Ηλεκτρονικό Εργαλείο Καθ’ οδόν Ελέγχων Οχημάτων Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR - PROTEAS

Γενικές Πληροφορίες
Το Ηλεκτρονικό Εργαλείο Καθ’ οδόν Ελέγχων Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων ADR - PROTEAS αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος LIFE ΡROTEAS: LIFE09 ENV/GR/291 (Διάρκεια Προγράμματος: 20112015) “Πρωτόκολλο για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και
διακίνηση καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων” (http://proteas-reach.gr/) με
συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Το ηλεκτρονικό εργαλείο ADR-PROTEAS αποτελεί ένα καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο,
φιλικό στον ελεγκτή για τη διεξαγωγή καθ’ οδόν ελέγχων συμμόρφωσης (on-line) των
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR. Οι
ελεγκτές με τη χρήση του λογισμικού μέσω laptop, κινητού ή ταμπλέτας έχουν τη
δυνατότητα να πραγματοποιούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο τον έλεγχο συμμόρφωσης
των οχημάτων σύμφωνα με την Συμφωνία ADR.
Το εργαλείο αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE PROTEAS σύμφωνα με
τις εθνικές απαιτήσεις σε στενή συνεργασία και πλήρη καθοδήγηση του Τμήματος
Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων & Ευπαθών Τροφίμων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με την υποστήριξη εταιρίας Group
Science.
Το ηλεκτρονικό εργαλείο επικαιροποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων διάχυσης
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE CHEREE (2016-2020) και παραχωρείται στο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων για την
τήρηση των απαιτήσεων ADR.
Το Πρόγραμμα LIFE CHEREE “Επιθεωρήσεις και Επιβολή Κανονισμών Χημικών
Προϊόντων - Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς
REACH/CLP και την Οδηγία SEVESO III” (https://www.reach-cheree.gr/) το οποίο
συντονίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και το
Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου, αποτελεί συνέχιση και επέκταση του Προγράμματος
LIFE PROTEAS, στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκε το εργαλείο ADR-PROTEAS, και
υποστηρίζει τις δράσεις εκπαίδευσης και διάχυσης τεχνογνωσίας στους καθ’ ύλην
αρμόδιους επιθεωρητές.
Το λογισμικό ADR-PROTEAS περιλαμβάνει: α) Ηλεκτρονική βάση δεδομένων των
επικίνδυνων εμπορευμάτων ώστε με την εισαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων να

εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές, εξαιρέσεις και ειδικές διατάξεις ADR και
β) Ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου παραβάσεων βάσει των προδιαγραφών μεταφοράς
του εμπορεύματος και της επιλογής συγκεκριμένων παραμέτρων για τον έλεγχο τυχόν
παραβάσεων και την επιβολή προστίμων.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εργαλείου περιλαμβάνουν:
 Βάσεις δεδομένων με τα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων εμπορευμάτων που
ορίζονται ως βασικές προδιαγραφές για τη μεταφορά τους βάσει της ADR.
 Δυνατότητα on line σύνδεσης με τις απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων του
Υπουργείου ΥΠΜΕ για τον έλεγχο των πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR και
επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών.
 Καταχώριση όλων των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων και της
ποσότητάς τους - Αυτόματος έλεγχος εγκεκριμένων εμπορευμάτων και συμφόρτωσης
φορτίων.
 Δυνατότητα ελέγχου όλων των προδιαγραφών, εξαιρέσεων, σημάνσεων και ειδικών
διατάξεων των μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς με
την εισαγωγή του Αριθ. UN και της ποσότητας του φορτίου.
 Έξι Λίστες ελέγχων - παραβάσεων βάσει του τρόπου μεταφοράς και εξαιρέσεων κατά
ADR.
 Για κάθε είδος ελεγχόμενου φορτίου παράγεται προκαθορισμένη λίστα ελέγχων παραβάσεων (π.χ. δεξαμενές, χύδην φορτία, συσκευασμένα εμπορεύματα,
εξαιρούμενες ποσότητες, κλπ.).
 Καταχώριση στοιχείων του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων.
 Εξαγωγή Αναφοράς των αποτελεσμάτων κάθε Ελέγχου με τα σημεία των
παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα.
 Τήρηση ιστορικού αποτελεσμάτων ελέγχων - επιθεωρήσεων ADR ανά Όχημα,
Μεταφορική εταιρεία και Ελεγκτή.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο
ακολουθώντας
τη
διαδρομή:
https://www.reach-cheree.gr/el/e-εργαλείαοδηγίες/εργαλείο-adr/ > ADR CONTROL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE ΡROTEAS
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE ΡROTEAS (LIFE09 ENV/GR/291) “Πρωτόκολλο για
εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και
πετροχημικών προϊόντων” υλοποιήθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων LIFE+
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση, συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος (LIFE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε διάρκεια 5 χρόνια (20112015). Σκοπός του Προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός Πρωτοκόλλου καλών πρακτικών
(http://www.kartes.proteas-reach.gr/) με τις απαραίτητες προβλέψεις, διαδικασίες,
υποχρεώσεις και συστάσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας Ασφάλειας και

Περιβάλλοντος (ΥΑΠΕ) οι οποίες είναι απαραίτητες σε όλους τους εμπλεκόμενους στη
διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με πετρελαιοειδή, πετροχημικά προϊόντα και άλλες
επικίνδυνες ουσίες στα διάφορα μέσα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια,
αγωγούς) και τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως φόρτωση/ εκφόρτωση,
μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διανομή. Οι εταίροι του Προγράμματος ήταν το
Πολυτεχνείο Κρήτης (Συντονιστής Προγράμματος), η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) και η
ΑVINOIL ΑΒΕΝΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα http://proteas-reach.gr/.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE CHEREE
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE CHEREE (LIFE15 GIE/GR/943) “Επιθεωρήσεις και
Επιβολή Κανονισμών Χημικών Προϊόντων - Δημιουργία Ικανοτήτων των Φορέων για
Συμμόρφωση με REACH/CLP και SEVESO III” υλοποιείται στα πλαίσια των
προγραμμάτων LIFE Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση και έχει διάρκεια
3,5 χρόνια (10/2016 – 3/2020). Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της γνώσης,
της ικανότητας και αποδοτικότητας των αρμόδιων αρχών και της κουλτούρας
συμμόρφωσης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας στα πλαίσια των Κανονισμών REACH/CLP και της Οδηγίας SEVESO
III. Στόχος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών καλών πρακτικών, περιλαμβάνοντας
καθοδήγηση, εκπαίδευση και ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των αναγκών των
επιχειρήσεων σε 2 Ευρωπαϊκά Κράτη-Μέλη (Ελλάδα και Κύπρος). Οι εταίροι του
Προγράμματος είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης (Συντονιστής Προγράμματος), το Γενικό
Χημείο του Κράτους (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ελληνική Δημοκρατία) και το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Κυπριακή Δημοκρατία).
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα https://www.reach-cheree.gr/.

