ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 14165/Φ. 17.4/373/1993
Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και
συσκευών αερίου.
(ΦΕΚ 673/Β/2-9-93)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόµου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/α).
2. Το Π.∆. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/87)
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α).
3. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
14/Α).
4. Την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 291/Β/87 «Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών» σε
συµµόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ.
5. Τις Υπουργικές Αποφάσεις:
6.1 Β/19338/1944/87 «χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση» σε συµµόρφωση προς την οδηγία
84/525/ΕΟΚ (ΦΕΚ 624/Β/87).
6.2. Β/19339/1945/87 «Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη
αλουµίνιο» σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526/ΕΟΚ (ΦΕΚ 624/Β/87).
6.3. Β/19340/1946/87 «Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα» σε συµµόρφωση προς
την οδηγία 84/527/ΕΟΚ (ΦΕΚ 639/Β/87).
7. Τις Υπουργικές Αποφάσεις:
7.1 12479/Φ17/414/91 «Απλά δοχεία πίεσης» σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 87/404/ΕΟΚ και
90/488/ΕΟΚ (ΦΕΚ 431/Β/91).
7.2. 15233/3.7.91 «Σχετικά µε συσκευές αερίου» σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/396/ΕΟΚ (ΦΕΚ
487/Β/91).
8. Την Υπουργική Απόφαση Β10451/929/88 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων
αερίων...» (ΦΕΚ 370/Β/88) όπως τροποποιήθηκε και διαµορφώθηκε µεταγενέστερα.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).
10 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
11 Την αριθ. Υ.1943/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας, για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Πεδίον Εφαρµογής
'Aρθρο 1
Η παρούσα απόφαση αφορά την κατασκευή, διάθεση στην αγορά, πλήρωση και περιοδικό επανέλεγχο
δοχείων εντός των οποίων δύναται να αναπτύσσεται ενεργός πίεση ρευστού µεγαλύτερη από 0,5 Bar και
τα οποία, είτε εµπίπτουν στο πεδκο εφαρµογής µιας των αποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 του
σκεπτικού της παρούσης, είτε εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται στο
παράρτηµα 5 της παρούσης αποφάσεως.
Επίσης η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις συσκευές αερίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
απόφασης της παραγρ. 7.2 του σκεπτικού της παρούσης.
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στις πάσης φύσεως, µηχανικές διατάξεις παραγωγής έργου
(ατµολέβητες, αεροστρόβιλοι κλπ.) αγωγούς καθώς και στα δοχεία τα οποία συµµετέχουν άµεσα στην
εκτέλεση φυσικών ή χηµικών διεργασιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Πρώτη κυκλοφορία δοχείων πίεσης ή συσκευών αερίου

'Aρθρο 2
1. ∆οχεία ή συσκευές του άρθρου 1, τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά και τα οποία
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής µιας των αποφάσεων της παραγράφου 7 του σκεπτικού της παρούσης,
οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα
προβλεπόµενα από τις αποφάσεις αυτές σήµατα και να εφοδιάζονται µε τα κατά περίπτωση
προβλεπόµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
2. ∆οχεία του άρθρου 1, που δεν εµπίπτουν στο πεδίον εφαρµογής της προηγουµένης παραγράφου,
εγχωρίως κατασκευαζόµενα ή προερχόµενα από µη κοινοτικές χώρες, τα οποία για πρώτη φορά
διατίθενται στην αγορά και τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής µιας των αποφάσεων της
παραγράφου 6 του σκεπτικού της παρούσης, οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύµφωνα
µε τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα προβλεπόµενα από τις αποφάσεις αυτές σήµατα και να
εφοδιάζονται µε τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, τα δοχεία αυτά:
2.1. Πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.2. του παραρτήµατος 3 της
παρούσης αποφάσεως.
2.2. Εφόσον κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή,
ελλείψει εναρµονισµένων, µε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος, στο βαθµό που τα πρότυπα αυτά
συµπληρώνουν τις προβλεπόµενες, από τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του σκεπτικού διαδικασίες,
θεωρούνται ότι εκπληρούν την απαίτηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
'Aρθρο 3
1 ∆οχεία του άρθρου 1, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 2 και πλην των κατασκευαζοµένων σε χώρες
κράτη µέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, οφείλουν να εφοδιάζονται µε
βεβαίωση ελέγχου, η οποία θα αναφέρει αν πρόκειται για σταθερό ή µεταφερόµενο δοχείο, και τί είδους
µεταφερόµενο, η οποία χορηγείται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 4.
