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ΟΓΗΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 25εο Ινπλίνπ 1987 ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηα απιά δνρεία πίεζεο (87/404/ΔΟΚ) 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ, 

Έρνληαο ππφςε: 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 100, 

ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο(1), 

ηε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ(2), 

ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο(3), 

Δθηηκψληαο: 

φηη ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίδνπλ ζην έδαθφο ηνπο ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ, ησλ 
θαηνηθηδίσλ δψσλ θαη ησλ αγαζψλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ δηαξξνήο ή δηάξξεμεο ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφλ 

λα εγθπκνλνχλ ηα απιά δνρεία πίεζεο; 

φηη ζηα θξάηε κέιε δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ θαζνξίδνπλ, εηδηθφηεξα, ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ 
πξέπεη λα ηεξνχλ ηα απιά δνρεία πίεζεο, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο, ησλ πξνυπνζέζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 
πνπ πξνεγνχληαη θαη έπνληαη ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά; φηη απηέο νη δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δελ 

νδεγνχλ αλαγθαζηηθά ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα αζθαιείαο απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν, αιιά, ιφγσ 

ηεο αζπκθσλίαο ηνπο, εκπνδίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο; 

φηη νη εζληθέο δηαηάμεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ απηή ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ απιψλ δνρείσλ πίεζεο, ρσξίο λα κεησζνχλ λα ππάξρνληα θαη 

δηθαηνινγεκέλα επίπεδα πξνζηα- 

ζίαο ζηα θξάηε κέιε; 

φηη ην θνηλνηηθφ δίθαην, φπσο είλαη ζήκεξα, πξνβιέπεη φηη, θαηά παξέθθιηζε απφ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ είλαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα εκπφδηα γηα ηελ 
ελδνθνηλνηηθή θπθινθνξία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξέο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ ζρεηηθά κε ηε 

εκπνξία ησλ πξντφλησλ, πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηά ζην κέηξν πνπ νη πξνδηαγξαθέο απηέο είλαη 

δπλαηφλ λα αλαγλσξίδνληαη σο αλαγθαίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ; φηη, 
θαηά ζπλέπεηα, ε λνκνζεηηθή ελαξκφληζε, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, πξέπεη λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ 
γηα ηελ αζθάιεηα φζνλ αθνξά ηα απιά δνρεία πίεζεο; φηη νη απαηηήζεηο απηέο πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηηο ζρεηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο, δηφηη είλαη νπζηψδεηο; 

φηη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ παξνχζα νδεγία νξίδνληαη κφλνλ νη νπζηψδεηο απαηηήζεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ; 
φηη, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε απφδεημε ηεο πηζηφηεηαο πξνο ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, ηδίσο γηα ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ απιψλ δνρείσλ πίεζεο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεη φηη ηα πξντφληα 
ζπκθσλνχλ κε ηηο νπζηψδεηο απηέο απαηηήζεηο; φηη απηά ηα ελαξκνληζκέλα, ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

πξφηππα θαηαξηίδνληαη απφ ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα παξακέλνπλ κε 
ππνρξεσηηθά θείκελα; φηη, γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) θαη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) αλαγλσξίδνληαη σο νη αξκφδηνη νξγαληζκνί 
γηα ηελ έγθξηζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο φζνλ 

αθνξά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ δχν απηψλ νξγαληζκψλ, πνπ ππνγξάθεθαλ ζηηο 13 

Ννεκβξίνπ 1984; φηη, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ελαξκνληζκέλν πξφηππν είλαη ηερληθή 
πξνδηαγξαθή (επξσπατθφ πξφηππν ή έγγξαθν ελαξκφληζεο) πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνπο δχν απηνχο 

νξγαληζκνχο ή απ'̂ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν, κεηά απφ εληνιή ηεο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 
83/189/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Μαξηίνπ 1983 γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ(4), θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο; 

φηη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηξίησλ; φηη νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ δηαθέξνπλ απφ ην έλα 

θξάηνο κέινο ζην άιιν; φηη, γηα λα απνθεπρζνχλ νη πνιιαπινί έιεγρνη πνπ ζπληζηνχλ εκπφδηα γηα απηήλ 
ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δνρείσλ, πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ ειέγρσλ απφ 



ηα θξάηε κέιε; φηη, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ακνηβαία απηή αλαγλψξηζε ησλ ειέγρσλ, είλαη, ηδίσο, ζθνπηκφ 

λα πξνβιεθζνχλ ελαξκνληζκέλεο θνηλνηηθέο δηαδηθα- 

ζίεο θαη λα ελαξκνληζζνχλ ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
νξγαληζκψλ πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα ηεο εμέηαζεο, παξαθνινχζεζεο θαη εμαθξίβσζεο; 

φηη ε παξνπζία επί ελφο απινχ δνρείνπ πίεζεο ηνπ ζήκαηνο «ΔΚ» δειψλεη φηη ην πξντφλ απηφ ζπκθσλεί 

κε ηελ παξνχζα νδεγία θαη θαζηζηά, θαηά ζπλέπεηα, πεξηηηή, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ηε ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ηνπ δνρείνπ, ηελ επαλάιεςε ειέγρσλ πνπ έρνπλ ήδε δηελεξγεζεί; φηη, παξφια απηά, είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκβεί απιά δνρεία πίεζεο λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα; φηη πξέπεη, ινηπφλ, λα 
πξνβιεθζεί κηα δηαδηθαζία γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, 

ΔΞΔΓΩΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΗΓΙΑ: 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 

Πεδίν εθαξκνγήο, δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ειεχζεξε θπθινθνξία 

Αξζξν 1  

1. ̂Η παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη ζηα απιά δνρεία πίεζεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ελ ζεηξά. 

