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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11741
(1)
Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού
του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία − Αλι−
άκμονα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χωρο−
ταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 207), όπως συμπληρώθηκε με τη παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων» (Α΄ 197).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξί−
ας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 754)
4. Tο υπ’ αριθμ. 146/25.7.2005 έγγραφο του Φορέα
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού − Λουδία – Αλιάκμονα.

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται, όπως στα επόμενα άρθρα ο Κανονισμός
λειτουργίας των Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, που
ιδρύθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999
(Α΄207), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197).
2. Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η οργανω−
τική διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των
υπηρεσιών και των προϊσταμένων τους, τα προσόντα
ανά κατηγορία και οι θέσεις του προσωπικού, οι διαδι−
κασίες πρόσληψης, οι όροι εργασίας και εξελίξεις του
προσωπικού, το πειθαρχικό δίκαιο και γενικά ρυθμί−
ζονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στον
Φορέα Διαχείρισης.
Άρθρο 2
Οργανωτική Διάρθρωση Υπηρεσιών
1. Οι υπηρεσίες του Φορέα έχουν έδρα το Δήμο Χα−
λάστρας.
2. Οι διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Φορέα
είναι οι εξής:
− Διεύθυνση
− Τμήμα Διοίκησης
− Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και
Έρευνας
− Τμήμα Φύλαξης και Συντήρησης Υποδομών
− Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Προβολής
3. Με απόφαση του ΔΣ και μετά από εισήγηση του Δι−
ευθυντή, τα Τμήματα που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό είναι δυνατό να διαρθρωθούν σε Γραφεία,
στα οποία θα κατανέμονται και θα εξειδικεύονται ορι−
σμένες από τις αρμοδιότητες των Τμημάτων.
4. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να αποκε−
ντρώνονται υπηρεσίες του Φ.Δ. με σύσταση Παραρτη−
μάτων, είτε στη περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. είτε όπου
αλλού τεκμηριωμένα κριθεί αναγκαίο.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Διευθυντή
Α. Η Διεύθυνση των υπηρεσιών του Φορέα ασκείται
από τον Διευθυντή που είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ.
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Δ.Σ του Φορέα, έγκριση του νέου κανονισμού με από−
φαση του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και
Δημoσίωv ‘Εργωv .
Άρθρο 19
Ισχύς του Κανονισμού
Η ισχύς της παρουσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθ. Φ.101/17353/1929
(3)
Τροποποίηση του π.δ. 256/1999 «Προσαρμογή της Ελ−
ληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγί−
ας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την
καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου
των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων»,
όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2004/112/ΕΚ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34)
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως τροποποιήθη−
κε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και του άρθρου