2. Για δοχεία του άρθρου 1, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 2, κατασκευαζόµενα σε χώρες κράτη
µέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτά
υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, εκδιδόµενη από τις
επίσηµες αρχές της χώρας κατασκευής του δοχείου ή από φορέα αναγνωρισµένο απ' αυτές, στην οποία
θα περιγράφονται τα υπόψη δοχεία και η προβλεπόµενη χρήση τους και θα βεβαιούται ότι αυτά έχουν
κατασκευασθεί και µπορούν να διατεθούν νόµιµα στη χώρα κατασκευής τους.
'Aρθρο 4
Για τη χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου των δοχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ακολουθείται κατά
περίπτωση η κάτωθι διαδικασία:
1. Για τα εγχωρίως κατασκευαζόµενα δοχεία:
1.1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ τεχνικό φάκελλο, το περιεχόµενο
του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα 2.
1.2. Η ανωτέρω υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλλου, πραγµατοποιεί έλεγχο σε δοχείο/α
αντιπροσωπευτικό της παραγωγής του κατασκευαστού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 1
του παραρτήµατος 3 και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου για το υπόψη δοχείο, υπόδειγµα
της οποίας αναγράφεται στο παράρτηµα 1α.
Για δοχείο, το οποίο κατασκευάζεται άπαξ, η ανωτέρω βεβαίωση εξέτασης τύπου συµπίπτει µε την
αναφεροµένη στην εποµένη παράγραφο βεβαίωση ελέγχου.
1.3. Για τα εν συνεχεία κατασκευαζόµενα δοχεία, η υπηρεσία του ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 2 του παραργήµατος 3, προκειµένου να διαπιστώνεται η συµφωνία των
υπόψη δοχείων µε τον εγκριθέντα τύπο, και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση ελέγχου αυτών, υπόδειγµα της
οποίας αναγράφεται στο παράρτηµα 1β.
2. Για τα εισαγόµενα από τρίτες χώρες δοχεία:
2.1 Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση συνοδευόµενη µε τεχνικό φάκελλο,
το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα 2, µαζί µε βεβαίωση ελέγχου των δοχείων,
εκδιδόµενη από φορέα αποδεκτό από το ΥΒΕΤ.
Η ανωτέρω υποβολή τεχνικού φακέλλου δεν απαιτείται εάν, για τα υπό έγκριση δοχεία, κατά το
παρελθόν ο ενδιαφερόµενος είχε υποβάλλει τεχνικό φάκελλο για τα δοχεία αυτά.

Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ εντός δέκα (10) ηµερών ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και κατά την
κρίση της,
2.1.1. είτε χορηγεί βεβαίωση ελέγχου των δοχείων, σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο παράρτηµα 1γ, εντός
τριάντα (30) ηµερών από της υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών.
2.1.2. είτε, εντός τριάντα (30) ηµερών, ελέγχει τα του τεχνικού φακέλλου και πραγµατοποιεί επανέλεγχο,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα 4, εκδίδοντας αναλόγως αντίστοιχες βεβαιώσεις,
σύµφωνα µε τα υποδείγµατα στα παραρτήµατα 1γ και 1δ.
3. Τα δοχεία του παρόντος άρθρου οφείλουν να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα
εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, µε Εθνικά πρότυπα χωρών της
Κοινότητος.
4. Για τα µη επαναπληρούµενα µεταφερόµενα (πλην αεροζόλ) δοχεία, εφαρµόζεται η διαδικασία του
άρθρου 7.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Κυκλοφορία δοχείων πίεσης
'Aρθρο 5
Πλήρωση δοχείων εγχωρίως
1. Μεταφερόµενα δοχεία.
Μεταφερόµενα χαρακτηρίζονται εκείνα τα δοχεία τα οποία πληρούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις
και στη συνέχεια µεταφέρονται σε άλλο τόπο προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το περιεχόµενό τους.
1.1. Τα µεταφερόµενα δοχεία του άρθρου 1 επιτρέπεται να πληρούνται µόνο σε εγκαταστάσεις οι οποίες
είναι εφοδιασµένες µε άδεια λειτουργίας, για το σκοπό αυτό, από το ΥΒΕΤ.
1.2. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις οφείλουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κατά περίπτωση
ειδικούς κανονισµούς ή διατάξεις.