2. ̂Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο νδεγίαο, λνείηαη σο απιφ δνρείν πίεζεο: θάζε ζπγθνιιεκέλν δνρείν 

πνπ ππνβάιιεηαη ζε ζρεηηθή εζσηεξηθή πίεζε αλψηεξε απφ 0,5 bar, πξννξίδεηαη λα πεξηέρεη αέξα ή 
άδσην, θαη δελ πξννξίδεηαη λα εθηεζεί ζε θιφγα. 

Δπηπιένλ: 

-ηα κέξε θαη νη ζπλαξκνινγήζεηο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αληνρή ηνπ δνρείνπ ζηελ πίεζε είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ κε θεθξακέλν ράιπβα πνηφηεηαο, είηε απφ κε θεθξακέλν αινπκίλην ή απφ κε 
επηδεθηηθά βαθήο θξάκαηα αινπκηλίνπ, 

-ην δνρείν απνηειείηαη: 

-είηε απφ έλα θπιηλδξηθφ ηκήκα θπθιηθήο δηαηνκήο πνπ θιείεηαη απφ ζνισηνχο ππζκέλεο κε θνηιφηεηα 

ζηξακκέλε πξνο ηα έζσ ή/θαη επίπεδνπο ππζκέλεο. Οη ππζκέλεο απηνί έρνπλ ηνλ ίδην άμνλα πεξηζηξνθήο 
φπσο θαη ην θπιηλδξηθφ ηκήκα, 

-είηε απφ δχν ζνισηνχο ππζκέλεο κε ηνλ ίδην άμνλα πεξηζηξνθήο, 

-ε κέγηζηε πίεζε ρξήζεο ηνπ δνρείνπ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε 30 bar θαη ην γηλφκελν απηφ ηεο πίεζεο επί 
ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δνρείνπ (PS.V) ηζνχηαη ην πνιχ κε 30̂000 bar.L, 

-ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεο δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξε απφ -minus 50̂°C αη ε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία ρξήζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 300̂°C γηα ηα δνρεία απφ ράιπβα ή ηνπο 100̂°C γηα 
ηα δνρεία απφ αινπκίλην ή θξάκα αινπκηλίνπ. 

3. ̂Απφ ηελ παξνχζα νδεγία εμαηξνχληαη ηα αθφινπζα δνρεία: 

-ηα δνρεία πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ησλ 

νπνίσλ κηα αζηνρία κπνξεί λα πξνθαιέζεη εθπνκπή ξαδηελέξγεηαο, 

-ηα δνρεία πνπ πξννξίδνληαη εηδηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε πινία θαη αεξνζθάθε ή γηα ηελ πξνψζεζή 
ηνπο, 

-νη ππξνζβεζηήξεο. 

Αξζξν 2  

1. ̂Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ θάζε ρξήζεκε δηάηαμε ψζηε λα κπνξνχλ ηα δνρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 1, ζην εμήο απνθαινχκελα «δνρεία», λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη λα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία 

κφλνλ φηαλ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ, ησλ θαηνηθηδίσλ δψσλ ή ησλ αγαζψλ, 
εθφζνλ εγθαζίζηαληαη θαη ζπληεξνχληαη ζσζηά θαη εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο. 

2. ̂Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο δελ ζίγνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα θαζνξίδνπλ - 
ηεξψληαο ηε ζπλζήθε - ηηο απαηηήζεηο πνπ θξίλνπλ απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δνρείσλ, εθφζνλ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ 

ησλ δνρείσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Αξζξν 3  

1. ̂Σα δνρεία ησλ νπνίσλ ην γηλφκελν PS.V είλαη κεγαιχηεξν απφ 50 bar.L πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Ι. 

2. ̂Σα δνρεία ησλ νπνίσλ ην γηλφκελν PS.V. είλαη κηθξφηεξν ή ίζν πξνο 50 bar.L πξέπεη λα έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ απφ έλα 

απφ ηα θξάηε κέιε, θαη λα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙ ζεκείν 1, πιελ ηνπ 
ζήκαηνο «ΔΚ» πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16. 

Αξζξν 4  



Σα θξάηε κέιε δελ εκπνδίδνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζην έδαθφο ηνπο, ησλ 

δνρείσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Αξζξν 5  

1. ̂Σα θξάηε κέιε ζεσξνχλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 3, ηα δνρεία πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε ην ζήκα «ΔΚ» πνπ δειψλεη ηελ πηζηφηεηά ηνπο πξνο ηα 

ζρεηηθά εζληθά πξφηππα ηα νπνία αλαπαξάγνπλ ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία έρνπλ 
δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Σα θξάηε κέιε δεκνζηεχνπλ ηα 

ζηνηρεία ησλ εζληθψλ απηψλ πξνηχπσλ. 

2. ̂Σα θξάηε κέιε ζεσξνχλ φηη ηα δνρεία, γηα ηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο δελ εθάξκνζε ή εθάξκνζε 
κφλν ελ κέξε ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ή εθφζνλ δελ ππάξρνπλ πξφηππα, 

ζπκθσλνχλ κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 φηαλ, χζηεξα απφ ηε ιήςε 
βεβαίσζεο ηχπνπ «ΔΚ», ε πηζηφηεηά ηνπο πξνο ην εγθεθξηκέλν ππφδεηγκα βεβαηνχηαη κε ηελ επίζεζε ηνπ 

ζήκαηνο «ΔΚ». 

Αξζξν 6  

Όηαλ έλα θξάηνο κέινο ή ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
5 παξάγξαθνο 1 δελ πιεξνχλ απφιπηα ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3, ε Δπηηξνπή ή ην θξάηνο 

κέινο ζπγθαιεί ηε κφληκε επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ νδεγία 83/189/ΔΟΚ, θαινχκελε ζην έμήο 
«επηηξνπή», εθζέηνληαο ηνπο ιφγνπο. Η επηηξνπή δηαηππψλεη γλψκε επεηγφλησο. 

