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 Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/35/ΕΕ
 Κατάργηση (1η Ιουλίου 2011) του περί 

Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου του 
2004 (Ν.39(Ι)/2004)

 Κατάργηση Ευρωπαϊκών Οδηγιών 76/767/ΕΟΚ, 
84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 
1999/36/ΕΚ
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 Μεταφερόμενος Εξοπλισμός υπό Πίεση (ΜΕυΠ):
 Κάθε δοχείο πίεσης, δεξαμενή, όχημα – συστοιχία, βαγόνι –

συστοιχία, εμπορευματοκιβώτιο αερίων πολλαπλών 
στοιχείων (MEGC), οι στρόφιγγες τους και τα λοιπά 
εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αερίων 
κλάσης 2 (π.χ. LPG, N2, O2, Ar, He, CO2, R407c, κτλ) όπως 
καθορίζεται στην ADR (καθώς και άλλων επικίνδυνων 
εμπορευμάτων που καθορίζονται με διάταγμα του ΥΣΕ)

 Απαιτήσεις για ΜΕυΠ όσον αφορά τη διάθεση του στην 
αγορά, τους περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους 
ελέγχους και τη χρήση του

 Διαδικασία επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης για 
εξοπλισμό που δεν φέρει τη σήμανση συμμόρφωσης της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/36/ΕΚ (δηλαδή το ελληνικό 
γράμμα      )  



Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΟ) 2008/68/ΕΚ
& ADR
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 2008/68/ΕΚ (στο εξής Οδηγία) του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων

 Περιέχει 3 παραρτήματα
 Παράρτημα Ι: ADR η ευρωπαϊκή συμφωνία για τις 

διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
 Παράρτημα ΙΙ: RID οι κανονισμοί για τις διεθνείς 

σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
 Παράρτημα ΙΙΙ: ADN η ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με 

τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω 
της εσωτερικής ναυσιπλοΐας

 Στην Κύπρο εφαρμόζεται μόνο η ADR λόγω έλλειψης 
σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών διαδρομών
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 ADR: Καθορίζει τις διαδικασίες, τις τεχνικές προδιαγραφές του 
εξοπλισμού και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα εμπλεκόμενα 
άτομα και οργανισμοί, έτσι ώστε η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
να γίνεται με ασφαλή τρόπο

 Κατάταξη των επικίνδυνων εμπορευμάτων σε 9 κλάσεις (1 – Εκρηκτικά, 2 
– Αέρια, 3 – Εύφλεκτα υγρά, κτλ)

 ΜΕυΠ  Κλάση 2 της ADR: καθαρά αέρια, μείγματα αερίων, μείγματα από 
ένα ή περισσότερα αέρια με μία ή περισσότερες ουσίες και είδη που 
περιέχουν τέτοιες ουσίες

 Αέριο είναι μια ουσία που:
 στους 50°C έχει τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 kPa (3 bar), ή
 είναι πλήρως αεριώδης στους 20°C στην κανονική πίεση των 101.3 kPa
 Υποκατηγορίες της Κλάσης 2: Συμπιεσμένα αέρια (He), υγροποιημένα 

αέρια (LPG), υγροποιημένα αέρια σε ψύξη (O2),  διαλυμένα αέρια (C2H2), 
συσκευές αερολυμάτων και φυσίγγια αερίων, άλλα είδη που περιέχουν 
αέριο υπό πίεση, μη πεπιεσμένα αέρια που υπόκεινται σε ειδικές 
απαιτήσεις (δείγματα αερίων)
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 «διάθεση στην αγορά» σημαίνει τη πρώτη φορά κατά την οποία 
μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση καθίσταται διαθέσιμος στην 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 «διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προσφορά 
μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση για διανομή ή χρήση στην 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας ή δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, είτε 
έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν

 «απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό 
πίεση ή τη χρήση του

 «ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή 
μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που έχει ήδη καταστεί 
διαθέσιμος στον τελικό χρήστη