1.3. Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων πληρώσεως θα πρέπει:
1.3.1. Η κατάσταση του δοχείου να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του µετά την πλήρωση αυτού.
1.3.2. Το περιεχόµενο του δοχείου να είναι συµβατό µε το δοχείο.
1.3.3. Κατά την πλήρωση του δοχείου να µην έχει παρέλθει το κατά το άρθρο 6 έτος επανελέγχου.
1.3.4. Κατά την πλήρωση των δοχείων να αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών.
1.3.5. Το δοχείο να φέρει τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση ενδείξεις και να φέρει τους κατάλληλους
µηχανισµούς σύνδεσης για την ασφαλή, προβλεπόµενη µετέπειτα χρήση του.
1.3.6. Το πληρωθέν δοχείο σαν τελικό προϊόν (δοχείο, περιεχόµενο, χρήση) να είναι σύµφωνο µε τα
αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, µε Εθνικά πρότυπα χωρών
της Κοινότητος.
1.3.7. Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά, να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2
και 3 της παρούσης.
1.3.8. Να λαµβάνονται υπόψη τα υφιστάµενα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή,
ελλείψει εναρµονισµένων, Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος και ο υπεύθυνος της εγκατάστασης
εµφιάλωσης να συντάσσει τεχνική περιγραφή της διαδικασίας εµφιάλωσης, η οποία θα αναφέρεται στα
ανωτέρω σηµεία 1.3.1 έως 1.3.8 και η οποία τίθεται υπόψη του ΥΒΕΤ.
Εφόσον για την εγκατάσταση πληρώσεως υφίσταται ειδικός κανονισµός η διάταξη, που αναφέρεται στα
ανωτέρω αναφερόµενα σηµεία 1.3.1 έως 1.3.8, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον ειδικό κανονισµό ή
διάταξη.
1.4. Η αρµόδια για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπηρεσία του ΥΒΕΤ πραγµατοποιεί στις ανωτέρω
εγκαταστάσεις αιφνιδιαστικούς ελέγχους, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, για να διαπιστώνει την ακριβή
τήρηση των αναφεροµένων στις ανωτέρω παραγράφους 1.2 και 1.3 προϋποθέσεων.
2. Σταθερά δοχεία
Κατά την πλήρωση των σταθερών δοχείων του άρθρου 1 ο διενεργών αυτή και ο ιδιοκτήτης του δοχείου
πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι:
2.1. Το περιεχόµενο του δοχείου είναι συµβατό µε το δοχείο.
2.2. Κατά την πλήρωση του δοχείου δεν έχει παρέλθει το κατά το άρθρο 6 έτος επανελέγχου.
2.3. Κατά την πλήρωση των δοχείων αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών.
Επίσης ο ιδιοκτήτης του δοχείου είναι υπεύθυνος:
2.4. Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2
και 3 της παρούσης.

'Aρθρο 6
Περιοδικός επανέλεγχος δοχείων πίεσης
1. Τα επαναπληρούµενα δοχεία πίεσης υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο, προκειµένου
να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα 4 της
παρούσης αποφάσεως.
2. Ο επανέλεγχος δοχείων µε όγκο µεγαλύτερο ή ίσο µε 450 lt γίνεται από το ΥΒΕΤ.
3. Για τα µικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος διενεργείται από έχοντα κατάλληλες για το σκοπό
αυτό εγκαταστάσεις, ο οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από
τον υπεύθυνο της εγκατάστασης και εγκρίνεται από το ΥΒΕΤ µαζί µε το αναγραφόµενο στην παράγραφο
1.2.5 του παραρτήµατος 3 σήµα.
Το ΥΒΕΤ εποπτεύει την τήρηση του κανονισµού λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
4. Μετά τον επανέλεγχο των µεγαλυτέρων ή ίσων µε 450 lt δοχείων, ο διενεργών τον επανέλεγχο εκδίδει
βεβαίωση επανελέγχου αντίστοιχη της προβλεπόµενης στο παράρτηµα 1δ της παρούσης και εκτελεί το
κτύπηµα των προβλεποµένων στην παράγραφο 1.2.5. του παραρτήµατος 3 σηµάτων.
5. Για τα µικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος αυτών αποδεικνύεται µε την εγχάραξη (κτύπηµα)
των προβλεποµένων στην παράγραφο 1.2.5. του παραρτήµατος 3 σηµάτων και µε τη σύνταξη
πρωτοκόλλου επανελέγχου από τον διενεργούντα τον επανέλεγχο.