Με βάζε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ζηα θξάηε κέιε ηελ αλάγθε λα απνζχξνπλ ή 

φρη ηα ζρεηηθά πξφηππα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 5 παξάγξαθνο 1. 

Αξζξν 7  

1. ̂ίΟηαλ έλα θξάηνο κέινο δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο, ηα δνρεία κε ην ζήκα «ΔΚ» πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, λα ζέηνπλ κε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ, 
ησλ θαηνηθηδίσλ δψσλ ή ησλ αγαζψλ, παίξλεη θάζε ρξήζηκν κέηξν πξνθεηκέλνπ ηα πξντφληα λα 

απνζπξζνχλ απφ ηελ αγνξά ή λα απαγνξεπζεί ή λα πεξηνξηζηεί ε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. 

Σν θξάηνο κέινο πιεξνθνξεί ακέζσο ηελ Δπηηξνπή γηα ην κέηξν απηφ θαη αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο 
απφθαζήο ηνπ, ηδίσο, αλ ε κε πηζηφηεηα πξνθχπηεη: 

α)απφ ηε κε ηήξεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άζξν 3, φηαλ ην δνρείν δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1; 

β)απφ θαθή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1; 

ς)απφ έιιεηςε ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 5 παξάγξαθνο 1. 

2. ̂Η Δπηηξνπή αξρίδεη δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελε κέξε ην ηαρχηεξν δπλαηφ; φηαλ κεηά ηηο 

δηαβνπιεχζεηο απηέο, ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη δηθαηνινγείηαη ε ιήςε ηνπ κέηξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 
ζεκείν 1, πιεξνθνξεί ακέζσο ην θξάηνο κέινο πνπ πήξε ηελ πξσηνβνπιία θαζψο θαη ηα άιια θξάηε 

κέιε. ίΟηαλ ε απφθαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 δηθαηνινγείηαη απφ έιιεηςε ησλ πξνηχπσλ, ε 

Δπηηξνπή, χζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπγθαιεί ηελ Δπηηξνπή εληφο δχν κελψλ 
εθφζνλ ην θξάηνο κέινο πνπ πήξε ηα κέηξα επηζπκεί λα ηα δηαηεξήζεη θαη θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6. 

3. ̂ίΟηαλ ην κε ζχκθσλν κε ηα πξφηππα δνρείν είλαη εθνδηαζκέλν κε ην ζήκα «ΔΚ», ην αξκφδην θξάηνο 
κέινο παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ελαληίνλ εθείλνπ πνπ επέζεζε ην ζήκα θαη πιεξνθνξεί ζρεηηθά ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε. 

4. ̂Η Δπηηξνπή βεβαηψλεηαη φηη ηα θξάηε κέιε έρνπλ πιεξνθνξεζεί ηελ εμέιημε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο απηήο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

Γηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο 

Αξζξν 8  

1. ̂Πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ δνρείσλ ησλ νπνίσλ ην γηλφκελν PS.V είλαη κεγαιχηεξν απφ 50 bar.L, 

θαη εθφζνλ απηά θαηαζθεπάδνληαη: 

α)ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1, ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
πιεξεμνχζηφο ηνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλφηεηα, νθείιεη κε δηθή ηνπ επηινγή: 

-είηε λα πιεξνθνξήζεη έλαλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ειέγρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9, ν νπνίνο 

κε βάζε ηνλ ηερληθφ θάθειν θαηαζθεπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ, ζα εθδψζεη 
βεβαίσζε επάξθεηαο ηνπ θαθέινπ απηνχ, 

-είηε λα ππνβάιεη κνληέιν ηνπ δνρείνπ ζηελ εμέηαζε ηχπνπ «ΔΚ» ηνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10; 



β)ρσξίο ηήξεζε ή κε κεξηθή κφλνλ ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1, 

ν θαηαζθεπαζηήο ή ν πιεξεμνχζηφο ηνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλφηεηα, νθείιεη λα ππνβάιεη 
κνληέιν ηνπ δνρείνπ ζηελ εμέηαζε ηχπνπ «ΔΚ» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10. 

2. ̂Σα δνρεία πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 

1 ή κε ην εγθεθξηκέλν κνληέιιν ππνβάιινληαη, πξηλ απφ ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά: 

α)ζηελ εμαθξίβσζε «ΔΚ» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11, φηαλ ην γηλφκελν PS.V είλαη κεγαιχηεξν απφ 
3^000^bar.L; 

β)φηαλ ην γηλφκελν PS.V είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε 3̂000 bar.L θαη κεγαιχηεξν απφ 50 bar.L, 

θαη'̂επηινγή ηνπ θαηαζθεπαζηή: 

-είηε ζηε δήισζε πηζηφηεηαο «ΔΚ» πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 12, 

-είηε ζηελ εμαθξίβσζε «ΔΚ» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11. 

3. ̂Οη θάθεινη θαη ε αιιεινγξαθία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ζπληάζζνληαη ζε επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο ή ζε γιψζζα απνδεθηή απφ απηφ. 

Αξζξν 9  

1.̂ Κάζε θξάηνο κέινο θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο 
νξγαληζκνχο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 8. Η Δπηηξνπή δεκνζηεχεη, πξνο πιεξνθφξεζε, ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηνλ θαηάινγν απηψλ ησλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ην 
δηαθξηηηθφ αξηζκφ πνπ ζα ηνπο έρεη δψζεη θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζή ηνπ. 

2.̂ Σν παξάξηεκα ΙΙΙ πεξηέρεη ηα ειάρηζηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα θξάηε κέιε πξνθεηκέλνπ 

λα αλαγλσξίδνπλ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο. 

3.̂ ίΔλα θξάηνο κέινο πνπ αλαγλσξίδεη έλαλ νξγαληζκφ πξέπεη λα απνζχξεη ηελ αλαγλψξηζε απηή 

εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ν νξγαληζκφο απηφο δελ ηθαλνπνηεί πιένλ ηα θξηηήξηα πνπ απαξηζκνχληαη ζην 

παξάξηεκα ΙΙΙ. Πιεξνθνξεί ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε. 