3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικο−
ποιήθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας» (Α΄ 98).
γ. Της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46)
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
δ. Του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύρωση της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην
τελική πράξη».
ε. Του π.δ. 104/1999 (Α΄ 113) «Προσαρμογή της Ελληνι−
κής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/
ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές
μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων», όπως αυτό
ισχύει.
2. Την ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσί−
ας με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/112/ΕΚ της Επι−
τροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2004 (τεύχος Ε.Ε. αρ. L
367/14.12.2004, σελ. 23−28) για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον
τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 12 του π.δ.
256/1999 (Α΄ 209), όπως αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται
από τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο παρα−
κάτω μη εξαντλητικός κατάλογος, που διαχωρίζεται σε
τρεις κατηγορίες κινδύνου (η κατηγορία Ι είναι η πιο
σοβαρή) αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με το
τι θεωρείται ως παράβαση.
Κατά τον καθορισμό της αντίστοιχης κατηγορίας
κινδύνου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες
συνθήκες και να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της
αρχής/του οργάνου επιβολής του νόμου που διενεργεί
τον οδικό έλεγχο.
Οι παραβάσεις που δεν περιλαμβάνονται στον κατά−
λογο των κατηγοριών κινδύνου εντάσσονται σε κατη−
γορία βάσει των αντίστοιχων περιγραφών.
Στην περίπτωση που έχουν σημειωθεί αρκετές παρα−
βάσεις ανά μεταφορική μονάδα, χρησιμοποιείται στην
έκθεση (παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης) μόνον
η πλέον σοβαρή κατηγορία κινδύνου (όπως αναφέρεται
στο σημείο 39 του καταλόγου ελέγχου του παραρτή−
ματος Ι της παρούσας απόφασης).
1. Κατηγορία κινδύνου Ι
Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με τις σχετι−
κές διατάξεις ADR δημιουργεί υψηλό κίνδυνο θανάτου,
σοβαρού τραυματισμού ή σημαντικής ζημίας του πε−
ριβάλλοντος, οι παραβάσεις θα πρέπει να οδηγήσουν
στην άμεση λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων,
όπως για παράδειγμα ακινητοποίηση του οχήματος.
Παράβαση είναι:
1) Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, που απα−
γορεύεται να μεταφερθούν.
2) Η διαρροή επικίνδυνων ουσιών.
3) Η μεταφορά με απαγορευμένο τρόπο ή με ανεπαρ−
κές μέσο μεταφοράς.
4) Η χύδην μεταφορά με εμπορευματοκιβώτιο που δεν
είναι δομικά συντηρήσιμο.
5) Η μεταφορά με όχημα χωρίς κατάλληλο πιστοποι−
ητικό έγκρισης.
6)
Το όχημα να μην ανταποκρίνεται πλέον στα
πρότυπα έγκρισης και να παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο
(αλλιώς υπάγεται στην κατηγορία κινδύνου ΙΙ).
7) Η χρησιμοποίηση μη εγκεκριμένης συσκευασίας.
8) Η συσκευασία να μην ανταποκρίνεται στις εφαρ−
μόσιμες οδηγίες συσκευασίας.
9) Η μη τήρηση των ειδικών προβλέψεων για μικτές
συσκευασίες.
10) Η μη τήρηση των κανόνων που διέπουν την ασφά−
λεια και την στίβαξη του φορτίου.
11) Η μη τήρηση των κανόνων που διέπουν τη μικτή
φόρτωση συσκευασιών.
12) Η μη τήρηση των επιτρεπόμενων βαθμών πλήρω−
σης των δεξαμενών ή συσκευασιών.
13) Η μη τήρηση των διατάξεων που περιορίζουν τις
μεταφερόμενες ποσότητες σε μία μονάδα μεταφο−
ράς.
14) Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς έν−
δειξη της παρουσίας τους (π.χ. έγγραφα, επισήμανση
και πινακίδες στα δέματα, πινακίδες και σήμανση του
οχήματος).
15) Η μεταφορά χωρίς πινακίδα και επισήμανση του
οχήματος.
16) Να μην διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη
μεταφερόμενη ουσία που να επιτρέπουν τον καθορισμό
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παράβασης κατηγορίας κινδύνου Ι (π.χ. αριθμός Ο.Η.Ε.,
σωστή ονομασία αποστολής, ομάδα συσκευασίας).
17) Ο οδηγός να μη διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό
επαγγελματικής κατάρτισης.
18) Η χρήση φωτιάς ή απροστάτευτης πηγής φωτός.
19) Η μη τήρηση της απαγόρευσης καπνίσματος.
2. Κατηγορία κινδύνου ΙΙ
Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με τις σχετι−
κές διατάξεις ADR δημιουργεί κίνδυνο σοβαρού τραυ−
ματισμού ή σημαντικής ζημίας του περιβάλλοντος, οι
παραβάσεις θα πρέπει να οδηγήσουν στη λήψη κατάλ−
ληλων διορθωτικών μέτρων, όπως για παράδειγμα η
απαίτηση διόρθωσης στον τόπο του ελέγχου αν αυτό
είναι δυνατόν και ενδείκνυται αλλά το αργότερο κατά
την ολοκλήρωση της αντίστοιχης μεταφορικής μετα−
κίνησης.
Παραβάσεις είναι:
1) Η μονάδα μεταφοράς περιλαμβάνει παραπάνω από
ένα ρυμουλκούμενο/ ημιρυμουλκούμενο.
2) Το όχημα να μην ανταποκρίνεται πλέον στα πρότυ−
πα έγκρισης αλλά να μην παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο.
3) Το όχημα να μη φέρει πυροσβεστήρες σε λειτουρ−
γία όπως απαιτείται. Ο πυροσβεστήρας είναι δυνατόν
να θεωρηθεί πως λειτουργεί ακόμη αν λείπουν μόνον
η προβλεπόμενη σφραγίδα ή/και η ημερομηνία λήξης.
Ωστόσο αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που ο πυρο−
σβεστήρας είναι εμφανώς σε κατάσταση μη λειτουργίας
π.χ. πιεσόμετρο στο 0.
4) Το όχημα να μη φέρει τον εξοπλισμό που απαιτείται
στη ADR ή τις γραπτές οδηγίες.
5) Η μη τήρηση των ημερομηνιών δοκιμών και επιθε−
ώρησης και των περιόδων χρήσης της συσκευασίας,
των περιεκτών για χύμα φορτία ή των μεγάλων συ−
σκευασιών.
6) Η μεταφορά με φθαρμένες εσωτερικές ή εξωτερι−
κές συσκευασίες, περιέκτες για χύμα φορτία ή μεγάλες
συσκευασίες ή φθαρμένες ακάθαρτες κενές συσκευα−
σίες.
7) Η μεταφορά συσκευασμένων εμπορευμάτων με
εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι δομικά συντηρή−
σιμο.
8) Οι δεξαμενές/τα εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές
(συμπεριλαμβανομένων των κενών και ακάθαρτων) να
μην έχουν κλείσει κανονικά.
9) Η μεταφορά μικτής συσκευασίας με εξωτερική συ−
σκευασία που δεν έχει κλείσει κανονικά.
10) Η εσφαλμένη επισήμανση, ο χαρακτηρισμός ή η
πινακίδα.
11) Η μη ύπαρξη γραπτών οδηγιών σύμφωνα με τη ADR,
ή οι γραπτές οδηγίες που υπάρχουν δεν σχετίζονται με
τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.
12) Το όχημα να μην υπόκειται σε κανονική επιτήρηση
ή να μην έχει σταθμεύσει κανονικά.
3. Κατηγορία κινδύνου ΙΙΙ
Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με τις σχετι−
κές διατάξεις δημιουργεί χαμηλό κίνδυνο τραυματισμού
ή ζημίας του περιβάλλοντος, και όπου δεν απαιτείται
η άμεση λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων στον
τόπο του ελέγχου αλλά είναι δυνατόν να αντιμετωπι−
σθεί αργότερα στην επιχείρηση.
Παράβαση είναι:
1) Το μέγεθος των πινακίδων ή των ετικετών ή το
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μέγεθος των γραμμάτων, των αριθμών ή των συμβόλων
στις πινακίδες ή τις ετικέτες να μην είναι σύμφωνο με
τους κανονισμούς.
2) Να μη διατίθενται πληροφορίες στα παραστατικά
έγγραφα μεταφοράς εκτός από τις περιπτώσεις του

σημείου 16 στην κατηγορία κινδύνου Ι των παραβάσεων
του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
3) Το πιστοποιητικό κατάρτισης να μη διατίθεται επί
του οχήματος αλλά υπάρχουν ενδείξεις πως βρίσκεται
στην κατοχή του οδηγού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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