 «χρήση» σημαίνει τη πλήρωση, τη προσωρινή αποθήκευση που 
συνδέεται με τη μεταφορά, τη κένωση και την επαναπλήρωση του 
μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση
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 «κατασκευαστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει 
ΜΕυΠ ή τμήματά του ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή του 
εν λόγω εξοπλισμού και τον διοχετεύει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το 
εμπορικό σήμα του

 «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εγκατεστημένο στην ΕΕ που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να 
ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων

 «εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ 
που διαθέτει ΜΕυΠ ή τμήματά του από τρίτη χώρα στην αγορά της ΕΕ 

 «διανομέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ, 
πλην του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά 
ΜΕυΠ ή τμήματά του

 «ιδιοκτήτης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ που 
έχει στην ιδιοκτησία του ΜΕυΠ

 «φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο 
στην ΕΕ που χρησιμοποιεί ΜΕυΠ



Αλυσίδα Εφοδιασμού ΜΕυΠ
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 Κατασκευαστές: Κατά τη διάθεση στην αγορά του ΜΕυΠ, εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός είναι 
σχεδιασμένος, κατασκευασμένος και συνοδεύεται από κατάλληλη τεκμηρίωση σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των παραρτημάτων της Οδηγίας και του Νόμου

 Τοποθετούν τη σήμανση π σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου
 Φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο που προνοείται στα παραρτήματα της Οδηγίας για το χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται εκεί
 Όταν θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο ΜΕυΠ που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 

συμμορφώνεται με τα παραρτήματα της Οδηγίας ή το Νόμο, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ΜΕυΠ, για να τον αποσύρουν ή να 
τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όταν ο ΜΕυΠ παρουσιάζει κίνδυνο, οι 
κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών 
στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο τον ΜΕυΠ και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη 
συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν

 Καταγράφουν όλα τα παρόμοια περιστατικά μη συμμόρφωσης και λήψης διορθωτικών μέτρων
 Παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή (ΤΗΜΥ), όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 

απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΜΕυΠ, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από 
την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, για τυχόν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για 
την εξάλειψη των κινδύνων από το ΜΕυΠ που έχουν διαθέσει στην αγορά

 Παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι οποίες συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας και στο Νόμο
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 Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι: Διορίζονται με γραπτή εντολή από τον 
κατασκευαστή

 Κατάρτιση τεχνικού φακέλου, τοποθέτηση σήμανσης π, σχεδιασμός, κατασκευή και 
τεκμηρίωση του εξοπλισμού ΔΕΝ ανατίθενται στους εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους

 Διατηρούν το τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εποπτικών αρχών για το χρονικό 
διάστημα που προβλέπεται στα παραρτήματα της Οδηγίας (όπως στην περίπτωση 
των κατασκευαστών)

 Παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΜΕυΠ, σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από την εν λόγω αρχή

 Συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή για τα τυχόν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για 
την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει ο ΜΕυΠ που καλύπτει η εντολή

 Η ταυτότητα και η διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να 
σημειώνονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που προβλέπουν τα παραρτήματα 
της Οδηγίας

 Παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι οποίες 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της 
Οδηγίας και στο Νόμο
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 Εισαγωγείς & Διανομείς: Πρέπει να διαθέτουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μόνο ΜΕυΠ που συμμορφώνεται με τα παραρτήματα της Οδηγίας και το 
Νόμο

 Διασφαλίζουν ότι ο ΜΕυΠ φέρει τη σήμανση π και ότι συνοδεύεται από το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης που αναφέρεται στα παραρτήματα της Οδηγίας

 Όταν θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο ΜΕυΠ δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας ή το Νόμο, δεν 
πρέπει να διαθέτουν το ΜΕυΠ στην αγορά αν δεν έχει διασφαλισθεί η σχετική 
συμμόρφωση.  Ενημερώνουν σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και την εποπτική 
αρχή της αγοράς, όταν ο ΜΕυΠ παρουσιάζει κίνδυνο.