Δμέηαζε ηχπνπ «ΔΚ» 

Αξζξν 10  

1.̂ Η εμέηαζε ηχπνπ «ΔΚ» είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλαο αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο ειέγρνπ 

δηαπηζηψλεη θαη βεβαηνί φηη ην κνληέιν ελφο δνρείνπ ηθαλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο πνπ ην 
αθνξνχλ. 

2.̂ Η αίηεζε γηα εμέηαζε ηχπνπ «ΔΚ» ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πιεξεμνχζηφ ηνπ ζε έλα 

κφλν αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ειέγρνπ, γηα έλα κνληέιν δνρείνπ ή γηα έλα κνληέιν αληηπξνζσπεπηηθφ 
κηαο νηθνγέλεηαο δνρείσλ. Ο πιεξεμνχζηνο πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλφηεηα. 

Η αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

-ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ θαζψο θαη ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο 

ησλ δνρείσλ, 

-ηνλ ηερληθφ θάθειν θαηαζθεπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

Η αίηεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ δνρείν αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πξνβιεπφκελεο παξαγσγήο. 

3.̂ Ο αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί ηελ εμέηαζε ηχπνπ «ΔΚ» ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα παξαθάησ. 

Ο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαηαζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ επάξθεηά ηνπ, 
θαζψο θαη ην ππνβιεζέλ δνρείν. 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ δνρείνπ ν νξγαληζκφο: 

α)επαιεζεχεη ην γεγνλφο, φηη ην δνρείν θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ θάθειν θαηαζθεπήο θαη 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο ππφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο; 

β)πξαγκαηνπνηεί ηηο θαηάιιειεο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο γηα λα εμαθξηβψζεη ηελ πηζηφηεηα ησλ δνρείσλ 

πξνο ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ ηα αθνξνχλ. 

4.̂ Δθφζνλ ην κνληέιν αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ην αθνξνχλ, ν νξγαληζκφο εθδίδεη κία 
βεβαίσζε ηχπνπ «ΔΚ» ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηνχληα. ηε βεβαίσζε απηή αλαθέξνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εμέηαζεο, νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο ηζρχεη θαη πεξηιακβάλνληαη νη 
αλαγθαίεο πεξηγξαθέο θαη ζρέδηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην εγθεθξηκέλν κνληέιν. 

Η Δπηηξνπή, νη άιινη αλαγλσξηζκέλνη νξγαληζκνί θαη ηα άιια θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν 

ηεο βεβαίσζεο θαη, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αηηήζεσο, αληίγξαθν ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ θαηαζθεπήο θαη 
ησλ πξαθηηθψλ ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 



5.̂ Ο νξγαληζκφο πνπ αξλείηαη λα εθδψζεη βεβαίσζε ηχπνπ «ΔΚ» πιεξνθνξεί ζρεηηθά ηνπο άιινπο 

αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο. Ο νξγαληζκφο πνπ απνζχξεη βεβαίσζε ηχπνπ «ΔΚ» πιεξνθνξεί ζρεηηθά 
ην θξάηνο κέινο πνπ ηνλ έρεη αλαγλσξίζεη. Σν ηειεπηαίν πιεξνθνξεί ζρεηηθά ηα άιια θξάηε κέιε θαη ηελ 

Δπηηξνπή εθζέηνληαο ηνπο ιφγνπο απηήο ηεο απφθαζεο. 

Δμαθξηβψζε «ΔΚ» 

Αξζξν 11  

1.̂ Η εμαθξίβσζε «ΔΚ» έρεη σο αληηθείκελν ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ δνρείσλ 

πνπ παξάγνληαη ελ ζεηξά πξνο ηα πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 ή πξνο ην 

εγθεθξηκέλν κνληέιν, πξαγκαηνπνηείηαη δε απφ έλαλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Ο νξγαληζκφο απηφο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ εμαθξίβσζεο «ΔΚ» θαη 

επηζέηεη ην ζήκα πηζηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν̂16. 

2.̂ Η εμαξθίβσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο παξηίδεο δνρείσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή 
απφ ηνλ πιεξεμνχζηφ ηνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλφηεηα. Οη παξηίδεο απηέο ζπλνδεχνληαη απφ 

ηε βεβαίσζε ηχπνπ «ΔΚ» πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 ή, φηαλ ηα δνρεία δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 
ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλν κνληέιν, απφ ηνλ ηερληθφ θάθειν θαηαζθεπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3 ηνπ 

παξαξηήκαηνο̂ΙΙ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ην θάθειν, 
πξηλ απφ ηελ εμαθξίβσζε «ΔΚ», πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψζεη ηελ επάξθεηά ηνπ. 

3.̂ Καηά ηελ εμέηαζε κηαο παξηίδαο, ν νξγαληζκφο εμαθξηβψλεη ην γεγνλφο φηη ηα δνρεία 

θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ειεχγρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ θάθειν θαηαζθεπήο θαη πξαγκαηνπνηεί ζε 
θάζε δνρείν ηεο παξηίδαο πδξαπιηθή δνθηκή ή ηζνδχλακε δνθηκή πεπηεζκέλνπ αέξα, ζε πίεζε Ph ίζε κε 

1,5 θνξά ηελ πίεζε ππνινγηζκνχ γηα λα ειέγμεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ S. Η δνθηκή πεπηεζκέλνπ αέξα 

πξνυπνζέηεη ηελ έγθξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο απφ ην θξάηνο κέινο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 
δνθηκή. Δπηπιένλ, ν νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί δνθηκέο ζε δνθίκηα πνπ ιακβάλνληαη, θαη'̂εθινγή ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, απφ αληηπξνζσπεπηηθφ απφθνκκα ηεο παξαγσγήο ή απφ έλα δνρείν πξνθεηκέλνπ λα 
ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Οη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο δηακήθεηο ζπγθνιιήζεηο. 

