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ΝΓΖΓΗΑ 94/9/ΔΘ ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ 

ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 23εο Καξηίνπ 1994 ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ 
λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ γηα ηηο ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο 

ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ 
ΔΛΥΠΖΠ, 

Έρνληαο ππόςε: 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Θνηλόηεηαο, θαη ηδίσο ην 
άξζξν 100 Α, 

ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο (1), 

ηε γλώκε ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Θνηλσληθήο Δπηηξνπήο (2), 

Απνθαζίδνληαο ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 189 Β ηεο 
ζπλζήθεο, 

Δθηηκώληαο: 

όηη απνηειεί θαζήθνλ ησλ θξαηώλ κειώλ λα εμαζθαιίδνπλ, ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζώπσλ θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ νηθνζίησλ δώσλ θαη ησλ αγαζώλ θαη, εηδηθόηεξα, ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο απέλαληη ζε 

θηλδύλνπο πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ 
πξνζηαζίαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο 7 όηη ζηα 
θξάηε κέιε ηζρύνπλ δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν αζθαιείαο ην 
νπνίν πξέπεη λα ηεξνύλ νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ 

πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο 7 όηη 
γεληθά πξόθεηηαη γηα πξνδηαγξαθέο ειεθηξνινγηθνύ ή κε 
ειεθηξνινγηθνύ ραξαθηήξα νη νπνίεο ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιηθνύ πνπ πξννξίδεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο 7 όηη νη απαηηήζεηο ηηο νπνίεο 
πξέπεη λα ηεξεί ην πιηθό δηαθέξνπλ από ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν 

ηόζν σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο όζν θαη σο πξνο ηηο 
δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 7 όηη σο εθ ηνύηνπ νη απνθιίζεηο 
απηέο ελδέρεηαη λα παξεκπνδίζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ζην εζσηεξηθό ηεο 

Θνηλόηεηαο 7 όηη ν κόλνο ηξόπνο λα θαηαξγεζνύλ απηά ηα εκπόδηα ζηηο 
ζπλαιιαγέο είλαη ε ελαξκόληζε ησλ εζληθώλ λνκνζεζηώλ 7 όηη θάζε 
θξάηνο κέινο κόλν ηνπ δελ κπνξεί λα επηηύρεη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό 

απηό ηνλ ζηόρν 7 όηη απηή ε νδεγία νξίδεη κόλν ηηο απαηηήζεηο πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηνπ εμνπιηζκνύ ζηνλ 
νπνίν εθαξκόδεηαη 7 όηη ηα λνκνζεηηθά θείκελα ηα νπνία απνβιέπνπλ 

ζηελ εμάιεηςε ησλ ηερληθώλ εκπνδίσλ ζηηο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα είλαη 



ζύκθσλα κε ηε λέα πξνζέγγηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ςήθηζκα ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 7εο Καΐνπ 1985 (3), ε νπνία επηβάιιεη ηνλ θαζνξηζκό 

ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαζώο θαη ησλ 
άιισλ απαηηήζεσλ ζπιινγηθνύ ζπκθέξνληνο, δηαζθαιίδνληαο ην 
επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ ήδε ηζρύεη ζηα θξάηε κέιε 7 όηη ην ςήθηζκα 

απηό πξνβιέπεη ηελ ππαγσγή ελόο κεγάινπ αξηζκνύ πξντόλησλ ζε κηα 
εληαία νδεγία, ώζηε λα απνθεύγνληαη νη ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ε 
αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νδεγηώλ 7 όηη νη ππάξρνπζεο νδεγίεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζρεηηθά 
κε ην ειεθηξνινγηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθξήμηκεο 
αηκόζθαηξεο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεηηθέο εμειίμεηο όζνλ αθνξά ηελ 

πξνζηαζία θαηά ησλ εθξήμεσλ κε ηε βνήζεηα κέηξσλ ζρεηηθώλ κε ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ πιηθνύ απηνύ θαη έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ησλ 
εκπνδίσλ ζηηο ζπλαιιαγέο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα 7 όηη, παξάιιεια, ε 

αλαζεώξεζε θαη ε επέθηαζε ησλ ππαξρνπζώλ νδεγηώλ είλαη αλαγθαία 
επεηδή πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ, ζ'έλα γεληθό πιαίζην όινη νη πηζαλνί 
θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη από ζπζθεπέο 7 όηη απηό ζπλεπάγεηαη 
εηδηθόηεξα όηη ήδε από ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη θαηά ην ζηάδην 

ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηόζν ησλ ρξήζησλ όζν θαη ηξίησλ 
πξνζώπσλ 7 όηη ε θύζε ηνπ θηλδύλνπ, ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη νη 

κέζνδνη δνθηκώλ είλαη ζπρλά παξόκνηα θαη κάιηζηα ηαπηόζεκα ηόζν γηα 
ην πιηθό ησλ νξπρείσλ όζν θαη γηα ην πιηθό επηθαλείαο 7 όηη σο εθ 
ηνύηνπ απαηηείηαη λα ππαρζνύλ νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο απηώλ ησλ δύν νκάδσλ πιηθνύ ζε κηα εληαία νδεγία 7 όηη 
νη δύν νκάδεο πιηθνύ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ρξεζηκνπνηνύληαη από έλα 
κεγάιν αξηζκό εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ θιάδσλ θαη παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθό νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ 7 όηη ε ηήξεζε ησλ βαζηθώλ 
απαηηήζεσλ αζθαιείαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 
αζθάιεηα ησλ ζπζθεπώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 7 όηη νη 

απαηηήζεηο απηέο ππνδηαηξνύληαη ζε γεληθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο 
απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ηα ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο 7 όηη εηδηθόηεξα νη ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο νθείινπλ 

λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ππάξρνληεο ή ηνπο δπλεηηθνύο θηλδύλνπο 7 
όηη σο εθ ηνύηνπ νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηα νπνία 
αληαπνθξίλνληαη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο απαηηήζεηο, ζην 

βαζκό πνπ απηό είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία ή 
επηβάιιεηαη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό 
ηνπο 7 όηη ε έλλνηα «ρξεζηκνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό ηνπο» 

είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζθεπώλ θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο 7 όηη είλαη αλαγθαίν λα παξέρεηαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή απηνύ νινθιεξσκέλε πιεξνθόξεζε 7 όηη είλαη επίζεο 

αλαγθαία ε εηδηθή θαη ζαθήο επηζήκαλζε ηνπ πιηθνύ, ζηελ νπνία πξέπεη 
λα θαίλεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο 7 όηη πξνβιέπεηαη 
λα πξνεηνηκαζηεί κηα νδεγία ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 Α ζρεηηθά κε 

ηηο εξγαζίεο ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο 7 όηη απηή ε ζπκπιεξσκαηηθή 
νδεγία ζα θαιύπηεη ηνπο θηλδύλνπο εθξήμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 
ρξήζε ή/θαη ην είδνο θαη ηηο κεζόδνπο εγθαηάζηαζεο 7 όηη ε ηήξεζε 
ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο είλαη επηηαθηηθή γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πιηθνύ 7 όηη απηέο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη 
κε βάζε ηελ θνηλή ινγηθή ιακβάλνληαο ππόςε ην ηερλνινγηθό επίπεδν 
πνπ ππάξρεη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο 



επηηαθηηθέο αλάγθεο 7 όηη, σο εθ ηνύηνπ, ε παξνύζα νδεγία δελ νξίδεη 
κόλν ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 7 όηη γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πηζηνπνίεζε 

ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο είλαη αλαγθαίν λα 
ππάξρνπλ ελαξκνληζκέλα πξόηππα ζε επξσπατθό επίπεδν, ηδηαίηεξα 
όζνλ αθνξά ηα κε ειεθηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζηαζίαο θαηά 

ησλ εθξήμεσλ θαη ηα πξόηππα απηά πξέπεη λα αθνξνύλ ην ζρεδηαζκό, 
ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο δνθηκέο ηνπ πιηθνύ 7 όηη ε ηήξεζε ησλ 
πξνηύπσλ απηώλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ παξαδνρή ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ 

πξντόληνο κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 7 όηη απηά ηα ελαξκνληζκέλα 
πξόηππα ζε επξσπατθό επίπεδν ζα θαηαξηίδνληαη από ηδησηηθνύο 
νξγαληζκνύο θαη ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηνλ κε ππνρξεσηηθό ηνπο 

ραξαθηήξα 7 όηη γηα ηνλ ζθνπό απηό ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Ρππνπνίεζεο (CEN) θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο 
Ρππνπνίεζεο (CENELEC) είλαη αλαγλσξηζκέλνη νξγαληζκνί αξκόδηνη γηα 

ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ πξνηύπσλ ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο Δπηηξνπήο θαη 
ησλ δύν απηώλ νξγαληζκώλ, νη νπνίεο ππνγξάθεθαλ ζηηο 13 Λνεκβξίνπ 
1984 7 όηη, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο νδεγίαο, ελαξκνληζκέλν 

πξόηππν είλαη κηα ηερληθή πξνδηαγξαθή (επξσπατθό πξόηππν ή 
έγγξαθν ελαξκόληζεο) ην νπνίν εθδόζεθε από ηνλ έλαλ ή θαη από ηνπο 
δύν απηνύο νξγαληζκνύο, κε εληνιή ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ 

νδεγία 83/189/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 28εο Καξηίνπ 1983 γηα ηελ 
θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο πιεξνθόξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθώλ 
πξνηύπσλ θαη πξνδηαγξαθώλ (1), θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ 7 όηη ζα πξέπεη λα 
βειηησζεί ην λνκνζεηηθό πιαίζην ώζηε λα εμαζθαιηζζεί απνηειεζκαηηθή 
θαη θαηάιιειε ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο 7 όηη απηό πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ην 
αξγόηεξν θαηά ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηεο παξνύζαο νδεγίαο 7 όηη, 
ιόγσ ησλ θηλδύλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπ πιηθνύ ζε εθξήμηκεο 

αηκόζθαηξεο, είλαη αλαγθαίν λα ζεζπηζηνύλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 
7 όηη νη δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ην βαζκό ησλ 

θηλδύλσλ ηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ νη ζπζθεπέο ή/θαη 
από ηνπο νπνίνπο ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 
πξνζηαζία ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο 7 όηη, σο εθ ηνύηνπ, θάζε 

θαηεγνξία ζπκκόξθσζεο ηνπ πιηθνύ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 
θαηάιιειε δηαδηθαζία ή επηινγή κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ ηζνδπλάκσλ 
δηαδηθαζηώλ 7 όηη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ επηιεγεί αληηζηνηρνύλ 

πιήξσο ζηελ απόθαζε 93/465/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 
1993 γηα ηηο ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ 
δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο ηεο πηζηόηεηαο θαη ηνπο θαλόλεο επίζεζεο θαη 

ρξήζεο ηεο ζήκαλζεο πηζηόηεηαο «CE» πνπ πξννξίδνληαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο νδεγίεο ηερληθήο ελαξκόληζεο (2) 7 όηη ην 
Ππκβνύιην έρεη πξνβιέςεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζήκαλζεο «CE» είηε 

από ηνλ θαηαζθεπαζηή είηε από εληνινδόρν ηνπ εγθαηεζηεκέλν ζηελ 
Θνηλόηεηα 7 όηη απηή ε ζήκαλζε πηζηνπνηεί ηε ζπκκόξθσζε ησλ 
πξντόλησλ ζε όιεο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο 
νη νπνίεο πξνβιέπνληαη από ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία ζηελ νπνία 

ππόθεηληαη ηα πξντόληα απηά 7 όηη είλαη ζθόπηκν ηα θξάηε κέιε λα 
κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ πξνζσξηλά κέηξα, όπσο πξνβιέπεηαη από ην 
άξζξν 100 Α παξάγξαθνο 5 ηεο ζπλζήθεο, πνπ απνζθνπνύλ ζηνλ 



πεξηνξηζκό ή ηελ απαγόξεπζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη ρξήζεο 
ησλ ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο πνπ ζπλεπάγνληαη 

ηδηαίηεξνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αηόκσλ θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ νηθνζίησλ δώσλ ή αγαζώλ, εθόζνλ ηα κέηξα απηά 
ππόθεηληαη ζε θνηλνηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ 7 όηη ηα άηνκα ζηα νπνία 

απεπζύλεηαη θάζε απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο 
νδεγίαο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ αηηηνινγία απηήο ηεο απόθαζεο θαη ηα 
κέζα πξνζθπγήο ηα νπνία δηαζέηνπλ 7 όηη ην Ππκβνύιην εμέδσζε ζηηο 

18 Γεθεκβξίνπ 1975 νδεγία πιαίζην ζρεηηθά κε ην ειεθηξνινγηθό πιηθό 
πνπ είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο ζηελ 
επηθάλεηα (76/117/ΔΝΘ) (3), θαη, ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1982, ηελ 

νδεγία 82/130/ΔΝΘ ζρεηηθά κε ην ειεθηξνινγηθό πιηθό πνπ είλαη 
δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο νξπρείσλ κε 
εύθιεθηα αέξηα (4) 7 όηη από ηελ αξρή ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ 

ελαξκόληζε είρε πξνβιεθζεί λα κεηαηξαπεί ε επηιεθηηθή θαη κεξηθή 
ελαξκόληζε, ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη νδεγίεο, ζε πιήξε ελαξκόληζε 7 
όηη ε παξνύζα νδεγία θαιύπηεη πιήξσο ηνλ ηνκέα ησλ νδεγηώλ απηώλ 
θαη όηη, σο εθ ηνύηνπ, νη νδεγίεο απηέο πξέπεη λα θαηαξγεζνύλ 7 όηη ε 

εζσηεξηθή αγνξά θαιύπηεη έλα ρώξν ρσξίο εζσηεξηθά ζύλνξα, ζηνλ 
νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζώπσλ, ησλ 
εκπνξεπκάησλ, ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ θεθαιαίσλ 7 όηη είλαη αλαγθαίν 

λα πξνβιεθζεί έλα κεηαβαηηθό θαζεζηώο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εκπνξία 
θαη ηε ρξήζε πιηθνύ θαηαζθεπαζκέλνπ ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
παξνύζαο νδεγίαο, 

ΔΜΔΓΥΠΑΛ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΝΓΖΓΗΑ: 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Η Ξεδίν εθαξκνγήο, δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ειεύζεξε 
θπθινθνξία 

Άξζξν 1 

1. Ζ παξνύζα νδεγία εθαξκόδεηαη ζηηο ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο. 

2. Πην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο νδεγίαο εκπίπηνπλ επίζεο νη 
δηαηάμεηο αζθαιείαο, ειέγρνπ θαη ξύζκηζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε 

εθηόο εθξήμηκσλ αηκνζθαηξώλ, αιιά νη νπνίεο απαηηνύληαη ή 
ζπκβάιινπλ ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ 
πξνζηαζίαο έλαληη ησλ θηλδύλσλ έθξεμεο. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο νδεγίαο ηζρύνπλ νη παξαθάησ 
νξηζκνί: 

Ππζθεπέο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε 
εθξήμηκε αηκόζθαηξα α) Υο ζπζθεπέο λννύληαη νη κεραλέο, νη 
εμνπιηζκνί, νη ζηαζεξέο ή θηλεηέο δηαηάμεηο. Ρα ρεηξηζηήξηα θαη ηα 

όξγαλα, ηα ζπζηύκαηα αλίρλεπζεο θαη πξόιεςεο, ηα νπνία, 
κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκό, πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή, ηε 
κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε, ηε κέηξεζε, ηε ξύζκηζε, ηε κεηαηξνπή 

ελέξγεηαο θαη ηελ επεμεξγαζία πιηθώλ θαη ηα νπνία, κέζσ ησλ 
δπλεηηθώλ πεγώλ αλάθιεμεο πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ, ππάξρεη θίλδπλνο 
λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε 7 β) ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ζεσξνύληαη νη 

δηαηάμεηο, πιελ ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ησλ ζπζθεπώλ πνπ νξίδνληαη 
παξαπάλσ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ άκεζε δηαθνπή ησλ εθξήμεσλ ζηε 
γέλεζή ηνπο ή/θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δώλεο πνπ πξνζβάιιεηαη από 



κηα έθξεμε θαη ηα νπνία δηαηίζεληαη ρσξηζηά ζηελ αγνξά σο ζπζηήκαηα 
κε απηόλνκεο ιεηηνπξγίεο 7 γ) θαινύληαη «ζπζηαηηθά κέξε» ηα 

ηκήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζθεπώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο, ηα νπνία όκσο δελ έρνπλ 
απηόλνκε ιεηηνπξγία. 

Δθξεθηηθή αηκόζθαηξα Κείγκα κε ηνλ αέξα, ζε αηκνζθαηξηθέο 

ζπλζήθεο, εύθιεθησλ νπζηώλ ππό κνξθή αεξίνπ, αηκώλ, 
ζπγθεληξώζεσλ ζηαγνληδίσλ ή θνληνξηνύ, ζην νπνίν, κεηά από 
αλάθιεμε, ε θαύζε επεθηείλεηαη ζην ζύλνιν ηνπ κε θαηνκέλνπ 
κείγκαηνο. 

