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Ο θεσμός και οι υποχρεώσεις του Συμβούλου Ασφαλούς
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) αρχικά
εισήχθησαν στην ελληνική νομοθεσία με την κ.υ.α.
64834/5491/00 (ΦΕΚ Β΄ 1350)

Σήμερα, ο ρόλος του Συμβούλου Ασφαλούς
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων προβλέπεται
στην κ.υ.α. 20655/2897/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1495) η οποία
αποτέλεσε εγχείρημα του Υπουργείου για την
κωδικοποίηση όλων των διατάξεων που αφορούν τον
ΣΑΜΕΕ σε ένα και μόνο νομοθέτημα.

Η εν λόγω κ.υ.α. περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με:
 Την υποχρέωση ορισμού ΣΑΜΕΕ από τις επιχειρήσεις
οι οποίες εμπλέκονται στη μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
 Την γνωστοποίηση της ταυτότητάς του στις
αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Υπηρεσίες Μεταφορών
κλπ).
 Τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ΣΑΜΕΕ.
 Την κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση των
ΣΑΜΕΕ.

Υποχρέωση ορισμού ΣΑΜΕΕ
κ.υ.α. 20655/2897/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1495)

Οι επιχειρήσεις, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνονται:

•η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή
•σχετικές εργασίες συσκευασίας ή
•φόρτωση / εκφόρτωση ή πλήρωση επικίνδυνων
εμπορευμάτων για οδική μεταφορά,
υποχρεούνται να ορίζουν έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ υπεύθυνο /-ους
να συμβάλλουν στην πρόληψη κινδύνων που ενέχουν τέτοιες
δραστηριότητες για τα άτομα, τις περιουσίες και το περιβάλλον.

Γνωστοποίηση ΣΑΜΕΕ στις Αρμόδιες Αρχές
κ.υ.α. 20655/2897/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1495)

Κάθε επιχείρηση που ορίζει ΣΑΜΕΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί
την ταυτότητά του εντός 15 ημερών από την ημερομηνία
ορισμού του στην:
•αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων,
•οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση Νομού,
•οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής
Ακτοφυλακής,
•Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας που έχει
έδρα η επιχείρηση.

Ρόλος – Καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ
κ.υ.α. 20655/2897/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1495)

 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις της ADR.
 Παροχή συμβουλών στην επιχείρηση για τη
μεταφορά τους.
 Ετήσιες αναφορές στη διοίκηση αναφορικά με τη
διαδικασία μεταφοράς των επικίνδυνων
εμπορευμάτων.

Ρόλος – Καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ
κ.υ.α. 20655/2897/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1495)

Συνοπτικά πρέπει να διασφαλίζει ότι εντός της επιχείρησης:

 Τα επικίνδυνα εμπορεύματα έχουν ταξινομηθεί.
 Οι εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα και
τηρούνται αρχεία εκπαίδευσής τους.
 Εφαρμόζονται διαδικασίες για τον έλεγχο του
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο
των απαραίτητων εγγράφων που πρέπει να
βρίσκονται πάνω στο όχημα.
 Τηρούνται σχέδια ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης
σε περίπτωση ατυχήματος.

Κατάρτιση – Πιστοποίηση του ΣΑΜΕΕ
Η κατάρτιση του ΣΑΜΕΕ (σύμφωνα με την υ.α. Φ102.3/46374/5081)
παρέχεται από:

 το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π.
 το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του Α.Π.Θ.
 την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τα
εμπορεύματα κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά).
Η πιστοποίηση του ΣΑΜΕΕ (σύμφωνα με την υ.α. 57011/5076/11)
παρέχεται από:

 το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του Ε.Μ.Π.
μετά από επιτυχία σε εξετάσεις που οδηγεί στη χορήγηση
πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ με ισχύ 5 έτη.

Δράσεις Υπουργείου
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο
πλαίσιο προώθησης του θεσμού του ΣΑΜΕΕ:


Κωδικοποίησε σε μία απόφαση [κ.υ.α. 20655/2897/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1495)]
το ρόλο, τα καθήκοντα, την κατάρτιση και την πιστοποίηση του ΣΑΜΕΕ με
σκοπό την εξάλειψη της πολυνομίας και την ευχερέστερη εύρεση των
θεμάτων που τους αφορούν.



Εξορθολόγησε στην ίδια απόφαση το πλαίσιο εξαιρέσεων των
επιχειρήσεων από την υποχρέωση ορισμού ΣΑΜΕΕ, αφαιρώντας την
περίπτωση στην οποία επιχειρήσεις εξαιρούνταν λόγω «περιστασιακών»
μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων η οποία δημιουργούσε ζητήματα
επαλήθευσης.

Δράσεις Υπουργείου
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο
πλαίσιο προώθησης του θεσμού του ΣΑΜΕΕ:


Προώθησε εγκύκλιο (Γ3/61641/9710/10-2-2016) η οποία εστάλη μαζικά
για πρώτη φορά σε όλους τους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) που
εποπτεύουν ή αδειοδοτούν επιχειρήσεις ή εμπλέκονται άμεσα στη
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία αφορά την υποχρέωση
ορισμού ΣΑΜΕΕ και προκάλεσε την έντονη κινητοποίηση των
εμπλεκομένων.



Προωθεί συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη νομοθετική ρύθμιση του ελέγχου του
ορισμού ΣΑΜΕΕ στις επιχειρήσεις από αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Μελλοντικές δράσεις Υπουργείου
 Δημιουργία σαφέστερου πλαισίου καθηκόντων του ΣΑΜΕΕ με βάση
βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
 Εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης με την οποία προβλέπονται έλεγχοι στις
επιχειρήσεις οι οποίες ενώ εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις δεν ορίζουν
ΣΑΜΕΕ ή δεν τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ADR.
 Διάχυση της νομοθεσίας με σκοπό την πληροφόρηση των εμπλεκομένων
φορέων για τις υποχρεώσεις τους και την ανάδειξη της σημασίας του
Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για την
οδική ασφάλεια, την ασφάλεια των εργαζομένων, των πολιτών και του
περιβάλλοντος.

Περαιτέρω δράσεις Υπουργείου

 Συμπλήρωση πλαισίου καθ’ οδόν ελέγχων:
- θέσπιση πρόσθετων παραβάσεων – κυρώσεων
- επιμόρφωση ελεγκτικών οργάνων
- πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικού εργαλείου PROTEAS

 Μηχανογράφηση όλων διαδικασιών που σχετίζονται
με τα επικίνδυνα εμπορεύματα