Ωζηφζν, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθή κέζνδνο ζπγθφιιεζεο γηα ηηο δηακήθεηο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο 

ζπγθνιιήζεηο, νη δνθηκέο απηέο επαλαιακβάλνληαη θαη γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπγθνιιήζεηο. 

Γηα ηα δνρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2.1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι, νη ελ ιφγσ δνθηκέο ζε δνθίκηα 

αληηθαζίζηαληαη απφ πδξαπιηθή δνθηκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη επί πέληε δνρείσλ, ηπραία επηιεγκέλσλ απφ 

θάζε παξηίδα, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε πηζηφηεηά ηνπο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζεκείνπ 2.1.2 
ηνπ παξαξηήκαηνο̂Ι. 

Γεισζή πηζηνηήηαο «ΔΚ» 

Αξζξν 12  

1.̂ Ο θαηαζθεπαζηήο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 13 επηζέηεη ην ζήκα 
«ΔΚ», πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16, ζηα δνρεία γηα ηα νπνία δειψλεη φηη είλαη ζχκθσλα πξνο ηα 

πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 ή πξνο έλα εγθεθξηκέλν κνληέιν. Με ηε 
δηαδηθαζία απηή δήισζεο πηζηφηεηαο «ΔΚ», ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε «ΔΚ», 

φηαλ ην γηλφκελν PS.V είλαη κεγαιχηεξν απφ 200̂bar L. 

2.̂ Η παξαθνινχζεζε «ΔΚ» απνζθνπεί ζηε κέξηκλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 2, γηα ηε 
ζσζηή εθαξκνγή, εθ κέξνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 13 

παξάγξαθνο 2. Η παξαθνινχζεζε «ΔΚ» εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πνπ έρεη 

εθδψζεη ηε βεβαίσζε ηχπνπ «ΔΚ», πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δνρεία έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν κνληέιν ή, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, απφ εθείλνλ ζηνλ νπνίν 

έρεη θαηαηεζεί ν ηερληθφο θάθεινο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) πξψηε 
πεξίπησζε. 

Αξζξν 13  

1.̂ ίΟηαλ ν θαηαζθεπαζηήο ρξεζηκνπνηεί ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 νθείιεη, πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο, λα θαηαζέηεη ζηνλ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ πνπ έρεη εθδφζεη ηε βεβαίσζε 
ηχπνπ «ΔΚ» ή ηε βεβαίσζε επάξθεηαο, έγγξαθν ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ηερληθέο κέζνδνη θαηαζθεπήο 

θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, νχησο 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πηζηφηεηα ησλ δνρείσλ πξνο ηα πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξ- 

ζξν 5 παξάγξαθνο 1 ή πξνο ην εγθεθξηκέλν κνληέιν. 

Σν έγγξαθν απηφ πεξηιακβάλεη ηδίσο: 

α)πεξηγξαθή ησλ κέζσλ θαηαζθεπήο θαη εμαθξίβσζεο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
δνρείσλ; 

β)θάθειν ειέγρνπ φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ελδεδεηγκέλεο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη νη ηξφπνη θαη ε ζπρλφηεηα δηεμαγσγήο ηνπο; 



γ)δέζκεπζε φηη ζα νινθιεξσζνχλ νη εμεηάζεηο θαη νη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηνλ θάθειν ειέγρνπ πνπ 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί πδξαπιηθή δνθηκή ή, κεηά απφ ζπκθσλία ηνπ θξάηνπο 
κέινπο, δνθηκή πεπηεζκέλνπ αέξα ζε πίεζε ειέγρνπ ίζε κε 1,5̂θνξέο ηελ πίεζε ππνινγηζκνχ, ζε θάζε 

παξαγφκελν δνρείν. 

Οη εμεηάζεηο θαη δνθηκέο απηέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ επζχλε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 
αξθεηά αλεμάξηεηνπ απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ παξαγσγή, πξέπεη δε λα 

ζπληάζζεηαη θαη ζρεηηθή έθζεζε; 

δ)ηε δηεχζπλζε ησλ ρψξσλ θαηαζθεπήο θαη απνζήθεπζεο θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
θαηαζθεπήο. 

2.̂ Δπηπιένλ, φηαλ ην γηλφκελν PS 7V είλαη κεγαιχηεξν απφ 200̂bar L., ν θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα 

επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο θαηαζθεπήο θαη απνζήθεπζεο ζηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη 
επηθνξηηζκέλνο κε ηελ παξαθνινχζεζε «ΔΚ», κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ, λα ηνπ επηηξέπεη λα 

παίξλεη δείγκαηα δνρείσλ θαη λα ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαη ηδηαίηεξα: 

-ηνλ ηερληθφ θάθειν θαηαζθεπήο, 

-ηνλ θάθειν ειέγρνπ, 

-ηε βεβαίσζε ηχπνπ «ΔΚ» ή ηε βεβαίσζε επάξθεηαο, θαηά πεξίπησζε, 

-έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Αξζξν 14  

1.̂ Ο αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο πνπ εμέδσζε ηε βεβαίσζε ηχπνπ «ΔΚ» ή ηε βεβαίσζε επάξθεηαο 
νθείιεη, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο νηαζδήπνηε θαηαζθεπήο, λα εμεηάδεη ην έγγξαθν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 παξάγξα- 

θνο 1, θαζψο θαη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαηαζθεπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ, 
πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεη ηελ επάξθεηά ηνπο, εθφζνλ ηα δνρεία δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε 

εγθεθξηκέλν κνληέιν. 