Δθξήμηκε αηκόζθαηξα Αηκόζθαηξα, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα θαηαζηεί 
εθξεθηηθή ιόγσ ησλ ηνπηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ ζπλζεθώλ. 

Νκάδεο θαη θαηεγνξίεο ζπζθεπώλ Ζ νκάδα ζπζθεπώλ Η πεξηιακβάλεη 
ζπζθεπέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ππόγεηα νξπρεία, όπσο θαη 
ζηηο επηθαλεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πνπ κπνξνύλ λα εθηεζνύλ ζε 
θηλδύλνπο από ην εθξεθηηθό αέξην νξπρείσλ ή/θαη θαύζηκεο ζθόλεο. 

Ζ νκάδα ζπζθεπώλ ΗΗ πεξηιακβάλεη ζπζθεπέο πνπ πξννξίδνληαη γηα 
ρξήζε ζε άιιεο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα εθηεζνύλ ζε θίλδπλν από 
εθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο. 

Νη θαηεγνξίεο ζπζθεπώλ σο πξνο ηα απαηηνύκελα επίπεδα πξνζηαζίαο 
πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα Η. 

Νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο κπνξνύλ λα ζρεδηάδνληαη 
γηα κία ζπγθεθξηκέλε εθξεθηηθή αηκόζθαηξα. Πηελ πεξίπησζε απηή 
θέξνπλ ηελ αλάινγε ζήκαλζε. 

Σξεζηκνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό Σξεζηκνπνίεζε ζπζθεπώλ 
θαη ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο θαη δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 2, ζύκθσλα κε ηηο νκάδεο θαη θαηεγνξίεο 
ζπζθεπώλ θαζώο θαη κε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν 
θαηαζθεπαζηήο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία 
ησλ ζπζθεπώλ. 

4. Από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο νδεγίαο εμαηξνύληαη: 

- νη ηαηξηθέο δηαηάμεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ηαηξηθό 
πεξηβάιινλ, 

- νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο, ζηα νπνία ν θίλδπλνο 
έθξεμεο πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ παξνπζία εθξεθηηθώλ πιώλ 
ή ρεκηθώο αζηαζώλ νπζηώλ, 

- νη εμνπιηζκνί πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζε νηθηαθό θαη κε 

εκπνξηθό πεξηβάιινλ όπνπ είλαη πνιύ ζπάληα ε δεκηνπξγία εθξήμηκεο 
αηκόζθαηξαο, θαη όπνπ απηό κπνξεί λα ζπκβεί κόλν ζπλεπεία ηπραίαο 
δηαξξνήο θαπζίκνπ αεξίνπ, 

- ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ θαιύπηεη ε νδεγία 89/686/ΔΝΘ (1), 

- ηα πνληνπόξα πινία θαη νη θηλεηέο εγθαηαζηάζεηο αλνηρηήο ζαιάζζεο, 
όπσο θαη ν εμνπιηζκόο επί ησλ πινίσλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ, 

- ηα κεηαθνξηθά κέζα, δειαδή ηα νρήκαηα θαη ηα ξπκνπιθνύκελά ηνπο 
πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά πξνζώπσλ 
αεξνπνξηθώο ή επί ησλ νδηθώλ, ζηδεξνδξνκηθώλ ή πισηώλ δηθηύσλ θαη 

ηα κεηαθνξηθά κέζα, εθόζνλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε κεηαθνξά 
εκπνξεπκάησλ αεξνπνξηθώο, επί ησλ δεκνζίσλ νδηθώλ, 



ζηδεξνδξνκηθώλ ή πισηώλ δηθηύσλ. Γελ απνθιείνληαη ηα νρήκαηα πνπ 
πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εθξήμηκε αηκόζθαηξα, 

- ηα πξντόληα πνπ θαιύπηνληαη από ην άξζξν 223 παξάγξαθνο 1 
ζηνηρείν β) ηεο ζπλζήθεο. 

Άξζξν 2 

1. Ρα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ όια ηα ρξήζηκα κέηξα γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ όηη νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη νη 
αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 δηαηάμεηο πνπ θαιύπηνληαη 
από ηελ παξνύζα νδεγία δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη ηίζεληαη ζε 

ιεηηνπξγία κόλνλ εάλ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα πξνζώπσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ νηθνζίησλ δώσλ ή 
αγαζώλ, όηαλ εγθαζίζηαληαη θαη ζπληεξνύληαη θαηάιιεια, θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό ηνπο. 

2. Νη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο νδεγίαο δελ ζίγνπλ ηε δπλαηόηεηα ησλ 
θξαηώλ κειώλ λα θαζνξίδνπλ, ιακβάλνληαο δεόλησο ππόςε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο, ηηο απαηηήζεηο πνπ ζεσξνύλ απαξαίηεηεο γηα 

ηελ πξνζηαζία πξνζώπσλ θαη, ηδηαηηέξσο, ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ελ ιόγσ ζπζθεπέο, ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ππό ηνλ όξν όηη 

ηνύην δελ ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνηήζεηο απηώλ ησλ ζπζθεπώλ, 
ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο θαη δηαηάμεσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα 
νδεγία. 

3. Ρα θξάηε κέιε δελ παξεκπνδίδνπλ, θαηά ηηο εθζέζεηο, ηηο επηδείμεηο 

θ.ιπ., ηελ παξνπζίαζε ζπζθεπώλ, ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο θαη 
δηαηάμεσλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 πνπ δελ 
πιεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, εθόζνλ αλαθέξεηαη 

ζαθώο ζε νξαηή πηλαθίδα ηόζν ην γεγνλόο απηό, όζν θαη ην όηη νη ελ 
ιόγσ ζπζθεπέο, ζπζηήκαηα θαη δηαηάμεηο δελ είλαη δπλαηόλ λα 
απνθηεζνύλ πξηλ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 
Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπο ηηο κεηαηξέςεη ώζηε λα είλαη ζύκθσλεο 

πξνο ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο. Θαηά ηηο επηδείμεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζώπσλ. 

Άξζξν 3 

1. Ππζθεπέο, ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαηάμεηο αλαθεξόκελεο ζην 
άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ε παξνύζα νδεγία πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ 
παξαξηήκαηνο ΗΗ νη νπνίεο ηζρύνπλ ζρεηηθά, ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο 
ζθνπνύκελεο ρξήζεο ηνπο. 

Άξζξν 4 

1. Ρα θξάηε κέιε δελ κπνξνύλ λα απαγνξεύζνπλ, λα πεξηνξίζνπλ ή λα 

εκπνδίζνπλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζπζθεπώλ, ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο θαη δηαηάμεσλ 
αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 
παξνύζα νδεγία. 

2. Ρα θξάηε κέιε δελ κπνξνύλ λα απαγνξεύζνπλ, λα πεξηνξίζνπλ ή λα 

εκπνδίζνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ζπζηαηηθώλ κεξώλ, ηα νπνία, 
ζπλνδεπόκελα από γξαπηή δήισζε πηζηόηεηαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 
8 παξάγξαθνο 3, πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνύλ ζε ζπζθεπή ή 
ζύζηεκα πξνζηαζίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο νδεγίαο. 



Άξζξν 5 

1. Ρα θξάηε κέιε ζεσξνύλ όηη ζπκθσλνύλ πξνο ην ζύλνιν ησλ 
δηαηάμεσλ απηήο ηεο νδεγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηώλ 
αμηνιόγεζεο ηεο πηζηόηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην ΗΗ, 

- νη ζπζθεπέο, ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη νη δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2, πνπ ζπλνδεύνληαη από ηελ 
αλαθεξόκελε ζην παξάξηεκα Σ δήισζε πηζηόηεηαο ΔΘ, θαη θέξνπλ ηε 
ζήκαλζε «CE» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10, 

- ηα ζπζηαηηθά κέξε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηα 

νπνία ζπλνδεύνληαη από ηε γξαπηή δήισζε πηζηόηεηαο πνπ 
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3. 

Δάλ δελ ππάξρνπλ ελαξκνληζκέλα πξόηππα, ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ 
ηα κέηξα πνπ ζεσξνύλ αλαγθαία ώζηε λα γλσζηνπνηεζνύλ ζηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε ηα πθηζηάκελα εζληθά ηερληθά πξόηππα θαη 
πξνδηαγξαθέο πνπ ζεσξνύληαη σο ζεκαληηθά ή ρξήζηκα έγγξαθα γηα 
ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

2. Όηαλ έλα εζληθό πξόηππν, πνπ απνηειεί κεηαγξαθή ελαξκνληζκέλνπ 
πξνηύπνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ, θαιύπηεη κία ή πεξηζζόηεξεο 

βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο, ε ζπζθεπή, ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο, ε 
δηαηάμε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ή ην ζπζηαηηθό 
κέξνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4, πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα 

πξνο ην πξόηππν απηό ζεσξείηαη όηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζρεηηθέο 
βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

Ρα θξάηε κέιε δεκνζηεύνπλ ηα ζηνηρεία ησλ εζληθώλ πξνηύπσλ πνπ 
απνηεινύλ κεηαγξαθή ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηύπσλ. 

3. Ρα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 
ώζηε νη θνηλσληθνί εηαίξνη λα κπνξνύλ λα αζθνύλ επηξξνή, ζε εζληθό 

επίπεδν, ζηε δηαδηθαζία εθπόλεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ 
ελαξκνληζκέλσλ πξνηύπσλ. 

Άξζξν 6 

1. Όηαλ θξάηνο κέινο ή ε Δπηηξνπή ζεσξεί όηη ηα ελαξκνληζκέλα 
πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 δελ ηθαλνπνηνύλ 

πιήξσο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ ηα αθνξνύλ θαη νη νπνίεο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3, ε Δπηηξνπή ή ην θξάηνο κέινο πξνζθεύγεη 
ζηελ επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ νδεγία 83/189/ΔΝΘ, 

θαινύκελε ζην εμήο «επηηξνπή», αηηηνινγώληαο ηελ πξνζθπγή. Ζ 
επηηξνπή απηή γλσκνδνηεί επεηγόλησο. 

Έρνληαο ππόςε ηε γλώκε ηεο επηηξνπήο, ε Δπηηξνπή αλαθνηλώλεη ζηα 
θξάηε κέιε εάλ πξέπεη ή όρη λα απνζπξζνύλ ηα ζρεηηθά πξόηππα από 
ηηο δεκνζηεύζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2. 

2. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα ζεζείζεη θάζε θαηάιιειν κέηξν πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιίζεη ηελ εληαία πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο παξνύζαο νδεγίαο 
ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. 

3. Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη από κηα κόληκε επηηξνπή ε νπνία 
απαξηίδεηαη από αληηπξνζώπνπο πνπ δηνξίδνπλ ηα θξάηε κέιε θαη ηεο 
νπνίαο πξνεδξεύεη αληηπξόζσπνπο ηεο Δπηηξνπήο. 



Ζ κόληκε επηηξνπή ζεζπίδεη ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηεο. 

Ν αληηπξόζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηε κόληκε επηηξνπή ζρέδην 
ησλ κέηξσλ πνπ πξόθεηηαη λα ιεθζνύλ. Ζ επηηξνπή δηαηππώλεη ηε 

γλώκε ηεο γηα ην ζρέδην απηό εληόο πξνζεζκίαο πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν 
πξόεδξνο αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα πνπ ζέκαηνο θαη, αλ 
ρξεηαζηεί, πξνβαίλεη ζε ςεθνθνξία. 

Ζ γλώκε θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά 7 επηπιένλ, θάζε θξάηνο κέινο 
έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα θαηαρσξεζεί ε ζέζε ηνπ ζηα πξαθηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππόςε ηεο γλώκε ηεο κόληκεο 

επηηξνπήο θαη ηελ ελεκεξώλεη γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έιαβε ππόςε 
ηε γλώκε απηή. 

4. Ζ κόληκε επηηξνπή κπνξεί επίζεο λα εμεηάζεη θάζε ζέκα ζρεηηθό κε 
ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο νδεγίαο ην νπνίν εγείξεη ν πξόεδξόο ηεο 
είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε κεηά από αίηεζε θξάηνπο κέινπο. 

Άξζξν 7 

1. Όηαλ θξάηνο κέινο δηαπηζηώζεη όηη ζπζθεπέο, ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο ή δηαηάμεηο αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 πνπ 
θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE» πηζηόηεηαο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα 

κε ηνλ πξννξηζκό ηνπο, ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα 
πξνζώπσλ θαη, ελδερνκέλσο, θαηνηθίδησλ δώσλ ή αγαζώλ, ιακβάλεη 
θάζε πξόζθνξν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα απνζύξεη ηηο ελ ιόγσ ζπζθεπέο, 

ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ή ηηο δηαηάμεηο από ηελ αγνξά, λα 
απαγνξεύζεη ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά, ηε ζέζε ηνπο ζε ιεηηνπξγία 
ή λα πεξηνξίζεη ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηνπο. 

Ρν θξάηνο κέινο ελεκεξώλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή γηα ην κέηξν απηό 
θαη αλαθέξεη ηνπο ιόγνπο ηεο απόθαζήο ηνπ θαη, εηδηθόηεξα, εάλ ε 
έιιεηςε πηζηόηεηαο νθείιεηαη: 

α) ζηε κε ηήξεζε ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 3 7 β) ζε θαθή εθαξκνγή ησλ πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 7 γ) ζε θελό απηώλ ησλ ίδησλ ησλ πξνηύπσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2. 

2. Ζ Δπηηξνπή δηελεξγεί δηαβνπιεύζεηο κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ην 
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Όηαλ ε Δπηηξνπή δηαπηζηώζεη, κεηά ηηο 
δηαβνπιεύζεηο απηέο, όηη ην κέηξν είλαη δηθαηνινγεκέλν, ελεκεξώλεη 

ακέζσο ην θξάηνο κέινο πνπ πήξε ηε ζρεηηθή πξσηνβνπιία, θαζώο θαη 
ηα ππόινηπα θξάηε κέιε. Όηαλ ε Δπηηξνπή δηαπηζηώζεη, κεηά ηηο 
δηαβνπιεύζεηο απηέο, όηη ην κέηξν δελ είλαη δηθαηνινγεκέλν, 

ελεκεξώλεη ακέζσο ην θξάηνο κέινο πνπ πήξε ηε ζρεηηθή 
πξσηνβνπιία, θαζώο θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ 
Θνηλόηεηα εληνινδόρνπ ηνπ. Όηαλ ε απόθαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 δηθαηνινγείηαη ιόγσ θελώλ ησλ πξνηύπσλ, ε επηηξνπή 
πξνζθεύγεη ακέζσο ζηελ Δπηηξνπή, εάλ ην θξάηνο κέινο πνπ πήξε ηελ 
απόθαζε ζθνπεύεη λα εκκείλεη ζε απηήλ, θαη θηλεί ηε δηαδηθαζία ηνπ 
άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1. 

3. Όηαλ κηα ζπζθεπή, ζύζηεκα πξνζηαζίαο ή δηάηαμε αλαθεξόκελε 

ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2, κε ζύκθσλε πξνο ηηο δηαηάμεηο, θέξεη ηε 
ζήκαλζε «CE», ην αξκόδην θξάηνο κέινο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα 
ελαληίνλ απηνύ πνπ επέζεζε ηε ζήκαλζε θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ 
Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε. 



4. Ζ Δπηηξνπή εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε ησλ θξαηώλ κειώλ γηα ηελ 
πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ Γηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ηεο πηζηόηεηαο 

Άξζξν 8 

1. Νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πηζηόηεηαο ησλ ζπζθεπώλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, εάλ είλαη απαξαίηεην, ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2, είλαη νη αθόινπζεο: 

α) νκάδα ζπζθεπώλ Η θαη ΗΗ, θαηεγνξία ζπζθεπώλ Κ 1 θαη 1 Γηα ηελ 
επίζεζε ηεο ζήκαλζεο «CE» ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο 
ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ηύπνπ ΔΘ πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ, ζε ζπλδπαζκό 
κε: 

- ηε δηαδηθαζία γηα ηε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο παξαγσγήο πνπ 
αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα IV ή - ηε δηαδηθαζία γηα εμαθξίβσζε επί 

πξντόλησλ πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα V 7 β) νκάδα ζπζθεπώλ Η 
θαη ΗΗ, θαηεγνξία ζπζθεπώλ Κ 2 θαη 2 i) γηα ηνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο 
θαύζεο θαη γηα ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο απηώλ ησλ νκάδσλ θαη 

θαηεγνξηώλ, ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα 
εληνινδόρνο ηνπ νθείιεη, γηα ηελ επίζεζε ηεο ζήκαλζεο «CE», λα 
αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηύπνπ ΔΘ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
παξάξηεκα ΗΗΗ, ζε ζπλδπαζκό κε: 

- ηε δηαδηθαζία γηα ηελ πηζηόηεηα πξνο ηνλ ηύπν πνπ αλαθέξεηαη ζην 
παξάξηεκα VI ή - ηε δηαδηθαζία γηα ηε δηαζθάιηζε πνηόηεηαο 
πξντόλησλ πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα VII, 

ii) γηα ηηο άιιεο ζπζθεπέο απηώλ ησλ νκάδσλ θαη θαηεγνξηώλ, ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ 

νθείιεη, γηα ηελ επίζεζε ηεο ζήκαλζεο «CE», λα αθνινπζήζεη ηε 
δηαδηθαζία γηα ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν θαηαζθεπήο (πνπ αλαθέξεηαη ζην 
παξάξηεκα VIII) θαη λα δηαβηβάζεη ην θάθειιν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ζε θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό, ν 
νπνίνο ζα γλσζηνπνηήζεη ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέιινπ ην ζπληνκόηεξν 
δπλαηό θαη ζα ηνλ θξαηήζεη 7 γ) νκάδα ζπζθεπώλ ΗΗ, θαηεγνξία 

ζπζθεπώλ 3 Γηα ηελ επίζεζε ηεο ζήκαλζεο «CE», ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ νθείιεη λα 
αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν θαηαζθεπήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα VIII 7 δ) νκάδα ζπζθεπώλ Η θαη ΗΗ Ξέξαλ 
ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α), β) 
θαη γ) ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα 

εληνινδόρνο ηνπ, γηα ηελ επίζεζε ηεο ζήκαλζεο «CE», κπνξεί θαη' 
επηινγήλ ηνπ λα αθνινπζήζεη επίζεο ηε δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο ΔΘ αλά 
κνλάδα (πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ΗΣ). 

2. Γηα ηα απηόλνκα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο, ε πηζηόηεηα πξέπεη λα 
δηαπηζηώλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) ή δ). 

3. Νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηζρύνπλ γηα 

ζπζηαηηθά κέξε ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2, κε ηελ 
εμαίξεζε ηεο επίζεζε ηεο ζήκαλζεο «CE». Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ πξέπεη λα ρνξεγεί 

γξαπηή βεβαίσζε γηα ηε ζπκκόξθσζε ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο νδεγίαο πνπ ηζρύνπλ γη' απηά. Πηελ ελ ιόγσ 
βεβαίσζε πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζώο θαη νη όξνη 



ελζσκάησζήο ηνπο ζε ζπζθεπή ή ζύζηεκα πξνζηαζίαο πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ πνπ ηζρύνπλ γηα 
ηηο έηνηκεο ζπζθεπέο ή ηα έηνηκα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο. 

4. Δμάιινπ, γηα ηελ επίζεζε ηεο ζήκαλζεο «CE», ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ κπνξεί λα 
αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν θαηαζθεπήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα VIII, όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε 
ηελ αζθάιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ζεκείν 1.2.7. 

5. Θαηά παξέθθιηζε ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ, νη αξκόδηεο 
αξρέο κπνξνύλ, θαηόπηλ δεόλησο αηηηνινγεκέλεο αηηήζεσο, λα 
επηηξέπνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ιεηηνπξγία, ζην έδαθνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο, ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ 
πξνζηαζίαο θαζώο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθαξκνζζεί νη 

πξναλαθεξόκελεο δηαδηθαζίεο θαη ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζπκβάιιεη γηα 
ηελ πξνζηαζία. 

6. Ρα έγγξαθα θαη ε αιιεινγξαθία ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 5 ζπληάζζνληαη ζε κία από ηηο 

επίζεκεο γιώζζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρώξα νη 
δηαδηθαζίεο απηέο, ή ζε γιώζζα απνδεθηή από ηνλ θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκό. 

7. α) Όηαλ νη ζπζθεπέο, ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη νη 

αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 δηαηάμεηο απνηεινύλ 
αληηθείκελν άιισλ θνηλνηηθώλ νδεγηώλ, νη νπνίεο αθνξνύλ άιια 
ζέκαηα θαη πξνβιέπνπλ ηελ αλαθεξόκελε ζην άξζξν 10 ζήκαλζε 

«CE», ε ελ ιόγσ ζήκαλζε ππνδειώλεη, ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, όηη νη 
ελ ιόγσ ζπζθεπέο, ζπζηήκαηα θαη δηαηάμεηο ηεθκαίξεηαη επίζεο όηη 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαηάμεηο θαη απηώλ ησλ άιισλ νδεγηώλ 7 β) 

σζηόζν, όηαλ κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο νδεγίεο απηέο επηηξέπνπλ 
ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα επηιέμεη, ζηε δηάξθεηα κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ην 
ζύζηεκα πνπ ζα εθαξκόδεη, ε ζήκαλζε «CE» δειώλεη ηε ζπκκόξθσζε 
κόλν πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ πνπ εθαξκόδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία ησλ ελ ιόγσ νδεγηώλ, όπσο έρνπλ 
δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ, 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα έγγξαθα, θύιια ή νδεγίεο πνπ 

απαηηνύληαη από ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη ζπλνδεύνπλ ηηο 
ζπζθεπέο, ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη ηηο αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 
1 παξάγξαθνο 2 δηαηάμεηο. 

Άξζξν 9 

1. Ρα θξάηε κέιε θνηλνπνηνύλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ππόινηπα θξάηε 

κέιε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ έρνπλ νξίζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
δηαδηθαζηώλ ηνπ άξζξνπ 8 θαζώο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ 
ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαη ηνπο αξηζκνύο αλαγλώξηζεο πνπ ηνπο έρεη ήδε 
ρνξεγήζεη ε Δπηηξνπή. 

Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεύεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ 
Θνηλνηήησλ θαηάινγν ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη νη αξηζκνί αλαγλώξηζήο ηνπο θαζώο θαη ηα θαζήθνληα 

γηα ηα νπνία έρνπλ θνηλνπνηεζεί. Ζ Δπηηξνπή θξνληίδεη γηα ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ θαηαιόγνπ απηνύ. 



2. Ρα θξάηε κέιε πξέπεη λα εθαξκόδνπλ ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην παξάξηεκα ΣΗ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνο θνηλνπνίεζε 

νξγαληζκώλ. Νη νξγαληζκνί πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα νηθεία ελαξκνληζκέλα πξόηππα ζεσξείηαη όηη 
αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα απηά. 

3. Ρν θξάηνο κέινο πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη έλαλ νξγαληζκό νθείιεη λα 

αλαθαιέζεη ηελ θνηλνπνηεζή ηνπ, εάλ δηαπηζηώζεη όηη ν νξγαληζκόο 
απηόο δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 
ΣΗ. Δλεκεξώλεη ακέζσο ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗΗ Πήκαλζε «CE» πηζηόηεηαο 

Άξζξν 10 

1. Ζ ζήκαλζε «CE» πηζηόηεηαο απνηειείηαη από ην αθξσλύκην «CE». 
Πην παξάξηεκα Σ παξαηίζεηαη ζρεηηθό ππόδεηγκα. Ζ ζήκαλζε «CE» 

αθνινπζείηαη από ηνλ αξηζκό αλαγλώξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ 
νξγαληζκνύ όηαλ απηόο παξεκβαίλεη ζηε θάζε ειέγρνπ ηεο 
παξαγσγήο. 

2. Ζ ζήκαλζε «CE» πξέπεη λα επηηίζεηαη ζηηο ζπζθεπέο, ηα ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 
παξάγξαθνο 2 κε ηξόπν επδηάθξηην, εκθαλή, επαλάγλσζην θαη 
αλεμίηειν, επηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζεκείνπ 1.0.5 ηνπ 
παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

3. Απαγνξεύεηαη ε επίζεζε επί ησλ ζπζθεπώλ, ησλ ζπζηεκάησλ 
πξνζηαζίαο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 
δηαηάμεσλ, ζεκάλζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο ηξίηνπο 
σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ηε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζήκαλζεο «CE». 

Νπνηαδήπνηε άιιε ζήκαλζε κπνξεί λα επηηίζεηαη επί ησλ ελ ιόγσ 
ζπζθεπώλ, ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ ππό ηνλ όξν όηη δελ θαζηζηά 
ιηγόηεξν επδηάθξηηε ή επαλάγλσζηε ηε ζήκαλζε «CE». 

Άξζξν 11 

Κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7: 

α) θάζε αληηθαλνληθή επίζεζε ηεο ζήκαλζεο «CE» πνπ δηαπηζηώλεηαη 

από θξάηνο κέινο, ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρν ηνπ λα 
απνθαηαζηήζεη ηελ πηζηόηεηα ηνπ ζρεηηθνύ πξντόληνο όζνλ αθνξά ηηο 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε «CE» θαη ηελ παύζε ηεο παξάβαζεο 
ππό ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδεη απηό ην θξάηνο κέινο 7 β) εάλ ην πξντόλ 
ζπλερίδεη λα κελ είλαη ζύκθσλν πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ην θξάηνο 

κέινο νθείιεη λα ιάβεη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα ώζηε λα πεξηνξηζηεί 
ή λα απαγνξεπζεί ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο ή λα 
εμαζθαιηζηεί ε απόζπξζή ηνπ από ηελ αγνξά, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 7. 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ IV Ρειηθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 12 

Θάζε απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαη' εθαξκνγήλ ηεο παξνύζαο νδεγίαο 

θαη ε νπνία πεξηνξίδεη ή απαγνξεύεη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ή/θαη ηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ή επηβάιιεη ηελ απόζπξζε από ηελ αγνξά κηαο 
ζπζθεπήο, ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο, ή δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 πξέπεη λα είλαη επαθξηβώο αηηηνινγεκέλε. Ζ 
απόθαζε θνηλνπνηείηαη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηνλ ελδηαθεξόκελν, πνπ 



ελεκεξώλεηαη ηαπηόρξνλα γηα ηα έλδηθα κέζα πνπ δηαζέηεη δπλάκεη ηεο 
λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο, θαζώο θαη γηα 
ηηο πξνζεζκίεο άζθεζεο ησλ κέζσλ απηώλ. 

Άξζξν 13 

Ρα θξάηε κέιε κεξηκλνύλ ώζηε όια ηα ελερόκελα ζηελ εθαξκνγή ηεο 
παξνύζαο νδεγίαο κέξε λα δεζκεύνληαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
απνξξήηνπ θάζε πιεξνθνξίαο πνπ απνθηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο. Ρν γεγνλόο απηό δελ ζίγεη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ 
θξαηώλ κειώλ θαη ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ ζρεηηθά κε ηελ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηελ επξεία γλσζηνπνίεζε 
πξνεηδνπνηήζεσλ. 

Άξζξν 14 

1. Νη νδεγίεο 76/117/ΔΝΘ, 79/196/ΔΝΘ (1), θαη 82/130/ΔΝΘ 
θαηαξγνύληαη από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2003. 

2. Ρα πηζηνπνηεηηθά πηζηόηεηαο ΔΝΘ πξνο ηα ελαξκνληζκέλα πξόηππα 
πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζα παξακείλνπλ ζε ηζρύ 

κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2003, εθηόο εάλ ιήγνπλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία 
απηή, ε ηζρύο ηνπο όκσο ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ πηζηόηεηα κόλν πξνο ηα 
ελαξκνληζκέλα πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελ ιόγσ νδεγίεο. 

3. Ρα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ απαηηνύληαη, ώζηε νη 

θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 
8 παξάγξαθνη 1 έσο 4 λα εθηηκήζνπλ ηελ πηζηόηεηα ηνπ 
ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ πνπ δηαηίζεηαη ήδε ζηελ αγνξά πξηλ από ηελ 1 
Ηνπιίνπ 2003, λα ιακβάλνπλ ππόςε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ θαη 

ειέγρσλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ησλ νδεγηώλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

Άξζξν 15 

1. Ρα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ θαη δεκνζηεύνπλ ηηο λνκνζεηηθέο, 
θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζπκκόξθσζή ηνπο πξνο ηελ παξνύζα νδεγία ην αξγόηεξν ηελ 1ε 
Πεπηεκβξίνπ 1995 Δλεκεξώλνπλ ακέζσο ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή. 

Ρα θξάηε κέιε εθαξκόδνπλ απηέο ηηο δηαηάμεηο από ηελ 1ε Καξηίνπ 
1996. 

Νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξώην εδάθην, όηαλ ζεζπίδνληαη από 

ηα θξάηε κέιε, αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα νδεγία ή ζπλνδεύνληαη 
από ηελ αλαθνξά απηή θαηά ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο. Νη ζρεηηθέο 
κε ηελ αλαθνξά απηή ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη από ηα θξάηε κέιε. 

2. Ρα θξάηε κέιε επηηξέπνπλ, γηα ηελ πεξίνδν έσο ηηο 30 Ηνπλίνπ 2003, 
ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ιεηηνπξγία ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ 

πξνζηαζίαο πνπ αληαπνθξηλνληαη πξνο ηηο εζληθέο ξπζκίζεηο πνπ 
ηζρύνπλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
παξνύζαο νδεγίαο. 

Άξζξν 16 

Ζ παξνύζα νδεγία απεπζύλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

Βξπμέιιεο, 23 Καξηίνπ 1994. 

Γηα ην Δπξσπατθό Θνηλνβνύιην Ν Ξξόεδξνο E. KLEPSCH Γηα ην 
Ππκβνύιην Ν Ξξόεδξνο Θ. ΞΑΓΘΑΙΝΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΝΚΑΓΥΛ ΠΠΘΔΥΛ ΠΔ 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ 

1. Νκάδα ζπζθεπώλ Η α) Ζ θαηεγνξία Κ 1 πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο 
πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη, όπνπ είλαη απαξαίηεην, εμνπιηζηεί κε 
πξόζζεηα εηδηθά κέζα πξνζηαζίαο ώζηε λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ 

ζύκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα 
εμαζθαιίδνπλ πνιύ πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο. 

Νη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα ππόγεηεο 
εμνξπθηηθέο εξγαζίεο θαη γηα όζα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

εδάθνπο ησλ νξπρείσλ θηλδπλεύνπλ από ην εθξεθηηθό αέξην ή/θαη 
θαύζηκεο ζθόλεο. 

Νη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία 
αθόκα θαη ζε πεξίπησζε ζπαλίαο βιάβεο ηεο ζπζθεπήο, ζε πεξηβάιινλ 
εθξεθηηθήο αηκόζθαηξαο θαη δηαζέηνπλ κέζα πξνζηαζίαο ώζηε: 

- είηε, ζε πεξίπησζε βιάβεο ελόο κέζνπ πξνζηαζίαο, λα παξέρεηαη ην 

απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο από ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην 
δεύηεξν κέζν, 

- ή, ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο δύν αλεμάξηεησλ κεηαμύ ηνπο 
ειαηησκάησλ, λα παξέρεηαη ην απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο. 

Νη ζπζθεπέο ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ 
ζεκείν 2.0.1. 

β) Ζ θαηεγνξία Κ 2 πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 
γηα λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη βαζίδνληαη ζε πςειό επίπεδν 
πξνζηαζίαο. 

Νη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα ππόγεηεο 
εμνξπθηηθέο εξγαζίεο θαη γηα όζα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
εδάθνπο ησλ νξπρείσλ ελδέρεηαη λα θηλδπλεύζνπλ από ην εθξεθηηθό 
αέξην ή/θαη θαύζηκεο ζθόλεο. 



Πε πεξίπησζε εθδήισζεο εθξήμηκεο αηκόζθαηξαο, ζα πξέπεη λα κπνξεί 
λα δηαθόπηεηαη ε ηξνθνδνζία ησλ ζπζθεπώλ απηώλ κε ελέξγεηα. 

Ρα κέζα πξνζηαζίαο γηα ηηο ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

εμαζθαιίδνπλ ην απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο ππό ζπλζήθεο 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη δπζρεξείο 
ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο, ηδίσο δε εθείλεο πνπ πξνθύπηνπλ από 

εληαηηθή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θαη από κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 

Νη ζπζθεπέο ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ 
ζεκείν 2.0.2. 

2. Νκάδα ζπζθεπώλ ΗΗ α) Ζ θαηεγνξία 1 πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο 

πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα εμαζθαιίδνπλ 
πνιύ πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο. 

Νη ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξννξίδνληαη γηα πεξηβάιινλ όπνπ 

ππάξρνπλ δηαξθώο, ή γηα κεγάιν δηάζηεκα, ή ζπρλά, εθξεθηηθέο 
αηκόζθαηξεο πξνθαινύκελεο από κείγκαηα αηκνζθαηξηθνύ αέξα κε 
αέξηα, αηκνύο, ζπγθέληξσζε ζηαγνληδίσλ ή κείγκαηα αέξα-ζθόλεο. 

Νη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην 

απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο, αθόκα θαη ζε πεξίπησζε ζπάληαο 
βιάβεο ηεο ζπζθεπήο, θαη δηαζέηνπλ κέζα πξνζηαζίαο ώζηε: 

- είηε, ζε πεξίπησζε βιάβεο ελόο κέζνπ πξνζηαζίαο, λα παξέρεηαη ην 
απαηηνπκέλν επίπεδν πξνζηαζίαο από ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην 
δεύηεξν κέζν, 

- ή, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο δύν αλεμάξηεησλ κεηαμύ ηνπο 
ειαηησκάησλ, λα παξέρεηαη ην απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο. 

Νη ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ 
ζεκείν 2.1. 

β) Ζ θαηεγνξία 2 πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα εμαζθαιίδνπλ πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο. 

Νη ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξννξίδνληαη γηα πεξηβάιινλ όπνπ 
είλαη πηζαλό λα εθδεισζνύλ εθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο πξνθαινύκελεο 
από αέξηα, αηκνύο, ζπγθέληξσζε ζηαγνληδίσλ ή κείγκαηα αέξαζθόλεο. 

Ρα κέζα πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηνπλ νη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

εμαζθαιίδνπλ ην απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο, αθόκα θαη ζε 
πεξίπησζε ζπρλώλ βιαβώλ ή ειαηησκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο 
πνπ, θαηά θαλόλα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε. 

Νη ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ 
ζεκείν 2.2. 

γ) Ζ θαηεγνξία 3 πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 
λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη λα εμαζθαιίδνπλ θαλνληθό επίπεδν πξνζηαζίαο. 

Νη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξννξίδνληαη γηα πεξηβάιινλ όπνπ 
ππάξρεη κηθξή πηζαλόηεηα ζρεκαηηζκνύ εθξεθηηθώλ αηκνζθαηξώλ 



πξνθαινύκελσλ από αέξηα, αηκνύο, ζπγθέληξσζε ζηαγνληδίσλ, 
κείγκαηα αέξα-ζθόλεο θαη θαηά παζά πηζαλόηεηα νη αηκόζθαηξεο απηέο 

ζα ζρεκαηίδνληαη ζπάληα θαη δελ ζα δηαηεξνύληαη παξά κόλν γηα βξαρύ 
ρξνληθό δηάζηεκα. 

Νη ζπζθεπέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο εμαζθαιίδνπλ ην απαηηνύκελν 
επίπεδν πξνζηαζίαο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Νη ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ 
ζεκείν 2.3. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ 

ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΝ ΠΘΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ 
ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΠΠΘΔΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΝ 
ΞΟΝΝΟΗΕΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΔ ΔΘΟΖΜΗΚΔΠ ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΔΠ 

Ξξνθαηαξθηηθέο παξαηεξήζεηο Α. Νη ηερληθέο γλώζεηο, νη νπνίεο 

κεηαβάινληαη κε ηαρείο ξπζκνύο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη λα 
εθαξκόδνληαη θαηά ην δπλαηόλ ακέζσο. 

Β. Γηα ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2, 
ηζρύνπλ νη βαζηθέο απαηηήζεηο κόλν ζην βαζκό πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηνλ αζθαιή θαη αμηόπηζην ρεηξηζκό θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ 
απηώλ, όζνλ αθνξά ηνπο θηλδύλνπο έθξεμεο. 

1. ΘΝΗΛΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΠΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΡΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 1.0. Γεληθέο απαηηήζεηο 1.0.1. Αξρέο ηεο ελζσκαησκέλεο 
αζθάιεηαο έλαληη ησλ εθξήμεσλ Ππζθεπέο θαη ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε εθξήμηκεο αηκόζθαηξεο πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη κε πξόβιεηςε ελζσκαησκέλεο αζθάιεηαο θαηά ησλ 
εθξήμεσλ. 

Γηα ην ζθνπό απηό, ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη κέηξα ώζηε: 

- λα απνθεύγεη, θαηά θύξην ιόγν, εάλ είλαη δπλαηόλ ην ζρεκαηηζκό 

εθξεθηηθώλ αηκνζθαηξώλ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξαρζνύλ ή λα 
ειεπζεξσζνύλ από ηηο ίδηεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο, 

- λα εκπνδίδεη ηελ αλάθιεμε εθξεθηηθώλ αηκνζθαηξώλ ιακβάλνληαο 
ππόςε ηε θύζε θάζε πεγήο αλάθιεμεο, ειεθηξηθήο ή κε, 

- ζηελ πεξίπησζε πνπ, παξόια απηά, πξαγκαηνπνηείηαη έθξεμε ε νπνία 

ελδέρεηαη, κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν, λα ζέζεη ζε θίλδπλν πξόζσπα 
θαη, ελδερνκέλσο, θαηνηθίδηα δώα ή αγαζά, λα ηε ζηακαηάεη ακέζσο 
ή/θαη λα πεξηνξίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν αζθάιεηαο ηελ 
πξνζβαιόκελε από ηηο θιόγεο πεξηνρή θαη ηηο πηέζεηο πνπ 
πξνθαινύληαη από έθξεμε. 

1.0.2. Νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 
ελδερνκέλσλ ειαηησκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο ώζηε λα 
απνθιείνληαη θαηά ην δπλαηόλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

Ζ ινγηθά αλακέλνκελε θαθή ρξήζε πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη 
ππόςε. 

1.0.3. Δηδηθέο ζπλζήθεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο Νη ζπζθεπέο θαη ηα 
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ ππόθεηληαη ζε εηδηθέο ζπλζήθεο ειέγρνπ θαη 

ζπληήξεζεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζύκθσλα 
κε ηηο ζπλζήθεο απηέο. 



1.0.4. Ππλζήθεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ Νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο πθηζηάκελεο ή πξνβιέςηκεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ. 

1.0.5. Πήκαλζε Πε θάζε ζπζθεπή θαη ζύζηεκα πξνζηαζίαο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη θαηά ηξόπν επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν νη αθόινπζεο 
ειάρηζηεο ελδείμεηο: 

- ε επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

- ε ζήκαλζε CE (βιέπε παξάξηεκα Σ ζεκείν Α), 

- ν ραξαθηεξηζκόο ζεηξάο ή ηύπνπ, 

- ν αξηζκόο ζεηξάο, εάλ ππάξρεη, 

- ην έηνο θαηαζθεπήο, 

- ε εηδηθή ζήκαλζε πξνζηαζίαο από εθξήμεηο >ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ 
ΓΟΑΦΖΘΝ> 

αθνινπζνύκελε από ην ζύκβνιν ηεο νκάδαο ζπζθεπώλ θαη ηεο 
θαηεγνξίαο, 

- γηα ηελ νκάδα ζπζθεπώλ ΗΗ ην γξάκκα «G» (όζνλ αθνξά ηηο 
εθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο πνπ νθείινληαη ζηελ παξνπζία αεξίσλ, αηκώλ 
ή ζπγθεληξώζεηο ζηαγνληδίσλ) ή/θαη ην γξάκκα «D» όζνλ αθνξά ηηο 
εθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο πνπ νθείινληαη ζηελ παξνπζία ζθόλεο. 

Δμάιινπ, θαη εθόζνλ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ελδείμεηο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε. 

1.0.6. Νδεγίεο ρξήζεο α) Θάζε ζπζθεπή θαη ζύζηεκα πξνζηαζίαο 
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο ρξήζεο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ, 
ηνπιάρηζηνλ, ηηο αθόινπζεο ελδείμεηο: 

- ππόκλεζε ησλ ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ζεκάλζε πιελ ηνπ 
αξηζκνύ ζεηξάο (βιέπε ζεκείν 1.0.5), νη νπνίεο ζπκπιεξώλνληαη, 
ελδερνκέλσο, κε ελδείμεηο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ζπληήξεζεο (γηα 
παξάδεηγκα: δηεύζπλζε ηνπ εηζαγσγέα, ηνπ επηζθεπαζηή θ.ιπ.), 

- νδεγίεο ώζηε λα γίλνληαη αθίλδπα: 

- ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο, 

- ε ρξεζηκνπνίεζε, 

- ε ζπλαξκνιόγεζε, ε απνζπλαξκνιόγεζε, 

- ε ζπληήξεζε (ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή βιαβώλ), 

- ε εγθαηάζηαζε, 

- ε ξύζκηζε, 

- εάλ είλαη αλαγθαίν, έλδεημε ησλ επηθίλδπλσλ δσλώλ πνπ βξίζθνληαη 
απέλαληη από ηηο δηαηάμεηο εθηόλσζεο ηεο πίεζεο, 

- εάλ είλαη αλαγθαίν, νδεγίεο εθπαίδεπζεο, 

- ηηο ελδείμεηο πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα θαζνξίδεηαη, ελ πιήξε γλώζεη 

ηνπ ζέκαηνο, εάλ κία ζπζθεπή κηαο δεδνκέλεο θαηεγνξίαο ή έλα 
ζύζηεκα πξνζηαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθίλδπλα ζηνλ 
πξνβιεπόκελν ρώξν θαη ππό ηηο αλακελόκελεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, 

- ηηο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο, ηηο πηέζεηο, ηηο κέγηζηεο επηθαλεηαθέο 
ζεξκνθξαζίεο ή άιιεο νξηαθέο ηηκέο, 



- εάλ είλαη αλαγθαίν, ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδείμεσλ γηα ελδερόκελεο αληηθαλνληθέο 
ρξήζεηο όπσο έρνπλ πξνθύςεη εθ πείξαο, 

- εάλ είλαη αλαγθαίν, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ πνπ 
κπνξνύλ λα πξνζαξκνζζνύλ πάλσ ζηε ζπζθεπή ή ζην ζύζηεκα 
πξνζηαζίαο. 

β) Νη νδεγίεο ρξήζεο ζπληάζζνληαη ζε κηα θνηλνηηθή γιώζζα από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηε Θνηλόηεηα εληνινδόρν ηνπ. 

Θαηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, θάζε ζπζθεπή ή ζύζηεκα πξνζηαζίαο 

πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από κεηάθξαζε ησλ νδεγηώλ ρξήζεο ζηελ ή 
ζηηο γιώζζεο ηεο ρώξαο ρξεζηκνπνίεζεο θαζώο θαη από ηηο 
πξσηόηππεο νδεγίεο. 

Απηή ε κεηάθξαζε γίλεηαη είηε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ 

εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρν ηνπ, είηε από ηνλ 
εηζάγνληα ηε ζπζθεπή ή ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε 
γισζζηθή δώλε. 

Υζηόζν, νη νδεγίεο ζπληήξεζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε από 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ην νπνίν εμαξηάηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή 
ηνλ εληνινδόρν ηνπ, είλαη δπλαηόλ λα ζπληάζζνληαη ζε κία κόλν 
θνηλνηηθή γιώζζα ηελ νπνία θαηαιαβαίλεη απηό ην πξνζσπηθό. 

γ) Νη νδεγίεο ρξήζεο πεξηιακβάλνπλ ηα ζρέδηα θαη ηηο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηελ 
επηζεώξεζε, ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη, ελδερνκέλσο, ηελ 
επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο ή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο, θαζώο θαη όιεο 
ηηο ρξήζηκεο νδεγίεο ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. 

δ) Θάζε ηεθκεξίσζε πνπ παξνπζηάδεη ηε ζπζθεπή ή ην ζύζηεκα 

πξνζηαζίαο δελ πξέπεη λα αληηθάζθεη πξνο ηηο νδεγίεο ρξήζεο όζνλ 
αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο. 

1.1. Δπηινγή ησλ πιηθώλ 1.1.1. Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ ζπζθεπώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο δελ πξέπεη 

λα πξνθαινύλ ηελ έλαξμε έθξεμεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 
πξνβιέςηκσλ δπζρεξεηώλ ιεηηνπξγίαο. 

1.1.2. πό ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο, δελ 
πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη, κεηαμύ ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιηθώλ θαη 

ησλ ζπληζησζώλ ηεο εθξήμηκεο αηκόζθαηξαο, αληηδξάζεηο πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα ππνβαζκίζνπλ ηελ ηθαλόηεηα πξόιεςεο ησλ εθξήμεσλ. 

1.1.3. Ρα πιηθά πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηά ηξόπν ώζηε νη 
αλακελόκελεο κεηαβνιέο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο θαη ε 
ζπκβαηόηεηα κε άιια πιηθά ζε πεξίπησζε ζπλδπαζκνύ, λα κελ 

ζπλεπάγνληαη κείσζε ηεο εμαζθαιηδόκελεο πξνζηαζίαο, ηδίσο όζνλ 
αθνξά ηελ αληνρή ζηε δηάβξσζε, ηελ αληνρή ζηε θζνξά, ηελ 
ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα, ηελ αληνρή ζηηο θξνύζεηο, ηελ παιαίσζε θαη 
ηηο ζπλέπεηεο ησλ κεηαβνιώλ ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

1.2. Πρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή 1.2.1. Νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη βάζεη ησλ 
ηερλνινγηθώλ γλώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο από εθξήμεηο, ώζηε 

λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ αζθαιώο θαζόιε ηελ πξνζδνθώκελε 
δηάξθεηα δσήο ηνπο. 



1.2.2. Ρα θαηαζθεπαζηηθά κέξε ηνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνύλ ή 
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αληαιιαθηηθά ζε ζπζθεπέο θαη ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξόπν 
πνπ λα παξέρεη αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο αλάινγε κε ηε ρξήζε γηα ηελ 
νπνία πξννξίδνληαη όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία από εθξήμεηο, όηαλ 
πξνζαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

1.2.3. Ρξόπνο θαηαζθεπήο εληόο πεξηβιήκαηνο θαη πξόιεςε ησλ 
ειαηησκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζηεγαλόηεηα Νη ζπζθεπέο πνπ ελδέρεηαη 
λα δεκηνπξγήζνπλ αέξηα ή εύθιεθηεο ζθόλεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, κόλν θιεηζηά πεξηβιήκαηα. 

Δάλ απηέο νη ζπζθεπέο έρνπλ αλνίγκαηα ή ειαηηώκαηα κε 

ζηεγαλόηεηαο πξέπεη λα είλαη, θαηά ην δπλαηόλ, ηέηνηα ώζηε νη 
εθπνκπέο αεξίσλ ή ζθόλεο λα κελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
εθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο ζην εμσηεξηθό ηεο ζπζθεπήο. 

Ρα αλνίγκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ην γέκηζκα ή ην άδεηαζκα πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα εμνπιίδνληαη θαηά ηξόπν ώζηε λα πεξηνξίδνληαη, 
θαηά ην δπλαηόλ, νη εθπνκπέο εύθιεθησλ πιώλ θαηά ην γέκηζκα ή ην 
άδεηαζκα ησλ ζπζθεπώλ. 

1.2.4. Απνζέζεηο ζθόλεο Νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε πεξηνρέο εθηεζεηκέλεο ζηε ζθόλε πξέπεη 
λα ζρεδηάδνληαη έηζη ώζηε νη απνζέζεηο ζθόλεο ζηηο επηθάλεηέο ηνπο λα 
κελ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλάθιεμή ηνπο. 

Θαηά θαλόλα, νη απνζέζεηο ζθόλεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ 

πεξηνξηζκέλεο. Νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο, πξέπεη λα 
θαζαξίδνληαη εύθνια. 

Νη επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ζπζθεπώλ πξέπεη λα 
είλαη ζαθώο θαηώηεξεο από ηηο ζεξκνθξαζίεο αλάθιεμεο ηεο 
επηθαζήκελεο ζθόλεο. 

Ξξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ην πάρνο ηνπ ζηξώκαηνο ηεο ζθόλεο θαη, 

ελδερνκέλσο, λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ 
ζεξκνθξαζηώλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπζζώξεπζε ζεξκόηεηαο. 

1.2.5. Ππκπιεξσκαηηθά κέζα πξνζηαζίαο Ππζθεπέο θαη ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο πνπ ελδέρεηαη λα εθηεζνύλ ζε νξηζκέλα είδε εμσηεξηθώλ 

θαηαπνλήζεσλ, πξέπεη λα εμνπιίδνληαη κε ζπκπιεξσκαηηθά κέζα 
πξνζηαζίαο, όπνπ απηό είλαη απαξαίηεην. 

Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα αλζίζηαληαη ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ πθίζηαληαη 
ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πξνζηαζία από εθξήμεηο. 

1.2.6. Αζθαιέο άλνηγκα Πε πεξίπησζε πνπ νη ζπζθεπέο θαη ηα 
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο βξίζθνληαη κέζα ζε θηβώηην ή πεξίβιεκα πνπ 

απνηειεί κέξνο ηεο ίδηαο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη ησλ εθξήμεσλ, πξέπεη 
λα κπνξνύλ λα αλνίγνληαη κόλνλ κε εηδηθό εξγαιείν ή θαηάιιεια κέζα 
πξνζηαζίαο. 

1.2.7. Ξξνζηαζία από άιινπο θηλδύλνπο Νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξόπν 
ώζηε: 

α) λα απνθεύγνληαη νη θίλδπλνη ηξαπκαηηζκνύ ή άιιεο βιάβεο πνπ 
κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από άκεζε ή έκκεζε επαθή 7 β) λα κελ 

αλαπηύζζνληαη ζεξκνθξαζίεο ζηελ επηθάλεηα ησλ πξνζηηώλ κεξώλ ή 
αθηηλνβνιίεο πνπ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλεο 7 γ) λα κελ ππάξρνπλ 



θίλδπλνη κε ειεθηξηθήο θύζεο νη νπνίνη είλαη γλσζηνί εθ πείξαο 7 δ) 
πξνβιεπόκελεο ζπλζήθεο ππεξθόξησζεο λα κελ δεκηνπξγνύλ 
επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

Όηαλ, γηα ηελ πεξίπησζε ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο, νη 
θίλδπλνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα παξάγξαθν θαιύπηνληαη, ζην 
ζύλνιν ηνπο ή ελ κέξεη, από άιιεο θνηλνηηθέο νδεγίεο, ε παξνύζα 

νδεγία δελ ηζρύεη ή παύεη λα ηζρύεη γηα απηέο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα 
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη γηα απηνύο ηνπο θηλδύλνπο, κόιηο ηεζνύλ ζε 
εθαξκνγή νη εηδηθέο απηέο νδεγίεο. 

1.2.8. πεξθόξησζε ησλ ζπζθεπώλ Ξξέπεη λα απνθεύγεηαη ε 
επηθίλδπλε ππεξθόξησζε ησλ ζπζθεπώλ κέζσ ελζσκαησκέλσλ 

δηαηάμεσλ κέηξεζεο, ρεηξηζκνύ θαη ξύζκηζεο ήδε από ην ζηάδην ηνπ 
ζρεδηαζκνύ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ πεξηνξηζηώλ ππεξεληάζεσλ, 
πεξηνξηζηώλ ζεξκνθξαζίαο, δηαθνπηώλ δηαθνξηθήο πίεζεο, κεηξεηώλ 

παξνρήο, ειεθηξνλόκσλ θαζπζηέξεζεο, ζηξνθνκέηξσλ ή/θαη 
δηαηάμεσλ επηηήξεζεο ηνπ ίδηνπ ηύπνπ. 

1.2.9. Ππζηήκαηα πεξηβιεκάησλ αλζεθηηθώλ ζηηο εθππξζνθξνηήζεηο 
Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηκεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

αλάθιεμε εθξεθηηθήο αηκόζθαηξαο κέζα ζε πεξίβιεκα, πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη όηη ην πεξίβιεκα είλαη αλζεθηηθό ζηελ πίεζε πνπ 
δεκηνπξγείηαη από ηελ έθξεμε εθξεθηηθνύ κείγκαηνο ζην εζσηεξηθό ηνπ 

θαη όηη εκπνδίδεη ηε κεηάδνζε ηεο έθξεμεο ζηελ εθξεθηηθή αηκόζθαηξα 
γύξσ από ην πεξίβιεκα. 

1.3. Ξηζαλέο πεγέο αλάθιεμεο 1.3.1. Θίλδπλνη από δηάθνξεο πεγέο 
αλάθιεμεο Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη πηζαλέο πεγέο αλάθιεμεο, 

όπσο ζπηλζήξεο, θιόγεο, ειεθηξηθά ηόμα, πςειέο επηθαλεηαθέο 
ζεξκνθξαζίεο, ερεηηθή ελέξγεηα, αθηηλνβνιία ζην νπηηθό πεδίν, 
ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα, θαζώο θαη άιιεο ζρεηηθέο πεγέο. 

1.3.2. Θίλδπλνη πξνεξρόκελνη από ζηαηηθό ειεθηξηζκό Νη 
ειεθηξνζηαηηθέο θνξηίζεηο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

επηθίλδπλεο εθθελώζεηο, πξέπεη λα απνθεύγνληαη κε ηε ιήςε 
θαηαιιήισλ κέηξσλ. 

1.3.3. Θίλδπλνη από ειεθηξηθά παξαζηηηθά ξεύκαηα θαη ξεύκαηα 
δηαξξνήο Ξξέπεη λα απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία, κέζα ζε αγώγηκα κέξε 

ησλ ζπζθεπώλ, ειεθηξηθώλ παξαζηηηθώλ ξεπκάησλ θαη ξεπκάησλ 
δηαξξνήο ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ π.ρ. επηθίλδπλεο 
δηαβξώζεηο, ππεξζέξκαλζε επηθαλεηώλ ή ζπηλζήξεο αλάθιεμεο. 

1.3.4. Θίλδπλνη από κε απνδεθηή ππεξζέξκαλζε Ήδε από ην ζηάδην 

ηνπ ζρεδηαζκνύ, πξέπεη θαηά ην δπλαηόλ λα πξνιακβάλνληαη νη 
απαξάδεθηεο ππεξζεξκάλζεηο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από 
ηξηβέο θαη θξνύζεηο, π.ρ. κεηαμύ πιηθώλ ζε κέξε πνπ έξρνληαη ζε 
επαθή δηά πεξηζηξνθήο, ή κέζσ δηείζδπζεο μέλσλ ζσκάησλ. 

1.3.5. Θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εμίζσζε ησλ πηέζεσλ Ζ 
εμίζσζε ησλ πηέζεσλ πξέπεη, ήδε από ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ κε 
ελζσκαησκέλεο δηαηάμεηο κεηξήζεσλ, ειέγρνπ θαη ξύζκηζεο 

αληηζηνίρσο, λα γίλεηαη θαηά ηξόπν πνπ λα κελ πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία 
σζηηθώλ θπκάησλ θαη ζπκπηέζεσλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 
αλάθιεμε. 

1.4. Θίλδπλνη από εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο 1.4.1. Νη ζπζθεπέο θαη ηα 
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη 



θαηά ηξόπν ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ αζθαιώο ηηο 
ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, εληόο ησλ νξίσλ ησλ 

πξνδηαγξαθώλ εθκεηάιιεπζεο πνπ θαηαξηίδνληαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή, αθόκα θαη ζε κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο 
θαη ππό ηελ επίδξαζε εμσηεξηθώλ ππεξηάζεσλ ή πεξηπηώζεηο 

ππεξβνιηθήο πγξαζίαο, θξαδαζκώλ, ξππάλζεσλ θαη ινηπώλ εμσηεξηθώλ 
δηαηαξαρώλ. 

1.4.2. Ρα ηκήκαηα ησλ ζπζθεπώλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 
αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνβιεπόκελεο κεραληθέο θαη ζεξκηθέο 

θαηαπνλήζεηο θαζώο θαη ζηηο επηδξάζεηο πθηζηακέλσλ ή αλακελόκελσλ 
δξαζηηθώλ νπζηώλ. 

1.5. Απαηηήζεηο γηα ηηο ζπζθεπέο αζθαιείαο 1.5.1. Νη δηαηάμεηο 
αζθαιείαο πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεκα από ηηο δηαηάμεηο 
κέηξεζεο θαη ειέγρνπ πνπ απαηηεί ε ζπζθεπή. 

Ζ δηάγλσζε ηεο βιάβεο κηαο δηάηαμεο αζθαιείαο πξέπεη θαηά ην 

δπλαηόλ λα γίλεηαη αξθεηά έγθαηξα, κέζσ θαηάιιεισλ ηερληθώλ κέζσλ, 
ώζηε λα ππάξρεη ειάρηζηε πηζαλόηεηα εκθάληζεο κηαο επηθίλδπλεο 
θαηάζηαζεο. 

Θαηά θαλόλα, πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε αξρή «ζύζηεκα αζθαιέο ζε 
πεξίπησζε βιάβεο» (fail-safe). 

Θαηά θαλόλα, νη ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα εληνιέο πξέπεη λα 
κεηαδίδνληαη απεπζείαο ζηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ειέγρνπ ρσξίο 
παξεκβνιή ηνπ ινγηζκηθνύ. 

1.5.2. Πε πεξίπησζε βιάβεο κηαο δηάηαμεο αζθαιείαο πξέπεη, θαηά ην 
δπλαηόλ, νη ζπζθεπέο ή/θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο λα ηίζεληαη ζε 
αζθαιή θαηάζηαζε. 

1.5.3. Ρα ζπζηήκαηα επεηγνύζεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
δηαηάμεσλ αζθαιείαο πξέπεη, θαηά ην δπλαηόλ, λα δηαζέηνπλ θξαγέο 
πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αθνύζηα επαλελεξγνπνίεζε. Λέα εληνιή εθθίλεζεο 

κπνξεί λα εθηειεζζεί κόλνλ αθνύ ην ζύζηεκα θξαγήο θαηά ηεο 
επαλεθθίλεζεο έρεη εθνπζίσο επαλαηεζεί ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο. 

1.5.4. Ππζηήκαηα ελδείμεσλ θαη εληνιώλ Όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζπζηήκαηα ελδείμεσλ θαη εληνιώλ, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα 

ζύκθσλα κε εξγνλνκηθέο αξρέο ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε 
δπλαηή αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο όζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν έθξεμεο. 

1.5.5. Απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο κεηξήζεσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία από εθξήμεηο Νη δηαηάμεηο κεηξήζεσλ πξέπεη ηδίσο, εθόζνλ 

αθνξνύλ ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθξήμηκεο 
αηκόζθαηξεο, λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ώζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξνβιεπόκελε ηθαλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 
ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπο. 

1.5.6. Όπνπ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ηεο 

αθξίβεηαο ησλ ελδείμεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο εηνηκόηεηαο ησλ 
δηαηάμεσλ κεηξήζεσλ. 

1.5.7. Ν ζρεδηαζκόο δηαηάμεσλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλαλ 
ζπληειεζηή αζθαιείαο, ν νπνίνο εμαζθαιίδεη όηη ην θαηώθιη 

ζπλαγεξκνύ βξίζθεηαη αξθεηά καθξπά από ηα όξηα έθξεμεο ή/θαη 
αλάθιεμεο ησλ κεηξνπκέλσλ αηκνζθαηξώλ, ιακβάλνληαο ηδίσο ππόςε 



ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο δπλαηέο απνθιίζεηο 
ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο. 

1.5.8. Θίλδπλνη πξνεξρόκελνη από ην ινγηζκηθό Ήδε θαηά ην ζρεδηαζκό 

ζπζθεπώλ, ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ κε ινγηζκηθό, πξέπεη λα ιακβάλνληαη όισο ηδηαηηέξσο 
ππόςε νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη από ιάζε ζην πξόγξακκα. 

1.6. Ππλππνινγηζκόο ησλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

1.6.1. Ξξέπεη λα είλαη δπλαηή, κε άκεζε παξέκβαζε, ε ππό αζθαιείο 
ζπλζήθεο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
πξνζηαζίαο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε απηόκαηεο δηαδηθαζίεο, εθόζνλ 
ηνύην δελ ζίγεη ηηο θαιέο ζπλζήθεο αζθαιείαο. 

1.6.2. Θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ζε 

θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, ε ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηα πξέπεη λα 
δηαρέεηαη ή λα απνκνλώλεηαη κε ηνλ ηαρύηεξν θαη αζθαιέζηεξν δπλαηό 
ηξόπν, ώζηε λα κελ απνηειεί πιένλ πεγή θηλδύλνπ. 

Ρα αλσηέξσ δελ ηζρύνπλ γηα ειεθηξνρεκηθά ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηα. 

1.6.3. Θίλδπλνη από ηε δηαθνπή παξνρήο ελέξγεηαο Νη ζπζθεπέο θαη ηα 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηα νπνία ε δηαθνπή παξνρήο ελέξγεηαο κπνξεί 
λα πξνθαιέζεη πξόζζεηνπο θηλδύλνπο, πξέπεη λα είλαη δπλαηόλ λα 
δηαηεξνύληαη ζε αζθαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, αλεμάξηεηα από ηελ 
ππόινηπε εγθαηάζηαζε. 

1.6.4. Θίλδπλνη από εμαξηήκαηα ζύλδεζεο Νη ζπζθεπέο θαη ηα 
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια ζεκεία εηζόδνπ 
θαισδίσλ θαη αγσγώλ. 

Νη ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ πξόθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο ζπζθεπέο θαη ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο, πξέπεη λα είλαη αζθαιείο σο πξνο ηε δηαζύλδεζή ηνπο. 

1.6.5. Ρνπνζέηεζε δηαηάμεσλ ζπλαγεξκνύ σο κέξε ζπζθεπήο Όηαλ κηα 
ζπζθεπή ή έλα ζύζηεκα πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο αλίρλεπζεο 
ή ζπλαγεξκνύ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 

ζρεκαηηζκνύ εθξεθηηθήο αηκόζθαηξαο, πξέπεη λα παξέρνληαη νη 
απαηηνύκελεο ελδείμεηο γηα ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε απηώλ ησλ 
δηαηάμεσλ. 

2. ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΠΠΘΔΔΠ 2.0. Απαηηήζεηο 

πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο νκάδαο Η 2.0.1. Απαηηήζεηο πνπ 
ηζρύνπλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο Κ 1 ηεο νκάδαο Η 2.0.1.1. Νη 
ζπζθεπέο απηέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο 

θαηά ηξόπν ώζηε λα κελ ελεξγνπνηνύληαη πεγέο αλάθιεμεο, αθόκα θαη 
ζηελ ζπάληα πεξίπησζε βιάβεο ηεο ζπζθεπήο. 

Ξξέπεη λα δηαζέηνπλ κέζα πξνζηαζίαο ώζηε: 

- είηε, ζε πεξίπησζε βιάβεο ελόο κέζνπ πξνζηαζίαο, λα παξέρεηαη ην 
απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο από ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην 
δεύηεξν κέζν, 

- είηε, ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο δύν αλεμάξηεησλ κεηαμύ ηνπο 
ειαηησκάησλ, λα παξέρεηαη ην απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο. 

Όπνπ είλαη αλαγθαίν, απηέο νη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο 
κε πξόζζεηα εηδηθά κέζα πξνζηαζίαο. 



Ξξέπεη λα κπνξνύλ λα παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ 
εθξεθηηθήο αηκόζθαηξαο. 

2.0.1.2. Δθόζνλ απαηηείηαη, νη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα δηεηζδύζεη ζθόλε ζην 
εζσηεξηθό ηνπο. 

2.0.1.3. Νη επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ζπζθεπώλ 
πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζαθώο θάησ από ηελ πξνβιεπόκελε 

ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο ησλ κεηγκάησλ ζθόλεο/αέξα πξνο απνθπγή 
αλάθιεμεο ηεο αησξνύκελεο ζθόλεο. 

2.0.1.4. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαηά ηξόπνλ ώζηε 
ην άλνηγκα ηκεκάησλ ζπζθεπώλ πνπ ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ πεγέο 
αλάθιεμεο, λα είλαη δπλαηόλ κόλνλ όηαλ ε ζπζθεπή δελ ηξνθνδνηείηαη 

κε ελέξγεηα ή ππό ζπλζήθεο ελδνγελνύο αζθαιείαο. Όηαλ δελ είλαη 
δπλαηό νη ζπζθεπέο λα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο, ν θαηαζθεπαζηήο 
νθείιεη λα επηζέζεη πξνεηδνπνηεηηθή εηηθέηα αζθαιείαο ζηα αλνίγκαηα 
ησλ κεξώλ ηνπο. 

Δθόζνλ απαηηείηαη, νη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε 
ζπκπιεξσκαηηθά, θαηάιιεια ζπζηήκαηα. 

2.0.2. Απαηηήζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο Κ 2 ηεο 
νκάδαο ζπζθεπώλ Η 2.0.2.1. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε λα κελ ελεξγνπνηνύληαη πεγέο 
αλάθιεμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, αθόκα θαη ππό 
δπζρεξείο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο, ηδίσο δε εθείλεο πνπ πξνθύπηνπλ 

από εληαηηθή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θαη από κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο 
ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 

Πε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ εθξήμηκεο αηκόζθαηξαο, ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα δηαθόπηεηαη ε ηξνθνδνζία απηώλ ησλ ζπζθεπώλ κε 
ελέξγεηα. 

2.0.2.2. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ώζηε ηα ηκήκαηα πνπ 

κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ πεγέο αλάθιεμεο λα κπνξνύλ λα αλνίγνληαη 
κόλνλ όηαλ δελ ηξνθνδνηνύληαη κε ελέξγεηα ή κέζσ θαηάιιεισλ 
ζπζηεκάησλ εκπινθήο. Όηαλ δελ είλαη δπλαηό νη ζπζθεπέο λα ηεζνύλ 

εθηόο ιεηηνπξγίαο, ν θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα επηζέζεη 
πξνεηδνπνηεηηθή εηηθέηα αζθαιείαο ζηα αλνίγκαηα ησλ κεξώλ ηνπο. 

2.0.2.3. Υο πξνο ηα κέηξα πξνζηαζίαο από εθξήμεηο πνπ νθείινληαη 
ζηελ ύπαξμε ζθόλεο ηζρύνπλ νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο 
Κ 1. 

2.1. Απαηηήζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 1 ηεο 
νκάδαο ΗΗ 2.1.1. Δθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο ιόγσ ύπαξμεο αεξίσλ, αηκώλ 
ή ζπγθεληξώζεσο ζηαγνληδίσλ 2.1.1.1. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε λα 
απνθεύγεηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ πεγώλ αλάθιεμεο αθόκα θαη ζε 
πεξίπησζε ζπάληαο βιάβεο ηεο ζπζθεπήο. 

Ξξέπεη λα δηαζέηνπλ κέζα πξνζηαζίαο ώζηε: 

- είηε, ζε πεξίπησζε βιάβεο ελόο κέζνπ πξνζηαζίαο, λα παξέρεηαη ην 
απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο από ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην 
δεύηεξν κέζν, 

- ή, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο δύν αλεμάξηεησλ κεηαμύ ηνπο 
ειαηησκάησλ, λα παξέρεηαη ην απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο. 



2.1.1.2. Γηα ζπζθεπέο κε επηθάλεηεο πνπ κπνξνύλ λα ζεξκαλζνύλ, 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε κε ππέξβαζε ησλ νλνκαζηηθώλ αλώηαησλ 

επηθαλεηαθώλ ζεξκνθξαζηώλ, αθόκα θαη ζηηο δπζκελέζηεξεο 
πεξηπηώζεηο. 

Πηα πιαίζηα απηά πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππόςε άλνδνη ηεο 
ζεξκνθξαζίαο πνπ νθείινληαη ζε ζπζζώξεπζε ζεξκόηεηαο θαη ζε 
ρεκηθέο αληηδξάζεηο. 

2.1.1.3. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαηά ηξόπνλ ώζηε 
ην άλνηγκα ηκεκάησλ ζπζθεπώλ πνπ ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ πεγέο 
αλάθιεμεο λα είλαη δπλαηόλ κόλνλ όηαλ ε ζπζθεπή δελ ηξνθνδνηείηαη 
κε ελέξγεηα ή ππό ζπλζήθεο ελδνγελνύο αζθαιείαο. Όηαλ δελ είλαη 

δπλαηό νη ζπζθεπέο λα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο, ν θαηαζθεπαζηήο 
νθείιεη λα επηζέζεη πξνεηδνπνηεηηθή εηηθέηα αζθαιείαο ζηα αλνίγκαηα 
ησλ κεξώλ ηνπο. 

Δθόζνλ απαηηείηαη, νη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε 
ζπκπιεξσκαηηθά, θαηάιιεια ζπζηήκαηα εκπινθήο. 

2.1.2. Δθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο ιόγσ παξνπζίαο κεηγκάησλ 
ζθόλεο/αέξα 2.1.2.1. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη 
θαηαζθεπαζκέλεο θαηά ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε αλάθιεμε 

πθηζηακέλσλ κεηγκάησλ ζθόλεο/αέξα, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε 
ζπάληαο βιάβεο ηεο ζπζθεπήο. 

Ξξέπεη λα δηαζέηνπλ κέζα πξνζηαζίαο ώζηε: 

- είηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ελόο κέζνπ πξνζηαζίαο, λα παξέρεηαη ην 
απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο από ηνπιάρηζηνλ έλα αλεμάξηεην 
δεύηεξν κέζν, 

- ή, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο δύν αλεμάξηεησλ κεηαμύ ηνπο 
ειαηησκάησλ, λα παξέρεηαη ην απαηηνύκελν επίπεδν πξνζηαζίαο. 

2.1.2.2. Δθόζνλ απαηηείηαη, νη ζπζθεπέο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη 
έηζη ώζηε ε είζνδνο ή έμνδνο ζθόλεο λα γίλεηαη κόλνλ από ηα ζεκεία 
ησλ ζπζθεπώλ πνπ πξνβιέπνληαη γη' απηό ην ζθνπό. 

Ζ απαίηεζε απηή ηζρύεη επίζεο γηα ηα ζεκεία εηζόδνπ θαισδίσλ θαη ηα 
πξνβιεπόκελα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο. 

2.1.2.3. Νη επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο ηκεκάησλ ησλ ζπζθεπώλ πξέπεη 
λα δηαηεξνύληαη ζαθώο θάησ από ηελ πξνβιεπόκελε ζεξκνθξαζία 
αλάθιεμεο ησλ κεηγκάησλ ζθόλεο/αέξα, πξνο απνθπγή αλάθιεμεο ηεο 
αησξνύκελεο ζθόλεο. 

2.1.2.4. Πθεηηθά κε ην αζθαιέο άλνηγκα ηκεκάησλ ησλ ζπζθεπώλ 
ηζρύεη ε ζρεηηθή απαίηεζε 2.1.1.3. 

2.2. Απαηηήζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 2 ηεο 
νκάδαο ΗΗ 2.2.1. Δθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο ιόγσ ύπαξμεο αεξίσλ, αηκώλ 
ή ζπγθεληξώζεσο ζηαγνληδίσλ 2.2.1.1. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε λα 
απνθεύγνληαη νη πεγέο αλάθιεμεο, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε ζπρλώλ 
βιαβώλ ή ειαηησκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπώλ νη 
νπνίεο πξέπεη ζπλήζσο λα ιακβάλνληαη ππόςε. 

2.2.1.2. Ρα ηκήκαηα ησλ ζπζθεπώλ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 
θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε λα κελ ζεκεηώλεηαη ππέξβαζε ησλ 
επηθαλεηαθώλ ηνπο ζεξκνθξαζηώλ, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε θηλδύλσλ 



πνπ νθείινληαη ζε αλώκαιεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπεη ν 
θαηαζθεπαζηήο. 

2.2.1.3. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε ηα 

ηκήκαηα ζπζθεπώλ πνπ ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ πεγέο αλάθιεμεο, 
λα κπνξνύλ λα αλνίγνληαη κόλνλ όηαλ δελ ηξνθνδνηνύληαη κε ελέξγεηα 
ή κέζσ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ εκπινθήο. Όηαλ δελ είλαη δπλαηό νη 

ζπζθεπέο λα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο, ν θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα 
επηζέζεη πξνεηδνπνηεηηθή εηηθέηα αζθαιείαο ζηα αλνίγκαηα ησλ κεξώλ 
ηνπο. 

2.2.2. Δθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο νθεηιόκελεο ζηελ παξνπζία κεηγκάησλ 
ζθόλεο/αέξα 2.2.2.1. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε αλάθιεμε 
κεηγκάησλ ζθόλεο/αέξα, αθόκα θαη όηαλ ε αλάθιεμε νθείιεηαη ζε 
ζπρλέο βιάβεο ή ζε ειαηησκαηηθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζπζθεπώλ πνπ πξέπεη θαηά θαλόλα λα ιακβάλνληαη ππόςε. 

2.2.2.2. Όζνλ αθνξά ηηο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο, ηζρύεη ε απαίηεζε 
ηνπ ζεκείνπ 2.1.2.3. 

2.2.2.3. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία από ηε ζθόλε, ηζρύεη ε απαίηεζε 
ηνπ ζεκείνπ 2.1.2.2. 

2.2.2.4. Όζνλ αθνξά ην αζθαιέο άλνηγκα ηκεκάησλ ζπζθεπώλ, πξέπεη 
λα εθαξκόδεηαη ε απαίηεζε ηνπ ζεκείνπ 2.2.1.3. 

2.3. Απαηηήζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 3 ηεο 
νκάδαο ΗΗ 2.3.1. Δθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο ιόγσ ύπαξμεο αεξίσλ αηκώλ 
ή ζπγθεληξώζεσο ζηαγνληδίσλ 2.3.1.1. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε λα 

απνθεύγνληαη νη πξνβιέςηκεο πεγέο αλαθιέμεσο θαηά ηε δηάξθεηα 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. 

2.3.1.2. Νη πξνθύπηνπζεο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο δελ επηηξέπεηαη, 
ππό ηηο πξνβιεπόκελεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, λα ππεξβαίλνπλ ηηο 

κέγηζηεο νλνκαζηηθέο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο. πέξβαζή ηνπο 
επηηξέπεηαη, θαη' εμαίξεζε, εάλ ν θαηαζθεπαζηήο έρεη ιάβεη εηδηθά 
πξόζζεηα κέηξα αζθαιείαο. 

2.3.2. Δθξεθηηθέο αηκόζθαηξεο ιόγσ ύπαξμεο κεηγκάησλ ζθόλεο/αέξα 

2.3.2.1. Νη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη θαηά 
ηξόπνλ ώζηε ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο λα απνθεύγεηαη ε 
αλάθιεμε κεηγκάησλ ζθόλεο/αέξα από πξνβιέςηκεο πεγέο αλάθιεμεο. 

2.3.2.2. Πρεηηθά κε ηηο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο ηζρύεη ε απαίηεζε 
ηνπ ζεκείνπ 2.1.2.3. 

2.3.2.3. Νη ζπζθεπέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκείσλ εηζόδνπ 

θαισδίσλ θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ εμαξηεκάησλ ζύλδεζεο, πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ 
ζθόλεο, θαηά ηξόπνλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία εθξήμηκσλ 

κεηγκάησλ αέξαζθόλεο θαη ε επηθίλδπλε ελαπόζεζε ζθόλεο ζην 
εζσηεξηθό ηνπο. 

3. ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 
3.0. Γεληθέο απαηηήζεηο 3.0.1. Ρα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ δηαζηάζεηο πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο έθξεμεο ζε 
ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν αζθάιεηαο. 



3.0.2. Ρα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 
ηνπνζεηνύληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ε κεηάδνζε ησλ 

εθξήμεσλ κέζσ επηθηλδύλσλ αιπζώησλ αληηδξάζεσλ ή θινγώλ θαη λα 
εκπνδίδεηαη ε εμέιημε εθξήμεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε γέλεζή ηνπο ζε 
κεγάιεο θιίκαθαο εθξεθηηθέο εθηνλώζεηο. 

3.0.3. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο, ηα ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα εμαθνινπζνύλ λα δηαηεξνύλ ηελ ηθαλόηεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπο επί επαξθέο ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ απνθπγή 
επηθηλδύλσλ θαηαζηάζεσλ. 

3.0.4. Ρα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ βιάβεο 
ιεηηνπξγίαο νθεηιόκελεο ζε εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο. 

3.1. Κειέηε θαη ζρεδηαζκόο 3.1.1. Σαξαθηεξηζηηθά πιηθώλ Ζ κέγηζηε 

πίεζε θαη ζεξκνθξαζία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηε κειέηε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πιηθώλ είλαη ε αλακελόκελε εθξεθηηθή πίεζε ππό 
αθξαίεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη ε αλακελόκελε ζεξκνγόλα 
δξάζε ηεο θιόγαο. 

3.1.2. Ρα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ώζηε λα είλαη 
αλζεθηηθά ζε εθξήμεηο ή λα ηηο πεξηνξίδνπλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά 
ζην παξαγόκελν σζηηθό θύκα, ρσξίο λα ράλεηαη ε αθεξαηόηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

3.1.3. Ρα ζπλδεόκελα κε ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο εμαξηήκαηα πξέπεη 
λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ πξνβιεπόκελε κέγηζηε εθξεθηηθή πίεζε ρσξίο 
λα ράλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

3.1.4. Νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθαιεί ε πίεζε ζηηο πεξηθεξεηαθέο 
ζπζθεπέο θαη ηηο ζπλδεόκελεο ζ' απηέο ζσιελώζεηο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ κειέηε θαη ην ζρεδηαζκό ησλ 
ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο. 

3.1.5. Γηαηάμεηο εθηόλσζεο Όηαλ αλακέλεηαη ππέξβαζε ηεο δνκηθήο 
αληνρήο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ζηηο θαηαπνλήζεηο, πξέπεη ε 

κειέηε λα πξνβιέπεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο εθηόλσζεο νη νπνίεο λα κελ 
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην πξνζσπηθό πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο. 

3.1.6. Ππζηήκαηα αλάζρεζεο εθξήμεσλ Ρα ζπζηήκαηα αλάζρεζεο 

εθξήμεσλ πξέπεη λα κειεηώληαη θαη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε, 
ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, λα ειέγρνπλ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ηελ 
γελλώκελε έθξεμε θαη λα ηελ εμνπδεηεξώλνπλ θαηά ηνλ θαιύηεξν 

δπλαηό ηξόπν, ιακβάλνληαο ππόςε ηε κέγηζηε αύμεζε ηεο πίεζεο θαη 
ηε κέγηζηε εθξεθηηθή πίεζε. 

3.1.7. Ππζηήκαηα απνζύλδεζεο Ρα ζπζηήκαηα απνζύλδεζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή απνκόλσζε νξηζκέλσλ 

ζπζθεπώλ, ζε πεξίπησζε εθξήμεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε γέλεζή ηνπο, 
κέζσ εηδηθώλ δηαηάμεσλ, πξέπεη λα κειεηώληαη θαη λα ζρεδηάδνληαη 
θαηά ηξόπνλ ώζηε λα παξακέλνπλ ππξαζθαιή ζηε κεηάδνζε 
εζσηεξηθήο αλάθιεμεο θαη λα δηαηεξνύλ ηε κεραληθή ηνπο αληνρή ππό 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

3.1.8. Ρα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξέπεη λα κπνξνύλ λα 
ελζσκαηώλνληαη ζηα θπθιώκαηα κε έλα θαηάιιειν όξην ζπλαγεξκνύ 
ώζηε, εάλ παξαζηεί αλάγθε, λα δηαθόπηεηαη ηξνθνδνζία θαη απαγσγή, 



θαζώο θαη λα ηίζεληαη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηα κέξε ησλ ζπζθεπώλ γηα ηα 
νπνία δελ ππάξρεη πιένλ εγγύεζε αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ 

ΔΛΝΡΖΡΑ: ΔΜΔΡΑΠΖ «ΡΞΝ ΔΘ» 

1. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ην ηκήκα εθείλν ηεο δηαδηθαζίαο κε ην 
νπνίν έλαο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο δηαπηζηώλεη θαη βεβαηώλεη όηη 

έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηεο εμεηαδόκελεο παξαγσγήο, ηεξεί ηηο 
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή. 

2. Ζ αίηεζε εμέηαζε «ηύπνπ ΔΘ» ππνβάιιεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή 
ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρν ηνπ ζε έλαλ θαη κόλν 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, εθόζνλ ε αίηεζε 
ππνβάιιεηαη από ηνλ εληνινδόρν ηνπ, ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζή ηνπ, 

- γξαπηή δήισζε όηη ε ίδηα αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιιν 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό, 

- ηνλ ηερληθό θάθειν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. 

Ν αηηώλ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ έλα 
αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηεο εμεηαδόκελεο παξαγσγήο, ην νπνίν ζην 

εμήο νλνκάδεηαη «ηύπνο». Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο κπνξεί λα δεηά 
θαη άιια δείγκαηα, εθόζνλ απηό απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δνθηκώλ. 

3. Ν ηερληθόο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ζπκκόξθσζεο ηνπ πξντόληνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ξξέπεη 
λα θαιύπηεη, ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε απηή, ην 
ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξντόληνο θαη λα 
πεξηέρεη ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηύπνπ, 

- ζρέδηα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο, θαζώο θαη δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθώλ 
κεξώλ, ζπλαξκνινγεκέλσλ ππνζπλόισλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

- ηηο αλαγθαίεο πεξηγξαθέο θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ελ 
ιόγσ ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπγίαο ηνπ 
πξντόληνο, 

- θαηάινγν ησλ πξνηύπσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5, ηα νπνία 

εθαξκόδνληαη ελ όισ ή ελ κέξεη, θαη πεξηγξαθέο ησλ ιύζεσλ πνπ 
έρνπλ επηιεγεί ώζηε λα ηεξνύληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ηα πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 5, 

- απνηειέζκαηα ππνινγηζκώλ ηεο κειέηεο, δηεμαρζεηζώλ εμεηάζεσλ 
θ.ιπ., 

- εθζέζεηο δνθηκώλ. 

4. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο 4.1. Δμεηάδεη ηνλ ηερληθό θάθειν, 
επαιεζεύεη όηη ν ηύπνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηνλ ηερληθό 
θάθειν θαη εληνπίδεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ ζύκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, 
θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ ρσξίο λα εθαξκνζηνύλ νη 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ πξνηύπσλ απηώλ, 



4.2. δηεμάγεη ή αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή ησλ θαηαιιήισλ 
ειέγρσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δνθηκώλ ώζηε λα ειέγμεη θαηά πόζν, 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ εθαξκόδνληαη ηα πξόηππα ηα 
νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, νη ιύζεηο ηηο νπνίεο επέιεμε ν 
θαηαζθεπαζηήο πιεξνύλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, 

4.3. δηεμάγεη ή αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή ησλ θαηαιιήισλ 

ειέγρσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δνθηκώλ ώζηε λα ειέγμεη θαηά πόζνλ, 
ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο επέιεμε λα 
εθαξκόζεη ηα ζρεηηθά πξόηππα, ηα πξόηππα απηά έρνπλ όλησο 
εθαξκνζηεί, 

4.4. ζπκθσλεί κε ηνλ αηηνύληα ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίν ζα δηεμαρζνύλ νη 
έιεγρνη θαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο. 

5. Πε πεξίπησζε όπνπ ν ηύπνο πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο ρνξεγεί ζηνλ αηηνύληα βεβαίσζε εμέηαζεο 
«ηύπνπ ΔΘ». Ζ βεβαίσζε πεξηέρεη ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο πξνζαξηά ζηε βεβαίσζε θαηάινγν ησλ 
ζεκαληηθώλ ηκεκάησλ ηνπ ηερληθνύ θαθέινπ θαη θπιάζζεη αληίγξαθν 
ηνπ θαηαιόγνπ απηνύ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο δελ ρνξεγήζεη απηήλ 
ηε βεβαίσζε ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή ζηνλ εληνινδόρν ηνπ πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα, ν ελ ιόγσ νξγαληζκόο εθζέηεη 
ιεπηνκεξώο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρνξήγεζε ηε βεβαίσζε. 

Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 

6. Ν αηηώλ ελεκεξώλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό πνπ έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ ηνλ ηερληθό θάθειν ηεο βεβαίσζεο «ηύπνπ ΔΘ» γηα 
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο ή ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο γηα ηα νπνία πξέπεη λα 

ρνξεγεζεί λέα έγθξηζε ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη ηξνπνηήζεηο απηέο 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 
ή πξνο ηηο πξνβιεπόκελεο ζπλζήθεο ρξήζεσο ηνπ πξντόληνο. Ζ λέα 

απηή έγθξηζε ρνξεγείηαη ππό κνξθή πξνζζήθεο ζηελ αξρηθή βεβαίσζε 
εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ». 

7. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο 
θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 

ηηο βεβαηώζεηο εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη ηηο πξνζζήθεο πνπ 
ρνξεγνύληαη θαη αλαθαινύληαη. 

8. Νη ππόινηπνη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ 
αληίγξαθα ησλ βεβαηώζεσλ εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» ή/θαη ησλ 

πξνζζεθώλ ηνπο. Ρα παξαξηήκαηα ησλ βεβαηώζεσλ παξακέλνπλ ζηε 
δηάζεζε ησλ ππόινηπσλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ. 

9. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο 
ηνπ θπιάζζεη, καδί κε ηνλ ηερληθό θάθειν, αληίγξαθν ησλ βεβαηώζεσλ 
εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζζεθώλ επί πεξίνδν 

ηνπιάρηζηνλ δέθα εηώλ από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο 
ζπζθεπήο ή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο. 

Όηαλ νύηε ν θαηαζθεπαζηήο, νύηε ν εληνινδόρνο ηνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλόηεηα, ππεύζπλνη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 



ηερληθνύ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ είλαη ην πξόζσπν 
πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντόληνο ζηελ θνηλνηηθή 
αγνξά. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV 

ΔΛΝΡΖΡΑ: ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

1. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν 

θαηαζθεπαζηήο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζεκείνπ 2, 
βεβαηώλεη θαη δειώλεη όηη ηα ελ ιόγσ πξντόληα είλαη ζύκθσλα πξνο 
ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε βεβαίσζε εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη 

πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ ηζρύεη γη' απηά. Ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ 
επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE ζε θάζε ζπζθεπή θαη ζπληάζζεη γξαπηή 

δήισζε πηζηόηεηαο. Ζ ζήκαλζε CE ζπλνδεύεηαη από ηνλ 
αλαγλσξηζηηθό αξηζκό ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ ν νπνίνο είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα εθαξκόδεη εγθεθξηκέλν ζύζηεκα 

πνηόηεηα ηεο παξαγσγήο, λα δηελεξγεί επηζεώξεζε θαη δνθηκέο ησλ 
ηειηθώλ ζπζθεπώλ όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, θαη ππόθεηηαη 
ζηελ επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4. 

3. Πύζηεκα πνηόηεηαο 3.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη, γηα ηηο 

ζρεηηθέο ζπζθεπέο, αίηεζε αμηνιόγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο πνπ 
αθνινπζεί ζε θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε απηή πεξηιακβάλεη: 

- όιεο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 
εμεηαδνκέλσλ πξντόλησλ, 

- ηνλ θάθειν ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα πνηόηεηαο, 

- ηνλ ηερληθό θάθειν ζρεηηθά κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηύπν θαη αληίγξαθν 
ηεο βεβαίσζεο εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ». 

3.2. Ρν ζύζηεκα πνηόηεηαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ 

ζπζθεπώλ πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε βεβαίσζε εμέηαζεο 
«ηύπνπ ΔΘ» θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ ηζρύνπλ γη' απηέο. 

Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκόδεη ν 
θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα ζπγθεληξώλνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ηαθηηθά 

ζε έλα θάθειν ππό κνξθή γξαπηώλ κέηξσλ, δηαδηθαζηώλ θαη νδεγηώλ. 
Ν θάθεινο απηόο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ 
εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ 
πνηόηεηαο. 

Ν θάθεινο απηόο πεξηέρεη ηδίσο θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθώλ ζηόρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ επζπλώλ θαη ησλ 
αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερώλ όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ησλ ζπζθεπώλ, 

- ησλ κεζόδσλ θαηαζθεπήο, ησλ ηερληθώλ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 
δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ ζπζηεκαηηθώλ ηερληθώλ θαη 
δξάζεσλ πνπ ζα εθαξκνζηνύλ, 

- ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δνθηκώλ πνπ ζα δηεμάγνληαη πξηλ, θαηά θαη 
κεηά ηελ θαηαζθεπή, κε έλδεημε ηεο ζπρλόηεηαο δηεμαγσγήο ηνπο, 

- ησλ θαθέισλ πνηόηεηαο, όπσο νη εθζέζεηο επηζεώξεζεο θαη ηα 
ζηνηρεία δνθηκώλ θαη βαζκνλόκεζεο, νη εθζέζεηο πεξί ησλ πξνζόλησλ 
ηνπ αξκόδηνπ πξνζσπηθνύ θ.ιπ., 



- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο πνπ επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε επίηεπμε ηεο 
απαηηνύκελεο πνηόηεηαο ησλ ζπζθεπώλ θαη ε απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο. 

3.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο αμηνινγεί ην ζύζηεκα πνηόηεηαο γηα 
λα δηαπηζηώζεη εάλ αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2 θαη ηεθκαίξεη όηη ηα ζπζηήκαηα πνηόηεηαο 

πνπ εθαξκόδνπλ ην αληίζηνηρν ελαξκνληζκέλν πξόηππν 
αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο απηέο. Ζ νκάδα ειεγθηώλ 
πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ην νπνίν έρεη, σο αμηνινγεηήο, 

πείξα ηεο ηερλνινγίαο ηνπ εμεηαδνκέλνπ πξντόληνο. Ζ δηαδηθαζία 
αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε επηζεώξεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή θαη πεξηιακβάλεη ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απόθαζε 
αμηνιόγεζεο. 

3.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην ζύζηεκα πνηόηεηαο, όπσο έρεη 
εγθξηζεί, θαη λα ην δηαηεξεί ώζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 
απνηειεζκαηηθό. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδόρνο ηνπ ελεκεξώλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκό ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζύζηεκα πνηόηεηαο γηα θάζε 
πξνβιεπόκελε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλόκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πόζνλ ην ηξνπνπνηεκέλν ζύζηεκα 
πνηόηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ζεκείν 3.2 ή θαηά πόζνλ πξέπεη λα γίλεη λέα αμηνιόγεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο θνηλνπνηεί ηελ απόθαζή ηνπ ζηνλ 
θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απόθαζε αμηνιόγεζεο. 

4. Δπηηεξήζε ππό ηελ επζύλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ 4.1. 
Πθνπόο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη όηη ν θαηαζθεπαζηήο 
πιεξνί νξζά ηηο ππνρξεώζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ από ην εγθεθξηκέλν 
ζύζηεκα πνηόηεηαο. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ηελ 
πξόζβαζε, γηα ιόγνπο επηζεώξεζεο, ζηνπο ρώξνπο θαηαζθεπήο, 
επηζεώξεζεο, δνθηκώλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ παξέρεη όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηδίσο, 

- ηνλ θάθειν ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα πνηόηεηαο, 

- ηνπο θαθέινπο πνηόηεηαο, όπσο νη εθζέζεηο επηζεώξεζεο θαη ηα 

ζηνηρεία δνθηκώλ θαη βαζκνλόκεζεο, νη εθζέζεηο πεξί ησλ πξνζόλησλ 
ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνύ θ.ιπ. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο δηεμάγεη, θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα 
ειέγρνπο γηα λα βεβαηώλεηαη όηη ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί θαη 

εθαξκόδεη ην ζύζηεκα πνηόηεηαο θαη ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή 
έθζεζε ειέγρνπ. 

4.4. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί 
αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηζθέςεσλ απηώλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο κπνξεί λα δηεμάγεη ή 
λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο λα δηεμαγάγνπλ δνθηκέο γηα ηα δηαπηζησζεί ε 



νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο, εθόζνλ απηό είλαη 
αλαγθαίν. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή 
έθζεζε επίζθεςεο θαη, εάλ πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, έθζεζε δνθηκήο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθώλ αξρώλ επί δέθα 
ηνπιάρηζηνλ έηε από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο 
ζπζθεπήο: 

- ην θάθειν πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.1 δεύηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.4 δεύηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηειεπηαίν εδάθην, θαη ζηα ζεκεία 
4.3 θαη 4.4. 

6. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο 
θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 
ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο πνπ ρνξεγνύληαη θαη 
αλαθαινύληαη. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V 

ΔΛΝΡΖΡΑ: ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ ΔΞΗ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

1. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν 

θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ 
βεβαηώλεη θαη δειώλεη όηη ηα πξντόληα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ ζεκείνπ 3 είλαη ζύκθσλα πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

πηζηνπνηεηηθό εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
νδεγίαο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε ε 
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ ζπζθεπώλ 

πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό εμέηαζεο «ηύπνπ 
ΔΘ» θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ ηζρύνπλ γη' απηέο. Ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπο 

επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE ζε θάζε ζπζθεπή θαη ζπληάζζεη δήισζε 
πηζηόηεηαο. 

3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο πξαγκαηνπνηεί ηηο θαηάιιειεο 
εμεηάζεηο θαη δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζεη θαηά πόζν ε 

ζπζθεπή είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, κε έιεγρν θαη 
δνθηκή θάζε ζπζθεπήο όπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 4. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδόρνο ηνπ θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο 
δήισζεο πηζηόηεηαο επί πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα εηώλ από ηελ 
ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο ζπζθεπήο. 

4. Δμαθξίβσζε κε εμέηαζε θαη δνθηκή ηεο θάζε ζπζθεπήο 4.1. Όιεο νη 

ζπζθεπέο εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα θαη δηεμάγνληαη θαηάιιειεο δνθηκέο, 
πνπ νξίδνληαη ζην αλαθεξόκελν ζην άξζξν 5 ζρεηηθό πξόηππν ή 
πξόηππα, ή δηεμάγνληαη ηζνδύλακεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβσζεί ε ζπκκόξθσζή ηνπο πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε 
βεβαίσζε εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο 
νδεγίαο. 

4.2. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο επηζέηεη ή θξνληίδεη λα επηηεζεί ν 

αλαγλσξηζηηθόο νξηζκόο ηνπ ζε θάζε εγθεθξηκέλε ζπζθεπή θαη 
ζπληάζζεη γξαπηή βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο 
πξαγκαηνπνηεζείζεο δνθηκέο. 



4.3. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδόρνο ηνπ είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη, 
εθόζνλ δεηεζνύλ, ηηο βεβαηώζεηο ζπκκόξθσζεο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI 

ΔΛΝΡΖΡΑ: ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΡΞΝ 

1. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κε ην νπνίν ν 

θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ 
βεβαηώλεη θαη δειώλεη όηη νη ελ ιόγσ ζπζθεπέο είλαη ζύκθσλεο πξνο 
ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε βεβαίσζε εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη 

πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ελ ιόγσ 
ζπζθεπέο. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα 
εληνινδόρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE ζε θάζε ζπζθεπή ή ζύζηεκα 
πξνζηαζίαο θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε πηζηόηεηαο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε ε 
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ 
θαηαζθεπαδνκέλσλ ζπζθεπώλ πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε 

βεβαίσζε εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη πξνο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο 
νδεγίαο. 

3. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδόρνο ηνπ θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο 
δήισζεο πηζηόηεηαο επί πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα εηώλ από ηελ 

ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο ζπζθεπήο. Όηαλ νύηε ν 
θαηαζθεπαζηήο, νύηε ν εληνινδόρνο ηνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 
Θνηλόηεηα, ππεύζπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηερληθνύ θαθέινπ ζηε 

δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ είλαη ην πξόζσπν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα 
ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο ή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ζηελ 
θνηλνηηθή αγνξά. 

Γηα θάζε θαηαζθεπαδόκελε ζπζθεπή, δηεμάγνληαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ή γηα ινγαξηαζκό ηνπ δνθηκέο ζρεηηθέο κε ηηο ηερληθέο 

πιεπξέο ηεο πξνζηαζίαο από ηηο εθξήμεηο. Νη δνθηκέο δηεμάγνληαη ππό 
ηελ επζύλε θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πνπ επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο, ν θαηαζθεπαζηήο 
επηζέηεη, ππό ηελ επζύλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ, ηνλ 
αλαγλσξηζηηθό αξηζκό ηνπ ελ ιόγσ νξγαληζκνύ. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V 

ΔΛΝΡΖΡΑ: ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ ΔΞΗ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

1. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ 
βεβαηώλεη θαη δειώλεη όηη ηα πξντόληα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ ζεκείνπ 3 είλαη ζύκθσλα πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

πηζηνπνηεηηθό εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
νδεγίαο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε ε 
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ ζπζθεπώλ 

πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό εμέηαζεο «ηύπνπ 
ΔΘ» θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ ηζρύνπλ γη' απηέο. Ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπο 

επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE ζε θάζε ζπζθεπή θαη ζπληάζζεη δήισζε 
πηζηόηεηαο. 



3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο πξαγκαηνπνηεί ηηο θαηάιιειεο 
εμεηάζεηο θαη δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζεη θαηά πόζν ε 

ζπζθεπή είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, κε έιεγρν θαη 
δνθηκή θάζε ζπζθεπήο όπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 4. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδόρνο ηνπ θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο 
δήισζεο πηζηόηεηαο επί πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα εηώλ από ηελ 
ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο ζπζθεπήο. 

4. Δμαθξίβσζε κε εμέηαζε θαη δνθηκή ηεο θάζε ζπζθεπήο 4.1. Όιεο νη 
ζπζθεπέο εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα θαη δηεμάγνληαη θαηάιιειεο δνθηκέο, 
πνπ νξίδνληαη ζην αλαθεξόκελν ζην άξζξν 5 ζρεηηθό πξόηππν ή 
πξόηππα, ή δηεμάγνληαη ηζνδύλακεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβσζεί ε ζπκκόξθσζή ηνπο πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε 
βεβαίσζε εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο 
νδεγίαο. 

4.2. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο επηζέηεη ή θξνληίδεη λα επηηεζεί ν 

αλαγλσξηζηηθόο νξηζκόο ηνπ ζε θάζε εγθεθξηκέλε ζπζθεπή θαη 
ζπληάζζεη γξαπηή βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο 
πξαγκαηνπνηεζείζεο δνθηκέο. 

4.3. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδόρνο ηνπ είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη, 

εθόζνλ δεηεζνύλ, ηηο βεβαηώζεηο ζπκκόξθσζεο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI 

ΔΛΝΡΖΡΑ: ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΡΞΝ 

1. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κε ην νπνίν ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ 
βεβαηώλεη θαη δειώλεη όηη νη ελ ιόγσ ζπζθεπέο είλαη ζύκθσλεο πξνο 

ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε βεβαίσζε εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη 
πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ελ ιόγσ 
ζπζθεπέο. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα 

εληνινδόρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE ζε θάζε ζπζθεπή ή ζύζηεκα 
πξνζηαζίαο θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε πηζηόηεηαο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε ε 
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ 

θαηαζθεπαδνκέλσλ ζπζθεπώλ πξνο ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε 
βεβαίσζε εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ» θαη πξνο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο 
νδεγίαο. 

3. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδόρνο ηνπ θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο 

δήισζεο πηζηόηεηαο επί πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα εηώλ από ηελ 
ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο ζπζθεπήο. Όηαλ νύηε ν 
θαηαζθεπαζηήο, νύηε ν εληνινδόρνο ηνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 

Θνηλόηεηα, ππεύζπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηερληθνύ θαθέινπ ζηε 
δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ είλαη ην πξόζσπν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα 
ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο ή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ζηελ 
θνηλνηηθή αγνξά. 

Γηα θάζε θαηαζθεπαδόκελε ζπζθεπή, δηεμάγνληαη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ή γηα ινγαξηαζκό ηνπ δνθηκέο ζρεηηθέο κε ηηο ηερληθέο 
πιεπξέο ηεο πξνζηαζίαο από ηηο εθξήμεηο. Νη δνθηκέο δηεμάγνληαη ππό 
ηελ επζύλε θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πνπ επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο. 



Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο, ν θαηαζθεπαζηήο 
επηζέηεη, ππό ηελ επζύλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ, ηνλ 
αλαγλσξηζηηθό αξηζκό ηνπ ελ ιόγσ νξγαληζκνύ. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII 

ΔΛΝΡΖΡΖΡΑ: ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

1. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν 

θαηαζθεπαζηήο ν νπνίνο πιεξνί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζεκείνπ 2 
βεβαηώλεηαη θαη δειώλεη όηη νη ζρεηηθέο ζπζθεπέο είλαη ζύκθσλεο πξνο 
ηνλ ηύπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε βεβαίσζε εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ». Ν 

θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ 
επηζέηεη ηε ζήκαλζε CE ζε θάζε ζπζθεπή θαη ζπληάζζεη γξαπηή 
δήισζε πηζηόηεηαο. Ζ ζήκαλζε CE ζπλνδεύεηαη από ηνλ 

αλαγλσξηζηηθό αξηζκό ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ ν νπνίνο είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 4. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκόδεη έλα εγθεθξηκέλν ζύζηεκα πνηόηεηαο γηα 
ηελ ηειηθή επηζεώξεζε ηεο ζπζθεπήο, πξαγκαηνπνηεί ηηο δνθηκέο, όπσο 

νξίδεη ε παξάγξαθνο 3, θαη ππόθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 4. 

3. Πύζηεκα πνηόηεηαο 3.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη γηα ηηο ελ ιόγσ 
ζπζθεπέο αίηεζε αμηνιόγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο πνπ 
εθαξκόδεη ζε θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- όιεο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 
εμεηαδνκέλσλ ζπζθεπώλ, 

- ηνλ θάθειν ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα πνηόηεηαο, 

- ηνλ ηερληθό θάθειν ζρεηηθά κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηύπν θαη αληίγξαθν 
ηεο βεβαίσζεο εμέηαζεο «ηύπνπ ΔΘ». 

3.2. Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο θάζε ζπζθεπή εμεηάδεηαη 
θαη δηεμάγνληαη θαηάιιειεο δνθηκέο, όπσο νξίδνληαη ζην ή ζηα ζρεηηθά 

πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ή δηεμάγνληαη ηζνδύλακεο 
δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο ηηο 
ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη 

δηαηάμεηο πνπ εθαξκόδεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα ζπγθεληξώλνληαη 
θαηά ζπζηεκαηηθό θαη ηαθηηθό ηξόπν, ζε έλα θάθειν, ππό κνξθή 
γξαπηώλ κέηξσλ, δηαδηθαζηώλ θαη νδεγηώλ. Ν θάθεινο απηόο ζρεηηθά 

κε ην ζύζηεκα πνηόηεηαο επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ 
πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηόηεηαο. 

Ν θάθεινο πεξηέρεη ηδίσο θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθώλ ζηόρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ επζπλώλ θαη ησλ 
αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερώλ όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ησλ 
πξντόλησλ, 

- ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκώλ νη νπνίεο ζα δηεμαρζνύλ κεηά ηελ 
θαηαζθεπή, 

- ησλ κέζσλ εμαθξίβσζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο, 

- ησλ θαθέισλ πνηόηεηαο, όπσο νη εθζέζεηο επηζεώξεζεο θαη ηα 
ζηνηρεία δνθηκώλ, ζηνηρεία βαζκνλόκεζεο, νη εθζέζεηο πεξί ησλ 
πξνζόλησλ ηνπ αξκόδηνπ πξνζσπηθνύ θ.ιπ.. 



3.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο αμηνινγεί ην ζύζηεκα πνηόηεηαο γηα 
λα δηαπηζηώζεη εάλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζεκείν 3.2 θαη ηεθκαίξεη όηη ηα ζπζηήκαηα πνηόηεηαο ηα νπνία 
εθαξκόδνπλ ην αληίζηνηρν ελαξκνληζκέλν πξόηππν αληαπνθξίλνληαη 
πξνο ηηο απαηηήζεηο απηέο. 

Ζ νκάδα ειεγθηώλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο, ην νπνίν έρεη 

σο αμηνινγεηήο πείξα ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο. Ζ 
δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή θαη πεξηιακβάλεη ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απόθαζε 
αμηνιόγεζεο. 

3.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην ζύζηεκα πνηόηεηαο, όπσο έρεη 
εγθξηζεί, θαη λα ην δηαηεξεί ώζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 
απνηειεζκαηηθό. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδόρνο ηνπ ελεκεξώλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκό ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζύζηεκα πνηόηεηαο γηα θάζε 
πξνβιεπόκελε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλόκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πόζνλ ην ηξνπνπνηεκέλν ζύζηεκα 
πνηόηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ζεκείν 3.2 ή θαηά πόζνλ είλαη απαξαίηεηε λέα αμηνιόγεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο θνηλνπνηεί ηελ απόθαζή ηνπ ζηνλ 
θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απόθαζε αμηνιόγεζεο. 

4. Δπηηήξεζε ππό ηελ εύζπλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκόπ 4.1. 
Πθνπόο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη όηη ν θαηαζθεπαζηήο 
πιεξνί νξζά ηηο ππνρξεώζεηο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ην εγθεθξηκέλν 
ζύζηεκα πνηόηεηαο. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό ηελ 
πξόζβαζε, γηα ιόγνπο επηζεώξεζεο, ζηνπο ρώξνπο επηζεώξεζεο, 
δνθηκώλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ παξέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ην θάθειν ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα πνηόηεηαο, 

- ηνλ ηερληθό θάθειν, 

- ηνπο θαθέινπο πνηόηεηαο, όπσο νη εθζέζεηο επηζεώξεζεο θαη ηα 

ζηνηρεία δνθηκώλ, ηα ζηνηρεία βαζκνλόκεζεο, νη εθζέζεηο πεξί ησλ 
πξνζόλησλ ηνπ αξκόδηνπ πξνζσπηθνύ θ.ιπ. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο δηεμάγεη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα 
ειέγρνπο γηα λα βεβαηώλεηαη όηη ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί θαη 

εθαξκόδεη ην ζύζηεκα πνηόηεηαο θαη ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή 
έθζεζε ειέγρνπ. 

4.4. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί 
αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηζθέςεσλ απηώλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο κπνξεί λα δηεμάγεη ή 
λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο λα δηεμαγάγνπλ δνθηκέο γηα λα δηαπηζησζεί ε 
νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο, εάλ απηό είλαη αλαγθαίν 7 



ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε επίζθεςεο θαη, εάλ έγηλε δνθηκή, 
έθζεζε δνθηκήο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθώλ αξρώλ επί δέθα 

ηνπιάρηζηνλ έηε από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο 
ζπζθεπήο: 

- ηνλ θάθειν πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.1 ηξίηε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 δεύηεξν 
εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.4 ηειεπηαίν εδάθην θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 
4.4. 

6. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο 
θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 
ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο πνπ ρνξεγνύληαη θαη 
αλαθαινύληαη. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII 

ΔΛΝΡΖΡΑ: ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

1. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν 

θαηαζθεπαζηήο, ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ, 
ν νπνίνο εθπιεξνί ηηο ππνρξεώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, βεβαηώλεη θαη 
δειώλεη όηη νη ελ ιόγσ ζπζθεπέο πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 

πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ελ ιόγσ ζπζθεπέο. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ επηζέηεη ηελ 
ζήκαλζε CE ζε θάζε ζπζθεπή θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε 
πηζηόηεηαο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη ηνλ ηερληθό θάθειν ν νπνίνο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ, δηαηεξεί ην θάθειν 

απηόλ ζηε δηάζεζε ησλ αξκόδησλ εζληθώλ αξρώλ γηα ιόγνπο 
επηζεώξεζεο επί ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθα εηώλ από ηελ 
ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο ζπζθεπήο. 

Όηαλ νύηε ν θαηαζθεπαζηήο, νύηε ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο 

ηνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλόηεηα, ππεύζπλν γηα ηε δηαηήξεζε 
ηνπ ηερληθνύ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ είλαη ην 
πξόζσπν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο ζηελ 
θνηλνηηθή αγνξά. 

3. Ν ηερληθόο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη λα αμηνινγείηαη ε 

ζπκκόξθσζε ηεο ζπζθεπήο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ξξέπεη λα 
θαιύπηεη, ζην βαζκό πνπ απηό απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε, ην 
ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 
Ξεξηιακβάλεη: 

- γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζπζθεπώλ, 

- ζρέδηα αξρηθήο ζύιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, θαζώο θαη δηαγξάκκαηα 
ζπζηαηηθώλ κεξώλ, ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλόεζε 
ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ζπζθεπώλ, 



- πίλαθα ησλ πξνηύπσλ ηα νπνία εθαξκόδνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη, 
θαζώο θαη πεξηγξαθή ησλ ιύζεσλ πνπ εθαξκόδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα 

λα αληαπνθξηζεί ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο νδεγίαο, ζηελ πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία δελ εθαξκόδνληαη πξόηππα, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ ζρεδηαζκνύ, ησλ δηελεξγεζέλησλ 
ειέγρώλ θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκώλ. 

4. Καδί κε ηνλ ηερληθό θάθειν, ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδόρνο ηνπ 
θπιάζζεη θαη αληίγξαθν ηεο δήισζεο πηζηόηεηαο. 

5. Ν θαηαζεθπαζηήο ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ ε 

δηαδηθαζία λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ θαηαζθεπαδόκελσλ 
ζπζθεπώλ πξνο ηνλ ηερληθό θάθειν ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2 
θαη πξνο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή 
ζηηο ελ ιόγσ ζπζθεπέο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΣ 

ΔΛΝΡΖΡΑ: ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ ΑΛΑ ΚΝΛΑΓΑ 

1. Απηή ε ελόηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν 
θαηαζθεπαζηήο βεβαηώλεη θα δειώλεη όηη ε ζεσξνύκελε ζπζθεπή ε 
νπνία έιαβε ηε βεβαίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 είλαη 
ζύκθσλε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ 

ελ ιόγσ ζπζθεπή. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 
Θνηλόηεηα εληνινδόρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε «CE» ζηε ζπζθεπή 
θαη ζπληάζζεη δήισζε πηζηόηεηαο. 

2. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο εμεηάδεη ηε ζπζθεπή ή ην ζύζηεκα 

πξνζηαζίαο θαη δηεμάγεη ηηο θαηάιιειεο δνθηκέο, πνπ νξίδνληαη ζην 
αλαθεξόκελν ζην άξζξν 5 ζρεηηθό πξόηππν ή πξόηππα, ή δηεμάγεη 
ηζνδύλακεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε ζπκκόξθσζή ηνπ 
πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκόο επηζέηεη ή θξνληίδεη λα επηηεζεί ν 
αλαγλσξηζηηθόο ηνπ αξηζκόο ζηελ εγθεθξηκέλε ζπζθεπή ή ζύζηεκα 
πξνζηαζίαο θαη ζπληάζζεη βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο ζρεηηθή κε ηηο 
δηεμαρζείζεο δνθηκέο. 

3. Ν ηερληθόο θάθεινο ζθνπό έρεη λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο θαη ηελ 
θαηαλόεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
ζπζθεπήο ή ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο. 

Ν ηερληθόο θάθεινο πεξηέρεη, ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
αμηνιόγεζε: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηύπνπ, 

- ζρέδηα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο, θαζώο θαη δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθώλ 
κεξώλ, ζπλαξκνινγεκέλσλ ππνζπλόισλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

- ηηο αλαγθαίεο πεξηγξαθέο θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
ζπζθεπήο ή ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο, 

- πίλαθα ησλ πξνηύπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 θαη ηα νπνία 
εθαξκόδνληαη ελ όισ ή ελ κέξεη, θαζώο θαη πεξηγξαθέο ησλ ιύζεσλ 
πνπ έρνπλ επηιεγεί ώζηε λα ηεξνύληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο 



νδεγίαο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ εθαξκόδνληαη ηα 
πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ ζρεδηαζκνύ, ησλ εμεηάζεσλ 
θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκώλ. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Σ 

Α. Πήκαλζε «CE» 

Ζ ζήκαλζε πηζηόηεηαο «CE» απνηειείηαη από ην αθξσλύκην «CE» κε 
ηελ αθόινπζε γξαθηθή απεηθόληζε: 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Πε πεξίπησζε ζκίθξπλζεο ή κεγέζπλζεο ηεο ζήκαλζεο, πξέπεη λα 
δηαηεξνύληαη νη αλαινγίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξαπάλσ 
βαζκνινγεκέλε γξαθηθή απεηθόληζε. 

Ρα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο «CE» πξέπεη λα έρνπλ αηζζεηά ηελ 

ίδηα θαηαθόξπθε δηάζηαζε, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 5 
mm. 

Γηα ηηο ζπζθεπέο ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
1 παξάγξαθνο 2, πνπ είλαη κηθξνύ κεγέζνπο. 

Β. Ξεξηερόκελν ηεο δήισζεο πηζηόηεηαο ΔΘ Ζ δήισζε πηζηόηεηαο ΔΘ 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

- ηελ επσλπκία ή ην αλαγλσξηζηηθό ζήκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλόηεηα εληνινδόρνπ 
ηνπ, 

- ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ή ηεο 
δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2, 

- όιεο ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλεηαη ε ζπζθεπή, ην 

ζύζηεκα πξνζηαζίαο ή ε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 
παξάγξαθνο 2, 

- ελδερνκέλσο, ην όλνκα, ηνλ αξηζκό αλαγλώξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ 
νξγαληζκνύ θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ηεο βεβαίσζεο εμέηαζεο ηύπνπ ΔΘ, 

- ελδερνκέλσο, ηελ παξαπνκπή ζε ελαξκνληζκέλα πξόηππα, 

- θαηά πεξίπησζε, παξαπνκπή ζηα πξόηππα ή ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

- ελδερνκέλσο, αλαθνξά ζε άιιεο θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ 
εθαξκόζηεθαλ, 

- ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα 
δεζκεύεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλόηεηα 
εληνινδόρν ηνπ. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣΗ 

ΔΙΑΣΗΠΡΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΙΑΚΒΑΛΝΛ ΞΝΤΖ ΡΑ ΘΟΑΡΖ 
ΚΔΙΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ 

1. Ν νξγαληζκόο, ν δηεπζπληήο ηνπ θαη ην πξνζσπηθό πνπ είλαη 

ππεύζπλν γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκώλ εμαθξίβσζεο δελ επηηξέπεηαη 
λα είλαη ζρεδηαζηέο, θαηαζθεπαζηέο, πξνκεζεπηέο ή εγθαηαζηάηεο ησλ 
ζπζθεπώλ, ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ή δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 

παξάγξαθνο 2 πνπ επηζεσξνύλ, νύηε εληνινδόρνη ησλ πξνζώπσλ 



απηώλ. Γελ επηηξέπεηαη λα επεκβαίλνπλ άκεζα ή σο εληνινδόρνη ζην 
ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή, ηελ εκπνξία ή ηε ζπληήξεζε ζπζθεπώλ, 

ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο, ή δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 2. 
Ρν γεγνλόο απηό δελ απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο 
πιεξνθνξηώλ ηερληθήο θύζεσο κεηαμύ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ 
νξγαληζκνύ. 

2. Ν νξγαληζκόο θαη ην ππεύζπλν γηα ηνλ έιεγρν πξνζσπηθό ηνπ 
δηεμάγνπλ ηηο δνθηκέο εμαθξίβσζεο κε ηε κέγηζηε επαγγεικαηηθή 
αθεξαηόηεηα θαη ηερληθή επάξθεηα, ειεύζεξε από θάζε είδνπο πίεζε θαη 

θίλεηξν, ηδίσο νηθνλνκηθήο θύζεσο, πνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη 
ηελ θξίζε ηνπο ή ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο, ηδίσο από 
πξόζσπα ή νκάδα πξνζώπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα 
ησλ εμαθξηβώζεσλ. 

3. Ν νξγαληζκόο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία κέζα 

ώζηε λα εθηειεί κε ηνλ δένληα ηξόπν ηα δηνηθεηηθά θαη ηερληθά 
θαζήθνληα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ησλ εμαθξηβώζεσλ 7 
πξέπεη επίζεο λα έρεη πξόζβαζε ζηνλ εμνπιηζκό πνπ είλαη απαξαίηεηνο 
γηα δηεμαγσγή εηδηθώλ εμαθξηβώζεσλ. 

4. Ρν επηθνξηηζκέλν κε ηνπο ειέγρνπο πξνζσπηθό πξέπεη λα δηαζέηεη: 

- άξηηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 

- ηθαλνπνηεηηθή γλώζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο 
πνπ δηεμάγεη θαη επαξθή πείξα ησλ ειέγρσλ απηώλ, 

- ηελ ηθαλόηεηα λα ζπληάζνπλ ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά, πξαθηηθά 
θαη εθζέζεηο όπνπ θαηαγξάθνληαη νη δηεμαρζείζεο δνθηκέο. 

5. Ξξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εθηειεί 
ηνπο ειέγρνπο. Ζ ακνηβή ηνπ δελ εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ 
δηεμαγνκέλσλ δνθηκώλ ή από ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ απηώλ. 

6. Ν νξγαληζκόο ζπλάπηεη αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ, 
εθηόο εάλ ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ επζπλώλ ηνπ 
ζύκθσλα κε ην εζληθό δίθαην, ή εάλ ην ίδην ην θξάηνο κέινο είλαη 
άκεζα ππεύζπλν γηα ηνπο ειέγρνπο. 

7. Ρν πξνζσπηθό ηνπ νξγαληζκνύ δεζκεύεηαη από ην επαγγεικαηηθό 
απόξξεην (όρη όκσο έλαληη ησλ αξκνδίσλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ ηνπ 
θξάηνπο ζην νπνίν αζθεί ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ) ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνύζαο νδεγίαο ή νηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο εζσηεξηθνύ δηθαίνπ 
πνπ ηελ ζέηεη ζε εθαξκνγή. 

 