 Διασφαλίζουν ότι, ενόσω ο ΜΕυΠ βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες 
αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις 
απαιτήσεις που προβλέπουν τα παραρτήματα της Οδηγίας

 Παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι οποίες 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 
και στο Νόμο
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 Εισαγωγείς & Διανομείς (συνέχεια): Όταν θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν 
ότι ο ΜΕυΠ τον οποίο έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας ή στο Νόμο, 
πρέπει να λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν 
τη συμμόρφωση του ΜΕυΠ, για να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά 
περίπτωση. Όταν ο ΜΕυΠ παρουσιάζει κίνδυνο, πρέπει να ενημερώνουν αμέσως 
τον κατασκευαστή σχετικά, καθώς και τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο τον ΜΕυΠ και παρέχουν λεπτομέρειες, 
ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν

 Καταγράφουν όλα τα παρόμοια περιστατικά μη συμμόρφωσης και λήψης 
διορθωτικών μέτρων

 Παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΜΕυΠ, σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από την εν λόγω αρχή.  Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, για τα τυχόν 
μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από το ΜΕυΠ που 
έχουν διαθέσει στην αγορά
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 Εισαγωγείς (μόνο):
 Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την 

κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει 
καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο

 Σημειώνουν, ή επισυνάπτουν, στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης το 
όνομα και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να έρθει σε 
επαφή μαζί τους όπως προβλέπεται στα παραρτήματα της 
Οδηγίας

 Διατηρούν, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που προβλέπουν 
τα παραρτήματα της Οδηγίας για τους κατασκευαστές, αντίγραφο 
του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των εποπτικών αρχών της 
αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να 
καταστεί διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές

 Διανομείς (μόνο):
 Επαληθεύουν ότι ο ΜΕυΠ συνοδεύεται από τη διεύθυνση 

επικοινωνίας που αναφέρθηκε προηγουμένως



ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Υποχρεώσεις των 
Οικονομικών Φορέων

11/01/2011Αχιλλέας Πηλιάς - Μηχανολόγος Μηχανικός14

 Ιδιοκτήτες: Όταν θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ο ΜΕυΠ δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της 
Οδηγίας ή στο Νόμο, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περί περιοδικού 
ελέγχου, τότε μπορούν να καθιστούν διαθέσιμο ή να χρησιμοποιούν τον ΜΕυΠ 
στην αγορά μόνο κατόπιν συμμόρφωσής του. Ενημερώνουν τον κατασκευαστή ή 
τον εισαγωγέα ή το διανομέα σχετικά, καθώς και την εποπτική αρχή της αγοράς, 
όταν ο ΜΕυΠ παρουσιάζει κίνδυνο

 Καταγράφουν όλα τα παρόμοια περιστατικά μη συμμόρφωσης και λήψης 
διορθωτικών μέτρων

 Εξασφαλίζουν ότι, ενόσω ο ΜΕυΠ βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες 
αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις 
απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας

 Παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι οποίες 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που περιέχονται στα παραρτήματα της Οδηγίας 
και στο Νόμο

 Τα πιο πάνω ΔΕΝ εφαρμόζονται για τους μεμονωμένους ιδιώτες που προτίθενται 
να χρησιμοποιήσουν ή χρησιμοποιούν ΜΕυΠ για προσωπική ή οικιακή χρήση, για 
αναψυχή ή στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων
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Οικονομικών Φορέων
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 Φορείς Εκμετάλλευσης: Χρησιμοποιούν μόνο ΜΕυΠ ο οποίος 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα της 
Οδηγίας και στον παρόντα Νόμο

 Όταν ο ΜΕυΠ παρουσιάζει κίνδυνο, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
ενημερώνουν αμέσως τον ιδιοκτήτη σχετικά, καθώς και την εποπτική 
αρχή της αγοράς

 Ο εισαγωγέας ή διανομέας πρέπει να θεωρείται κατασκευαστής για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου και, συνεπώς, υπόκειται στις υποχρεώσεις 
του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 4, εφόσον διαθέτει στην αγορά 
ΜΕυΠ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΜΕυΠ που 
έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπον που μπορεί να θίξει τη 
συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις

 Οι οικονομικοί φορείς, κατόπιν αιτήματος των εποπτικών αρχών της 
αγοράς, πρέπει να αναφέρουν στις εν λόγω αρχές επί χρονικό διάστημα 
10 τουλάχιστον ετών, την ταυτότητα:

 Κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει ΜΕυΠ
 Κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει ΜΕυΠ



ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Συμμόρφωση ΜΕυΠ & 
Σήμανση π
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 Νέος ΜΕυΠ  Πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις περί αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, των περιοδικών, ενδιάμεσων και έκτακτων ελέγχων 
που ορίζονται στα παραρτήματα της Οδηγίας και στα μέρη ΙΙΙ και ΙV του 
Νόμου

 Υφιστάμενος ΜΕυΠ ο οποίος φέρει τη σήμανση που προνοούν οι οδηγίες 
84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ (    ή        ) ή 1999/36/ΕΚ (     ) 
Πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της τεκμηρίωσης σύμφωνα με την 
οποία κατασκευάσθηκε ο εξοπλισμός και τις απαιτήσεις για περιοδικούς, 
ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους, σύμφωνα με τα παραρτήματα της 
Οδηγίας καθώς και των μερών ΙΙΙ και ΙV του Νόμου

 Σήμανση π: Τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή, σε περιπτώσεις 
επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως ορίζει το σχετικό διάταγμα. 
Όσον αφορά τους κυλίνδρους αερίου που συμμορφώνονταν 
προηγουμένως με τις οδηγίες 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ ή 84/527/ΕΟΚ, 
η σήμανση τοποθετείται από τον κοινοποιημένο οργανισμό ή υπό την 
εποπτεία αυτού, μετά τον επιτυχή περιοδικό έλεγχο

 Τοποθετείται μόνο σε ΜΕυΠ που πληροί τις απαιτήσεις περί αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης των παραρτημάτων της Οδηγίας και του Νόμου, ή που 
πληροί τις απαιτήσεις περί επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 του Νόμου
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Σήμανση π
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 Ο κατασκευαστής, τοποθετώντας τη σήμανση π ή αναθέτοντας την τοποθέτησή 
της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του ΜΕυΠ με όλες τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται με τα παραρτήματα της Οδηγίας και 
με το Νόμο

 Απαγορεύεται η τοποθέτηση επί του ΜΕυΠ σημάνσεων, συμβόλων και ενδείξεων 
που είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους ως προς το νόημα ή τη μορφή της 
σήμανσης π. Κάθε άλλη σήμανση τοποθετείται στον ΜΕυΠ με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην παρεμποδίζεται το ευδιάκριτο, το ευανάγνωστο και η σημασία της σήμανσης π

 Τηρούνται οι αναλογίες που δίδονται στο σχέδιο. Το πλέγμα δεν αποτελεί μέρος της 
σήμανσης 


 Η σήμανση π τοποθετείται ώστε να είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη 

στον ΜΕυΠ ή στην πινακίδα των δεδομένων του, καθώς και στα 
αποσυναρμολογούμενα μέρη του επαναπληρούμενου ΜΕυΠ, η λειτουργία 
των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια

 Η σήμανση π συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου 
οργανισμού ο οποίος πραγματοποίησε τους αρχικούς ελέγχους και τις δοκιμές.

