γ4653ΟΞ-ΥΙΥ



 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
∆/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικών Πάρκων 
ferti_e@ggb.gr 
 

2. Υπουργείο Υγείας 
 ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, 
damy@moh.gov.gr 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας 
ddy@moh.gov.gr 
 
3. ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε της χώρας (µέσω email) 
    
4. ΣΕΒ (Σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών) 
   Ξενοφώντος 5Τ.Κ.: 10557 Αθήνα 
   info@sev.org.gr  
 
5. ΣΕΧΒ (Σύνδεσµος ελληνικών χηµικών βιοµηχανιών) 
   haci@otenet.gr  
 
6. ΕΒΕΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 
   Ακαδηµίας 7, ΤΚ 10671, Αθήνα,     
   info@acci.gr  
 
7. ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας) 
   library@elinyae.gr  
 
8. ΣΕΜΕΠΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών Μεταφορικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Πετρελαιοειδών) 
   Fax: 210 5580338 
 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. Γεν ∆/ντή Οδικής Ασφάλειας 
   (ιδίου Υπουργείου) 
 
5. Πανελλήνιος Σύλλογος Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς  
    Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ) 
    info@pssamee.gr 
 
6. Εργαστήριο Οχηµάτων, Τοµέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτοµάτου Ελέγχου, 
    της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, του ΕΜΠ 
     vehlabinfo@gmail.com 
 
7. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασµού  
    της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ 
    lmemd@meng.auth.gr 
 
8. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, του ΕΜΠ  
      mdlab.ntua@gmail.com    
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
∆/νση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, Τµήµα Γ΄ 
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