2.̂ Δπηπιένλ, φηαλ ην γηλφκελν PS 7V είλαη κεγαιχηεξν απφ 200̂bar L., ν νξγαληζκφο νθείιεη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο: 

-λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο ειέγρεη πξαγκαηηθά ηα δνρεία πνπ παξάγνληαη ελ ζεηξά, ζχκθσλα κε 

ην ζηνηρείν γ) ηεο παξαγξάθνπ̂1 ηνπ άξζξνπ̂13, 

-λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο ή απνζήθεπζεο κε ζθνπφ ηνλ 

έιεγρν. 

Ο νξγαληζκφο παξέρεη ζην θξάηνο κέινο πνπ ηνλ αλαγλψξηζε θαη, θαηφπηλ αηηήζεσο, ζηνπο άιινπο 

αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο, ζηα άιια θξάηε κέιε θαη ζηελ Δπηηξνπή αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

ειέγρσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ήκα «ΔΚ» 

Αξζξν 15  

Όηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη εθνδηαζκέλα κε ην ζήκα «ΔΚ» δνρεία πνπ δελ πξέπεη λα θέξνπλ ην ζήκα 

απηφ επεηδή: 

-δελ είλαη ζχκθσλα πξνο ην εγθεθξηκέλν κνληέιν, 

-είλαη ζχκθσλα πξνο έλα εγθεθξηκέλν κνληέιν πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν̂3, 

-δελ είλαη ζχκθσλα, φζνλ αθνξά ηα δνρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), 
πξνο ηα πξφηππα πνπ ηα αθνξνχλ θαη ηνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο̂1, 

-ν θαηαζθεπαζηήο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ̂13, 

ν νξγαληζκφο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ παξαθνινχζεζε «ΔΚ» πξέπεη λα ην αλαθέξεη ζην αξκφδην 
θξάηνο κέινο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα απνζχξεη ηε βεβαίσζε ηχπνπ «ΔΚ». 

Αξζξν 16  

1.̂ Σν ζήκα «ΔΚ», θαζψο θαη νη ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ πξέπεη λα 

εθηίζεληαη θαηά εκθαλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ηξφπν επί ηνπ δνρείνπ ή ζε αλαγλσξηζηηθή πηλαθίδα 
ζηεξεσκέλε ζηαζεξά επί ηνπ δνρείνπ. 

Σν ζήκα «ΔΚ» απνηειείηαη απφ ην αθξψλπκν «ΔΚ», ηα δχν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηήζεθε ην ζήκα θαη ηνλ δηαθξηηηθφ αξηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9 
παξάγξαθνο̂1 ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εμαθξίβσζε 

«ΔΚ» ή ηελ παξαθνινχζεζε «ΔΚ». 



2.̂ Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε επί ησλ δνρείσλ ζεκάησλ ή ελδείμεσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ 

ζχγρπζε κε ην ζήκα «ΔΚ». 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

Σειηθέο δηαηάμεηο 

Αξζξν 17  

Κάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαη'̂εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά ή/θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ελφο δνρείνπ, πξέπεη λα αηηηνινγείηαη κε αθξίβεηα. Η 
απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, κε αλαθνξά ησλ δηαδηθαζηψλ 

έλζηαζεο πνπ επηηξέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε απηφ ην θξάηνο κέινο θαη ησλ πξνζεζκηψλ κέζα ζηηο 
νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ νη ελζηάζεηο απηέο. 

Αξζξν 18  

1.̂ Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ θαη δεκνζηεχνπλ, πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1990, ηηο αλαγθαίεο 

λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα 
νδεγία. Πιεξνθνξνχλ ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά. 

Δθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 1990. 

2.̂ Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ δηαηάμεσλ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πνπ 
ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 

Αξζξν 19  

Η παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

Λνπμεκβνχξγν, 25 Ινπλίνπ 1987. 

Γηα ην πκβνχιηνΟ ΠξφεδξνοH. DE CROO 

(1)ΔΔ αξηζ. C 89 ηεο 15.̂4.̂1986, ζ. 2. 

(2)Γλψκε πνπ δηαηππψζεθε ζηηο 19 Ινπλίνπ 1987 (δελ έρεη αθφκε δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα). 

(3)ΔΔ αξηζ. C 328 ηεο 22.̂12.̂1986, ζ. 20. 

(4)ΔΔ αξηζ. L 109 ηεο 26.̂4.̂1983, ζ. 8. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

Οη νπζηψδεηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ δνρείσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

1.ΤΛΙΚΑ 

Σα πιηθά πξέπεη λα επηιέγνληαη αλάινγα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ησλ δνρείσλ θαη ηα ζεκεία 1.1 έσο 

1.4. 

1.1.Σκήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε πίεζε 

Σα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ ησλ 
δνρείσλ πνπ ππφθεηληαη ζε πίεζε ζα πξέπεη: 

-λα είλαη ζπγθνιιήζηκα, 

-λα είλαη φιθηκα θαη ζπλεθηηθά έηζη ψζηε, ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ζηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεο, λα 

κελ επέξρεηαη ζξπκκαηηζκφο νχηε ςαζπξή ζξαχζε, 

-λα κελ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηε γήξαλζε. 

Γηα ηα δνρεία απφ ράιπβα, ηα πιηθά πξέπεη επίζεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία 1.1.1 θαη γηα ηα δνρεία απφ αινπκίλην ή θξάκα αινπκηλίνπ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 1.1.2. 

Σα πιηθά απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έθζεζε ειέγρνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα ΙΙ, ηελ 
νπνία ζπληάζζεη ν παξαγσγφο ηνπ πιηθνχ. 

1.1.1.Υαιχβδηλα δνρεία 

Οη κε θεθξακέλνη ράιπβεο πνηφηεηαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

α)λα είλαη θαζεζπραζκέλνη θαη λα παξαδίδνληαη χζηεξα απφ θαηεξγαζία επαλαθνξάο, ή ζε ηζνδχλακε 
θαηάζηαζε; 

β)λα έρνπλ πεξηεθηηθφηεηα επί ηνπ πξντφληνο ζε άλζξαθα θαηψηεξε ηνπ 0,25̂%, ζε ζείν θαη θψζθσξν 

θαηψηεξε απφ 0,05 % γηα θαζεκία απφ ηηο νπζίεο απηέο; 

γ)λα έρνπλ ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηθά επί ηνπ πξντφληνο ηα νπνία απαξηζκνχληαη παξαθάησ: 

-ε κέγηζηε ηηκή ηηο αληνρήο ζε εθειθπζκφ Rm, max πξέπεη λα είλαη θαηψηεξε απφ 580 N/mm 2 

-ε επηκήθπλζε κεηά ηε ζξαχζε πξέπεη λα είλαη: 

-εάλ ην δνθίκην έρεη ιεθζεί παξάιιεια πξνο ηελ θαηεχζπλζε ειάζεσο 

γηα πάρνο 73 mm: A80 mm 722 % 



γηα πάρνο  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  

1.ΗΜΑ « ΔΚ» ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΞΔΙ 

Σν δνρείν ή ε αλαγλσξηζηηθή πηλαθίδα πξέπεη λα θέξεη ην ζήκα «ΔΚ» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 θαη 
ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο: 

-ηε κέγηζηε πίεζε ρξήζεοPSζε bar 

-ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεοTmaxζε °C 

-ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεο Tminζε °C 

-ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δνρείνπVζε L 

-ην φλνκα ή ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

-ηνλ ηχπν θαη ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζεηξάο ή παξηίδαο ηνπ δνρείνπ. 

ίΟηαλ ππάξρεη αλαγλσξηζηηθή πηλαθίδα, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 

κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη λα θέξεη θελφ ρψξν φπνπ ζα είλαη δπλαηφ λα αλαγξαθνχλ άιια 
ζηνηρεία. 

2.ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΓΗΓΙΩΝ 

Σν ζεκείσκα νδεγηψλ πξέπεη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο: 

-ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπεη ε αλαγλσξηζηηθή πηλαθίδα, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο ζεηξάο ηνπ δνρείνπ, 

-ηνλ πξνβιεπφκελν ηνκέα ρξεζηκνπνίεζεο, 

ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ δνρείσλ. 

πληάζζνληαη ζηελ ή ζηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. 

3.ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Ο ηερληθφο θάθεινο θαηαζθεπήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνχλ νη νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ή ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1, θαη ηδίσο: 

α)ιεπηνκεξέο θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην ηνπ δνρείνπ; 

β)ην ζεκείσκα νδεγηψλ; 

γ)πεξηγξαθή φπνπ δηεπθξηλίδνληαη: 

-ηα επηιερζέληα πιηθά, 

-νη επηιερζείζεο κέζνδνη ζπγθφιιεζεο, 

-νη επηιερζέληεο έιεγρνη, 

-θάζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ην ζρεδηαζκφ ησλ δνρείσλ. 

Καη'̂εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ άξζξσλ 11 έσο 14, ν θάθεινο απηφο πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη: 

iii)ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζσζηή εθηίκεζε ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο γηα ηε ζπγθφιιεζε θαη 
ησλ επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ ησλ ζπγθνιιεηψλ ή ρεηξηζηψλ; 

iii)ηελ έθζεζε ειέγρνπ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ θαη 

ζπλαξκνινγήζσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληνρή ηνπ δνρείνπ πίεζεο; 

iii)έθζεζε γηα ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή πεξηγξαθή ησλ ειέγρσλ πνπ ζα 

γίλνπλ. 

4.ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΜΒΟΛΑ 

4.1.Οξηζκνί 

α)Η πίεζε ππνινγηζκνχ «Ρ» είλαη ε ζρεηηθή πίεζε πνπ έρεη επηιέμεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη πνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πάρνπο ησλ ππφ πίεζε ηκεκάησλ. 

β)Η κέγηζηε πίεζε ρξήζεο «PS» είλαη ε κέγηζηε ζρεηηθή πίεζε πνπ κπνξεί λα αζθεζεί ζε θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ρξήζεο. 

γ)Η ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεο «T min» είλαη ε ρακειφηεξε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηνπ ηνηρψκαηνο 

ηνπ δνρείνπ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 

δ)Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεο «T max» είλαη ε πςειφηεξε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ 
δνρείνπ ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 

ε)Σν φξην ειαζηηθφηεηαο «RET» είλαη γηα ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ρξήζεο Tmax: 

-είηε ε ηηκή ηνπ αλψηεξνπ νξίνπ εθξνήο ReH γηα πιηθφ πνπ παξνπζηάδεη αλψηεξν θαη θαηψηεξν φξην 

εθξνήο, 

-είηε ε ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ νξίνπ ειαζηηθφηεηαο Rp0,2, 



-είηε ε ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ νξίνπ ειαζηηθφηεηαο Rp1,0 γηα ην κε θεθξακέλν αινπκίλην. 

ζη)Οηθνγέλεηα δνρείσλ: 

ηελ ίδηα νηθνγέλεηα αλήθνπλ ηα δνρεία πνπ δελ δηαθέξνπλ απφ ην πξσηφηππν παξά κφλν θαηά ηε 
δηάκεηξν, ζην βαζκφ πνπ δελ ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζεκείσλ 2.1.1 ή 2.1.2 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Ι ή/θαη θαηά ην κήθνο ηνπ θπιηλδξηθνχ ηνπο κέξνπο κέζα ζηα αθφινπζα φξηα: 

-φηαλ ην κνληέιν απνηειείηαη, εθηφο απφ ηνπο ππζκέλεο, απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θπιηλδξηθά ηκήκαηα, νη 
παξαιιαγέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ θπιηλδξηθφ ηκήκα, 

-φηαλ ην κνληέιν απνηειείηαη κφλν απφ δχν θπξηνχο ππζκέλεο, νη παξαιιαγέο δελ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ θπιηλδξηθά ηκήκαηα. 