6. Επανέλεγχος των δοχείων πίεσης γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις επέµβασης εν θερµώ επί του
σώµατος του δοχείου ή σε περίπτωση θερµικής ή µηχανικής καταπόνησης αυτών.
7. ∆εν επιτρέπεται, τηρουµένων των προθεσµιών του παραρτήµατος 4, η διάθεση στην αγορά ή η
λειτουργία δοχείων πίεσης τα οποία δεν έχουν υποβληθεί κατά τα ανωτέρω σε περιοδικό επανέλεγχο.
'Aρθρο 7
Κυκλοφορία µη επαναπληρουµένων µεταφεροµένων δοχείων
1. Για κάθε τύπο µη επαναπληρουµένου µεταφερόµενου δοχείου, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτό
υποχρεούται να εφοδιασθεί άπαξ µε βεβαίωση ελέγχου αυτού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3
και 4.
2. Για την εν συνεχεία κυκλοφορία των ανωτέρω εγχωρίως κατασκευαζοµένων δοχείων, ο θέτων σε
κυκλοφορία αυτά οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται ότι, τα
παραγόµενα δοχεία είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον τεχνικό φάκελλο και τη βεβαίωση ελέγχου
και συντάσσεται γραπτή δήλωση πιστότητας γι' αυτά.
Το ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του παραρτήµατος 3, σε τυχαία
χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ανωτέρω αναφερόµενης υποχρεώσεως
του θέτοντος σε κυκλοφορία τα δοχεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Λοιπές ∆ιατάξεις
'Aρθρο 8
Εντός έξι (6) µηνών από την ισχύ της παρούσης αποφάσεως οι έχοντες την ευθύνη κυκλοφορίας
µεταφεροµένων δοχείων ή λειτουργίας σταθερών δοχείων πίεσης οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην
αρµόδια, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασής τους, υπηρεσία του ΥΒΕΤ, τα κάτωθι
στοιχεία κατά περίπτωση:
1. Τη θέση και τα χαρακτηριστικά των σταθερών δοχείων πίεσης (είδος, περιεχόµενο, όγκο, έτος
κατασκευής, πίεση λειτουργίας κλπ.).
2. Τη δυναµικότητα της εγκατάστασης πλήρωσης.
3. Για τα υποκείµενα σε επανέλεγχο µεταφερόµενα δοχεία, την επωνυµία και τη θέση της εγκαταστάσεως
επανελέγχου.
'Aρθρο 9
Κυρώσεις

1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει, εγκαθιστά, λειτουργεί, εµφιαλώνει, διενεργεί επανέλεγχο ή
εµποδίζει τον έλεγχο δοχείων ή συσκευών πίεσης του άρθρου 1, κατά παράβαση των όρων της παρούσης
αποφάσεως, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δραχµές.
2. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας
υπηρεσίας του ΥΒΕΤ. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, µε µέριµνα των
οικείων αστυνοµικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία των
ανωτέρω δοχείων ή συσκευών.
3. Τα ανωτέρω πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί
δηµοσίων εσόδων, βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρµόδια
υπηρεσία στο ∆ηµόσιο Ταµείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη.
4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου ή περιορισµού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, µέσα σ' ένα
µήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας επί της οποίας αποφασίζει ο Υπουργός εντός εξήντα (60)
ηµερών από της υποβολής της προσφυγής σ' αυτόν.
5. Οι χρηµατικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο ∆ηµόσιο Ταµείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η
παραπάνω προθεσµία, η δε εµπρόθεσµη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση µέχρι την έκδοση απόφασης
του Υπουργού επί της προσφυγής.
6. Εάν τα ανωτέρω δοχεία ή συσκευές φέρουν το σήµα «ΕΚ» θα ενηµερώνεται αρµοδίως η επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα Κράτη Μέλη.
7. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισµούς όσο αφορά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη
θέση σε λειτουργία ενός δοχείου ή συσκευής αιτιολογούνται επακριβώς. Οι εν λόγω αποφάσεις
κοινοποιονται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος συγχρόνως ενηµερώνεται σχετικά µε
τα ένδικα µέσα τα οποία µπορεί να ασκήσει καθώς και µε τις προθεσµίες εντός των οποίων τα ένδικα
αυτά µέσα µπορεί να ασκηθούν.