 Η σήμανση της ημερομηνίας του περιοδικού ελέγχου ή, εφόσον απαιτείται, 
του ενδιάμεσου ελέγχου συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του 
κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό 
έλεγχο



ΜΕΡΟΣ ΙV – Κοινοποιούσα αρχή και 
κοινοποιημένοι οργανισμοί

11/01/2011Αχιλλέας Πηλιάς - Μηχανολόγος Μηχανικός18

 Η κοινοποιούσα αρχή είναι αρμόδια για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή 
των απαραίτητων διαδικασιών αξιολόγησης, κοινοποίησης και 
επακόλουθης παρακολούθησης των κοινοποιημένων οργανισμών

 Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πληρούν τις απαιτήσεις των 
παραρτημάτων της Οδηγίας και του Νόμου

 Ο φορέας ελέγχου που ενδιαφέρεται να κοινοποιηθεί, πρέπει να 
υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος η οποία συνοδεύεται από 
περιγραφή:

 Των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, τους περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους 
και την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης

 Των διαδικασιών που σχετίζονται με τις πιο πάνω δραστηριότητες
 Του ΜΕυΠ για τον οποίο ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι είναι αρμόδιος
 Πιστοποιητικού διαπίστευσης που εκδίδει εθνικός οργανισμός 

διαπίστευσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και 
το οποίο βεβαιώνει ότι ο φορέας ελέγχου πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 20 του Νόμου
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 Οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου (in-house inspection bodies) του 
αιτούντος όπως ορίζονται στα παραρτήματα της Οδηγίας, δεν 
κοινοποιούνται

 Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της 
συμμόρφωσης, περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους 
σύμφωνα με τους όρους της κοινοποίησής τους και τις διαδικασίες 
των παραρτημάτων της Οδηγίας 

 Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν επαναξιολογήσεις της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με διάταγμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει 
του άρθρου 40 του Νόμου

 Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που κοινοποιούνται από ένα κράτος 
μέλος επιτρέπεται να εργάζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η 
κοινοποιούσα αρχή που διενήργησε την αρχική αξιολόγηση και την 
κοινοποίηση διατηρεί την ευθύνη παρακολούθησης των υπό 
εξέλιξη δραστηριοτήτων του κοινοποιημένου οργανισμού 
(ιστοσελίδα NANDO)

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/�


ΜΕΡΟΣ V – Διαδικασίες Διασφάλισης
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 Όταν η εποπτική αρχή της αγοράς κράτους μέλους έχει επαρκείς λόγους 
να πιστεύει ότι ο ΜΕυΠ που διέπεται από το Νόμο παρουσιάζει κίνδυνο 
για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στο Νόμο, 
διενεργεί αξιολόγηση για τον εν λόγω ΜΕυΠ η οποία ανταποκρίνεται σε 
όλες τις απαιτήσεις του Νόμου. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς 
συνεργάζονται, με οποιονδήποτε αναγκαίο τρόπο, με την εποπτική 
αρχή της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης 
στους χώρους τους και της παροχής δειγμάτων, κατά περίπτωση

 Όταν κατά την εν λόγω αξιολόγηση, η εποπτική αρχή της αγοράς 
διαπιστώσει ότι ο ΜΕυΠ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα παραρτήματα της Οδηγίας και το Νόμο, ή εξακολουθεί να 
παρουσιάζει κίνδυνο παρόλο ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές 
απαιτήσεις, ζητά αμέσως από το σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα 
τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για τον ΜΕυΠ, ή να τον αποσύρει από 
την αγορά ή να τον ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το 
οποίο μπορεί να ορίσει η ίδια, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου. Η 
εποπτική αρχή της αγοράς ενημερώνει σχετικώς τον οικείο κοινοποιημένο 
οργανισμό

 Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα για όλο τον οικείο ΜΕυΠ που έχει καταστήσει 
διαθέσιμο στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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 Εφόσον ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος 
που αναφέρεται πιο πάνω, δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα, η 
εποπτική αρχή της αγοράς λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα 
για να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διαθεσιμότητα στην εθνική αγορά 
του ΜΕυΠ ή να αποσύρει τον εξοπλισμό από την αγορά ή να τον 
ανακαλέσει

 Όταν κράτος μέλος προβεί σε μία από τις ακόλουθες διαπιστώσεις, 
απαιτεί από το σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην αντίστοιχη 
μη συμμόρφωση:

 Η σήμανση π έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση των προνοιών του Νόμου
 Η σήμανση π δεν έχει τοποθετηθεί
 Ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης
 Οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της Οδηγίας  και του Νόμου δεν έχουν 

