
Να αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα εμπορεύ-
ματα (ΕπΕ) 
Να γνωρίζουν ποια είναι τα κατάλληλα 
μεταφορικά μέσα για τα ΕπΕ 
Να ελέγχουν τον εξοπλισμό που χρησιμο-
ποιείται σε σχέση με τη μεταφορά, φόρτω-
ση, εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμά-
των 
Να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους στις 
επιχειρήσεις μεταφοράς ΕπΕ 
Να εφαρμόζουν κατάλληλα σχέδια δράσης 
άμεσης ανάγκης στις περιπτώσεις ατυχή-
ματος ή συμβάντος με ΕπΕ 
Να διερευνούν και να ετοιμάζουν αναφο-
ρές πάνω σε σοβαρά ατυχήματα με ΕπΕ. 

Γίνετε Σύμβουλος Ασφάλειας 

ADR σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στη 

Μεταφορά Επικίνδυνων 

Εμπορευμάτων! 

Παρακολουθήστε το σεμινάριο, 

περάστε τις εξετάσεις που 

διοργανώνει το Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών  και διεισδύστε στην 

αγορά  εργασίας ως Σύμβουλος 

Ασφαλούς Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ADR 

Προϋποθέσεις υποψηφίων  
Συμβούλων Ασφάλειας ADR 
Κάτοχοι πτυχίου στις θετικές επιστή-
μες. 
Εμπειρία στον τομέα της μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Επαγγελματική κατάρτιση που τεκ-
μηριώνεται με συμμετοχή σε κατάλ-
ληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Επιτυχία στις εξετάσεις. 

Η Συμφωνία ADR καθορίζει ως καθήκοντα του Συμβούλου ADR: 

Ευσέβιος Χατζηκώστας 

Εκπαιδευτής ADR/DGSA  

(ΑνΑΔ, ΤΟΜ) 

Να συμβουλεύουν στην επιλογή και 
χρήση υπεργολάβων ή τρίτων 
Να κατευθύνουν τους εργαζόμενους 
στις εταιρείες μεταφορών ΕπΕ για τη  
μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση 
Να ευαισθητοποιούνται στους κινδύ-
νους που ενυπάρχουν στη μεταφορά, 
φόρτωση και εκφόρτωση ΕπΕ 
Να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις-
πελάτες τους τηρούν τα έγγραφα  
μεταφοράς 
Να ετοιμάζουν κατάλληλο σχέδιο  
ασφάλειας 

Περιεχόμενο του Προγράμματος ADR: 

Αναγνώριση και ταξινόμηση επικινδύνων εμπορευμάτων, συσκευασίες, δεξαμενές, 
εμπορευματοκιβώτια, οχήματα. Σημάνσεις, ετικέτες, έγραφα μεταφοράς, χειρισμός, 
φόρτωση, εκφόρτωση, πληρώματα, εκπαίδευση, έγγραφα οχήματος, πιστοποιητικά 
μεταφοράς. Γραπτές οδηγίες, εξοπλισμός μεταφοράς. 

*Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε 

στα  €925,00 + ΦΠΑ (175,75€) για όλα τα 

μεγέθη επιχειρήσεων, πλέον €80,00 για 

τους δύο τόμους της Συμφωνίας ADR 

στην ελληνική γλώσσα.  

 

Οι δικαιούχοι της ΑνΑΔ που ικανοποιούν 

τα σχετικά κριτήρια επιδοτούνται με 

€595,00 ανά συμμετέχοντα. 

QE71e 

Δικαίωμα Συμμετοχής  

Για δικαιούχους ΑνΑΔ 

€330,00 + ΦΠΑ (175,75*)  

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής; 

07, 14, 21, 28 Ιουνίου  

& 4 Ιουλίου 2022 

08:30 -  17:15 

Κοινωνική Δικτύωση  
Quintessence Enterprises Ltd: 

Quintessence Enterprises Ltd 
Kennedy Business Center,  
12 -14 Kennedy Avenue, Office 208, 
1087 Nicosia, Cyprus 
Tel.:+357 22466500, Fax:+357 22560260 
E:mail: info@quintessence.com.cy 
website: www.quintessence.com.cy 
eLearning: www.quintessenceLMS.org 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
και Συγκατάθεση Χρήσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα* 

 

Οργανισμός: ………………………………………………   μΜ**             Μ** 
       

Οικονομική Δραστηριότητα ……………………………Κίνητρα Συμμετοχής**  
 
Τηλ:………………….  Φαξ:………………….. Email:………………………………….. 
Άτομο Επικοινωνίας:   email:                    Τηλ: 
……………………………………  ………………...………….............  ………………… 
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων:               email:          Κιν. Τηλ.:*** 
 
……………………………………  ………………...………….............   …………….…..    
 
……………………………………  ………………………....................   …….………….. 
 
……………………………………  …………………………................   .……………...... 
*Βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Quintessence Ent Ltd                           **μΜ: Μικρομεσαία  Μ: Μεγάλη  

*** Κυκλώστε: 1. Προσωπική Ανάπτυξη, 2. Νομοθετική Συμμόρφωση, 3. Επιχειρηματική Αριστεία 
****Για σκοπούς αμεσότερης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο 
***** Η προτεραιότητα συμμετοχής δίδεται με βάση την σειρά δήλωσης συμμετοχής και τακτοποίησης των  
            οικονομικών υποχρεώσεων  

 

1,2,3 

 

Μικτή εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση  με 

Σύγχρονη Συμμετοχή  (δηλ. στον ίδιο χρόνο) 

εκπαιδευτή και καταρτιζόμενων  στην πλατφόρμα 

ΖΟΟΜ και Ασύγχρονη Μάθηση μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας  Moodle 

www.quintessenceLMS.org  

Δείτε την Πολιτική Απορρήτου της 
 Quintessence Enterprises Ltd 

 Βεβαιωθείτε για τις ανάγκες και  

προσδοκίες σας:  

Πολιτική Ποιότητας Quintessence  

Enterprises Ltd  

https://www.facebook.com/pages/Quintessence-Enterprises-Ltd/173190056038462?ref=br_tf
https://twitter.com/e_Quintessence
https://cy.linkedin.com/in/evsevios-hadjicostas-0231a714
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p506/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
https://quintessence.com.cy/qms/leadership/p501/
http://www.quintessencelms.org/