'Aρθρο 10
Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται κρατικοί ή µη φορείς, για την εκτέλεση
των αναφεροµένων στα άρθρα 2, 4 και 6 εργασιών, ελέγχου πιστοποίησης, ελέγχου τεχνικού φακέλλου,
χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου, διενέργεια επανελέγχου σε δοχεία µε όγκο µεγαλύτερο ή ίσο των 450 lt
και εποπτεία επανελέγχου για µικρότερα των 450 lt δοχεία, καθώς και των εργασιών που περιγράφονται
στο άρθρο 14 της υπ' αριθ. Β10451/929/5.5.88 (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ.
'Aρθρο 11
Με την έκδοση της παρούσης απόφασης παύουν να ισχύουν:
1. Η υπ' αριθ. Β11492/1590/23.5.88 (ΦΕΚ 363/Β/26.5.88) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ.
2. Από την υπ' αριθ. 10451/929/5.5.88 (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ.
-Από το άρθρο 3 οι παράγραφοι 1, 2, 3 και από την παράγραφο 4 τα σηµεία: «ζ) Σφραγίδα του ελεγκτή
ΥΒΕΤ..» και «κδ)... µέχρι το τέλος της παραγράφου».
-Από το άρθρο 7 οι παράγραφοι 8 και 9.
-Τα άρθρα 18 και 19.
'Aρθρο 12
1. Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα παραρτήµατα 1 έως 5.
2. Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ τα ανωτέρω παραρτήµατα µπορεί να συµπληρώνονται ή να
τροποποιούνται.
Παράρτηµα 1α
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
Αύξων Αριθµός........................... Ηµεροµηνία..............
Φορέας Ελέγχου
...................................
1.Πρότυπο κατασκευής
......................……….
2.Περιγραφή δοχείων
......................………
3.Κάτοχος
...................................
4.Κατασκευαστής
......................………
5.Αριθµός κατασκευής
......................………

6.Μεγίστη επιτρεπόµενη
πίεση λειτουργίας
PS=..................Bar
7.Πίεση δοκιµής
PT=..................Bar
8.Ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας
TS=από.......έως....0C
9.Χωρητικότης
V=................... .Lt
10.Προβλεπόµενο περιεχόµενο
......................……
11.Περιοδικότης επανελέγχου
......................…….
12.Παρατηρήσεις
......................................
(∆ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα, κ.ά.)
Ο Φορέας
Παράρτηµα 1β
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αύξων Αριθµός........... Ηµεροµηνία............
Φορέας Ελέγχου
……………..
1.Πρότυπο κατασκευής
........................
2.Περιγραφή δοχείων
........................
3.Κάτοχος
........................
4.Κατασκευαστής
........................
5.Αριθµός Βεβαίωσης
Εξέτασης τύπου
........................
6.Αριθµός παρτίδας
........................
7.Μεγίστη επιτρεπόµενη
πίεση λειτουργίας
PS=.................Bar
8.Πίεση δοκιµής
PT=.................Bar
9.Eλάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας
TS=από....... έως......0C
10.Χωρητικότης
V=...........................Lt
11.Προβλεπόµενο περιεχόµενο........................
12.Παρατηρήσεις
(∆ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα, κ.ά.) ........................
13.Χρονολογία επόµενου ελέγχου ........................
Ο Φορέας
Παράρτηµα 1γ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ
Αύξων Αριθµός........... Ηµεροµηνία............
Φορέας Ελέγχου
Φορέας Ελέγχου χώρας προέλευσης.....................
1.Πρότυπο κατασκευής ......................................
2.Περιγραφή δοχείων ......................................
3.Κάτοχος .....................................................
4.Χώρα προέλευσης ........................
5.Κατασκευαστής ........................
6.Αριθµός βεβαίωσης Ελέγχου ........................
7.Αριθµός παρτίδας ........................
8.Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτου
ργίας PS=..................Bar
9.Πίεση δοκιµής PT=..................Bar
10.Ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτου
ργίας TS=από.......έως......0C
11.Χωρητικότης V=....................Lt

12.Προβλεπόµενο περιεχόµενο ......................
13.Παρατηρήσεις
(∆ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα κ.ά.) ........................
14.Χρονολογία επόµενου ελέγχου .......................
Ο Φορέας
Παράρτηµα 1δ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΟΧΕΙΟΥ
Αύξων Αριθµός............. Ηµεροµηνία............