τηρηθεί
 Εάν η μη συμμόρφωση εξακολουθήσει να υφίσταται, το οικείο κράτος 

μέλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει ή να 
απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του ΜΕυΠ ή να εξασφαλίσει 
την ανάκληση ή την απόσυρσή του από την αγορά



ΜΕΡΟΣ VI – Ποικίλες Διατάξεις
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 Κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει προσβληθεί έννομο 
συμφέρον του λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της 
αρμόδιας αρχής, μπορεί να υποβάλει εγγράφως ιεραρχική 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε τριάντα μέρες, είτε από 
την επίδοση της απόφασης ή πράξης της αρμόδιας αρχής, είτε από 
την ημέρα που η απόφαση ή πράξη έχει περιέλθει σε γνώση του 
ενδιαφερομένου ή, σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που 
η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του ενδιαφερομένου

 Ο Υπουργός αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους δίνοντας σε 
αυτούς την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους προφορικώς ή 
γραπτώς, αποφασίζει να:

 Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, ή πράξη
 Εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας 

απόφασης ή πράξης ή για θεραπεία παράληψης
 Παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για επανεξέταση υπό 

το φως τυχόν στοιχείων ή παρατηρήσεων που έχουν προκύψει 
από την ενώπιον του διαδικασία
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 Πρόσωπό το οποίο: 
 Διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία ή επιτρέπει ή ανέχεται τη διάθεση στην 

αγορά ή τη θέση σε λειτουργία ΜΕυΠ που εν γνώσει του δεν ανταποκρίνεται στις 
διατάξεις του Νόμου

 Μεταφέρει δοχείο ή δεξαμενή που περιέχουν αέριο ή εμφιαλώνει, αναπληρώνει ή 
γεμίζει δοχείο ή δεξαμενή, τα οποία δεν έχουν υποστεί περιοδικό έλεγχο

 Τοποθετεί ή επιτρέπει ή ανέχεται την τοποθέτηση σήμανσης σε ΜΕυΠ ο οποίος δε 
πληροί τις διατάξεις του Νόμου

 Εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή παραλείπει να 
συμμορφωθεί με τα μέτρα που επιβάλλει η αρμόδια αρχή

 Εκδίδει έγγραφα που προνοούνται στο Νόμο χωρίς να έχει την απαιτούμενη 
έγκριση ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει

 Διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις εφτά χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης και 
της χρηματικής

 Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Νόμου διαπράττει 
αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες 
ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής



Το περί του Καθορισμού Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (εκτός των αερίων 
Κλάσης 2) που εμπίπτουν στις Πρόνοιες του Μεταφερόμενου 
Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου Διάταγμα του 2011
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 Άρθρο 40 του Νόμου – Ο Υπουργός (ΣΕ), με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει:

 (α) Κατάλογο επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός εκείνων της κλάσης 2, που εμπίπτουν στις 
πρόνοιες του περί μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση Νόμου

 «αριθμός UN» σημαίνει τον τετραψήφιο αριθμό αναγνώρισης μιας ουσίας ή ενός προϊόντος που 
καθορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

Αριθμός UN Κλάση Επικίνδυνη ουσία

1051 6.1 ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, 
που περιέχει λιγότερο από 3 % νερό

1052 8 ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

1745 5.1
ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ 
Εξαιρούμενης της μεταφοράς σε 

δεξαμενές

1746 5.1
ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ        

Εξαιρούμενης της μεταφοράς σε 
δεξαμενές

1790 8 ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ,                             
με περισσότερο από 85% υδροφθόριο

2495 5.1
ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΙΩΔΙΟ, 

Εξαιρούμενης της μεταφοράς σε 
δεξαμενές



Το περί του Καθορισμού της Διαδικασίας Επαναξιολόγησης 
της Συμμόρφωσης Διάταγμα του 2011
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 Άρθρο 40 του Νόμου – Ο Υπουργός (ΣΕ), με διάταγμα που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει:

 (β) Τη διαδικασία επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης του ΜΕυΠ που αναφέρει το 
άρθρο 3, εδάφιο (1), παράγραφος (γ) του Νόμου

 Διαδικασία Επαναξιολόγησης της Συμμόρφωσης
 1. Καθορίζεται η μέθοδος με την οποία εξασφαλίζεται ότι ο ΜευΠ που 

κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία εφαρμογής 
της οδηγίας 1999/36/ΕΚ συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των 
παραρτημάτων της Οδηγίας και του Νόμου, όπως ισχύουν τη στιγμή της 
επαναξιολόγησης.

 2. Ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλουν να θέσουν στη διάθεση ενός 
κοινοποιημένου οργανισμού τις πληροφορίες που αφορούν τον ΜΕυΠ οι οποίες 
επιτρέπουν τη σαφή αναγνώρισή του (καταγωγή, κανόνες που εφαρμόστηκαν 
κατά το σχεδιασμό και, όσον αφορά τους κυλίνδρους ακετυλενίου, ενδείξεις για την 
πορώδη μάζα). 

 3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός τύπου A, ο οποίος είναι κοινοποιημένος για 
επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης, αξιολογεί κατά πόσο ο μεταφερόμενος 
εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό ασφάλειας όπως 
και ο αναφερόμενος στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ εξοπλισμός. Η 
αξιολόγηση διενεργείται βάσει των πιο πάνω πληροφοριών και, κατά περίπτωση, 
βάσει περαιτέρω ελέγχων.
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 4. Αν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων της παραγράφου 3 είναι ικανοποιητικά, ο ΜευΠ
υπόκειται στον περιοδικό έλεγχο που προβλέπουν τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 
Εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του περιοδικού αυτού ελέγχου, η σήμανση π τοποθετείται 
από τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο, ή υπό την 
εποπτεία του. Η σήμανση π συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου 
οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο. 

 5. Εφόσον τα δοχεία πίεσης κατασκευάσθηκαν εν σειρά, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης μεμονωμένων δοχείων πίεσης, συμπεριλαμβανομένων 
των στροφίγγων τους και των λοιπών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, 
από κοινοποιημένο για περιοδικό έλεγχο των σχετικών δοχείων οργανισμό, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμμόρφωση τύπου έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 από 
κοινοποιημένο οργανισμό τύπου A ο οποίος είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, και έχει εκδοθεί πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου. 

 6. Σε κάθε περίπτωση, ο κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό 
έλεγχο εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εκδίδει το πιστοποιητικό και σε 
διαφορετική περίπτωση, τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού τύπου Α 
που είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το σημείο 3·

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή του φορέα εκμετάλλευσης που διευκρινίζονται 
στο σημείο 2·

γ) σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 5, τα στοιχεία του πιστοποιητικού 
επαναξιολόγησης τύπου·

δ) τα στοιχεία για την αναγνώριση του ΜΕυΠ στον οποίο εφαρμόστηκε η σήμανση π, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον του σειριακού αριθμού ή των σειριακών αριθμών , και

ε) την ημερομηνία έκδοσης.
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 7. Εκδίδεται πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου.
Στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 5, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός τύπου Α που είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση συμμόρφωσης 
εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου το οποίο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον:

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εκδίδει το 
πιστοποιητικό·

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του κατόχου της αρχικής 
έγκρισης τύπου του υπό επαναξιολόγηση μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση 
όταν ο κάτοχος δεν είναι ο κατασκευαστής·

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ο οποίος 
ανήκει στη σειρά, και

δ) την ημερομηνία έκδοσης,
ε) τις λέξεις: «το παρόν πιστοποιητικό δεν επιτρέπει την κατασκευή μεταφερόμενου 

εξοπλισμού υπό πίεση ή εξαρτημάτων αυτού».
 8. Ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης, τοποθετώντας τη σήμανση π ή 

αναθέτοντας την τοποθέτησή της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των 
παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και του Νόμου, όπως ισχύουν τη στιγμή 
της επαναξιολόγησης.
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