Οη δηαθπκάλζεηο ηνπ κήθνπο πνπ ζπλεπάγνληαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ αλνηγκάησλ ή/θαη ησλ εηζεξρνκέλσλ 
ζηνηρείσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην θάζε παξαιιαγήο. 

δ)Μηα παξηίδα δνρείσλ απνηειείηαη ην πνιχ απφ 3̂000 δνρεία ηνπ ίδηνπ κνληέινπ. 

ε)Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο νδεγίαο, πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή ελ ζεηξά αλ θαηαζθεπάδνληαη κε 
ζπλερή κέζνδν παξαγσγήο πνιιά δνρεία ην ίδηνπ ηχπνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, 

βάζεη θνηλνχ ζρεδίνπ θαη κε ηηο ίδηεο κεζφδνπο θαηαζθεπήο. 

ζ)ίΔθζεζε ειέγρνπ: έγγξαθν κε ην νπνίν ν θαηαζθεπαζηήο πηζηνπνηεί φηη ηα παξαδηδφκελα πξντφληα 
ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγγειίαο θαη παξέρεη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ηνπ 

ηξέρνληνο ειέγρνπ ζην εξγνζηάζην, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ρεκηθή ζχλζεζε θαη ηα κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζε πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο ηα παξαδηδφκελα, 
ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ ζηα παξαδηδφκελα πξντφληα. 

4.2.χκβνια 

>ΘΔΗ ΠΗΝΑΚΑ> 

PARARTHMA III ELAXISTA KRITHRIA POZ PREPEI NA LAMBANONTAI ZPOCH APO TA KRATH MELH KATA 
TON KAUORISMO TVN ORGANISMVN ELEGXOZ  

1.O organismζw elηgxoz, o diezuznt́hw toz kai to prosvpikζ poz eλnai epifortismηno me thn ektηlesh tvn 

ergasívn ejakrλbvshw den mporózn na taztλyontai me ton sxediast́h, ton kataskezast́h, ton 
promhuezt́h, ózte ton egkatastαth tvn boxeλvn poz elηgxozn, ózte me ton plhrejózsio enζw apζ tozw 

parapαnv. Den mporózn na szmmetηxozn ózte αmesa ózte vw plhrejózsioi sto sxediasmζ, thn 
kataskeźh, thn emporλa ́h th sznt́hrhsh azt́vn tvn doxeλvn. Aztζ den apokleλei th dznatζthta 

antallaǵhw texniḱvn plhroforívn metaj́z toz kataskezast́h kai toz organismóz elηgxoz. 

2.O organismζw elηgxoz kai to prosvpikζ poz eλnai epifortismηno me ton ηlegxo ofeλlozn na 
pragmatopoiózn tiw ergasλew ejakrλbvshw me th megaĺzterh epaggelmatiḱh akeraiζthta kai th 

megaĺzterh texniḱh epαrkeia kai ofeλlozn na mhn zpζkeintai se kamλa pλesh ́h protroṕh, kzrλvw 

oikonomiḱhw f́zshw, poz ua mporózse na ephreαsei thn krλsh tozw ́h ta apotelηsmata toz elηgxoz 
tozw, idiaλtera ekeλnew poz proηrxontai apζ αtoma ́h omαdew atζmvn poz endiafηrontai gia ta 

apotelηsmata tvn ejakrib́vsevn. 

3.O organismζw elηgxoz prηpei na diauηtei prosvpikζ kai ta anagkaλa mηsa gia thn ektηlesh katα eparḱh 
trζpo tvn texniḱvn kai dioikhtiḱvn ergasívn poz szndηontai me thn pragmatopoλhsh tvn ejakrib́vsevn; 

prηpei epλshw na ηxei prζsbash sto anagkaλo zlikζ gia tiw ejairetikηw ejakrib́vseiw. 

4.To prosvpikζ poz eλnai epifortismηno me tozw elηgxozw prηpei na diauηtei: 

-kaĺh texniḱh kai epaggelmatiḱh katαrtish, 

-ikanopoihtiḱh gńvsh tvn diatαjevn poz sxetλyontai me tozw elηgxozw poz pragmatopoieλ ka eparḱh 

praktiḱh gńvsh azt́vn tvn elηgxvn, 

-thn apaitózmenh ikanζthta gia śzntajh bebaívsevn, praktiḱvn kai ekuηsevn poz ua apotelózn thn 
zlopoλhsh tvn pragmatopoiózmenvn elηgxvn. 

5.Prηpei na ejasfalλyetai h anejarthsλa toz prosvpikóz poz eλnai epifortismηno me ton ηlegxo. H amoib́h 

kαue zpalĺhloz den prηpei na eλnai sznαrthsh ózte toz ariumóz tvn elηgxvn poz pragmatopoieλ, ózte 
toz apotelηsmatow tvn elηgxvn azt́vn. 

6.O organismζw elηgxoz prηpei na sznαcei asfαleia astiḱhw ezd́znhw efζson h ezúznh azt́h den 

kaĺzptetai apζ to krαtow me bαsh to eunikζ dλkaio ́h efζson oi ηlegxoi den pragmatopoiózntai αmesa 
apζ to krαtow mηlow. 

7.To prosvpikζ toz organismóz elηgxoz kaĺzptetai apζ to epaggelmatikζ apζrrhto gia kαue ti poz 

zpopλptei sthn antλlhćh toz katα th diαrkeia αskhshw tvn kauhkζntvn toz (ektζw se sxηsh me tiw 
armζdiew dioikhtikηw zphresλew toz krαtozw ζpoz ejaskeλ tiw drasthriζthtηw toz) sta plaλsia thw 

parózsaw odhgλaw ́h kαue diαtajhw toz esvterikóz dikaλoz poz th uηtei se isx́z. 

 