Φορέας Ελέγχου ........................
1.Πρότυπο κατασκευής ........................
2.Πρότυπο επανελέγχου ........................
3.Περιγραφή δοχείων ........................
4.Κάτοχος ........................
5.Χώρα προέλευσης ........................
6.Κατασκευαστής ........................
7.Αριθµός παρτίδας ........................
8.Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτου
ργίας PS=.................Bar
9.Πίεση δοκιµής PT=.................Bar
10.Ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτου
ργίας TS=από.....έως.....0C
11.Χωρητικότης V=.................. Lt
12.Προβλεπόµενο περιεχόµενο ........................
13.Παρατηρήσεις
(∆ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα, κ.ά.) .........................
14.Χρονολογία επόµενου ελέγχου ........................
Ο Φορέας
Παράρτηµα 2
Περιεχόµενο τεχνικού φακέλλου
1. Γενικά στοιχεία
1.1. Όνοµα, διεύθυνση κατασκευαστού
1.2. Όνοµα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα (στην περίπτω
ση εισαγόµενου δοχείου
1.3. Περιγραφή δοχείου
1.4. Προβλεπόµενη χρήση ή απαγορεύσεις χρήσεως
2. Τεχνικά στοιχεία
2.1. Χρησιµοποιούµενο πρότυπο.
2.2. Μελέτη κατασκευής
2.2.1. ∆εδοµένα και παραδοχές κατασκευής
2.2.2. Επιλογή υλικών κατασκευής
2.2.3. Υπολογισµός αντοχής του δοχείου
2.2.4. Κατασκευαστικά σχέδια
2.3. ∆ιαδικασία κατασκευής
2.3.1. Μέθοδος κατασκευής
2.3.2. Μέθοδος συγκόλλησης
2.3.3. Μέθοδος ελέγχου κατασκευής
2.3.4. Προσόντα συγκολλητών
2.4. Αναγραφόµενες ενδείξεις
2.5. Προβλεπόµενες διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπιέσεως.
2.6. Για την έγκριση προτύπου, κάθε πληροφορία που µπορεί να
βοηθήσει στην αξιολόγηση του υπό εξέταση δοχείου π.χ.
2.6.1. Πιστοποιητικά πρώτων υλών

2.6.2. Αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου
2.6.3. Οδηγίες λειτουργίας
Παράρτηµα 3
Έλεγχοι δοχείων πίεσης
1. Έλεγχος τεχνικού φακέλλου, χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου.
1.1. Οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι και δοκιµές γίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα
εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή µε πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, ειδικότερα:
1.1.1. Ελέγχεται ο σχεδιασµός και οι υπολογισµοί του δοχείου όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας,
όπως πίεση και θερµοκρασία λειτουργίας, το περιεχόµενο, η ανάγκη περιοδικών ελέγχων, η διάβρωση, τα
στατικά και δυναµικά φορτία επί του δοχείου καθώς και οι συνθήκες δοκιµής.
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον τρόπο υπολογισµού του πάχους του τοιχώµατος του δοχείου.
1.1.2. Ελέγχεται η κατασκευή του δοχείου όσον αφορά τα επιλεχθέντα υλικά, τη µέθοδο κατασκευής, τις
συγκολλήσεις, τη διάβρωση.
1.1.3. Επίσης κατά περίπτωση ελέγχεται η πρόβλεψη για ασφαλή χειρισµό, εσωτερική επιθεώρηση,
ύπαρξη καταλλήλων εξοπλισµών για τον έλεγχο της πίεσης, της θερµοκρασίας ή της στάθµης του
ρευστού.
1.1.4. Ελέγχεται κατά πόσον ο κατασκευαστής έχει την τεχνική δυνατότητα, από την άποψη των
τεχνικών µέσων και εξειδικευµένου προσωπικού, να κατασκευάσει σωστά το δοχείο.
1.2. Ελέγχεται εάν το δοχείο φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:
1.2.1. Το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστού ή του θέτοντος σε κυκλοφορία το δοχείο και τη θέση
εγκατάστασής του.
1.2.2. Τον τύπο ή τον αριθµό σειράς του δοχείου και το έτος κατασκευής του.
1.2.3._ Την επιτρεπόµενη πίεση, PS=...Bar, και θερµοκρασία λειτουργίας, TS=... 0C.
1.2.4. Την πίεση υδραυλικής δοκιµής, PT=...Bar.
1.2.5. Κενές θέσεις όπου τίθενται:
-Το κατά το άρθρο 6 του παρόντος, εγκεκριµένο σήµα του διενεργούντος τον επανέλεγχο.
-Οι χρονολογίες των πραγµατοποιηµένων επανελέγχων.
Εφόσον πρόκειται για µεταφερόµενα δοχεία, επιπλέον θα αναφέρεται:
1.2.6. Το περιεχόµενο του δοχείου µε ενδεχοµένως προειδοποιητικό σύµβολο και τη µάζα του
περιεχοµένου σε Kg π.χ. Βουτάνιο 10 Kg.
1.2.7 Τη χωρητικότητα του δοχείου V=...Lt.
1.2.8. Το απόβαρο του δοχείου µε ακρίβεια πρώτου δεκαδικού m=...Kg.
Εφόσον το δοχείο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής µιας των αποφάσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσης, πέραν των ανωτέρω ενδείξεων, θα αναγράφονται και οι ενδείξεις που ενδεχοµένως
προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές.
Εφόσον πρόκειται για µεταφερόµενα µη επαναπληρούµενα δοχεία θα αναφέρονται τα ανωτέρω σηµεία:
1.2.1, 1.2.6, 1.2.7, καθώς και ο αριθµός της αδείας λειτουργίας της µονάδος εµφιαλώσεως των δοχείων.
2 Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου.
Ελέγχεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα
αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συµφωνία των κατασκευασθέντων δοχείων µε τα προβλεπόµενα στον τεχνικό
φάκελλο και µε το εγκριθέν πρότυπο.
Παράρτηµα 4
Περιοδικοί επανέλεγχοι δοχείων πίεσης
1. Για τα δοχεία τα εµπίπτοντα στο πεδίο εφαρµογής της Β10451/929/88 (ΦΕΚ 370/Β/9.6.89) υπουργικής
απόφασης, ο επανέλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση αυτή.
2.1 Οι φιάλες υγραερίου επανελέγχονται σε χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 2.2.
Κατά τον επανέλεγχο των φιαλών υγραερίου θα εκτελούνται οι εργασίες που προβλέπονται στα
αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα χωρών της Κοινότητος, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο
κανονισµό λειτουργίας της εγκατάστασης επανελέγχου και οπωσδήποτε:

2.1.1. Καθαρισµός της φιάλης από χαλαρά στρώµατα βαφής, σκουριές, λάδια και εν γένει ακαθαρσίες µε
κατάλληλη µέθοδο π.χ. τρίψιµο µε σιδερόβουρτσα, αµµοβολή, καθαρισµός µε jet νερού, χηµικός
καθαρισµός ή άλλη κατάλληλη µέθοδος.
2.1.2. Εξωτερική εξέταση της φιάλης για διαπίστωση φθορών, κακώσεων ή επεµβάσεων επ' αυτής.
2.1.3. Έλεγχος στοιχείων σήµανσης.
2.1.4. Υδραυλική δοκιµασία σε πίεση σύµφωνα µε τη µελέτη κατασκευής του δοχείου, ή εφόσον δεν
υπάχουν στοιχεία σε πίεση 32 bar. Εφόσον από το αντίστοιχο εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό πρότυπο
προβλέπεται εναλλακτική µέθοδος ελέγχου, δύναται να ακολουθείται η µέθοδος αυτή.
2.2. Πίνακας επανελέγχου
2.2.1. Περιοδικότης επανελέγχου
2.2.1.1.Κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια:
-∆οχεία τα οποία έχουν κατασκευασθεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών,
αντιστοίχων εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων, ή ελλείψει τουτων Εθνικών προτύπων χωρών της
Κοινότητος.
-Τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία.
-Τα οποία πληρούνται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης αποφάσεως.
-Των οποίων το περιεχόµενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό.
τα οποία πληρούνται, κυκλοφορούν και ελέγχονται περιοδικά συνεχώς από νόµιµη εταιρεία.
Η ανωτέρω εταιρεία µπορεί να συµβάλλεται για την πληρότητα ή/και τον περιοδικό επανέλεγχο των
δοχείων µε άλλη εταιρεία, µε την προϋπόθεση ότι θα ελέγχει ότι η πλήρωση ή/και επανέλεγχος των
δοχείων γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
2.2.1.2. Κάθε δέκα (10) χρόνια:
-∆οχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών,
αντιστοίχων εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητας, και
-τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία και
-τα οποία πληρούνται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης αποφάσεως, και
-των οποίων το περιεχόµενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό.
2.2.1.3.Κάθε πέντε (5) χρόνια:
-∆οχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών,
αντιστοίχων εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητος, και
-τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία,
-τα οποία πληρούνται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης αποφάσεως.
2.2.2. Οι κυκλοφορούσες στην αγορά, κατά την έκδοση της παρούσης αποφάσεως, φιάλες οφείλουν να
υποβληθούν σε επανέλεγχο το αργότερο εντός εννέα (9) ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισµού.
Η περιοδικότης επανελέγχου των φιαλών αυτών ορίζεται στα δέκα (10) έτη.
Για την αποτελεσµατική τήρηση των αναφεροµένων στην παράγραφο 2.2. στοιχείων, στις εγκαταστάσεις
εµφιαλώσεως θα τηρείται βιβλίο ή κατά προτίµηση αρχείο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο θα
καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητος της φιάλης και οι χρονολογίες ελέγχων.
3. Για τις λοιπές περιπτώσεις δοχείων επίσης θα εκτελούνται οι εργασίες και σε χρονικές περιόδους που
προβλέπονται στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα. Ελλείψει των προηγουµένων
θα εκτελούνται τα προβλεπόµενα σε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος ή σε αναγνωρισµένα διεθνή
πρότυπα, κατά την κρίση του έχοντος την ευθύνη ή εποπτεία φορέα επανελέγχου.
Για την αχρήστευση των δοχείων, που κρίνονται ως ακατάλληλα για επαναπλήρωση και που
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14 της Υ.Α.
Β10451/929/88.
Παράρτηµα 5
Κατάταξη ρευστών και δοχείων πίεσης
1. Τα ρευστά, αναλόγως της επικινδυνότητάς τους, διακρίνονται σε τρεις οµάδες:
Οµάδα Ι
Ρευστά τα οποία είναι εκρηκτικά, εξαιρετικά ή πολύ εύφλεκτα ή τοξικά, όπως οι ιδιότητες αυτές
ορίζονται στο Π∆ 329/83, που εκδόθηκε για την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία
67/548/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µεταγενέστερα.
Οµάδα ΙΙ

Ρευστά τα οποία είναι διαβρωτικά, ερεθιστικά, επιβλαβή, οξειδωτικά και εν γένει επικίνδυνα για το
περιβάλλον, όπως οι ιδιότητες αυτές ορίζονται στο Π∆ 329/83, που εκδόθηκε για την εναρµόνιση της
Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µεταγενέστερα.
Οµάδα ΙΙΙ
Ρευστά που δεν ανήκουν στην κατηγορία Ι ή ΙΙ.
2. ∆οχεία τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως είναι αυτά που:
2.1. Είναι σταθερά και περιέχουν αέρια ή υγροποιηµένα αέρια ή υγρά θερµοκρασίας ανωτέρας από το
υπό ατµοσφαιρική πίεση σηµείο ζέσεως, και
2.1.1. Είναι ρευστά των οµάδων Ι ή ΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 20 barL και µε όγκο
µεγαλύτερο από 0,2 L, ή
2.1.2. Είναι ρευστά της οµάδας ΙΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 50 barL και µε όγκο
µεγαλύτερο από 0,2 L.
2.2. Είναι σταθερά και περιέχουν υγρά θερµοκρασίας κατωτέρας από το υπό ατµοσφαιρική πίεση σηµείο
ζέσεως.
2.2.1. Είναι ρευστά των οµάδων Ι και ΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 200 barL και µε όγκο
µεγαλύτερο από 1 L, ή
2.2.2. Είναι ρευστά της οµάδας ΙΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 200 barL και µε όγκο
µεγαλύτερο από 10 L.
2.3. Είναι µεταφερόµενα, δηλ. πληρούνται και εν συνεχεία µεταφέρονται σε άλλο µέρος προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί το περιεχόµενό τους, και
2.3.1.Περιέχουν ρευστά των οµάδων Ι ή ΙΙ και έχουν όγκο µεγαλύτερο από 0,05 L ή
2.3.2. Περιέχουν ρευστά της οµάδας ΙΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 20 barL και όγκο
µεγαλύτερο από 0,2 L.
'Aρθρο 13
Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει µετά παρέλευση τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της
παρούσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 1993
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ

