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ΝΓΖΓΗΑ 97/23/ΔΝΘ ΡΝ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηεο 29εο Καΐνπ 

1997 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε  

ΡΝ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΩΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΩΛ, 

Έρνληαο ππφςε: 

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

ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο (1), 

ηε γλψκε ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Θνηλσληθήο Δπηηξνπήο (2), 

Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 189 Β ηεο ζπλζήθεο (3), αθνχ έιαβαλ 

ππφςε ην θνηλφ ζρέδην πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ επηηξνπή ζπλδηαιιαγήο ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 1997, 

Δθηηκψληαο: 

(1) φηη ε εζσηεξηθή αγνξά ζπληζηά έλα ρψξν απαιιαγκέλν απφ εζσηεξηθά ζχλνξα, ζηνλ νπνίν είλαη 

εγγπεκέλε ε ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ, πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ 7 

(2) φηη ζηα θξάηε κέιε ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 
λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο ηνπ θνηλνχ θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ φζνλ αθνξά 

ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία 7 φηη νη 
δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη επηζεψξεζεο ησλ εμνπιηζκψλ απηψλ δηαθέξνπλ απφ ην έλα θξάηνο 

κέινο ζην άιιν 7 φηη ηέηνηεο δηαθνξέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εκπφδηα γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 7 

(3) φηη ε ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ απνηειεί ην κφλν ηξφπν άξζεο απηψλ ησλ εκπνδίσλ 

ζηηο ειεχζεξεο ζπλαιιαγέο 7 φηη ν ζηφρνο απηφο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθά απφ 
ηα επί κέξνπο θξάηε κέιε 7 φηη ε παξνχζα νδεγία θαζηεξψλεη απιψο ηηο απαηηήζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εμνπιηζκψλ επί ησλ νπνίσλ ηζρχεη 7 

(4) φηη νη εμνπιηζκνί πνπ ππνβάιινληαη ζε πίεζε ην πνιχ 0,5 bar δελ παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθνχο 
θηλδχλνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πίεζε 7 φηη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεηαη ε 

ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπο ζηελ Θνηλφηεηα 7 φηη ζπλεπψο ε παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη ζηνπο 

εμνπιηζκνχο ππφ κεγίζηε επηηξεπνκέλε πίεζε PS άλσ ησλ 0,5 bar 7 

(5) φηη ε παξνχζα νδεγία αθνξά επίζεο ηα ζπγθξνηήκαηα πιεηφλσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε πνπ 

ζπλαξκνινγνχληαη ζε εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν 7 φηη ηα ελ ιφγσ ζπγθξνηήκαηα κπνξνχλ λα 

εθηείλνληαη απφ ηα απιά, φπσο κηα ρχηξα ηαρχηεηαο, κέρξη ηα πεξίπινθα, φπσο έλαο πδξαπισηφο 
ιέβεηαο 7 φηη φηαλ ν θαηαζθεπαζηήο ελφο ζπγθξνηήκαηνο ην πξννξίδεη λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαη 

λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία σο ζχλνιν - θαη φρη ππφ κνξθήλ κε ζπλαξκνινγεκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 
ζηνηρείσλ - ην ζπγθξφηεκα απηφ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

7 φηη αληίζεηα ε νδεγία δελ θαιχπηεη ηελ ζπλαξκνιφγεζε εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ ρξήζηε θαη ππ' επζχλε ηνπ, φπσο νη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 7 

(6) φηη ε παξνχζα νδεγία ελαξκνλίδεη ηηο εζληθέο δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

νθείινληαη ζηελ πίεζε 7 φηη ζπλεπψο, νη άιινη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ νη ελ ιφγσ 

εμνπιηζκνί ππάγνληαη ελδερνκέλσο ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο 7 φηη, σζηφζν, είλαη δπλαηφ εμνπιηζκνί 
ππφ πίεζε λα πεξηιεθζνχλ ζηα πξντφληα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν άιισλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 100 Α ηεο ζπλζήθεο 7 φηη νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ νξηζκέλεο απφ 
ηηο νδεγίεο απηέο αθνξνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ πίεζε 7 φηη νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο 

ζεσξνχληαη επαξθείο γηα λα πξνιεθζνχλ θαηά ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν νη νθεηιφκελνη ζηελ πίεζε 
θίλδπλνη πνπ παξνπζηάδνπλ νη εμνπιηζκνί απηνί φηαλ ε επηθηλδπλφηεο ηνπο παξακέλεη ρακειή 7 φηη 

ζπλεπψο νη εμνπιηζκνί απηνί ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο 7 

(7) φηη γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε πνπ θαιχπηνληαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, νη θίλδπλνη πνπ 
ζπλδένληαη κε ηε κεηαθνξά θαη ηελ πίεζε ζα αληηκεησπηζζνχλ ην ηαρχηεξν ή κε λέεο θνηλνηηθέο 

νδεγίεο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηηο σο άλσ ζπκβάζεηο ή κε ζπκπιεξψζεηο ησλ πθηζηακέλσλ νδεγηψλ 7 

φηη θαηά ζπλέπεηα νη εμνπιηζκνί απηνί εμαηξνχληαη ηεο παξνχζαο νδεγίαο 7 

(8) φηη νξηζκέλνη εμνπιηζκνί ππφ πίεζε, αλ θαη ππνβάιινληαη ζε κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε PS 

αλψηεξε ησλ 0,5 bar, δελ παξνπζηάδνπλ άμηνπο ιφγνπ θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ πίεζε 7 φηη, 



θαηά ζπλέπεηα, ε ειεχζεξε ελδνθνηλνηηθή θπθινθνξία ησλ εμνπιηζκψλ απηψλ δελ ζα πξέπεη λα 

εκπνδίδεηαη εθφζνλ λνκίκσο θαηαζθεπάδνληαη ή δηαηίζεληαη ζην εκπφξην ζε έλα θξάηνο κέινο 7 φηη 

δελ ρξεηάδεηαη λα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα νδεγία γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπο 
7 φηη ζπλεπψο εμαηξνχληαη ξεηά απφ απηήλ 7 

(9) φηη άιινη εμνπιηζκνί ππφ πίεζε νη νπνίνη εθηίζεληαη ζε κέγηζηε επηηξεπηή πίεζε άλσ ησλ 0,5 bar 

θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν πηέζεσο, γηα ηνπο νπνίνπο φκσο εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε 
ειεχζεξε θπθινθνξία φζν θαη έλα θαηάιιειν επίπεδν αζθαιείαο, απνθιείνληαη απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 7 φηη ν απνθιεηζκφο απηφο αλαζεσξείηαη σζηφζν ηαθηηθά γηα λα 
εμαθξηβσζεί εάλ απαηηείηαη λα ιεθζεί δξάζε ζε επίπεδν Έλσζεο 7 

(10) φηη νη θαλνληζκνί γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ηερληθψλ εκπνδίσλ ζηηο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ηε λέα πξνζέγγηζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ςήθηζκα ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 7εο Καΐνπ 
1985 γηα λέα πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο ηερληθήο ελαξκφληζεο θαη ηππνπνίεζεο (4), ζχκθσλα κε ην 

νπνίν απαηηείηαη λα θαζνξηζζνχλ νη βαζηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη άιιεο 

θνηλσληθέο δηαζθαιίζεηο, ρσξίο φκσο λα πξνθχπηεη παξάιιειε κείσζε ηνπ ππάξρνληνο, 
δηθαηνινγεκέλνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο 7 φηη ην ςήθηζκα απηφ 

πξνβιέπεη θάιπςε κεγάινπ αξηζκνχ πξντφλησλ απφ κία θαη κφλε νδεγία, ψζηε λα απνθεχγνληαη 
ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο θαη πιεζψξα νδεγηψλ 7 

(11) φηη νη ππάξρνπζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε έρνπλ θάλεη ζεηηθά βήκαηα πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο εμάιεηςεο ησλ εκπνδίσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ ηνκέα 7 φηη ν ελ ιφγσ 

ηνκέαο θαιχπηεηαη ζε κηθξφ κφλν κέξνο απφ ηηο νδεγίεο απηέο 7 φηη ε νδεγία 87/404/ΔΝΘ ηνπ 
Ππκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ηνπλίνπ 1987, ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ φζνλ αθνξά ηα απιά δνρεία πίεζεο (5) απνηειεί ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο λέαο πξνζέγγηζεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε 7 φηη ε παξνχζα νδεγία δελ ζα έρεη εθαξκνγή ζην ρψξν πνπ 
θαιχπηεηαη ήδε απφ ηελ νδεγία 87/404/ΔΝΘ 7 φηη ην αξγφηεξν 3 έηε κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

πξνθείκελεο ζπκθσλίαο επαλεμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 87/404/ΔΝΘ σο πξνο ηελ αλάγθε 
ελζσκάησζήο ηεο ζηελ πξνθείκελε νδεγία 7 

(12) φηη ε νδεγία-πιαίζην 76/767/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ηνπιίνπ 1976, πεξί πξνζεγγίζεσο 

ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο θνηλέο δηαηάμεηο πεξί ησλ ζπζθεπψλ 
πηέζεσο θαη ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ απηψλ ησλ ζπζθεπψλ (6) έρεη πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα 7 φηη 

πξνβιέπεη δηαδηθαζία δηκεξνχο αλαγλψξηζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ εμνπιηζκψλ ππφ 

πίεζε, ε νπνία δελ ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά θαη, θαηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ 
απνηειεζκαηηθά θνηλνηηθά κέηξα 7 

(13) φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θάπνην γεληθφ νξηζκφ 

ηνπ φξνπ «εμνπιηζκνί ππφ πίεζε», ψζηε λα ιακβάλεηαη ππ' φςε ε ηερληθή εμέιημε ησλ πξντφλησλ 7 

(14) φηη, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία ε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πξνο ηηο άιιεο βαζηθέο απαηηήζεηο 7 φηη νη απαηηήζεηο 

απηέο δηαθξίλνληαη ζε γεληθέο θαη εηδηθέο θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε 7 
φηη, ηδηαίηεξα, νη εηδηθέο απαηηήζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ εμνπιηζκνχ ππφ 

πίεζε 7 φηη νξηζκέλνη ηχπνη εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, ησλ θαηεγνξηψλ III θαη V πξέπεη λα ππνζηνχλ 
ηειηθή αμηνιφγεζε πεξηιακβάλνπζα ηειηθή επηζεψξεζε θαη δνθηκέο 7 

(15) φηη ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα είλαη ζε ζέζε λα επηηξέπνπλ ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο ηελ 

παξνπζίαζε εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 7 φηη 
θαηά ηηο επηδείμεηο, ζα ιακβάλνληαη ηα πξνζήθνληα κέηξα αζθαιείαο, θαη' εθαξκνγή ησλ γεληθψλ 

θαλφλσλ αζθαιείαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο κέινπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ 

πξνζψπσλ 7 

(16) φηη γηα λα δηεπθνιπλζεί ε απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο, ρξεηάδνληαη 

δηεπξσπατθψο ελαξκνληζκέλα πξφηππα, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εμνπιηζκψλ ππφ 

πίεζε, ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δνθηκψλ, θαη φηη ε ζπκκφξθσζε 
πξνο ηα πξφηππα απηά είλαη ηεθκήξην φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο βαζηθέο απαηηήζεηο 7 φηη ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα θαηαξηίδνληαη απφ ηδησηηθνχο 
νξγαληζκνχο θαη νθείινπλ λα παξακέλνπλ κε ππνρξεσηηθά 7 φηη, γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή Ρππνπνίεζεο (CEN) θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Ρππνπνίεζεο (Cenelec) 
αλαγλσξίδνληαη σο νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ κε ηα νπνία 

ηεξνχληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ δχν απηψλ θνξέσλ, 

φπσο ππεγξάθεζαλ ζηηο 13 Λνεκβξίνπ 1984 7 

(17) φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, λνείηαη σο ελαξκνληζκέλν πξφηππν θάζε ηερληθή 

πξνδηαγξαθή (επξσπατθφ πξφηππν ή θείκελν ελαξκφληζεο) πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 



ή θαη απφ ηνπο δχν παξαπάλσ θνξείο κεηά απφ αίηεζε ηεο Δπηηξνπήο, ζε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 

83/189/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 28εο Καξηίνπ 1983, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο 

πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ (7), θαη ζε εθαξκνγή ησλ 
αλσηέξσ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ 7 φηη ζε ζρέζε κε ζέκαηα ηππνπνίεζεο είλαη ζθφπηκν λα 

επηθνπξείηαη ε Δπηηξνπή απφ ηε ζπζηαζείζα κε ηελ νδεγία 83/189/ΔΝΘ επηηξνπή 7 φηη ε επηηξνπή 
ζπκβνπιεχεηαη, εάλ ρξεηαζηεί, ηερληθνχο εκπεηξνγλψκνλεο 7 

(18) φηη ε θαηαζθεπή ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ αζθαιψλ θαηά 

ηε ρξήζε 7 φηη, ελ απνπζία ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, είλαη ρξήζηκνο ν θαζνξηζκφο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλαιακβαλφκελε ρξήζε 7 φηη ν ελ ιφγσ 

θαζνξηζκφο γίλεηαη κέζσ επξσπατθψλ εγθξίζεσλ ησλ πιηθψλ, νη νπνίεο ρνξεγνχληαη απφ εηδηθψο 

νξηδνκέλνπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο 7 φηη ηα πιηθά πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ έγθξηζεο πξέπεη λα ηεθκαίξνληαη φηη είλαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο 7 

(19) φηη κε δεδνκέλν ηνλ θίλδπλν απφ ηε ρξήζε εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, είλαη απαξαίηεην λα 
ζεζπηζζνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ 

νδεγηψλ 7 φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη κε γλψκνλα ην επίπεδν ηνπ εγγελνχο 
θηλδχλνπ ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε 7 φηη, θαηά ζπλέπεηα, ζε θάζε θαηεγνξία εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε 

πξέπεη λα αληηζηνηρεί ε ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία ή κία επηινγή δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ίζεο 
απζηεξφηεηαο 7 φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ πηνζεηνχληαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο απφθαζεο 

93/465/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 1993, γηα ηηο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο 

θάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο πηζηφηεηαο, νη νπνίεο δηαδηθαζίεο πξννξίδνληαη γηα 
εθαξκνγή ζηηο νδεγίεο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ ηερληθή ελαξκφληζε θαη ηνπο θαλφλεο επίζεζεο θαη 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζήκαλζεο πηζηφηεηαο «CE» (8) 7 φηη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 
απηέο ηηο δηαδηθαζίεο δηθαηνινγνχληαη απφ ην είδνο ηεο εμαθξίβσζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο 

εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε 7 

(20) φηη πξέπεη λα επηηξαπεί ζηα θξάηε κέιε λα εμνπζηνδνηνχλ ειεγθηηθνχο θνξείο ησλ ρξεζηψλ γηα 
ηε δηεμαγσγή νξηζκέλσλ εξγαζηψλ εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 7 φηη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε 

παξνχζα νδεγία ζεζπίδεη θξηηήξηα γηα ηελ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο απφ ηα θξάηε κέιε πξνο ηνπο 

θνξείο απηνχο 7 

(21) φηη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 

ελδέρεηαη λα επηβάιινπλ ηελ επηζεψξεζε θαη δνθηκή θάζε επί κέξνπο ζηνηρείνπ απφ θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ ή νξγάλσζε θαηαλαισηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ 
πίεζε 7 φηη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ηειηθήο 

αμηνιφγεζεο εθ κέξνπο ελφο θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, κε αηθληδηαζηηθή επίζθεςε 7 

(22) φηη, θαηά γεληθφ θαλφλα, νη εμνπιηζκνί ππφ πίεζε θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE» πνπ ηίζεηαη είηε 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή είηε απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ 7 φηη ε 

ζήκαλζε «CE» ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο θαη άιισλ εθαξκνζηέσλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ θαη πξνβιέπνπλ ηε ζήκαλζε «CE» 7 φηη ε 

ζήκαλζε «CE» δελ ηίζεηαη ζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε πνπ παξνπζηάδεη ακειεηέν θίλδπλν, σο νξίδεηαη 

ζηελ παξνχζα νδεγία, θαη γηα ηνλ νπνίν δελ δηθαηνινγείηαη θακία δηαδηθαζία έγθξηζεο 7 

(23) φηη, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 100 Α ηεο ζπλζήθεο, ηα θξάηε κέιε δχλαληαη λα ιακβάλνπλ 

πξνζσξηλά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ηεο ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία θαη ηεο ρξήζεο εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε πνπ ζέηνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν ηελ 
αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη, θαηά πεξίπησζε, θαηνηθηδίσλ δψσλ ή αγαζψλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα παξαπάλσ κέηξα ππφθεηληαη ζε θάπνηα θνηλνηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ 7 

(24) φηη νη απνδέθηεο θάζε απφθαζεο πνπ ιακβάλεηαη κε βάζε ηελ παξνχζα νδεγία πξέπεη λα 
γλσξίδνπλ ην ζθεπηηθφ ηεο θαη ηα πθηζηάκελα κέζα πξνζθπγήο 7 

(25) φηη είλαη απαξαίηεηε ε πξφβιεςε κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ε 

εκπνξία θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ηνπο 
εζληθνχο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

7 

(26) φηη νη απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα παξαξηήκαηα πξέπεη λα δηαηππσζνχλ κε ηε κέγηζηε 
δπλαηή ζαθήλεηα, νχησο ψζηε ε ζπκκφξθσζε κε απηέο λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξε 

γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΚΚΔ) 7 

(27) φηη, ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 1994, ζπλήθζε modus vivendi ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, ηνπ 
Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηα εθηειεζηηθά κέηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα φζεο πξάμεηο 

εθδίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 189 Β ηεο ζπλζήθεο (9), 

ΔΜΔΓΩΠΑΛ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΝΓΖΓΗΑ: 



Άξζξν 1 Ξεδίν εθαξκνγήο θαη νξηζκνί 

1. Ζ παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη ζπγθξνηεκάησλ κε κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε PS άλσ 
ησλ 0,5 bar. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο λννχληαη σο: 

2.1. «εμνπιηζκφο ππφ πίεζε», ηα δνρεία, νη ζσιελψζεηο, ηα εμαξηήκαηα αζθαιείαο θαη ηα 

εμαξηήκαηα ππφ πίεζε. 

Θαηά πεξίπησζε, ζηνλ «εμνπιηζκφ ππφ πίεζε» πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηα πξνζαξηεκέλα ζε 
κέξε ππφ πίεζε, φπσο θιάληδεο, αθξνθχζηα, δεχμεηο, ζηεξίγκαηα, θξίθνη αλαξηήζεσο θ.ιπ. 7 

2.1.1. «δνρείν», θάζε πεξίβιεκα ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν γηα λα πεξηέρεη ξεπζηά, αθφκε 

θαη αλ ηα ελ ιφγσ ξεπζηά αιιάδνπλ θπζηθή θαηάζηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άκεζα 
πξνζδεδεκέλσλ ζ' απηφ ζηνηρείσλ, κέρξη ην ζεκείν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζχλδεζε άιινπ 

εμνπιηζκνχ. Έλα δνρείν κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα ε πεξηζζφηεξα δηακεξίζκαηα 7 

2.1.2. «ζσιελψζεηο», ηα ζηνηρεία αγσγψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ξεπζηψλ, φηαλ 
ζπλδένληαη πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα ζχζηεκα ππφ πίεζε. Νη ζσιελψζεηο 

πεξηιακβάλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ζσιήλεο ή ζχζηεκα ζσιήλσλ, απινχο, εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ, 
αξκνχο δηαζηνιήο, εχθακπηνπο ζσιήλεο ή, θαηά πεξίπησζε, άιια θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

αλζεθηηθά ζηελ πίεζε. Νη ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο απνηεινχκελνη απφ ζσιήλεο θαη πξννξηδφκελνη γηα 
ηελ ςχρξαλζε ή ηελ ζέξκαλζε ηνπ αέξα εμνκνηψλνληαη κε ζσιελψζεηο 7 

2.1.3. «εμαξηήκαηα αζθαιείαο», νη δηαηάμεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ 

ππφ πίεζε θαηά ηεο ππέξβαζεο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ ή γηα λα εηδνπνηνχλ γηα ηπρφλ ππέξβαζή 
ηνπο. Νη δηαηάμεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

- ζπζηήκαηα γηα ηνλ άκεζν πεξηνξηζκφ ηεο πίεζεο, φπσο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο, αζθαιηζηηθνί 

δηαξξεγλπφκελνη δίζθνη, ξάβδνη ιπγηζκνχ, νδεγνχκελα ζπζηήκαηα αζθαιείαο (CSPRS) θαη 

- ζπζηήκαηα πεξηνξηζκνχ πνπ ελεξγνπνηνχλ κέζα επέκβαζεο ή ζπλεπάγνληαη δηαθνπή ή δηαθνπή θαη 
καλδάισζε, φπσο κεηαγσγείο νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ πίεζε, ηε ζεξκνθξαζία ή ηε 

ζηάζκε ηνπ ξεπζηνχ θαη ζπζηήκαηα «κέηξεζεο, ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ 
ξφιν αζθαιείαο (SRMCR)» 7 

2.1.4. «εμαξηήκαηα ππφ πίεζε», ηα εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν, ησλ νπνίσλ ην 

πεξίβιεκα ππφθεηηαη ζε πίεζε 7 

2.1.5. «ζπγθξνηήκαηα», ηα ζχλνια εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε πνπ ζπλαξκνινγνχληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ ζπγθξφηεκα 7 

2.2. «πίεζε», ε πίεζε ζε ζρέζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε, δειαδή ε πίεζε ζην καλφκεηξν. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ην θελφ έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν 7 

2.3. «κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε PS», ε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζζεί ν 
εμνπιηζκφο, νξηδφκελε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Νξίδεηαη ζε κηα ζέζε πνπ επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο. Ξξφθεηηαη γηα ην ζεκείν φπνπ ζπλδένληαη ηα 

φξγαλα πξνζηαζίαο ή αζθαιείαο ή γηα ην άλσ κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ή, αλ ηα ζεκεία απηά δελ 
πξνζθέξνληαη, νπνηνδήπνηε άιιν θαζνξηζκέλν ζεκείν 7 

2.4. «κεγίζηε/ειαρίζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία TS», ε κεγίζηε/ειαρίζηε ζεξκνθξαζία γηα ηελ 

νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ν εμνπιηζκφο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 7 

2.5. «φγθνο V», ν εζσηεξηθφο φγθνο θάζε δηακεξίζκαηνο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ 

ζηνκίσλ έσο ηελ πξψηε ζχλδεζε, αθαηξνπκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ κφληκσλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ 7 

2.6. «νλνκαζηηθφ κέγεζνο DN», ν αξηζκεηηθφο πξνζδηνξηζκφο κεγέζνπο, θνηλφο ζε φια ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ, πιελ ησλ πξνζδηνξηδνκέλσλ απφ ηηο 

εμσηεξηθέο δηακέηξνπο ή ηα κεγέζε ζπεηξσκάησλ. Ρν νλνκαζηηθφ κέγεζνο είλαη έλαο ζηξνγγπιφο 

αξηζκφο γηα επθνιία αλαθνξάο θαη ζπλδέεηαη κφλνλ θαηά πξνζέγγηζε κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 
δηαζηάζεηο. Ππκβνιίδεηαη κε ηα γξάκκαηα DN αθνινπζνχκελα απφ έλαλ αξηζκφ 7 

2.7. «ξεπζηά», ηα αέξηα, ηα πγξά θαη νη αηκνί ζε θαζαξή αέξηα θάζε θαζψο θαη ηα κίγκαηά ηνπο. 

Έλα ξεπζηφ κπνξεί λα πεξηέρεη αηψξεκα ζηεξεψλ 7 

2.8. «κφληκνη ζχλδεζκνη», ζχλδεζκνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαζπαζζνχλ κφλν κε θαηαζηξνθηθέο 

κεζφδνπο 7 

2.9. «επξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ», ηερληθφ έγγξαθν πνπ θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ ηα 
νπνία πξννξίδνληαη γηα επαλεηιεκκέλε ρξήζε γηα ηελ θαηαζθεπή εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε θαη δελ 

ππάγνληαη ζε ελαξκνληζκέλν πξφηππν. 



3. Δμαηξνχληαη ηεο νδεγίαο: 

3.1. νη αγσγνί πνπ πεξηιακβάλνπλ ζσιελψζεηο ή ζχλνια ζσιελψζεσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε 

κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε ξεπζηνχ ή άιινπ πιηθνχ πξνο ή απφ (ρεξζαία ή ζαιάζζηα) εγθαηάζηαζε, 
αξρίδνληαο απφ ην ηειεπηαίν κνλσηηθφ φξγαλν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαο, θαζψο θαη ηνλ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθά γηα ηηο 

ζσιελψζεηο. Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εμαίξεζε ν ππφ θαλνληθή πίεζε εμνπιηζκφο πνπ βξίζθεηαη 
ελδερνκέλσο ζηηο ζέζεηο εθηφλσζεο ή ελεξγνπνίεζεο ή ζηνπο ζηαζκνχο ζπκπίεζεο 7 

3.2. ηα δίθηπα γηα ηελ παξνρή, δηαλνκή θαη εθξνή χδαηνο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο θαζψο θαη νδνί 

θηλεηήξηνπ χδαηνο φπσο π.ρ. αγσγνί βεβηαζκέλεο ξνήο, ζήξαγγεο ππφ πίεζε, θξέαηα 
εμηζνξξφπεζεο ηεο πίεζεο ζε πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα εηδηθφηεξα εμαξηήκαηά ηνπο 7 

3.3. ν εμνπιηζκφο πνπ δηέπεηαη απφ ηελ νδεγία 87/404/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 25 Ηνπλίνπ 1987, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηα απιά δνρεία πίεζεο 
7 

3.4. ν εμνπιηζκφο πνπ δηέπεηαη απφ ηελ νδεγία 75/324/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Καΐνπ 1975, 

πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο ζπζθεπέο 
αεξνιπκάησλ (αεξνδφι) (10) 7 

3.5. ν εμνπιηζκφο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο 

αθφινπζεο νδεγίεο θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπο: 

- 70/156/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 6εο Φεβξνπαξίνπ 1970, πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ 

ξπκνπιθνπκέλσλ ηνπο (11), 

- 74/150/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 4εο Καξηίνπ 1974, πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ έγθξηζε ησλ ειθπζηήξσλ θαη ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ ηνπο 

(12). 

- 92/61/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Ηνπλίνπ 1992, πεξί εγθξίζεσο ηχπνπ ησλ δηθχθισλ θαη 

ηξηθχθισλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα (13) 7 

3.6. ν εμνπιηζκφο πνπ εκπίπηεη θαη ζηελ θαηεγνξία I θαη' εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο 
νδεγίαο, θαη ν νπνίνο εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: 

- νδεγία 89/392/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 14εο Ηνπλίνπ 1989, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο λνκνζεζίαο 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο (14), 

- νδεγία 95/16/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ηνπλίνπ 1995, γηα 
ηελ πξνζέγγηζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηνπο αλειθπζηήξεο (15), 

- νδεγία 73/23/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 1973, πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ 

λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ ηάζεσο (16), 

- νδεγία 93/42/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 14εο Ηνπλίνπ 1993, πεξί ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ (17), 

- νδεγία 90/396/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ηνπλίνπ 1990, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπζθεπέο αεξίνπ (18), 

- νδεγία 94/9/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 23εο Καξηίνπ 1994, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηηο ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα 
πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε εθξήμηκεο αηκφζθαηξεο (19) 7 

3.7. ν εμνπιηζκφο πνπ δηέπεηαη απφ ην άξζξν 223 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) ηεο ζπλζήθεο 7 

3.8. νη εμνπιηζκνί πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνη γηα ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο, ησλ νπνίσλ ε βιάβε 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη εθπνκπή ξαδηελέξγεηαο 7 

3.9. ν εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο θξεάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία αλαδήηεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηελ ππφγεηα 
απνζήθεπζε, θαη πνπ απνζθνπεί ζηε ζπγθξάηεζε ή/θαη δηαηήξεζε ηεο πίεζεο ηνπ θξέαηνο. Π' 

απηφλ πεξηιακβάλεηαη ε θεθαιή ηνπ θξέαηνο (ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν) θαη νη απνθξαθηήξεο 

αζθαιείαο (blow-out preventers - BOP), νη ζσιελψζεηο θαη ζπιιεθηήξεο ηνπο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ 
βξίζθεηαη ζηα αλάληε 7 

3.10. ν εμνπιηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη πεξηβιήκαηα (θάξηεξ) ή κεραληζκνχο φπνπ ε 

δηαζηαζηνιφγεζε, ε εθινγή πιηθνχ θαη νη θαηαζθεπαζηηθνί θαλφλεο βαζίδνληαη θπξίσο ζε απαηηήζεηο 
αληνρήο, αθακςίαο θαη επζηάζεηαο έλαληη ησλ ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ ιεηηνπξγηθψλ θαηαπνλήζεσλ 



ή έλαληη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη γηα ηνλ νπνίνλ ε πίεζε δελ απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζρεδηαζκνχ. Πηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ: 

- νη θηλεηήξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξνβηινθηλεηήξσλ θαη ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο 
θαχζεο, 

- νη αηκνκεραλέο, νη αεξηνζηξφβηινη/αηκνζηξφβηινη, νη ζηξνβηινγελλήηξηεο, νη ζπκπηεζηέο, νη αληιίεο 

θαη νη ζεξβνκεραληζκνί 7 

3.11. νη πςηθάκηλνη, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ηεο εζηίαο, ησλ αλαθηεηψλ 
ζεξκφηεηαο ηεο πςηθακίλνπ, ησλ θνληνζπιιεθηψλ θαη ησλ πδξναπηνθαζαξηζηψλ απαεξίσλ ηεο 

πςηθακίλνπ, θαζψο θαη θάκηλνη ακέζνπ αλαγσγήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ηεο 
εζηίαο, ησλ κεηαιιαθηψλ θαη ησλ δνρείσλ ηήμεο, αλάηεμεο, εμαεξίσζεο θαη απφρπζεο ράιπβα θαη 

κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 7 

3.12. ηα πεξηβιήκαηα ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ πςειήο ηάζεο, φπσο δηαθνπηψλ, νξγάλσλ ειέγρνπ, 
κεηαζρεκαηηζηψλ θαη πεξηζηξεθνκέλσλ κεραλψλ 7 

3.13. ηα πεξηβιήκαηα ππφ πίεζε πνπ θαιχπηνπλ ζηνηρεία δηθηχσλ κεηάδνζεο, φπσο π.ρ. ειεθηξηθψλ 

θαη ηειεθσληθψλ θαισδίσλ 7 

3.14. ηα πινία, νη πχξαπινη, ηα αεξνζθάθε θαη νη θηλεηέο κνλάδεο αλνηρηήο ζάιαζζαο, θαζψο θαη ν 
εμνπιηζκφο ν ξεηψο πξννξηδφκελνο λα εγθαηαζηαζεί ζ' απηά ή λα ηα πξνσζεί 7 

3.15. ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ απνηειείηαη απφ εχθακπην πεξίβιεκα, φπσο π.ρ. ηα ειαζηηθά πνπ 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηε ζηήξημε ή ηελ πξνψζεζε, ηα θνπζθσηά καμηιαξάθηα, ηα ηφπηα θαη νη κπάιεο θαη 
ηα θνπζθσηά πισηά κέζα, θαη παξεκθεξήο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε 7 

3.16. νη ζηγαζηήξεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 7 

3.17. νη θηάιεο ή ηα κεηαιιηθά θνπηηά γηα αεξηνχρα, πνηά, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή 7 

3.18. ηα δνρεία ηα ζρεδηαζκέλα γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή αεξηνχρσλ πνηψλ κε PS 7V πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 500 bar 7L θαη κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε κε ππεξβαίλνπζα ηα 7 bar 7 

3.19. ν εμνπιηζκφο πνπ εκπίπηεη ζηηο ζπκβάζεηο ADR (20), ΟΗΓ (21), ΗΚΓΓ (22) θαη ICAO (23) 7 

3.20. ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη νη ζσιήλεο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο δηά ζεξκνχ χδαηνο 7 

3.21. ηα δνρεία πνπ πεξηέρνπλ πγξά κε πίεζε ηνπ αεξίνπ επάλσ απφ ην πγξφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 

0,5 bar. 

Άξζξν 2 Δπηηήξεζε ηεο αγνξάο 

1. Ρα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη ν εμνπιηζκφο ππφ 
πίεζε θαη ηα ζπγθξνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη ηίζεληαη ζε 

ιεηηνπξγία κφλνλ φηαλ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ ή ησλ αγαζψλ εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξννξηζκφλ, είλαη 
ζσζηά ηνπνζεηεκέλνη θαη ζπληεξεκέλνη. 

2. Νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο δελ εκπνδίδνπλ ηα θξάηε κέιε λα θαζνξίδνπλ, ηεξνπκέλεο ηεο 

ζπλζήθεο, ηηο απαηηήζεηο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ θαη, 
ηδηαηηέξσο, ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ρεηξίδνληαη ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε ή ηα ζπγθξνηήκαηα, 

εθφζνλ ηνχην δελ ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ ζπγθξνηεκάησλ, ζε 
ζρέζε κε ηελ παξνχζα νδεγία. 

3. Ρα θξάηε κέιε δελ παξεκπνδίδνπλ, θαηά ηηο εθζέζεηο, ηηο επηδείμεηο θ.ιπ. ηελ παξνπζίαζε 

εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε ή ζπγθξνηεκάησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 1 πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, εθφζνλ αλαθέξεηαη ζαθψο ζε νξαηή πηλαθίδα ηφζν ην γεγνλφο 

απηφ, φζν θαη ην φηη νη ελ ιφγσ εμνπιηζκνί δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ πξηλ ν θαηαζθεπαζηήο 
ηνπο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπο ηνπο πξνζαξκφζεη ζηηο ελ ιφγσ 

απαηηήζεηο. Θαηά ηηο επηδείμεηο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα πξνζήθνληα κέηξα αζθάιεηαο ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη νξίζεη ε αξκφδηα αξρή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θξάηνπο κέινπο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ. 

Άξζξν 3 Ρερληθέο απαηηήζεηο 

1. Ν πξνβιεπφκελνο ζηα ζεκεία 1.1-1.4 εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα πιεξνί ηηο βαζηθέο 
απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I: 

1.1. δνρεία, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1.2, γηα: 

α) αέξηα, πγξνπνηεκέλα αέξηα, αέξηα δηαιειπκέλα ππφ πίεζε, αηκνχο θαζψο θαη πγξά ησλ νπνίσλ ε 

πίεζε αηκψλ ζηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο είλαη θαηά 0,5 bar κεγαιχηεξε ηεο 
θαλνληθήο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο (1 013 mbar), εληφο ησλ θαησηέξσ νξίσλ: 



- γηα ξεπζηά ηεο νκάδαο 1, κε φγθν κεγαιχηεξν ηνπ 1 ιίηξνπ θαη γηλφκελν PS 7V κεγαιχηεξν ησλ 

25 bar 7l, θαζψο θαη φηαλ ε πίεζε PS είλαη κεγαιχηεξε ησλ 200 bar (παξάξηεκα II πίλαθαο 1). 

- γηα ξεπζηά ηεο νκάδαο 2, κε φγθν κεγαιχηεξν ηνπ 1 ιίηξνπ θαη γηλφκελν PS 7V κεγαιχηεξν ησλ 
50 bar 7l, θαζψο θαη πίεζε κεγαιχηεξε ησλ 1 000 bar, θαζψο θαη γηα φινπο ηνπο θνξεηνχο 

ππξνζβεζηήξεο θαη ηηο θηάιεο γηα αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο (παξάξηεκα II πίλαθαο 2) 7 

β) πγξά κε πίεζε αηκψλ ζηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαηψηεξν ή ίζν ησλ 
0,5 bar άλσ ηεο θαλνληθήο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο (1 013 mbar), εληφο ησλ θαησηέξσ νξίσλ: 

- γηα ξεπζηά ηεο νκάδαο 1, κε φγθν κεγαιχηεξν ηνπ 1 ιίηξνπ θαη γηλφκελν PS 7V κεγαιχηεξν ησλ 

200 bar 7l, θαζψο θαη φηαλ ή πίεζε PS είλαη κεγαιχηεξε ησλ 500 bar (παξάξηεκα II πίλαθαο 3), 

- γηα ξεπζηά ηεο νκάδαο 2, κε πίεζε PS κεγαιχηεξε ησλ 10 bar, γηλφκελν PS 7V κεγαιχηεξν ησλ 10 
000 bar 7l, θαζψο θαη πίεζε κεγαιχηεξε ησλ 1 000 bar (παξάξηεκα II πίλαθαο 4) 7 

1.2. εμνπιηζκφο ππφ πίεζε εθηεζεηκέλνο ζε θιφγα ή ζε άιιε ζεξκηδηθή εηζξνή δεκηνπξγνχζα 

θίλδπλν ππεξζέξκαλζεο, πξννξηδφκελνο γηα παξαγσγή αηκνχ ή ππέξζεξκνπ λεξνχ ζε ζεξκνθξαζία 
κεγαιχηεξε ησλ 110 °C, κε φγθν κεγαιχηεξν ησλ 2 ιίηξσλ, θαζψο θαη φιεο νη ρχηξεο ηαρχηεηαο 

(παξάξηεκα II πίλαθαο 5) 7 

1.3. ζσιελψζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα: 

α) αέξηα, πγξνπνηεκέλα αέξηα, αέξηα δηαιειπκέλα ππφ πίεζε, αηκνχο θαη γηα πγξά ησλ νπνίσλ ε 
πίεζε αηκψλ ζηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε θαηά 0,5 bar ηεο θαλνληθήο 

αηκνζθαηξηθήο πίεζεο (1 013 mbar), εληφο ησλ θαησηέξσ νξίσλ: 

- γηα ξεπζηά ηεο νκάδαο 1 κε DN κεγαιχηεξν ηνπ 25 (παξάξηεκα II πηλαθαο 6), 

- γηα ξεπζηά ηεο νκάδαο 2 κε DN κεγαιχηεξν ηνπ 32 θαη γηλφκελν PS 7DN κεγαιχηεξν ησλ 1 000 

bar (παξάξηεκα II πίλαθαο 7) 7 

β) πγξά ησλ νπνίσλ ε πίεζε αηκψλ ζηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία είλαη θαηψηεξε θαηά 0,5 
bar ηεο θαλνληθήο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο (1 013 mbar), εληφο ησλ θαησηέξσ νξίσλ: 

- γηα ξεπζηά ηεο νκάδαο 1 κε DN κεγαιχηεξν ηνπ 25 θαη γηλφκελν PS 7DN κεγαιχηεξν ησλ 2 000 

bar (παξάξηεκα II πίλαθαο 8), 

- γηα ξεπζηά ηεο νκάδαο 2 κε PS κεγαιχηεξε ησλ 10 bar θαη DN κεγαιχηεξν ηνπ 100 θαη γηλφκελν 
PS 7DN κεγαιχηεξν ησλ 5 000 bar (παξάξηεκα II πίλαθαο 9) 7 

1.4. εμαξηήκαηα αζθαιείαο θαη εμαξηήκαηα ππφ πίεζε πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηα ζεκεία 1.1, 1.2 θαη 1.3 θαζψο επίζεο θαη φηαλ εμνπιηζκνί ηνπ είδνπο απηνχ είλαη 
ελζσκαησκέλνη ζε ζπγθξφηεκα. 

2. Ρα ζπγθξνηήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ζεκείν 2.1.5 θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 

έλαλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε πνπ ππάγεηαη ζην ζεκείν 1 θαη απαξηζκνχληαη παξαθάησ ζηα ζεκεία 2.1, 
2.2 θαη 2.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο 

I. 

2.1. ηα ζπγθξνηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ θαη ππεξζέξκνπ χδαηνο 
ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 110 °C, θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εμνπιηζκφ ππφ πίεζε 

πνπ ππφθεηηαη ζε δξάζε θιφγαο ή ζε ζεξκαληηθή ελέξγεηα κε θίλδπλν ππεξζέξκαλζεο 7 

2.2. ηα ζπγθξνηήκαηα, πιελ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2.1, φηαλ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο 
ηα δηαζέηεη ζηελ αγνξά σο ζχλνια θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ εληαία 7 

2.3. θαηά παξέθθιηζε εθ ηεο εηζαγσγηθήο θξάζεο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο 

ζεξκνχ χδαηνο ζεξκνθξαζίαο ίζεο ή θαηψηεξεο ησλ 110 °C πνπ ηξνθνδνηνχληαη δηά ρεηξφο κε 
ζηεξεφ θαχζηκν θαη έρνπλ PS 7V άλσ ησλ 50 bar 7l, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο 2.10, 

2.11, 3.4, 5α) θαη 5δ) ηνπ παξαξηήκαηνο I. 

3. Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε θαη/ή ηα ζπγθξνηήκαηα ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη θαηψηεξα ή 
ίζα πξνο ηα φξηα ησλ ζεκείσλ 1.1 έσο 1.3 θαη ηνπ ζεκείνπ 2, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νξζέο ηερληθέο πξαθηηθέο αζθαιείαο θξάηνπο κέινπο, νχησο ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε αζθάιεηα ρξήζεο. Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ή/θαη ηα ζπγθξνηήκαηα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επαξθείο νδεγίεο ρξήζεο θαη λα θέξνπλ θαηάιιεια ζήκαηα ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο ή ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλφηεηα 
εληνινδφρνπ. Ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο ή ζπγθξφηεκα δελ πξέπεη λα θέξεη ηελ θαη' άξζξν 15 ζήκαλζε 

«CE». 

Άξζξν 4 Διεχζεξε θπθινθνξία 

1.1. Ρα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα απαγνξεχζνπλ, λα πεξηνξίζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ, ιφγσ 

θηλδχλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πίεζε, ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ππφ ηηο 



πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ή ζπγθξνηήκαηνο 

αλαθεξνκέλνπ ζην άξζξν 1, ν νπνίνο ηθαλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη θέξεη ηε 

ζήκαλζε «CE» πνπ ππνδειψλεη φηη έρεη ππνβιεζεί ζε εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 10. 

1.2. Ρα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα απαγνξεχζνπλ, λα πεξηνξίζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ, ιφγσ 

θηλδχλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πίεζε, ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, εμνπιηζκνχ ππφ 
πίεζε ή ζπγθξνηεκάησλ ζπκθψλσλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 3. 

2. Ρα θξάηε κέιε κπνξνχλ, αλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

ππφ πίεζε θαη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, λα απαηηνχλ λα δίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ παξαξηήκαηνο I 
ζεκεία 3.3 θαη 3.4 ζηελ(-ηο) επίζεκε(-εο) γιψζζα(-εο) ηεο Θνηλφηεηαο, πξνζδηνξηδφκελεο ζχκθσλα 

κε ηε ζπλζήθε, απφ ην θξάηνο κέινο φπνπ ν εμνπιηζκφο απηφο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ 
ρξήζηε. 

Άξζξν 5 Ρεθκήξην ζπκκφξθσζεο 

1. Ρα θξάηε κέιε ζεσξνχλ φηη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε θαη ηα ζπγθξνηήκαηα πνπ θέξνπλ ηε 

ζήκαλζε «CE» πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 θαη ζπλδεχνληαη απφ ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο 
«CE» πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα VII ηεξνχλ φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10. 

2. Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη ησλ ζπγθξνηεκάησλ πξνο ηα εζληθά πξφηππα πνπ 
ελζσκαηψλνπλ ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ απνηειεί ηεθκήξην ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηηο 
βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3. Ρα θξάηε κέιε δεκνζηεχνπλ ηα ζηνηρεία ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ εζληθψλ πξνηχπσλ. 

3. Ρα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφ ζηνπο θνηλσληθνχο 
εηαίξνπο λα παξεκβαίλνπλ ζε εζληθφ επίπεδν θαηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ. 

Άξζξν 6 Δπηηξνπή ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

Όηαλ έλα θξάηνο κέινο ή ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 
παξάγξαθνο 2 δελ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3, ην ελδηαθεξφκελν 

θξάηνο κέινο ή ε Δπηηξνπή παξαπέκπεη ην ζέκα ζηελ επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ νδεγία 
83/189/ΔΝΘ (άξζξν 5), εθζέηνληαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο. Ζ επηηξνπή δηαηππψλεη γλψκε 

θαηεπεηγφλησο. 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ε Δπηηξνπή γλσζηνπνηεί ζηα θξάηε κέιε αλ πξέπεη ή 
φρη λα απνζπξζνχλ ηα πξφηππα απηά απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 2. 

Άξζξν 7 Δπηηξνπή «εμνπιηζκφο ππφ πίεζε» 

1. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα ιακβάλεη θάζε θαηάιιειν κέηξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ 
δηαηάμεσλ. 

Όηαλ έλα θξάηνο κέινο εθηηκά φηη γηα πνιχ ζνβαξνχο ιφγνπο αζθάιεηαο: 

- εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ή νηθνγέλεηα εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 

3 πξέπεη λα ππαρζεί ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ή 

- έλα ζπγθξφηεκα ή κία νηθνγέλεηα ζπγθξνηεκάησλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 

πξέπεη λα ππαρζεί ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ή 

- εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ή νηθνγέλεηα εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε πξέπεη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ παξαξηήκαηνο II λα ηαμηλνκεζεί ζε άιιε θαηεγνξία, 

ππνβάιιεη δεφλησο αηηηνινγεκέλε αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή θαιψληαο ηελ λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα 

κέηξα. Ρα κέηξα απηά ζεζπίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

2. Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ κηα κφληκε επηηξνπή, ζην εμήο θαινπκέλε «επηηξνπή» ηελ νπνία 
απνηεινχλ αληηπξφζσπνη πνπ ππνδεηθλχνπλ ηα θξάηε κέιε θαη ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν 

αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο. 

Ζ κφληκε επηηξνπή ζεζπίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ. 

3. Ν αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή ζρέδην ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ επηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο γηα ην ζρέδην 

απηφ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν πξφεδξνο αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα 
ηνπ ζέκαηνο θαη, αλ ρξεηαζζεί, πξνβαίλεη ζε ςεθνθνξία. 



Ζ γλψκε θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Δπηπιένλ θάζε θξάηνο κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα 

θαηαρσξεζεί ε ζέζε ηνπ ζηα πξαθηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο θαη ηελ ελεκεξψλεη γηα ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν έιαβε ππφςε ηε γλψκε απηή. 

4. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί επίζεο λα εμεηάζεη νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα εγείξεηαη απφ ηελ πινπνίεζε θαη 

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο, είηε θαηφπηλ 
πξσηνβνπιίαο ηνπ είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο θξάηνπο κέινπο. 

Άξζξν 8 Οήηξα δηαζθάιηζεο 

1. Όηαλ θξάηνο κέινο δηαπηζηψζεη φηη εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ή ζπγθξνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 1, θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE» θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξννξηζκφ, ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε 
θίλδπλν ηελ αζθάιεηα πξνζψπσλ θαη, ελδερνκέλσο θαηνηθίδησλ δψσλ ή αγαζψλ, ιακβάλεη θάζε 

πξφζθνξν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα απνζχξεη ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ απφ ηελ αγνξά, λα απαγνξεχζεη 
ή πεξηνξίζεη ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά ή ηε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία, ή λα πεξηνξίζεη ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ηνπ. 

Ρν θξάηνο κέινο πιεξνθνξεί ακέζσο ηελ Δπηηξνπή γηα ην κέηξν απηφ θαη εθζέηεη ηνπο ιφγνπο ηεο 
απφθαζήο ηνπ, ηδίσο δε αλ ε κε ζπκκφξθσζε νθείιεηαη: 

α) ζηε κε εθπιήξσζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 7 

β) ζηελ θαθή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 7 

γ) ζε ειιείςεηο ησλ ηδίσλ ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 7 

δ) ζε ειιείςεηο επξσπατθήο έγθξηζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 11, ησλ πιηθψλ γηα εμνπιηζκφ 
ππφ πίεζε. 

2. Ζ Δπηηξνπή αξρίδεη δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Αλ ε Δπηηξνπή 

δηαπηζηψζεη φηη ην κέηξν είλαη δηθαηνινγεκέλν, πιεξνθνξεί ακέζσο ην θξάηνο κέινο πνπ έιαβε ηελ 
πξσηνβνπιία θαζψο θαη ηα άιια θξάηε κέιε. 

Αλ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη, κεηά ηηο δηαβνπιεχζεηο απηέο, φηη ην κέηξν δελ είλαη δηθαηνινγεκέλν, 

ελεκεξψλεη ακέζσο ην θξάηνο κέινο πνπ πήξε ηε ζρεηηθή πξσηνβνπιία, θαζψο θαη ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ. Όηαλ ε απφθαζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 δηθαηνινγείηαη ιφγσ θελψλ ησλ πξνηχπσλ ή ησλ επξσπατθψλ 

εγθξίζεσλ ησλ πιηθψλ, ε Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπή εάλ ην θξάηνο κέινο πνπ πήξε ηελ 
απφθαζε εκκέλεη ζε απηήλ θαη θηλεί ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 πξψην εδάθην. 

3. Πηελ πεξίπησζε πνπ εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ή ζπγθξφηεκα δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ζπκκφξσζεο 

θαη θέξεη ηε ζήκαλζε «CE», ην αξκφδην θξάηνο κέινο ιακβάλεη ηα δένληα κέηξα θαηά ηνπ 
ππεπζχλνπ γηα ηελ επίζεζε ηνπ ζήκαηνο θαη πιεξνθνξεί ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε 

κέιε. 

4. Ζ Δπηηξνπή κεξηκλά ψζηε ηα θξάηε κέιε λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εμέιημε θαη θαηάιεμε ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

Άξζξν 9 Ραμηλφκεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 

1. Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηαμηλνκείηαη ζε θαηεγνξίεο 
αχμνληνο θηλδχλνπ βάζεη ηνπ παξαξηήκαηνο II. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο σο άλσ ηαμηλφκεζεο, ηα ξεπζηά θαηαλέκνληαη ζε δχν νκάδεο ζχκθσλα κε ηα 

ζεκεία 2.1 θαη 2.2 θαησηέξσ. 

2.1. Ζ νκάδα 1 πεξηιακβάλεη επηθίλδπλα ξεπζηά. Δπηθίλδπλν ξεπζηφ είλαη νπζία ή παξαζθεχαζκα 
ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 67/548/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1967, πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ επηθηλδχλσλ νπζηψλ 

(24). 

Ζ νκάδα 1 πεξηιακβάλεη ηα επηθίλδπλα ξεπζηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο: 

- εθξεθηηθά, 

- εμαηξεηηθά εχθιεθηα, 

- αξθεηά εχθιεθηα, 

- εχθιεθηα (φηαλ ε αλψηαηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία είλαη αλψηεξε απφ ην ζεκείν αλάθιεμεο), 

- πνιχ ηνμηθά, 

- ηνμηθά, 



- νμεηδσηηθνί παξάγνληεο. 

2.2. Ζ νκάδα 2 πεξηιακβάλεη φια ηα άιια ξεπζηά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 2.1. 

3. Όηαλ έλα δνρείν απνηειείηαη απφ πνιινχο ζαιάκνπο, θαηαηάζζεηαη ζηελ πςειφηεξε θαηεγνξία 

θαζελφο απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο ζαιάκνπο. Όηαλ έλα δνρείν πεξηέρεη πεξηζζφηεξα ξεπζηά, 
ηαμηλνκείηαη ζπλαξηήζεη ηνπ ξεπζηνχ πνπ απαηηεί ηελ πςειφηεξε θαηεγνξία θηλδχλνπ. 

Άξζξν 10 Δθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

1.1. Ν θαηαζθεπαζηήο εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξέπεη λα ππνβάιεη θάζε εμνπιηζκφ, πξηλ απφ ηε 

δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά ζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο εθ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζην 
παξάξηεκα III, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

1.2. Νη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίζεζε ηεο ζήκαλζεο 

«CE» επί ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε εμαξηψληαη απφ ηελ νξηδφκελε ζην άξζξν 9 θαηεγνξία ζηελ 
νπνία θαηαηάζζεηαη ν εμνπιηζκφο. 

1.3. Ν δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο αλά θαηεγνξία είλαη νη αθφινπζεο: 

- θαηεγνξία I 

ελφηεηα Α 

- θαηεγνξία II 

ελφηεηα Α1 

ελφηεηα Γ1 

ελφηεηα Δ1 

- θαηεγνξία III 

ελφηεηα Β1 + Γ 

ελφηεηα Β1 + ΠΡ 

ελφηεηα Β + Δ 

ελφηεηα Β + Γ1 

ελφηεηα Ζ 

- θαηεγνξία IV 

ελφηεηα Β + Γ 

ελφηεηα Β + ΠΡ 

ελφηεηα Ε 

ελφηεηα Ζ1 

1.4. Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη θαη' εθινγή ηνπ θαηαζθεπαζηή λα ππνβιεζεί ζε κηα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ. Ν θαηαζθεπαζηήο 
κπνξεί επίζεο λα επηιέμεη κηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα αλψηεξε θαηεγνξία, εθφζνλ 

ππάξρεη. 

1.5. Πην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα εμνπιηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ III θαη 
IV, θαηά ην άξζξν 3 ζεκείν 1.1 ζηνηρείν α), ζεκείν 1.1 ζηνηρείν β) πξψην εδάθην θαη ζεκείν 1.2, ν 

θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο, φηαλ πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθή επίζθεςε, ιακβάλεη δείγκα 
εμνπιηζκνχ απφ ηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο ή απνζήθεπζεο γηα λα εθηειέζεη, ακέζσο ή εκκέζσο, ηελ 

ηειηθή αμηνιφγεζε θαηά ην παξάξηεκα I ζεκείν 3.2.2. Ξξνο ηνχην, ν θαηαζθεπαζηήο γλσζηνπνηεί 

ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ην πξφγξακκα παξαγσγήο. Ν νξγαληζκφο απηφο δηελεξγεί δχν 
ηνπιάρηζηνλ επηζθέςεηο θαηά ην πξψην έηνο παξαγσγήο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ κεηέπεηηα επηζθέςεσλ 

απνθαζίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ ζεκείνπ 4.4 ησλ νηθείσλ ελνηήησλ. 

1.6. Πηελ πεξίπησζε εθάπαμ παξαγσγήο ρπηξψλ θαη εμνπιηζκνχ θαηεγνξίαο III, θαηά ην άξζξν 3 
ζεκείν 1.2, κε ηε δηαδηθαζία ηεο ελφηεηαο Ζ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εθηειεί, ακέζσο ή 

εκκέζσο, ηειηθή αμηνιφγεζε θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζην παξάξηεκα I ζεκείν 3.2.2 γηα θάζε 
κνλάδα. Ξξνο ηνχην, ν θαηαζθεπαζηήο γλσζηνπνηεί ζηνλ νξγαληζκφ ην πξφγξακκα παξαγσγήο. 

2. Ρα ζπγθξνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ππφθεηληαη ζε γεληθή δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

α) ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαζελφο απφ ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε πνπ απνηεινχλ 
ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο ζε ρσξηζηέο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη 
επηζήκαλζεο «CE». Ζ δηαδηθαζία εθηίκεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία θάζε εμνπιηζκνχ 7 



β) ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα 

ζεκεία 2.3, 2.8 θαη 2.9 ηνπ παξαξηήκαηνο I ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ πςειφηεξε θαηεγνξία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηνπο ελ ιφγσ εμνπιηζκνχο, δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηεγνξία πνπ εθαξκφδεηαη ζηα 
εμαξηήκαηα αζθαιείαο 7 

γ) ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηά ηεο ππέξβαζεο ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ 

ιεηηνπξγίαο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 2.10 θαη 3.2.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I, ε νπνία πξέπεη 
λα δηεμάγεηαη ζπλαξηήζεη ηεο πςειφηεξεο θαηεγνξίαο ησλ εμνπιηζκψλ ησλ νπνίσλ επηδεηείηαη ε 

πξνζηαζία. 

3. Θαηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, νη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη, 
λα επηηξέπνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ζέζε ζηελ ππεξεζία ζην έδαθνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

θξάηνπο κέινπο εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη κεκνλσκέλσλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα πεηξακαηηζκνχο, γηα ηα νπνία νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ έρνπλ εθαξκνζζεί. 

4. Νη θάθεινη θαη ε αιιεινγξαθία πνπ αθνξνχλ ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζπληάζζνληαη 
ζηελ επίζεκε γιψζζα ή γιψζζεο ηεο Θνηλφηεηαο, πξνζδηνξηδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε, απφ 

ην θξάηνο κέινο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νξγαληζκφο ν επηθνξηηζκέλνο κε ηε δηεμαγσγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ, ή ζε γιψζζα απνδεθηή απφ ηνλ νξγαληζκφ απηφλ. 

Άξζξν 11 Δπξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ 

1. Ζ επξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ, σο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ζεκείν 2.9, ρνξεγείηαη αηηήζεη ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ θαηαζθεπαζηψλ πιηθψλ ή εμνπιηζκνχ απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ αλαθεξφκελν 
ζην άξζξν 12 ν νπνίνο έρεη νξηζηεί πξνο ηνχην. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θαζνξίδεη θαη 

δηελεξγεί ή αλαζέηεη ζε ηξίηνπο, ηηο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ ηχπσλ πιηθνχ πξνο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Όηαλ 
πξφθεηηαη γηα πιηθά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο αζθαινχο ρξήζεο πξηλ ηελ 29ε Λνεκβξίνπ 1999 

έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο, ιακβάλεη ππφςε ηα 
πθηζηάκελα ζηνηρεία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο. 

2. Ξξηλ ρνξεγήζεη επξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο θνηλνπνηεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. Ζ Δπηηξνπή ή θξάηνο κέινο, 
εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ, δχλαληαη λα πξνζθχγνπλ ζηελ κφληκε επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε 

απφ ηελ νδεγία 83/189/ΔΝΘ (άξζξν 5), εθζέηνληαο ηνπο ιφγνπο. Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε 
ελ ιφγσ επηηξνπή γλσκνδνηεί επεηγφλησο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο, αθνχ ελδερνκέλσο ιάβεη ππ' φςε ηε γλψκε ηεο σο άλσ επηηξνπήο 

θαη ηηο ππνβιεζείζεο παξαηεξήζεηο, ρνξεγεί ηελ επξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ. 

3. Αληίγξαθν ηεο επξσπατθήο έγθξηζεο πιηθψλ γηα εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε δηαβηβάδεηαη ζηα θξάηε 
κέιε, ζηνπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ζηελ Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαηάινγν ησλ επξσπατθψλ εγθξίζεσλ πιηθψλ γηα 

εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ. 

4. Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, ζχκθσλα κε ηηο 

επξσπατθέο εγθξίζεηο πιηθψλ ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, ζεσξνχληαη ζχκθσλα πξνο ηηο εθαξκνζηέεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
παξαξηήκαηνο I. 

5. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πνπ έρεη ρνξεγήζεη επξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ γηα εμνπιηζκφ ππφ 

πίεζε αλαθαιεί ηελ έγθξηζε εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη απηή δελ ζα έπξεπε λα έρεη ρνξεγεζεί ή 
εθφζνλ ν ηχπνο πιηθνχ θαιχπηεηαη απφ ελαξκνληζκέλν πξφηππν. Δλεκεξψλεη ακέζσο ζρεηηθά ηα 

άιια θξάηε κέιε, ηνπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά θάζε αλάθιεζε ηεο 
έγθξηζεο. 

Άξζξν 12 Θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί 

1. Ρα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

έρνπλ νξίζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 θαζψο θαη ηα εηδηθά 
θαζήθνληα γηα ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί θαη ηνπο αξηζκνχο αλαγλψξηζεο πνπ ηνπο έρεη ήδε ρνξεγήζεη 

ε Δπηηξνπή. 

Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαηάινγν ησλ 
θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη αξηζκνί αλαγλψξηζήο ηνπο θαζψο θαη 

ηα θαζήθνληα γηα ηα νπνία έρνπλ θνηλνπνηεζεί. Ζ Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
θαηαιφγνπ απηνχ. 

2. Ρα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα IV γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

νξγαληζκψλ. Νη νξγαληζκνί πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηα νηθεία 



ελαξκνληζκέλα πξφηππα ηεθκαίξεηαη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα ηνπ 

παξαξηήκαηνο IV. 

3. Ρν θξάηνο κέινο πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη έλαλ νξγαληζκφ νθείιεη λα αλαθαιέζεη ηελ θνηλνπνίεζε, 
εάλ δηαπηζηψζεη φηη ν νξγαληζκφο απηφο δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2. 

Δλεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε γηα θάζε αλάθιεζε θνηλνπνίεζεο. 

Άξζξν 13 Αλαγλσξηζκέλνη ηξίηνη θνξείο 

1. Ρα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηνπο ηξίηνπο θνξείο πνπ 
έρνπλ αλαγλσξίζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 3.1.2 θαη 3.1.3 

ηνπ παξαξηήκαηνο I. 

Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαηάινγν ησλ 
αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα αληίζηνηρα θαζήθνληά ηνπο γηα ηα νπνία 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί. Ζ Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ. 

2. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θνξέσλ απηψλ ηα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ 
παξαξηήκαηνο IV. Νη θνξείο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα νηθεία ελαξκνληζκέλα 

πξφηππα ηεθκαίξεηαη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο IV. 

3. Έλα θξάηνο κέινο πνπ έρεη αλαγλσξίζεη έλα θνξέα αλαθαιεί ηελ αλαγλψξηζε εάλ δηαπηζηψζεη φηη 
ν θνξέαο δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξεη ε παξάγξαθνο 2. 

Δλεκεξψλεη ακέζσο ηα ινηπά θξάηε κειε θαη ηελ επηηξνπή γηα θάζε αλάθιεζε αλαγλψξηζεο. 

Άξζξν 14 Διεγθηηθέο ππεξεζίεο ησλ ρξεζηψλ 

1. Θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, ηα 
θξάηε κέιε δχλαληαη λα επηηξέπνπλ ζην έδαθφο ηνπο ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία απφ ρξήζηεο εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε ή ζπγθξνηεκάησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 1 ησλ 
νπνίσλ ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο έρεη βεβαησζεί απφ ειεγθηηθή ππεξεζία ησλ 

ρξεζηψλ πιεξνχζα ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 8. 

2. Δθφζνλ θξάηνο κέινο νξίζεη ειεγθηηθή ππεξεζία ησλ ρξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, δελ κπνξεί, γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ πίεζε, λα απαγνξεχεη, λα πεξηνξίδεη ή λα 

εκπνδίδεη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ή ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ππφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε ή ζπγθξνηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε ζπκκφξθσζε έρεη εθηηκεζεί απφ ειεγθηηθή 
ππεξεζία ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία έρεη νξηζζεί απφ άιιν θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

3. Νη εμνπιηζκνί ππφ πίεζε θαη ηα ζπγθξνηήκαηα ησλ νπνίσλ ε ζπκκφξθσζε έρεη εθηηκεζεί απφ 
ειεγθηηθή ππεξεζία ησλ ρξεζηψλ δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε «CE». 

4. Νη εμνπιηζκνί ππφ πίεζε θαη ηα ζπγθξνηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο 

νπνίεο εθκεηαιιεχεηαη ε νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε ειεγθηηθή ππεξεζία. Ζ νκάδα εθαξκφδεη 
θνηλή πνιηηηθή αζθαιείαο φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, ειέγρνπ, 

ζπληήξεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη ησλ ζπγθξνηεκάησλ. 

5. Νη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ησλ ρξεζηψλ εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ νκάδα ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρνπλ. 

6. Νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο απφ ηηο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ησλ ρξεζηψλ είλαη νη ελφηεηεο Α1, Γ1, ΠΡ θαη Ε ηνπ παξαξηήκαηνο III. 

7. Ρα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηα άιια θξάηε κέιε θαη ζηελ Δπηηξνπή ηηο εγθεθξηκέλεο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ησλ ρξεζηψλ, ηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη γηα θαζεκία εμ απηψλ, ηνλ θαηάινγν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 4. 

8. Ρα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ρξεζηψλ, ηα 

θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα V θαη βεβαηψλνληαη φηη ε νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε 

ειεγθηηθή ππεξεζία ησλ ρξεζηψλ εθαξκφδεη ηα θξηηήξηα ηεο δεχηεξεο θξάζεο ηεο παξαγξάθνπ 4. 

9. Έλα θξάηνο κέινο πνπ έρεη εμνπζηνδνηήζεη ειεγθηηθή ππεξεζία ρξήζηνπ νθείιεη λα απνζχξεη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ε ππεξεζία απηή δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 8. Δλεκεξψλεη ακέζσο ηα άιια θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή. 

10. Ζ Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηα νπνία 

ζα θαηαξηηζζεί έθζεζε αμηνιφγεζεο ηξία ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 20. Ρα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ πξνο ηνχην φιεο ηηο ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ αμηνιφγεζε ζπλνδεχεηαη 

ελδερνκέλσο απφ πξφηαζε ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο. 



Άξζξν 15 Πήκαλζε «CE» 

1. Ζ ζήκαλζε «CE» απνηειείηαη απφ ηα αξρηθά «CE» ζχκθσλα κε ηε γξαθηθή απεηθφληζε πνπ 

παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα VI. 

Ζ ζήκαλζε «CE» ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 12 
παξάγξαθνο 1, ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ παξεκβαίλεη ζηε θάζε ειέγρνπ παξαγσγήο. 

2. Ζ ζήκαλζε «CE» ηίζεηαη θαηά ηξφπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ζε θάζε 

- εμνπιηζκφ ππφ πίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ή 

- ζε θάζε ζπγθξφηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2, 

πιήξεο ή ζε θαηάζηαζε πνπ επηηξέπεη ηνλ ηειηθφ έιεγρν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 3.2 ηνπ 
παξαξηήκαηνο I. 

3. Ζ ζήκαλζε «CE» δελ ρξεηάδεηαη λα επηηίζεηαη ζε θάζε κεκνλσκέλν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε 

απαξηίδνληα ζπγθξφηεκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2. Νη κεκνλσκέλνη εμνπιηζκνί ππφ 
πίεζε πνπ ήδε θέξνπλ ζήκαλζε «CE» θαηά ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην ζπγθξφηεκα δηαηεξνχλ ηελ 

ελ ιφγσ ζήκαλζε. 

4. Όηαλ ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ή ην ζπγθξφηεκα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο άιισλ νδεγηψλ, πνπ 
θαιχπηνπλ άιιεο πιεπξέο γηα ηηο νπνίεο επίζεο πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο ζήκαλζεο «CE», ε 

ζήκαλζε πιεξνθνξεί φηη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ή ην ζπγθξφηεκα ζεσξείηαη ζχκθσλν πξνο ηηο 
δηαηάμεηο εθείλσλ ησλ άιισλ νδεγηψλ. 

Δληνχηνηο, φηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νδεγίεο απηέο επηηξέπνπλ ζηνλ θαηαζθεπαζηή, θαηά ηε 

δηάξθεηα κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, λα επηιέμεη ην εθαξκνζηέν θαζεζηψο, ε ζήκαλζε «CE» δειψλεη ηε 
ζπκκφξθσζε κφλνλ πξνο ηηο νδεγίεο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ηα 

ζηνηρεία ησλ νδεγηψλ απηψλ, φπσο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα έγγξαθα, ζεκεηψκαηα ή νδεγίεο, πνπ απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο θαη ζπλνδεχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ηα ζπγθξνηήκαηα. 

5. Απαγνξεχεηαη ε επίζεζε επί ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη ησλ ζπγθξνηεκάησλ ζεκάλζεσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο ηξίηνπο σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο 
ζήκαλζεο «CE». Δπηηξέπεηαη ε επίζεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζήκαλζεο ππφ ηνλ φξν φηη δελ θαζηζηά 

ιηγφηεξν επδηάθξηηε θαη δπζαλάγλσζηε ηε ζήκαλζε «CE». 

Άξζξν 16 Ξαξάηππε ζήκαλζε 

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8: 

α) θάζε αληηθαλνληθή επίζεζε ηεο ζήκαλζεο «CE», πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ θξάηνο κέινο, 

ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα 
εληνινδφρν ηνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο 

πεξί ζήκαλζεο «CE» θαη γηα ηελ παχζε ηεο παξάβαζεο ππφ ηνπο φξνπο πνπ επηβάιιεη απηφ ην 

θξάηνο κέινο, 

β) εάλ ην πξντφλ ζπλερίδεη λα κελ είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ην θξάηνο κέινο 

νθείιεη λα ιάβεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ή λα απαγνξεπζεί ε δηάζεζε ζηελ 

αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή λα εμαζθαιηζηεί ε απφζπξζή ηνπ απφ ηελ αγνξά ζχκθσλα 
κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 8. 

Άξζξν 17 

Ρα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα ελζαξξχλνπλ ηηο αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο παξνχζαο νδεγίαο αξρέο λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη παξέρνπλ ε κηα ζηελ άιιε θαζψο 

θαη ζηελ Δπηηξνπή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Άξζξν 18 Απνθάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφ 

Θάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαη' εθαξκνγήλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη πεξηέρεη νηνλδήπνηε 

πεξηνξηζκφ ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ελφο εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ή ελφο 
ζπγθξνηήκαηνο ή επηβάιιεη ηελ απφζπξζή ηνπ απφ ηελ αγνξά, πξέπεη λα αηηηνινγείηαη επαθξηβψο. Ζ 

απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ην ηαρχηεξν θαη ηνπ ππελζπκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο 

πξνζθπγήο πνπ παξέρεη ε ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία, θαη νη πξνζεζκίεο άζθεζήο ηνπο. 

Άξζξν 19 Θαηάξγεζε 

Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηεο νδεγίαο 76/767/ΔΝΘ παχνπλ λα εθαξκφδνληαη απφ ηελ 29ε 

Λνεκβξίνπ 1999 γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε ή ην ζπγθξφηεκα πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Άξζξν 20 Κεηαγξαθή θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 



1. Ρα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ θαη δεκνζηεχνπλ πξηλ απφ ηελ 29ε Καΐνπ 1999 ηηο αλαγθαίεο 

λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα νδεγία 

θαη ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά. 

Όηαλ ηα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, απηέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ παξαπνκπή ζηελ 

παξνχζα νδεγία ή λα ζπλνδεχνληαη απφ παξφκνηα παξαπνκπή θαηά ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο. 

Ν ηξφπνο ηεο παξαπνκπήο απνθαζίδεηαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

Ρα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο απηέο απφ ηελ 29ε Λνεκβξίνπ 1999. 

2. Ρα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηα θείκελα ησλ δηαηάμεσλ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ηηο 

νπνίεο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 

3. Ρα θξάηε κέιε νθείινπλ λα επηηξέπνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη 
ζπγθξνηεκάησλ ζπκθψλσλ κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο κέρξη ηηο 29 Καΐνπ 2002 θαζψο θαη ηε ζέζε 
ηνπο ζε ιεηηνπξγία πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο. 

Άξζξν 21 Απνδέθηεο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

Ζ παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

Βξπμέιιεο, 29 Καΐνπ 1997. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I  

ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  

ΞΟΝΘΑΡΑΟΘΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ  

1. Νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξένπλ απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα 
γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε ηζρχνπλ επίζεο θαη γηα ηα ζπγθξνηήκαηα, εθφζνλ πθίζηαηαη 

αληίζηνηρνο θίλδπλνο. 

2. Νη βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία είλαη ππνρξεσηηθέο. Νη 
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο παξνχζεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηζρχνπλ κφλνλ φηαλ ν 

αληίζηνηρνο πηζαλφο θίλδπλνο πθίζηαηαη γηα ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 
ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επιφγσο κπνξεί λα πξνβιέςεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

3. Ν θαηαζθεπαζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαιχεη ηνπο εθ ηεο πηέζεσο θηλδχλνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα εληνπίδεη εθείλνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο εμνπιηζκνχο πνπ παξάγεη 7 θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
θαηαζθεπή ηνπο ιακβάλεη ππφςε ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε. 

4. Νη βαζηθέο απαηηήζεηο πξέπεη λα εξκελεχνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ε πξαθηηθή θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 
παξαγσγήο θαζψο θαη ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα ζπκθσλνχληαη κε 

πςειφ βαζκφ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο. 

1. ΓΔΛΗΘΑ  

1.1. Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ζρεδηάδεηαη, θαηαζθεπάδεηαη, δνθηκάδεηαη θαη, θαηά πεξίπησζε 
εμνπιίδεηαη θαη εγθαζίζηαηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηά ηνπ φηαλ ηίζεηαη ζε 

ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ππφ επιφγσο πξνβιεπηέο ζπλζήθεο. 

1.2. Ξξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηηο θαηαιιειφηεξεο ιχζεηο, ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη ηηο αξρέο πνπ 
εθηίζεληαη παξαθάησ κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

- εμάιεηςε ή κείσζε ησλ θηλδχλσλ φζν είλαη επιφγσο εθηθηφ, 

- εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνπο αλαπφθεπθηνπο θηλδχλνπο, 

- ελεκέξσζε, ελδερνκέλσο, ησλ ρξεζηψλ γηα ηνπο παξακέλνληεο θηλδχλνπο, θαη έλδεημε αλ είλαη 
αλαγθαίν λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνο κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή/θαη ηε 

ρξήζε. 

1.3. Όηαλ ν θίλδπλνο θαθήο ρξήζεο είλαη γλσζηφο ή κπνξεί επρεξψο λα πξνβιεθζεί, ηφηε ν 
εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ζρεδηάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ν θίλδπλνο απφ ηελ θαθή 

απηή ρξήζε ή, αλ απηφ είλαη αλέθηθην, παξέρεηαη θαηάιιειε πξνεηδνπνίεζε φηη ν εμνπιηζκφο απηφο 
δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν. 

2. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ  

2.1. Γεληθά 

Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνο ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ 

νηθείσλ παξαγφλησλ ψζηε λα είλαη αζθαιήο θαζ' φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

Ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη κε ηνπο δένληεο ζπληειεζηέο αζθαιείαο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε γεληθέο 

κεζφδνπο γηα ηηο νπνίεο ηεθκαίξεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα δένληα πεξηζψξηα αζθαιείαο γηα ηελ 

πξφιεςε, θαηά ηξφπν ζπλεπή, νηαζδήπνηε βιάβεο. 

2.2. Πρεδηαζκφο επαξθνχο αληνρήο 

2.2.1. Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα θνξηίζεηο αλάινγεο κε ηελ 

πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ θαη γηα άιιεο αλακελφκελεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Δηδηθφηεξα, 
ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 



- εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πίεζε, 

- ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη πεξηβάιινληνο, 

- ζηαηηθή πίεζε θαη κάδα ηεο πεξηερφκελεο νπζίαο ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη δνθηκψλ, 

- θνξηίζεηο θπθινθνξίαο, αλέκνπ θαη ζεηζκνχ, 

- δπλάκεηο θαη ξνπέο αληηζηάζεσο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηεξίγκαηα, ηηο ζηεξεψζεηο, ηηο 
ζσιελψζεηο θ.ιπ., 

- ρεκηθή θαη κεραληθή δηάβξσζε, θφπσζε θ.ιπ., 

- απνζχλζεζε αζηαζψλ ξεπζηψλ. 

Νη δηάθνξεο θνξηίζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθδεισζνχλ ζπγρξφλσο, ιακβάλνληαη ππφςηλ 
ζηαζκίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα ηαπηφρξνλεο επελέξγεηάο ηνπο. 

2.2.2. Ν ζρεδηαζκφο επαξθνχο αληνρήο βαζίδεηαη: 

- θαηά γεληθφ θαλφλα, ζε κέζνδν ππνινγηζκνχ, φπσο εθηίζεηαη ζην ζεκείν 2.2.3, ε νπνία 

ζπκπιεξψλεηαη ελ αλάγθε απφ πεηξακαηηθή κέζνδν ζρεδηαζκνχ φπσο εθηίζεηαη ζην ζεκείν 2.2.4 ή 

- ζε πεηξακαηηθή κέζνδν ζρεδηαζκνχ, ρσξίο ππνινγηζκφ, φπσο εθηίζεηαη ζην ζεκείν 2.2.4, φηαλ ην 
γηλφκελν ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο πίεζεο PS επί ηνλ φγθν είλαη κηθξφηεξν ησλ 6 000 bar 7L. θαη 

ην γηλφκελν PS 7DN είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 000 bar. 

2.2.3. Κέζνδνο ππνινγηζκνχ 

α) Ππγθξάηεζε ηεο πίεζεο θαη άιιεο θαηαζηάζεηο θφξηηζεο 

Νη επηηξεπφκελεο θαηαπνλήζεηο ζηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο ινγηθψο 

αλακελφκελεο βιάβεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Ξξνο ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληειεζηέο αζθαιείαο ψζηε λα εμαιείθνληαη απνιχησο φιεο νη αβεβαηφηεηεο 

ιφγσ θαηαζθεπήο, πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ρξήζεσο, αζθνπκέλσλ ηάζεσλ, πξνηχπσλ ππνινγηζκνχ, 

θαζψο θαη ιφγσ ηδηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιηθνχ. 

Απηέο νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ πξέπεη λα παξέρνπλ επαξθή πεξηζψξηα αζθαιείαο, έλαληη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζεκείνπ 7, εθφζνλ ελδείθλπηαη. 

Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηηπγράλεηαη δηά ηεο εθαξκνγήο κηαο απφ ηηο 
θαησηέξσ κεζφδνπο, σο ελδείθλπηαη, είηε ζπκπιεξσκαηηθψο είηε ηαπηνρξφλσο: 

- ζρεδηαζκφο δηά ηχπσλ, 

- ζρεδηαζκφο δη' αλαιχζεσο, 

- ζρεδηαζκφο δηά ησλ κεραληθψλ δνθηκψλ ζξαχζεο. 

β) Αληνρή 

Ζ αληνρή ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε θαηαδεηθλχεηαη δηά ησλ θαηαιιήισλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ. 

Δηδηθφηεξα: 

- νη πηέζεηο ππνινγηζκνχ δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο, 

ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο πδξνζηαηηθήο θαη ηεο πδξνδπλακηθήο πίεζεο θαζψο θαη ηεο απνζχλζεζεο 
ησλ αζηαζψλ ξεπζηψλ. Όηαλ ην δνρείν ρσξίδεηαη ζε κεκνλσκέλα δηακεξίζκαηα γηα ηε ζπγθξάηεζε 

ηεο πίεζεο, ηα δηαρσξηζηηθά ηνηρψκαηα ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηελ πςειφηεξε ζρεηηθή πίεζε ηνπ 

δηακεξίζκαηνο, ζε ζρέζε πξνο ηελ αληίζηνηρε θαηψηεξε πίεζε ηνπ γεηηνληθνχ δηακεξίζκαηνο, 

- νη ζεξκνθξαζίεο ππνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηα δένληα πεξηζψξηα αζθαιείαο, 

- θαηά ην ζρεδηαζκφ ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε φινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί ζεξκνθξαζίαο θαη 

πίεζεο ππφ επιφγσο πξνβιεπηέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, 

- νη κέγηζηεο ηάζεηο θαη νη ζπγθεληξψζεηο αηρκψλ ηάζεσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη εληφο αζθαιψλ 
νξίσλ, 

- πξνο ππνινγηζκφ ζπγθξάηεζεο ηεο πίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ πιηθψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε απνδεδεηγκέλα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 
4 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο αζθαιείαο. Ρα ραξαθηεξηζηηθά πιηθψλ ηα νπνία, 

θαηά πεξίπησζε, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, πεξηιακβάλνπλ: 

- ην φξην ειαζηηθφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε παξακφξθσζε 0,2 % ή 1,0 %, θαηά πεξίπησζε, ζηε 
ζεξκνθξαζία ππνινγηζκνχ, 

- ηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ, 

- ην φξην αληνρήο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ, δειαδή ην φξην εξππζκνχ, 

- ζηνηρεία θφπσζεο, 



- ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο (κέηξν ηνπ Young), 

- ην θαηάιιειν κέγεζνο πιαζηηθήο παξακφξθσζεο, 

- ε αληνρή ζε θάκςε δηά θξνχζεσο, 

- ε αληνρή ζε ζξαχζε, 

- πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεινη ζπληειεζηέο ζπλδέζεσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
πιηθψλ, αλαιφγσο π.ρ. ηνπ είδνπο ησλ κε θαηαζηξεπηηθψλ δνθηκψλ, ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

ζπλαξκνγψλ πιηθψλ θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο, 

- θαηά ην ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε φινη νη επιφγσο πξνβιεπηνί 
κεραληζκνί θζνξάο (ηδίσο δηάβξσζε, εξππζκφο, θφπσζε) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνβιεπφκελε 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Νη νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.4 πξέπεη λα εθηζηνχλ ηελ 

πξνζνρή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ πνπ είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 
εμνπιηζκνχ φπσο: 

- γηα ηνλ εξππζκφ: ν ζεσξεηηθφο αξηζκφο σξψλ ιεηηνπξγίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο, 

- γηα ηελ θφπσζε: ν ζεσξεηηθφο αξηζκφο θχθισλ ιεηηνπξγίαο ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 
θαηαπνλήζεσλ, 

- γηα ηε δηάβξσζε: ζεσξεηηθή αλνρή δηάβξσζεο. 

γ) Δπζηάζεηα 

Όηαλ ην ππνινγηδφκελν πάρνο δελ παξέρεη επαξθή δνκηθή επζηάζεηα, ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία 
δηνξζσηηθά κέηξα, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ νη θίλδπλνη ιφγσ ηεο κεηαθνξάο θαη ρεηξηζκψλ. 

2.2.4. Ξεηξακαηηθή κέζνδνο ζρεδηαζκνχ 

Ν ζρεδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα επηθπξσζεί, ελ φισ ή ελ κέξεη, απφ έλα πξφγξακκα 

δνθηκψλ επί αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο νηθνγέλεηαο εμνπιηζκψλ. 

Ρν πξφγξακκα δνθηκψλ πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζαθψο πξηλ απφ ηηο δνθηκέο θαη λα γίλεη δεθηφ απφ ηνλ 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ή ελφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, φηαλ 

ππάξρεη. 

Ρν πξφγξακκα απηφ πξέπεη λα θαζνξίδεη ηεο ζπλζήθεο δνθηκψλ θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο θαη 
απφξξηςεο. Ξξηλ απφ ηε δνθηκή ζα ζεκεηψλνληαη νη αθξηβείο ηηκέο ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ ησλ δνθηκαδνκέλσλ εμνπιηζκψλ. 

Θαηά ηηο δνθηκέο πξέπεη, ελδερνκέλσο, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ησλ θξίζηκσλ 
πεξηνρψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε κε θαηάιιεια φξγαλα, ψζηε λα κεηξψληαη κε αξθεηή αθξίβεηα 

νη παξακνξθψζεηο θαη νη θαηαπνλήζεηο. 

Ρν πξφγξακκα δνθηκψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

α) δνθηκή αληνρήο ζε πίεζε, κε ζθνπφ λα επαιεζεχεηαη φηη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ παξέρεη 

πεξηζψξην αζθαιείαο ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε, δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

δηαξξνή ή παξακφξθσζε πέξαλ ελφο θαζνξηζκέλνπ νξίνπ. 

Ζ πίεζε δνθηκήο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ 

γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ φπσο κεηξνχληαη ζε ζπλζήθεο 

δνθηκήο θαη ησλ επηηξεπφκελσλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηηκψλ 7 πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 
δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο δνθηκήο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζρεδηαζκνχ 7 

β) φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εξππζκνχ ή θφπσζεο, θαηάιιειεο δνθηκέο πνπ θαζνξίδνληαη αλάινγα κε 

ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, π.ρ. δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο, αξηζκφο θχθισλ ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα θαηαπνλήζεσλ, θ.ιπ. 7 

γ) φηαλ ρξεηάδεηαη ζπκπιεξσκαηηθέο δνθηκέο γηα άιινπο εηδηθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2.2.1, φπσο ε δηάβξσζε, νη εμσηεξηθέο πξνζβνιέο, θ.ιπ. 

2.3. Κέηξα αζθαινχο ρεηξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο 

Ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξέπεη λα απνθιείεη θάζε επιφγσο πξνβιέςηκν 

θίλδπλν θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίδεηαη θαηά πεξίπησζε εθφζνλ απαηηείηαη: 

- ζηα ζπζηήκαηα αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο, 

- ζηηο επηθίλδπλεο εθπνκπέο απφ ηηο δηθιείδεο, αζθαιείαο, 

- ζηα ζπζηήκαηα απαγφξεπζεο ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο ελφζσ ππάξρεη πίεζε ή θελφ, 

- ζηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία αλαιφγσο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξήζεο, 

- ζηελ απνζχλζεζε ησλ αζηαζψλ ξεπζηψλ. 



Δηδηθφηεξα, ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ θέξεη θηλεηνχο εκθξαθηήξεο, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο 

κε απηφκαην ή ρεηξνθίλεην ζχζηεκα επηηξέπνλ ζην ρεηξηζηή λα εμαθξηβψλεη επρεξψο φηη ην άλνηγκα 

δελ παξνπζηάδεη θίλδπλν. Αθφκε, φηαλ ην άλνηγκα κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη ηαρέσο, ν εμνπιηζκφο 
ππφ πίεζε πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα πνπ λα εκπνδίδεη ην άλνηγκα εθφζνλ ε πίεζε ή ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ξεπζηνχ παξνπζηάδεη θίλδπλν. 

2.4. Κέζα επηζεψξεζεο 

α) Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ηξφπνλ ψζηε 

λα κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη επηζεσξήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ, 

β) Δθφζνλ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε κφληκεο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα ππάξρνπλ 
κέζα κε ηα νπνία ζα είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί ε θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ 

πίεζε, φπσο αλνίγκαηα απφ ηα νπνία είλαη δπλαηή ε είζνδνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ εμνπιηζκνχ ψζηε νη 

δένπζεο επηζεσξήζεηο λα δηελεξγνχληαη ππφ αζθαιείο θαη εξγνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

γ) Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε θαη άιισλ κέζσλ γηα λα εμαθξηβψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ 

πίεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο: 

- φηαλ ν εμνπιηζκφο είλαη κηθξφο γηα είζνδν ζην εζσηεξηθφ ηνπ ή 

- φηαλ ην άλνηγκα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ή 

- φηαλ ε νπζία ηελ νπνία πεξηέρεη είλαη απνδεδεηγκέλα αβιαβήο γηα ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θαη 
φηαλ ινγηθά δελ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί θαλέλαο άιινο κεραληζκφο εζσηεξηθήο θζνξάο. 

2.5. Απνζηξάγγηζε θαη αεξηζκφο 

Ζ απνζηξάγγηζε θαη ν αεξηζκφο ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη κε θαηάιιεια 
κέζα φπνπ απαηηείηαη γηα: 

- ηελ απνθπγή βιαβεξψλ ζπλεπεηψλ, φπσο πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο, θαηάξξεπζεο ιφγσ θελνχ 

δηάβξσζεο θαη αλεμέιεγθησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ. Ξξέπεη λα εμεηάδνληαη φιεο νη θαηαζηάζεηο 
ιεηηνπξγίαο θαη δνθηκψλ, ηδίσο δε δνθηκψλ ππφ πίεζε. 

- ηε δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ππφ ζπλζήθεο αζθάιεηαο. 

2.6. Γηάβξσζε θαη άιιεο ρεκηθέο πξνζβνιέο 

Όηαλ απαηηείηαη, απμάλεηαη ην πάρνο ηνπ πιηθνχ ή παξέρεηαη θαηάιιειε πξνζηαζία θαηά ηεο 
δηάβξσζεο ή άιισλ ρεκηθψλ πξνζβνιψλ, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηελ πξνβιεπφκελε θαη 

επιφγσο αλακελφκελε ρξήζε. 

2.7. Φζνξά 

Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο λα ππνζηεί ν εμνπιηζκφο ζνβαξή κεραληθή δηάβξσζε ή εθηξηβή, 
ιακβάλνληαη επαξθή κέηξα ψζηε: 

- λα κεηψλνληαη ζην ειάρηζην νη επηπηψζεηο απηέο κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, π.ρ. κε πξφζζεην 

πάρνο πιηθνχ ή κε ηε ρξήζε επελδχζεσλ ή πιηθψλ επηθάιπςεο, 

- λα επηδέρνληαη αληηθαηάζηαζε ηα κέξε πνπ πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξν, 

- νη νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2.7 λα εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

δηαξθή αζθαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

2.8. Ππγθξνηήκαηα 

Ρα ζπγθξνηήκαηα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε: 

- ηα πξνο ζπλαξκνιφγεζε ζηνηρεία λα είλαη θαηάιιεια θαη αμηφπηζηα γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπο, 

- φια ηα ζηνηρεία λα ελζσκαηψλνληαη νξζά θαη λα ζπλαξκνινγνχληαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν 

2.9. Ξξνβιέςεηο γηα πιήξσζε θαη θέλσζε 

Όηαλ ρξεηάδεηαη, ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ζρεδηάδεηαη θαη εθνδηάδεηαη κε θαηάιιεια εμαξηήκαηα ή 
ππάξρεη πξφβιεςε λα εθνδηαζηεί κε απηά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πιήξσζε θαη θέλσζε, 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά θηλδχλνπο, φπσο: 

α) θαηά ηελ πιήξσζε: 

- θίλδπλνη απφ ππεξπιήξσζε ή απφ αλάπηπμε ππεξπίεζεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην βαζκφ 

πιήξσζεο θαη ηελ πίεζε ησλ αηκψλ ζηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο, 

- θίλδπλνη απφ ηελ αζηάζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 7 

β) θαηά ηελ θέλσζε: θίλδπλνη αλεμέιεγθηεο δηαθπγήο ξεπζηνχ, ππφ πίεζε 7 

γ) θαηά ηελ πιήξσζε θαη ηελ θέλσζε: θίλδπλνη αλαζθαινχο ζχλδεζεο θαη απνζχλδεζεο. 



2.10. Ξξνζηαζία έλαληη ηεο ππέξβαζεο ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 

Όηαλ, ππφ επιφγσο πξνβιεπηέο ζπλζήθεο, ελδέρεηαη λα ζεκεησζεί ππέξβαζε ησλ επηηξεπνκέλσλ 

νξίσλ, ν εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο - ή λα πξνβιέπεηαη ν εθνδηαζκφο ηνπ 
- κε θαηάιιειεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο, εθηφο αλ ππάξρνπλ άιιεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο εληφο 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Ζ θαηάιιειε δηαηάμε ή ν ζπλδπαζκφο ησλ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη αλάινγα 
κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Κεηαμχ ησλ θαηάιιεισλ πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο, ζπγθαηαιέγνληαη 
ηα αθφινπζα: 

α) ηα εμαξηήκαηα αζθαιείαο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ζεκείν 2.1.3 7 

β) θαηά πεξίπησζε, θαηάιιεια ζπζηήκαηα ειέγρνπ, φπσο δείθηεο ή ζπλαγεξκνί, πνπ επηηξέπνπλ ηε 

ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ, απηφκαηα ή δηα ρεηξφο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε 
εληφο ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ. 

2.11. Δμαξηήκαηα αζθαιείαο 

2.11.1. Ρα εμαξηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη: 

- λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη αμηφπηζηα θαη θαηάιιεια γηα 
ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηηο απαηηήζεηο 

ζπληήξεζεο θαη δνθηκήο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, 

- λα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο, εθηφο αλ ε πξνζηαηεπηηθή ηνπο ιεηηνπξγία δελ 
επεξεάδεηαη απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο, 

- λα αθνινπζνχλ ηηο ελδεδεηγκέλεο αξρέο ζρεδηαζκνχ ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαηάιιειε θαη 

αμηφπηζηε πξνζηαζία. Νη αξρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε ζεηηθή αζθάιεηα, ηελ πιενλαζηηθφηεηα, ηελ 
δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ απηνέιεγρν. 

2.11.2. Γηαηάμεηο πεξηνξηζκνχ ηεο πίεζεο 

Νη δηαηάμεηο απηέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαηά ηξφπνλ ψζηε ε πίεζε λα κελ ππεξβαίλεη επί 

καθξφλ ηελ κέγηζηε επηηξεπηή πίεζε PS 7 επηηξέπνληαη φκσο ζχληνκεο αηρκέο ηεο πίεζεο, ζχκθσλα, 
εθφζνλ ελδείθλπηαη, πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζεκείνπ 7.3. 

2.11.3. Γηαηάμεηο παξαθνινχζεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

Νη δηαηάμεηο απηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ρξφλν απφθξηζεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο, θαη 
ζπκβαηφ κε ιεηηνπξγία κέηξεζεο. 

2.12. Δμσηεξηθή ππξθαγηά 

Όηαλ είλαη αλάγθε, ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη, φπνπ απαηηείηαη, λα 

εθνδηάδεηαη κε θαηάιιεια εμαξηήκαηα ή λα πξνβιέπεηαη ν εθνδηαζκφο ηνπ κε απηά, πξνθεηκέλνπ 
λα πεξηνξίδνληαη νη δεκηέο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο, ιακβαλνκέλεο ηδίσο 

ππφςε ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. 

3. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΑΟΑΓΩΓΖ  

3.1. Κέζνδνη βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

Ν θαηαζθεπαζηήο κεξηκλά γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαηά ην ζηάδην 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, εθαξκφδνληαο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα αθφινπζα: 

3.1.1. Ξξνεηνηκαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. δηακφξθσζε/ινμφηκεζε) δελ πξέπεη λα 

δεκηνπξγεί αηέιεηεο, ξσγκέο ή αιιαγέο ζηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηθαλέο λα απνβνχλ εηο βάξνο 
ηεο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

3.1.2. Κφληκεο ζπλαξκνινγήζεηο 

Νη κφληκεο ζπλαξκνινγήζεηο θαη ε δψλε πνπ ηηο πεξηβάιιεη πξέπεη λα κελ παξνπζηάδνπλ επηθαλεηαθά 

ή εζσηεξηθά ειαηηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ αζθάιεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Νη ηδηφηεηεο ησλ κφληκσλ ζπλαξκνινγήζεσλ πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζηηο ειάρηζηεο ηδηφηεηεο πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη γηα ηα πξνο ζπλαξκνιφγεζε πιηθά εθηφο αλ ιακβάλνληαη εηδηθά ππφςε ζηνπο 

ππνινγηζκνχο ζρεδηαζκνχ άιιεο αληίζηνηρεο ηηκέο ηδηνηήησλ. 



Γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε ε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεξψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληνρή 

ηνπ εμνπιηζκνχ ζε πίεζε θαη ηα κέξε πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε απηέο πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηάιιεισλ πξνζφλησλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δένπζεο κεζφδνπο εξγαζίαο. 

Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε ησλ θαηεγνξηψλ II, III θαη IV, νη εγθξίζεηο ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αξκφδην ηξίην κέξνο ην νπνίν είλαη, θαη' επηινγή ηνπ 

θαηαζθεπαζηή: 

- είηε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο, 

- είηε ηξίηνο θνξέαο αλαγλσξηζκέλνο απφ θξάηνο κέινο φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 13. 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο πξναλαθεξφκελεο εγθξίζεηο, ην ελ ιφγσ ηξίην κέξνο πξνβαίλεη, ην ίδην 

ε κέζσ ηξίησλ, ζηηο εμεηάζεηο θαη ηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή 
ζε ηζνδχλακεο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο. 

3.1.3. Κε θαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο 

Γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε νη κε θαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο ησλ κνλίκσλ ζπλαξκνινγήζεσλ 

πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηάιιεισλ πξνζφλησλ. Όζνλ αθνξά ηνπο 
εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε ησλ θαηεγνξηψλ III θαη IV, ην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί 

απφ αξκφδην ηξίην θνξέα αλαγλσξηζκέλν απφ θξάηνο κέινο θαη' εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 13. 

3.1.4. Θεξκηθή θαηεξγαζία 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο ε κέζνδνο βηνκεραληθήο παξαγσγήο λα κεηαβάιεη ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ζε βαζκφ ππνλνκεχνληα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

εθαξκφδεηαη θαηάιιειε ζεξκηθή θαηεξγαζία ζην ελδεδεηγκέλν ζηάδην παξαγσγήο. 

3.1.5. Αλίρλεπζε πξνέιεπζεο 

Ξξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε κε 

θαηάιιεια κέζα ησλ πιηθψλ ησλ κεξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληνρή ηνπ ζε 
πίεζε, απφ ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηνπο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη κέρξη ηελ ηειηθή 

δνθηκή ησλ παξαγφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε. 

3.2. Ρειηθφο έιεγρνο 

Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ ηειηθφ έιεγρν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 
ζπλέρεηα. 

3.2.1. Ρειηθή εμέηαζε 

Ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ππνβάιιεηαη ζε ηειηθή εμέηαζε πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί νπηηθά θαη 
κέζσ ειέγρνπ ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε νη έιεγρνη πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θαηαζθεπήο. Δθφζνλ ε αζθάιεηα ην θαζηζηά αλαγθαίν, ε ηειηθή εμέηαζε δηελεξγείηαη ζην 
εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ φισλ ησλ κεξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, ελδερνκέλσο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

(π.ρ. εάλ ε επηζεψξεζε δελ είλαη πιένλ δπλαηή θαηά ηελ ηειηθή εμέηαζε). 

3.2.2. Γνθηκέο 

Ν ηειηθφο έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δνθηκή αληνρήο ζε πίεζε, πνπ 
θαλνληθά ζα ιακβάλεη ηε κνξθή δνθηκήο πδξαπιηθήο πίεζεο κε πίεζε ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ηελ ηηκή 

πνπ νξίδεηαη ζην ζεκείν 7.4, εθφζνλ ελδείθλπηαη. 

Γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο I, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ελ ζεηξά, ε δνθηκή απηή κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζηαηηζηηθή βάζε. 

Όηαλ ε πδξαπιηθή δνθηκή είλαη επηβιαβήο ή αδχλαηε, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη άιιεο δνθηκέο 

απνδεδεηγκέλεο εγθπξφηεηαο. Γηα ηηο δνθηκέο, εθηφο ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα, φπσο κε θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη ή άιιεο κέζνδνη ηζνδχλακεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξηλ ηηο δνθηκέο. 

3.2.3. Δμέηαζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 

Όζνλ αθνξά ηα ζπγθξνηήκαηα, ν ηειηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη θαη εμέηαζε ησλ εμαξηεκάησλ 

αζθαιείαο, κε ζθνπφ λα επαιεζεπηεί ε πιήξεο ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζεκείνπ 2.10. 

3.3. Πήκαλζε θαη επηζήκαλζε 

Δπηπιένλ ηεο ζήκαλζεο «CE» πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15, παξέρνληαη θαη νη θαησηέξσ 
πιεξνθνξίεο: 

α) γηα θάζε είδνπο εμνπιηζκφ ππφ πίεζε: 

- ην φλνκα θαη δηεχζπλζε ή άιια ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, θαηά πεξίπησζε, 
ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνπ ηνπ, 



- ην έηνο θαηαζθεπήο, 

- αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ, φπσο ηχπνο, 

αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζεηξάο ή ηεο παξηίδαο θαη αξηζκφο θαηαζθεπήο, 

- ηα βαζηθά αλψηαηα/θαηψηαηα επηηξεπφκελα φξηα 7 

β) αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, πεξαηηέξσ αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αζθαιή εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία ή ρξήζε θαη, θαηά πεξίπησζε, γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηηο πεξηνδηθέο 

επηζεσξήζεηο, φπσο: 

- ρσξεηηθφηεηα V ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζε l, 

- νλνκαζηηθφ κέγεζνο DN ησλ ζσιελψζεσλ, 

- πίεζε δνθηκήο PT ζε bar θαη εκεξνκελία, 

- πίεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζε bar, 

- ηζρχο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζε kW, 

- ηάζε ηξνθνδφηεζεο ζε V, 

- πξνβιεπφκελε ρξήζε, 

- βαζκφο πιήξσζεο ζε kg/l, 

- κέγηζηε κάδα πιήξσζεο ζε kg, 

- απφβαξν ζε kg, 

- νκάδα πξντφλησλ 7 

γ) φηαλ απαηηείηαη, πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, πνπ 
εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζε ιάζε ρεηξηζκνχ, ηα νπνία ε πείξα έρεη δείμεη φηη κπνξεί λα ζπκβνχλ. 

Ζ ζήκαλζε «CE» θαη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη πάλσ ζηνλ εμνπιηζκφ 

ππφ πίεζε ή πάλσ ζε ζηεξεά πξνζαξηεκέλε πηλαθίδα, πιελ ησλ θαησηέξσ εμαηξέζεσλ: 

- φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξέπνπζα ηεθκεξίσζε πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεχγεηαη ε θαη' επαλάιεςε ζήκαλζε επί κέξνπο θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο π.ρ. 

ζηνηρείσλ ζσιελψζεσλ, πξννξηδφκελσλ γηα έλα θαη ην απηφ ζπγθξφηεκα. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηε 
ζήκαλζε «CE» θαη γηα ηηο άιιεο ζεκάλζεηο θαη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

παξάξηεκα, 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πνιχ κηθξνχ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, π.ρ. εμαξηεκάησλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν β) δίδνληαη ζε ρσξηζηή πηλαθίδα πνπ πξνζδέλεηαη ζηνπο εμνπιηζκνχο, 

- κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηζήκαλζε ή άιια ελδεδεηγκέλα κέζα γηα ηε κάδα πιήξσζεο θαη γηα ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν γ), ππφ ηνλ φξν φηη παξακέλνπλ επαλάγλσζηα επί 
θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

3.4. Νδεγίεο ιεηηνπξγίαο 

α) Θαηά ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά, ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη, θαηά 

πεξίπησζε, απφ ζεκείσκα νδεγηψλ πξνο ην ρξήζηε ην νπνίν πεξηέρεη φιεο ηηο ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο αζθαιείαο φζνλ αθνξά: 

- ηε ζπλαξκνιφγεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ εμνπιηζκψλ ππφ 

πίεζε, 

- ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, 

- ηε ρξήζε, 

- ηε ζπληήξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ν ρξήζηεο 7 

β) ην ζεκείσκα νδεγηψλ πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ππφ 

πίεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ ζεκείνπ 3.3, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηεο ζεηξάο, πξέπεη δε λα 
ζπλνδεχεηαη, ελδερνκέλσο, απφ ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε θαζψο θαη ηα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ απηψλ 7 

γ) ελδερνκέλσο, ην ζεκείσκα νδεγηψλ πξέπεη επίζεο λα εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνπο θηλδχλνπο 
εζθαικέλεο ρξήζεο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1.3 θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ 

ζχκθσλα κε ην ζεκείν 2.2.3. 

4. ΙΗΘΑ  

Ρα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξέπεη λα παξακέλνπλ 

θαηάιιεια θαζ' φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπο, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη αληηθαηάζηαζε. 



Ρα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ινηπά πιηθά ζπλαξκνιφγεζεο πξέπεη λα πιεξνχλ θαηαιιήισο ηηο 

αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 4.1, ηνπ ζεκείνπ 4.2 ζηνηρείν α) θαη ηνπ ζεκείνπ 4.3 πξψην 

εδάθην αθελφο κεκνλσκέλα θαη αθεηέξνπ αθνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

4.1. Ρα πιηθά ησλ κεξψλ ππφ πίεζε πξέπεη: 

α) λα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαηάιιεια γηα ην ζχλνιν ησλ επιφγσο πξνβιεπηψλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δνθηκήο, ηδίσο δε λα είλαη επαξθψο φιθηκα θαη αλζεθηηθά. Δλδερνκέλσο, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πξέπεη λα ζπκκνξθνχληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 7.5. Δθηφο 

ηνχηνπ, ηα πιηθά ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηά ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα ιακβάλεη ηαη ε 

ςαζπξή ζξαχζε ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Ξξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα φηαλ γηα εηδηθνχο 
ιφγνπο, απαηηείηαη ε ρξήζε ςαζπξψλ πιηθψλ 7 

β) λα παξνπζηάδνπλ επαξθή ρεκηθή αληνρή έλαληη ηνπ ξεπζηνχ πνπ πξφθεηηαη λα πεξηέρεη ν 

εμνπιηζκφο ππφ πίεζε. Νη ρεκηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο, αλαγθαίεο γηα ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο, 
δελ πξέπεη λα αιινηψλνληαη ζεκαληηθά θαηά ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ 7 

γ) λα κελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ιφγσ γήξαλζεο 7 

δ) λα επηδέρνληαη ηηο πξνβιεπφκελεο επεμεξγαζίεο κεηαπνίεζεο 7 

ε) λα επηιέγνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο, 
ζηελ πεξίπησζε ζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ. 

4.2. α) Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε νξίδεη θαηαιιήισο ηηο ηηκέο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηνπο ππνινγηζκνχο ζρεδηαζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2.2.3 θαη φια ηα άιια βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4.1. 

β) Ν θαηαζθεπαζηήο επηζπλάπηεη ζηνλ ηερληθφ θάθειν ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο ησλ ζρεηηθψλ κε ηα πιηθά, ππφ κία απφ ηηο αθφινπζεο 
κνξθέο: 

- κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

πιηθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη επξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ γηα εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 11, 

- κε εηδηθή αμηνιφγεζε ησλ πιηθψλ. 

γ) Γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε ησλ θαηεγνξηψλ III θαη IV, ε εηδηθή αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ ηξίηε πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείν β) πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ζηνλ 
νπνίν έρνπλ αλαηεζεί νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

4.3. Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ εμνπιηζκνχ ιακβάλεη ηα δένληα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Δηδηθφηεξα, ν 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα παξέρεη, γηα φια ηα πιηθά, έγγξαθα πηζηνπνηνχληα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή. 

Γηα ηα θπξηφηεξα κέξε ππφ πίεζε ησλ εμνπιηζκψλ ησλ θαηεγνξηψλ II, III θαη IV, ε ελ ιφγσ 
βεβαίσζε πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεηηθφ εηδηθνχ ειέγρνπ ηνπ πξντφληνο. 

Όηαλ έλαο θαηαζθεπαζηήο πιηθψλ έρεη θαηάιιειν ζχζηεκα εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, 

πηζηνπνηεκέλν απφ έλαλ αξκφδην νξγαληζκφ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα θαη έρεη 
απνηειέζεη αληηθείκελν εηδηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηα πιηθά, νη βεβαηψζεηο πνπ εθδίδεη ν 

θαηαζθεπαζηήο ηεθκαίξεηαη φηη βεβαηψλνπλ ηελ πηζηφηεηα πξνο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ 
παξφληνο ζεκείνπ. 

ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΝ ΞΗΔΠΖ  

Δθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηκεκάησλ 1 έσο 4, ηζρχνπλ θαη νη παξαθάησ 

απαηηήζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα ηκήκαηα 5 θαη 6. 

5. ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΝ ΞΗΔΠΖ, ΝΞΩΠ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΠΡΝ ΑΟΘΟΝ 3 ΞΑΟΑΓΟΑΦΝΠ 1, ΞΝΘΔΗΚΔΛΝΠ 

ΠΔ ΦΙΝΓΑ Ζ ΑΙΙΖ ΘΔΟΚΗΓΗΘΖ ΔΗΠΟΝΖ ΞΝ ΞΑΟΝΠΗΑΕΔΗ ΘΗΛΓΛΝ ΞΔΟΘΔΟΚΑΛΠΖΠ  

Πηα ελ ιφγσ είδε εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πεξηιακβάλνληαη: 

- κνλάδεο παξαγσγήο αηκνχ θαη ππεξζέξκνπ χδαηνο, αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.2, φπσο 
αηκνιέβεηεο θαη ιέβεηεο ππεξζέξκνπ χδαηνο αλνηθηήο θιφγαο, ππεξζεξκαληέο θαη αλαζεξκαληέο, 

ιέβεηεο αλάθηεζεο ηεο ζεξκφηεηαο, ιέβεηεο απνηεθξσηήξσλ, ειεθηξηθνί ιέβεηεο κε ειεθηξφδηα ή 
κε εκβαπηηδφκελεο αληηζηάζεηο, απηφθιεηζηνη θιίβαλνη ππφ πίεζε καδί κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο θαη, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα ζπζηήκαηά ηνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ χδαηνο ηξνθνδνζίαο, 

ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ θαη 

- ζπζθεπέο ζέξκαλζεο βηνκεραληθήο ρξήζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιια ξεπζηά πιελ αηκνχ θαη 

ππεξζέξκνπ χδαηνο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.1, φπσο ζεξκαληήξεο γηα ρεκηθέο 



βηνκεραλίεο ή άιινπο παξφκνηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, εμνπιηζκνί ππφ πίεζε, γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηξνθίκσλ. 

Ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα ππνινγίδεηαη, λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη κε 
ηξφπν πνπ λα απνηξέπεη ή λα ειαρηζηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο ζεκαληηθήο απψιεηαο ζπγθξάηεζεο 

νθεηιφκελεο ζε ππεξζέξκαλζε. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ηδηαίηεξα νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) παξνρή θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο, 

φπσο ε εηζξνή θαη εθξνή ζεξκφηεηαο θαη, φπνπ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε, ε ζηάζκε ηνπ ξεπζηνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη θίλδπλνη ηνπηθήο ή γεληθήο ππεξζέξκαλζεο 7 

β) φηαλ ρξεηάδεηαη, πξφβιεςε ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ξεπζηνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη θίλδπλνη ιφγσ επηθαζήζεσλ ή δηαβξψζεσο 7 

γ) επαξθείο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμάιεηςε θηλδχλσλ βιάβεο ιφγσ επηθαζήζεσλ 7 

δ) κέζα αζθαινχο απαγσγήο ηεο ππνιεηπφκελεο ζεξκφηεηαο κεηά ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 7 

ε) πξφβιεςε δηαηάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε επηθίλδπλε ζπζζψξεπζε εχθιεθησλ 
κηγκάησλ θαπζίκσλ νπζηψλ θαη αέξα, ή ε ππνζηξνθή ηεο θιφγαο. 

6. ΠΩΙΖΛΩΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 3 ΠΖΚΔΗΝ 1.3  

Θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιελψζεσλ εμαζθαιίδνληαη ηα αθφινπζα 

α) επαξθήο έιεγρνο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ ππεξθφξηηζεο ιφγσ ππεξβνιηθήο ειεπζεξίαο θίλεζεο ή 
ιφγσ αλάπηπμεο ππεξβνιηθψλ δπλάκεησλ, π.ρ. ζηηο θιάληδεο, ζηηο ζπλδέζεηο, ζηηο θπζνχλεο ή ηνπο 

εχθακπηνπο ζσιήλεο, κέζσ ζηεξηγκάησλ, εληζρχζεσλ, αγθπξψζεσλ, επζπγξακκίζεσλ θαη 
πξνέληαζεο 7 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο πηζαλφηεηαο ζπκπχθλσζεο αεξίσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ζσιελψζεσλ γηα 

αεξηνχρα ξεπζηά, πξφβιεςε ηξφπνπ απνζηξάγγηζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ επηθαζήζεσλ απφ δψλεο 
ρακειήο ζηάζκεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ βιάβεο ιφγσ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο ή δηαβξψζεσο 

7 

γ) επαξθήο αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ δεκηψλ ιφγσ δηαηαξάμεσλ θαη ζρεκαηηζκνχ δηλψλ. 
Ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 2.7 7 

δ) επαξθήο αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ θφπσζεο ιφγσ θξαδαζκψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ζσιελψζεσλ 

7 

ε) φηαλ ε ζσιήλσζε πεξηέρεη ξεπζηά ηεο νκάδαο 1, πξφβιεςε θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ 
απνκφλσζε ησλ δηαθιαδψζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ιφγσ ησλ δηαζηάζεψλ 

ηνπο 7 

ζη) ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απξνεηδνπνίεηεο εθθέλσζεο 7 ηα ζεκεία απαγσγήο πξέπεη λα 
θέξνπλ, ζηε ζηαζεξή ηνπο πιεπξά, ζαθή έλδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ξεπζηνχ 7 

δ) πεξηγξαθή ηεο ζέζεο θαη φδεπζεο ησλ ππνγείσλ ζσιελψζεσλ θαη αγσγψλ, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 

ηερληθφ θάθειν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη ε αζθαιήο ζπληήξεζε, ε επηζεψξεζε ή νη 
επηζθεπέο. 

7. ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΝΠΝΡΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΝΟΗΠΚΔΛΑ ΔΗΓΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΝ ΞΗΔΠΖ  

Νη παξαθάησ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη γεληθά. Ωζηφζν, φηαλ δελ εθαξκφδνληαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο φπνπ θαηαζθεπαζηηθά πιηθά δελ αλαθέξνληαη ξεηά θαη δελ 
εθαξκφδνληαη ελαξκνληζκέλα πξφηππα, ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα αηηηνινγεί ηελ εθαξκνγή 

θαηαιιήισλ δηαηάμεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε ηζνδχλακνπ γεληθνχ επηπέδνπ αζθαιείαο. 

Ρν παξφλ ζεκείν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξαξηήκαηνο I. Νη δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη 
εδψ ζπκπιεξψλνπλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ ζεκείσλ 1 έσο 6 γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε ζηνλ 

νπνίν εθαξκφδνληαη. 

7.1. Δπηηξεπφκελεο θαηαπνλήζεηο 

7.1.1. Πχκβνια 

Re/t, φξην ειαζηηθφηεηαο, νξίδεη ηελ ηηκή ζηε ζεξκνθξαζία ππνινγηζκνχ, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε: 

- ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δηαξξνήο γηα έλα πιηθφ πνπ έρεη αλψηαην θαη θαηψηαην φξην δηαξξνήο, 

- ηνπ ζπκβαηηθνχ νξίνπ ειαζηηθφηεηαο 1,0 % γηα ηνλ σζηεληηηθφ ράιπβα θαη ην κε θεθξακέλν 

αξγίιην, 

- ηνπ ζπκβαηηθνχ νξίνπ ειαζηηθφηεηαο 0,2 % ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. 



Rm/20 νξίδεη ηελ θαηψηαηε ηηκή αληνρήο ζε εθειθπζκφ ζε ζεξκνθξαζία 20 °C. 

Rm/t νξίδεη ηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ ζηε ζεξκνθξαζία ππνινγηζκνχ. 

7.1.2. Ζ γεληθή επηηξεπφκελε θαηαπφλεζε δηαθξάγκαηνο, γηα θπξίσο ζηαηηθά θνξηία θαη γηα 

ζεξκνθξαζίεο εθηφο ηνπ θάζκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ηα θαηλφκελα εξππζκνχ είλαη ζεκαληηθά, δελ 
πξέπεη λα είλαη αλψηεξε απφ ηελ θαηψηεξε απφ ηηο αθφινπζεο ηηκέο, αλάινγα κε ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ: 

- ζηελ πεξίπησζε κε σζηεληηηθνχ ράιπβα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ράιπβα 
(εμειαζκέλνο ράιπβαο) αιιά εμαηξνπκέλσλ ηνπ ιεπηφθνθθνπ ράιπβα θαη ηνπ ράιπβα πνπ έρεη 

ππνβιεζεί ζε εηδηθή ζεξκηθή επεμεξγαζία, ηεο Re/t θαη >NUM>5/ 

>DEN>12 

ηεο Rm/20 , 

- ζηελ πεξίπησζε σζηεληηηθνχ ράιπβα: 

- εάλ ε επηκήθπλζή ηνπ κεηά ηε ζξαχζε είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 30 %, ηεο Re/t , 

- ή, ελαιιαθηηθά, εάλ ε επηκήθπλζή ηνπ κεηά ηε ζξαχζε είλαη αλψηεξε ηνπ 35 %, ηεο Re/t θαη Ή/3 

ηεο Rm/t , 

- ζηελ πεξίπησζε κε θεθξακέλνπ ή ειαθξψο θεθξακέλνπ ρπηνχ ράιπβα, 

>NUM>10/ 

>DEN>19 

ηεο Re/t θαη ηεο Rm/20 , 

- ζηελ πεξίπηξσζε αξγηιίνπ, ηεο Re/t , 

- ζηελ πεξίπησζε θξακάησλ αξγηιίνπ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ ζθιήξπλζε δηά βαθήο, 
ηεο Re/t θαη >NUM>5/ 

>DEN>12 

ηεο Rm/20 . 

7.2. Ππληειεζηέο ζπλδέζκσλ 

Γηα ηνπο ζπλδέζκνπο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ζπγθφιιεζε, ν ζπληειεζηήο ζπλδέζκνπ πξέπεη λα είλαη 
ην πνιχ ίζνο πξνο ηελ αθφινπζε ηηκή: 

- γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ππνβάιιεηαη ζε θαηαζηξεπηηθνχο θαη κε θαηαζηξεπηηθνχο ειέγρνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί φηη ην ζχλνιν ησλ ζπλδέζεσλ δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ειαηηψκαηα: 
1, 

- γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ππνβάιιεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ζε κε θαηαζηξεπηηθνχο ειέγρνπο: 0,85, 

- γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δελ ππνβάιιεηαη ζε κε θαηαζηξεπηηθνχο ειέγρνπο εθηφο ηνπ νπηηθνχ 
ειέγρνπ: 0,7. 

Δλ αλάγθε, πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε ν ηχπνο θαηαπφλεζεο θαη νη κεραληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπλδέζκνπ. 

7.3. Γηαηάμεηο πεξηνξηζκνχ ηεο πίεζεο 

Ζ ζηηγκηαία αηρκή πίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2.11.2 πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην 10 % ηεο 
κεγίζηεο επηηξεπνκέλεο πίεζεο. 

7.4. Ξίεζε πδξαπιηθήο δνθηκήο 

Γηα ηα δνρεία ππφ πίεζε, ε πίεζε πδξαπιηθήο δνθηκήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.2.2 πξέπεη λα 
είλαη ίζε πξνο ηελ πςεινηέξα ησλ αθφινπζσλ ηηκψλ: 

- ηελ πίεζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεγίζηε θφξηηζε ηελ νπνία κπνξεί λα αληέμεη ν ελ ιεηηνπξγία 

εμνπιηζκφο, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηε κεγίζηε επηηξεπνκέλε πίεζε θαη ηε κεγίζηε επηηξεπνκέλε 
ζεξκφηεηα γηα ηνλ εμνπιηζκφ απηφ, πνιιαπιαζηαδφκελε επί ην ζπληειεζηή 1,25 ή 

- ηε κεγίζηε επηηξεπνκέλε πίεζε πνιιαπιαζηαδφκελε επί ην ζπληειεζηή 1,43, αλαιφγσο κε ην πνηα 

ηηκή είλαη πςειφηεξε. 

7.5. Σαξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ 

Δάλ δελ απαηηνχληαη άιιεο ηηκέο βάζεη άιισλ θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, έλαο 

ράιπβαο ζεσξείηαη αξθεηά φιθηκνο ψζηε λα ζπκκνξθνχληαη πξνο ην ζεκείν 4.1 ζηνηρείν α) εάλ ε 

επηκήθπλζή ηνπ κεηά ηε ζξαχζε ζε δνθηκή ειθπζκνχ πνπ δηελεξγείηαη κε ηππνπνηεκέλε κέζνδν 
είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο 14 % θαη εάλ ε ελέξγεηα θάκςεψο ηνπ δηά θξνχζεσο επί δνθηκίνπ ISO V 



είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο 27 J, ζε ζεξκνθξαζία ην πνιχ ίζε πξνο 20 °C, αιιά φρη ρακειφηεξε απφ 

ηελ πξνβιεπφκελε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία ρξήζεο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ  

ΞΗΛΑΘΔΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ  

1. Νη εκθαηλφκελεο ζηνπο πίλαθεο θαηεγνξίεο ελνηήησλ ζεκαίλνπλ ηα εμήο: 

Η = ελφηεηα Α 

ΗΗ = ελφηεηεο Α1, Γ1, Δ1 

ΗΗΗ = ελφηεηεο Β1 + Γ, Β1 + ΠΡ, Β + Δ, Β + Γ1, Ζ 

IV = ελφηεηεο Β + Γ, Β + ΠΡ, Ε, Ζ1 

2. Ρα εμαξηήκαηα αζθαιείαο πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν 2.1.3 ηνπ άξζξνπ 1 θαη αλαθέξνληαη ζην 
ζεκείν 1.4 ηνπ άξζξνπ 3 θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία IV. Ωζηφζν, εμαηξεηηθψο, ηα εμαξηήκαηα 

αζθαιείαο πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο εμνπιηζκνχο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη ζηελ 
ίδηα θαηεγνξία κε ην εμνπιηζκφ πνπ πξνζηαηεχνπλ. 

3. Ρα νξηδφκελα ζην ζεκείν 2.1.4 ηνπ άξζξνπ 1 εμαξηήκαηα ππφ πίεζε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

3 ζεκείν 1.4 θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε: 

- ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε PS θαη 

- ηνλ φγθν ηνπο V ή ηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάζηαζε DN, θαηά πεξίπησζε, θαη 

- ηελ νκάδα ξεπζηψλ γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, 

θαη εθαξκφδεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο γηα ηα δνρεία ή ηηο ζσιελψζεηο γηα λα δηεπθξηληζζεί ε 

θαηεγνξία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. 

Όηαλ ν φγθνο θαη ε νλνκαζηηθή δηάζηαζε ζεσξνχληαη θαηάιιεκα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο 
ηεο δεχηεξεο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, ην εμάξηεκα ππφ πίεζε θαηαηάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ πςειφηεξνπ θηλδχλνπ. 

4. Νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ζηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ αθνινπζνχλ 
ππνδειψλνπλ ην αλψηαην φξην θάζε θαηεγνξίαο. 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Ξίλαθαο 1 Γνρεία αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.1 ζηνηρείν α) πξψηε πεξίπησζε  

>ΑΟΣΖ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Θαη' εμαίξεζε, ηα δνρεία πνπ πξννξίδνληαη λα πεξηέρνπλ αζηαζέο αέξην θαη ππάγνληαη ζηηο 
θαηεγνξίεο Η ή ΗΗ θαη' εθαξκνγή ηνπ πίλαθα 1, πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ΗΗΗ.>ΡΔΙΝΠ 

ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Ξίλαθαο 2 Γνρεία αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.1 ζηνηρείν α) δεχηεξε πεξίπησζε  

>ΑΟΣΖ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Θαη' εμαίξεζε, νη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο θαη νη θηάιεο ησλ αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ 

θαηαηάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαηεγνξία ΗΗΗ.>ΡΔΙΝΠ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Ξίλαθαο 3 Γνρεία αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.1 ζηνηρείν β) πξψηε πεξίπησζε  

>ΑΟΣΖ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

> 

ΡΔΙΝΠ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Ξίλαθαο 4 Γνρεία αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.1 ζηνηρείν β) δεχηεξε πεξίπησζε  

>ΑΟΣΖ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Θαη' εμαίξεζε, ηα θαη' άξζξν 3 ζεκείν 2.3 ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζεξκνχ χδαηνο είηε 

πθίζηαληαη εμέηαζε «CE» σο πξνο ην ζρεδηαζκφ (ελφηεηα Β1), γηα λα δηαπηζησζεί αλ 
ζπκκνξθνχληαη πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 2.10, ηνπ ζεκείνπ 2.11, ηνπ ζεκείνπ 3.4, 

ηνπ ζεκείνπ 5 ζηνηρείν α) θαη ηνπ ζεκείνπ 5 ζηνηρείν δ) ηνπ παξαξηήκαηνο Η, είηε απνηεινχλ 

αληηθείκελν ζπζηήκαηνο πιήξνπο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ελφηεηα Ζ).>ΡΔΙΝΠ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 



Ξίλαθαο 5 Δμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.2  

>ΑΟΣΖ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Θαη' εμαίξεζε, νη ρχηξεο ηαρχηεηαο ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαηά ην ζρεδηαζκφ ζχκθσλα κε δηαδηθαζία 

εμαθξίβσζεο πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία απφ ηηο ελφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο ΗΗΗ.>ΡΔΙΝΠ 
ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Ξίλαθαο 6 Πσιελψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.3 ζηνηρείν α) πξψηε πεξίπησζε  

>ΑΟΣΖ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Θαη' εμαίξεζε, νη ζσιελψζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα αζηαζή αέξηα θαη πνπ ππάγνληαη ζηηο 
θαηεγνξίεο Η ή ΗΗ θαη' εθαξκνγήλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, πξέπεη λα θαηαηαγνχλ ζηελ θαηεγνξία 

ΗΗΗ.>ΡΔΙΝΠ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Ξίλαθαο 7 Πσιελψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.3 ζηνηρείν α) δεχηεξε πεξίπησζε  

>ΑΟΣΖ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Θαη' εμαίξεζε, φιεο νη ζσιελψζεηο πνπ πεξηέρνπλ ξεπζηά ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 350 °C θαη νη 

νπνίεο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ΗΗ, δπλάκεη ηνπ πίλαθα 7 πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 
ΗΗΗ.>ΡΔΙΝΠ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Ξίλαθαο 8 Πσιελψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.3 ζηνηρείν β) πξψηε πεξίπησζε  

>ΑΟΣΖ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΡΔΙΝΠ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Ξίλαθαο 9 Πσιελψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 1.3 ζηνηρείν β) δεχηεξε πεξίπησζε  

>ΑΟΣΖ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

>ΡΔΙΝΠ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III  

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ  

Νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ εθ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε 

εθαξκφδνληαη επίζεο θαη ζηα ζπγθξνηήκαηα. 

Δλφηεηα Α (εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο θαηαζθεπήο)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο 
ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ν νπνίνο εθπιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 2, εμαζθαιίδεη 

θαη δειψλεη φηη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' 

απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο, ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, επηζέηεη ηε 
ζήκαλζε «CE» ζε θάζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 3. Ν 

θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ δηαηεξεί ην θάθειν απηφλ 
ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ γηα ιφγνπο επηζεψξεζεο επί δηάζηεκα δέθα εηψλ απφ 

ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

Όηαλ νχηε ν θαηαζθεπαζηήο, νχηε ν εληνινδφρνο ηνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλφηεηα, 
ππεχζπλν γηα ηε ηήξεζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ είλαη ην πξφζσπν 

πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζηελ θνηλνηηθή αγνξά. 

3. Ν ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πξνο 
ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ξξέπεη, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, λα θαιχπηεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 
θαη λα πεξηέρεη: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- ζρέδηα αξρηθήο ζχιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 



- πίλαθα ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, θαη ηα νπνία εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ 

κέξεη, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ εθαξκφδνληαη ηα ηξφηππα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ ησλ δηελεξγεζέλησλ, ειέγρσλ θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 

4. Καδί κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο 
ηνπ θπιάζζεη θαη αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία λα δηαζθαιίδεη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαδνκέλνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηνλ ηερληθφ θάθειν ν νπνίνο 
αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2 θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Δλφηεηα Α1 (εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο θαηαζθεπήο κε επηηήξεζε ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ)  

Δθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελφηεηαο Α, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

Ν ηειηθφο έιεγρνπ ππφθεηηαη ζε επηηήξεζε ππφ κνξθή αηθληδηαζηηθψλ επηζεσξήζεσλ εθ κέξνπο 
θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ηνλ νπνίν επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Θαηά ηηο επηζεσξήζεηο απηέο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη: 

- λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο πξάγκαηη πξαγκαηνπνηεί ηνλ ηειηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ην 

ζεκείν 3.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- λα πξνβαίλεη ζηε δεηγκαηνιεςία εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ή ελαπφζεζεο, 

γηα λα ηνλ ειέγρεη. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ιεπηένπ 

δείγκαηνο θαη θξίλεη πφζνλ πξέπεη λα δηελεξγεζεί επ' απηψλ νιφθιεξνο ν ηειηθφο έιεγρνο ή κέξνο 
ηνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα είδε εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε δελ είλαη ζχκθσλα 

πξνο ηηο απαηηήζεηο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπνζεηεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ηνλ αλαγλσξηζηηθφ 

αξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ζε θάζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε. 

Δλφηεηα Β (εμέηαζε «ΔΘ ηχπνπ»)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ην ηκήκα εθείλν ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν ν θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο δηαπηζηψλεη θαη βεβαηψλεη φηη έλα κνλνκειέο δείγκα, αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ζρεηηθήο 

παξαγσγήο, πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφ. 

2. Ζ αίηεζε εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ 
Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ ζε έλα θαη κφλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

εληνινδφρν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εληνινδφρνπ απηνχ, 

- γξαπηή δήισζε φηη ε ίδηα αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 3. 

Ν αηηψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ έλα δείγκα, αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ελ 

ιφγσ παξαγσγήο, ην νπνίν ζην εμήο νλνκάδεηαη «ηχπνο». Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα 
δεηά θαη άιια δείγκαηα, εθφζνλ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δνθηκψλ. 

Έλαο ηχπνο κπνξεί λα θαιχπηεη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε εθφζνλ νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαιιαγψλ δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν αζθαιείαο. 

3. Ν ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ 
πίεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ξξέπεη λα θαιχπηεη, ζην 

βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ, 

- αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 



- ηνλ θαηάινγν ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 5, ηα νπνία εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ 

κέξεη, θαζψο θαη πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο, φηαλ δελ έρνπλ εθαξκνζζεί ηα πξφηππα πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 5, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ εμεηάζεσλ θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ, 

- ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο, 

- ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη δπλάκεη ησλ ζεκείσλ 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ 

παξαξηήκαηνο I. 

4. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

4.1. εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν, επαιεζεχεη φηη ν ηχπνο έρεη θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηνλ 

ηερληθφ θάθειν θαη πξνζδηνξίδεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζρεδηάζζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 5, θαζψο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

ζρεδηάζηεθαλ ρσξίο λα εθαξκνζζνχλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ. 

Δηδηθφηεξα, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

- εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, 

- αμηνινγεί ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά φηαλ απηά δελ είλαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία ελαξκνληζκέλα 

πξφηππα ή κε επξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ γηα εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ειέγρεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

έρεη εθδψζεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- εγθξίλεη ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο ηξφπνπο κφληκεο ζπλαξκνγήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ή εμαθξηβψλεη φηη έρνπλ εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- ειέγρεη φηη ην πξνζσπηθφ ην επηθνξηηζκέλν κε ηε κφληκε ζπλαξκνγή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ηηο κε θαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη εγθξίζεηο ζχκθσλα κε 

ην ζεκείν 3.1.2 ή 3.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I 7 

4.2. δηεμάγεη ή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ησλ θαηαιιήισλ ειέγρσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ ψζηε 
λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζνλ νη ιχζεηο πνπ επέιεμε ν θαηαζθεπαζηήο αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, φηαλ δελ έρνπλ εθαξκνζζεί ηα πξφηππα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 7 

4.3. δηεμάγεη ή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ησλ θαηαιιήισλ ειέγρσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ ψζηε 
λα εμαθξηβψζεη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηαζθεπαζηήο επέιεμε λα εθαξκφζεη ηα νηθεία πξφηππα, 

θαηά πφζνλ ηα πξφηππα απηά εθαξκφζζεθαλ πξαγκαηηθά 7 

4.4. ζπκθσλεί κε ηνλ αηηνχληα γηα ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ζα δηεμαρζνχλ νη έιεγρνη θαη νη απαξαίηεηεο 
δνθηκέο. 

5. Πε πεξηπηψζεηο πνπ ν ηχπνο πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο 

ρνξεγεί ζηνλ αηηνχληα πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ». Ρν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ηζρχεη γηα 

πεξίνδν δέθα εηψλ ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί, πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, θαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξνζαξηά ζην πηζηνπνηεηηθφ θαηάινγν ησλ ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ 
ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ θαη θπιάζζεη αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκφο δελ ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή, ή ζηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ», ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο εθζέηεη 
ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο κε ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία 

πξνζθπγήο. 

6. Ν αηηψλ ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ ηερληθφ 
θάθειν ζρεηηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ «ΔΘ ηχπνπ», γηα νηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε γηα ηελ νπνία πξέπεη λα ρνξεγεζεί λέα έγθξηζε, εθφζνλ νη ηξνπνπνηήζεηο 
απηέο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο ή πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ. Ζ λέα απηή έγθξηζε 
ρνξεγείηαη ππφ κνξθήλ πξνζζήθεο ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ». 

7. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ζηα θξάηε κέιε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» πνπ αλαθαιεί, θαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, θαη εθείλα 
πνπ ρνξεγεί. 

Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί επίζεο ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» πνπ αλαθαιεί ή πνπ 
αξλείηαη λα ρνξεγήζεη. 



8. Νη ινηπνί θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δχλαληαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» ή/θαη ησλ πξνζζεθψλ ηνπο. Ρα παξαξηήκαηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

θπιάζζνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ινηπψλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. 

9. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ θπιάζζεη, καδί κε ηνλ 

ηερληθφ θάθειν, αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» θαη ησλ πξνζζεθψλ ζε απηά 

γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

Όηαλ νχηε ν θαηαζθεπαζηήο, νχηε ν εληνινδφρνο ηνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλφηεηα, 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ είλαη ην 

πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ θνηλνηηθή αγνξά. 

Δλφηεηα Β1 (εμέηαζε «ΔΘ ζρεδηαζκνχ»)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ην ηκήκα εθείλν ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν ν θνηλνπνηεκέλνο 

νξγαληζκφο δηαπηζηψλεη θαη βεβαηψλεη φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πιεξνί ηηο 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Ζ πεηξακαηηθή κέζνδνο ζρεδηαζκνχ, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 2.2.4 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 

2. Ζ αίηεζε εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν 
ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ ζε έλα θαη κφλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

εληνινδφρν, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εληνινδφρνπ απηνχ, 

- γξαπηή δήισζε φηη ε ίδηα αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 3. 

Ζ αίηεζε κπνξεί λα θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, εθφζνλ νη 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο. 

3. Ν ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ 

πίεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ξξέπεη λα θαιχπηεη, ζην 

βαζκφ πνπ ηνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ, θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο, 

- ηνλ θαηάινγν ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 5, ηα νπνία εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ 
κέξεη, θαζψο θαη πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζζεί ηα πξφηππα πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 

5, 

- ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο επάξθεηάο ησλ, ηδίσο φηαλ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ζην 

αθέξαην ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 πξφηππα. Π' απηά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζην θαηάιιειν εξγαζηήξην 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ ειέγρσλ θ.ιπ., 

- ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ή ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηα ζεκεία 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ 
παξαξηήκαηνο I. 

4. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

4.1. εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη πξνζδηνξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο 

εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 5, θαζψο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία πνπ ν ζρεδηαζκφο ηνπο δελ βαζίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ. 

Δηδηθφηεξα, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

- αμηνινγεί ηα πιηθά φηαλ απηά δελ είλαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή κε 
επξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ γηα εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- εγθξίλεη ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο ηξφπνπο κφληκεο ζπλαξκνγήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ή εμαθξηβψλεη φηη έρνπλ εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 



- εμαθξηβψλεη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί ηε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηηο κε θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο δηαζέηεη ηα πξνζφληα θαη εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην ζεκείν 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I 7 

4.2. δηεμάγεη ηηο εμεηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ, εάλ δελ έρνπλ 

εθαξκνζζεί ηα πξφηππα πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 5, νη ιχζεηο πνπ εθάξκνζε ν θαηαζθεπαζηήο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 7 

4.3. δηεμάγεη ηηο εμεηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαθξηβσζεί, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

θαηαζθεπαζηήο επέιεμε λα εθαξκφζεη ηα νηθεία πξφηππα, θαηά πφζνλ ηα πξφηππα απηά 

εθαξκφζζεθαλ πξαγκαηηθά. 

5. Όηαλ ν ζρεδηαζκφο είλαη ζχκθσλνο κε ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ν θνηλνπνηεκέλνο 

νξγαληζκφο ρνξεγεί ζηνλ αηηνχληα πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ». Ρν πηζηνπνηεηηθφ 

πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηηο 
πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηάο ηνπ, ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ. 

Πην πηζηνπνηεηηθφ πξνζαξηάηαη θαηάινγνο ησλ ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ. Ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θπιάζζεη αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή, ή ζηνλ 

εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ», ν ελ 
ιφγσ νξγαληζκφο παξαζέηεη ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο κε ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ξξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 

6. Ν αηηψλ ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ ηερληθφ 
θάθειν ζρεηηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ», γηα νηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πνπ 

επήιζε ζηνλ εγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ, γηα ηελ νπνία πξέπεη λα ρνξεγεζεί λέα έγθξηζε, εθφζνλ νη 
ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ή 

πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ λέα έγθξηζε ρνξεγείηαη ππφ 

κνξθήλ πξνζζήθεο ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ». 

7. Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θνηλνπνηνχλ ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά 

κε απηά πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη. 

Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί νθείινπλ επίζεο λα θνηλνπνηνχλ ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» πνπ 

έρνπλ αλαθαιέζεη ή έρνπλ αξλεζεί. 

8. Νη ινηπνί θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δχλαληαη λα ιακβάλνπλ, θαηφπηλ αηηήζεσο, ηηο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

- ηα ρνξεγνχκελα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» θαη ζπκπιεξψκαηά ηνπο, 

- ηα αλαθαινχκελα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» θαη ζπκπιεξψκαηά ηνπο. 

9. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ θπιάζζεη, καδί κε ηνλ 
ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3, αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο «ΔΘ 

ζρεδηαζκνχ» θαη ησλ ζπκπιεξσκάησλ ηνπο επί δηάζηεκα δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία 
παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

Όηαλ νχηε ν θαηαζθεπαζηήο νχηε ν εληνινδφρνο ηνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλφηεηα, 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ είλαη ην 
πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ θνηλνηηθή αγνξά. 

Δλφηεηα Γ1 (ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηχπν)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κε ην νπνίν ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 

εληνινδφρνο ηνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα βεβαηψλεη θαη δειψλεη φηη ν εμνπιηζκφο 
ππφ πίεζε είλαη ζχκθσλνο πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ 

ηχπνπ» θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε «CE» ζε θάζε εμνπιηζκφ ππφ 

πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα 
εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηνλ ηχπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ 
έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 



3. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο 

δήισζεο ζπκκφξθσζεο γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

Όηαλ νχηε ν θαηαζθεπαζηήο νχηε ν εληνινδφρνο ηνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλφηεηα, 

ππεχζπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ είλαη ην 

πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ θνηλνηηθή αγνξά. 

4. Ν ηειηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλίζηαηαη ζε αηθλίδηεο 

επηζεσξήζεηο εθ κέξνπο θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ηνλ νπνίν επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Θαηά ηηο επηζεσξήζεηο απηέο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη: 

- λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο πξάγκαηη πξαγκαηνπνηεί ηνλ ηειηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ην 
ζεκείν 3.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- λα πξνβαίλεη ζηε δεηγκαηνιεςία εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ή ελαπφζεζεο, 

γηα λα ηνλ ειέγρεη. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ππνινγίδεη θαη' εθηίκεζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ 
ηνπ ιεπηένπ δείγκαηνο θαη θξίλεη θαηά πφζνλ πξέπεη λα δηελεξγεζεί επ' απηψλ νιφθιεξνο ν ηειηθφο 

έιεγρνο ή κέξνο ηνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα είδε εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε δελ είλαη ζχκθσλα 
πξνο ηηο απαηηήζεηο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπνζεηεί, ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ηνλ αλαγλσξηζηηθφ 

αξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε. 

Δλφηεηα Γ (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξαγσγήο)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 2, βεβαηψλεηαη θαη δειψλεη φηη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο ππφ πίεζε είλαη 

ζχκθσλνο πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» ή ζην 
πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ν θαηαζθεπαζηήο ή 

ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε «CE» ζε θάζε εμνπιηζκφ 
ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. Ζ ζήκαλζε «CE» ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ 

αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε 
πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4. 

2. Γηα ηελ παξαγσγή, ηελ ηειηθή επηζεψξεζε θαη ηηο δνθηκέο ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη 

εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3 θαη ππφθεηηαη ζηελ 
επηηήξεζε πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 4. 

3. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

3.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε εθηίκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ αθνινπζεί, ζε 

θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε πεξηέρεη: 

- φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- ην θάθειν ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν ζρεηηθά κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν θαη αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο 

«ΔΘ ηχπνπ» ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ». 

3.2. Ρν ζχζηεκα πνηφηεηαο δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηνλ ηχπν 
πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» ή ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ 

ζρεδηαζκνχ» θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηάηαμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε 
ηεθκεξίσζε, ηεξνχκελε θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, ππφ κνξθή γξαπηψλ κέηξσλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Ζ ελ ιφγσ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ 
εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη, ηδίσο, ηελ θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, 

- ησλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, θαη ηδίσο ησλ εγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ 

κφληκεο ζχλδεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο 
I, 



- ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 
εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ θαη ηδίσο εθζέζεηο εγθξίζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

επηθνξηηζκέλνπ κε ηε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο κε 

θαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα ζεκεία 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο 

θαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

3.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ 
αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 3.2. Ρα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο ηα νπνία είλαη ζχκθσλα πξνο ην νηθείν ελαξκνληζκέλν πξφηππν ηεθκαίξεηαη φηη 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 3.2. 

Ζ νκάδα ησλ ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο κε πείξα αμηνιφγεζεο ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία εθηίκεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε επηζεψξεζεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. Ξξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 

3.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχζηεκα 
πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα ην ζπληεξεί ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε κειεηψκελε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ 
ην ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην 

ζεκείν 3.2 ή αλ ρξεηάδεηαη ιφγνο λα γίλεη λέα εθηίκεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο γλσζηνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ γλσζηνπνίεζε 
πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. 

4. Δπηηήξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

4.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηζθεπαζηήο πιεξνί νξζά ηηο ππνρξεψζεηο νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη, ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε γηα ιφγνπο 
επηζεψξεζεο, ζηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο, επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ παξέρεη 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεσξήζεσλ θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν 
θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα δηεμάγεηαη 

πιήξεο επαλαμηνιφγεζε. 

4.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ πξφζζεησλ επηζθέςεσλ 

θαζνξίδεηαη βάζεη ζπζηήκαηνο ειέγρνπ βάζεη επηζεσξήζεσλ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο. Π' απηφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ βάζεη επηζεσξήζεσλ ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη 

αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία θηλδχλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 

- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε κεηέπεηηα εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, αλ ππάξρνπλ, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη ηπρφλ νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 

Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα δηεμάγεη ή λα 
αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 



πνηφηεηαο, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, έθζεζε δνθηκήο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ 
ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηελ ηεθκεξίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.1 δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.3 

ηειεπηαίν εδάθην, ζην ζεκείν 3.4 ηειεπηαίν εδάθην θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

6. Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θνηλνπνηνχλ ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε απηά 

πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη. 

Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί νθείινπλ επίζεο λα θνηλνπνηνχλ ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρνπλ 

αλαθαιέζεη ή έρνπλ αξλεζεί. 

Δλφηεηα Γ1 (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξαγσγήο)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 3, βεβαηψλεηαη θαη δειψλεη φηη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ ηζρχεη γη' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα 

εληνινδφρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε «CE» ζε θάζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηή 

δήισζε ζπκκφξθσζεο. Ζ ζήκαλζε «CE» ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ 
θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζεκείν 5. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο θαηαξηίδεη ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ 

Ζ ηερληθή ηεθκεξίσζε πξέπεη λα επηηξέπεη λα αμηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ 

πίεζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ξξέπεη λα θαιχπηεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, θαη λα πεξηέρεη, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζε: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- ζρέδηα αξρηθήο ζχιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- πίλαθα ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, θαη ηα νπνία εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ 
κέξεη, θαζψο θαη πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ εθαξκφδνληαη ηα πξφηππα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 

3. Γηα ηελ παξαγσγή, ηελ ηειηθή επηζεψξεζε θαη ηηο δνθηκέο ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη 

εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4 θαη ππφθεηηαη ζηελ 
επηηήξεζε πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 5. 

4. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

4.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε εθηίκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ αθνινπζεί, ζε 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε απηή πεξηέρεη: 

- φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Ρν ζχζηεκα πνηφηεηαο δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζηηο απαηηήζεηο 
ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη 

ζε ηεθκεξίσζε ηεξνχκελε θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, ππφ κνξθή γξαπηψλ κέηξσλ, 
δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Ζ ελ ιφγσ ηεθκεξίσζε πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ 

πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 



Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη, ηδίσο, ηελ θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, 

- ησλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ηδίσο δε ησλ κεζφδσλ κφληκεο 

ζπλαξκνιφγεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.1.2 
ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή, θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 
εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ θαη ηδίσο εθζέζεηο εγθξίζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

επηθνξηηζκέλνπ κε ηε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην 
ζεκείν 3.1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο 

θαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ 
αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 4.2. Ρα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο ηα νπνία είλαη ζχκθσλα πξνο ην νηθείν ελαξκνληζκέλν πξφηππν ηεθκαίξεηαη φηη 
ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 4.2. 

Ζ νκάδα ησλ ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο κε πείξα αμηνιφγεζεο ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία εθηίκεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε επηζεψξεζεο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. Ξξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 

4.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 
ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα ην ζπληεξεί ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε κειεηψκελε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ 
ην ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην 

ζεκείν 4.2 ή αλ ζπληξέρεη ιφγνο λα γίλεη λέα εθηίκεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο γλσζηνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ γλσζηνπνίεζε 
πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. 

5. Δπηηήξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

5.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο πιεξνί νξζά ηηο ππνρξεψζεηο 

νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

5.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη, ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε γηα ιφγνπο 

επηζεψξεζεο, ζηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο, επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ παξέρεη 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεσξήζεσλ θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

5.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν 
θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα δηεμάγεηαη 
πιήξεο επαλαμηνιφγεζε. 

5.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ πξφζζεησλ επηζθέςεσλ 
θαζνξίδεηαη βάζεη ζπζηήκαηνο ειέγρνπ βάζεη επηζεσξήζεσλ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο 

νξγαληζκφο. Π' απηφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ βάζεη επηζεσξήζεσλ ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη 

αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία θηλδχλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 



- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε κεηέπεηηα εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, αλ ππάξρνπλ, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη ηπρφλ νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 

Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα δηεμάγεη ή λα 

αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, έθζεζε δνθηκήο. 

6. Ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ 
ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2, 

- ηελ ηεθκεξίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 4.1 δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 4.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 4.3. 

ηειεπηαίν εδάθην, ζην ζεκείν 4.4 ηειεπηαίν εδάθην θαη ζηα ζεκεία 5.3 θαη 5.4. 

7. Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θνηλνπνηνχλ ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε 

απηέο πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη. 

Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί νθείινπλ επίζεο λα θνηλνπνηνχλ ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη ή έρνπλ αξλεζεί. 

Δλφηεηα Δ (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ν νπνίνο πιεξνί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 2 βεβαηψλεηαη θαη δειψλεη φηη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε είλαη ζχκθσλνο 

πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 
ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα 

εληνινδφρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε «CE» ζε θάζε πξντφλ θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε 

ζπκκφξθσζεο. Ρν ζήκα «CE» ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ 
νξγαληζκνχ ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 4. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη γηα ηελ ηειηθή επηζεψξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη ηηο δνθηκέο 

ζχζηεκα πνηφηεηαο εγθεθξηκέλν φπσο νξίδεη ην ζεκείν 3, θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 4. 

3. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

3.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε εθηίκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζε θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνβιεπφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, 

- ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε ηε ζρεηηθή κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν θαη αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ». 

3.2. Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θάζε εμνπιηζκφο ππφ πίεζε εμεηάδεηαη θαη δηεμάγνληαη 

θαηάιιειεο δνθηκέο, φπσο νξίδνληαη ζην ή ζηα ζρεηηθά πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, ή 
δηεμάγνληαη ηζνδχλακεο δνθηκέο, θαη ηδίσο ν ηειηθφο έιεγρνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.2 ηνπ 

παξαξηήκαηνο I, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

νδεγίαο. Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα 
πεξηέρνληαη ζε ηεθκεξίσζε, ηεξνχκελε θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη ηαθηηθφ ηξφπν, ππφ κνξθή γξαπηψλ 

κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Απηή ε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο επηηξέπεη ηελ 
εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη ηδίσο θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, 

- ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ κεηά ηελ θαηαζθεπή, 

- ησλ κέζσλ παξαθνινχζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, 



- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο ηηο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ηα δεδνκέλα δνθηκψλ θαη 

βαζκνλφκεζεο, ηηο εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ, θαη ηδίσο εθζέζεηο εγθξίζεσλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ επηθνξηηζκέλνπ κε ηηο κφληκεο ζπλαξκνινγήζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ηηο κε θαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα ζεκεία 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ 

παξαξηήκαηνο I. 

3.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ 
αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 3.2 Ρα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο ηα νπνία είλαη ζχκθσλα πξνο ην νηθείν ελαξκνληζκέλν πξφηππν ηεθκαίξεηαη φηη 
ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 3.2. 

Ζ νκάδα ησλ ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο κε πείξα αμηνιφγεζεο ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία εθηίκεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε επηζεψξεζεο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. 

3.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 
ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα κεξηκλά ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε ζθνπνχκελε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ 
ην ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζεκείν 3.2 ή εάλ ζπληξέρεη ιφγνο λα γίλεη λέα εθηίκεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο γλσζηνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ γλσζηνπνίεζε 
πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. 

4. Δπηηήξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

4.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο εθπιεξψλεη νξζά ηηο 
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ιφγνπο 

επηζεψξεζεο, ζηνπο ρψξνπο επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο ηηο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ηα δεδνκέλα δνθηκψλ θαη 

βαζκνλφκεζεο, ηηο εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν 

θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα δηεμάγεηαη 
πιήξεο επαλαμηνιφγεζε. 

4.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ θαζνξίδεηαη βάζεη ζπζηήκαηνο 
επηζθέςεσλ ειέγρνπ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. Π' απηφ ην ζχζηεκα 

ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία θηλδχλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 

- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε κεηέπεηηα εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, αλ ππάξρνπλ, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη ηπρφλ νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 

Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα δηεμάγεη ή λα 
αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, έθζεζε δνθηκήο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο ηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ 

ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 



- ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1 δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.3 

ηειεπηαίν εδάθην, ζην ζεκείν 3.4 ηειεπηαίν εδάθην θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

6. Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θνηλνπνηνχλ ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε 

απηέο πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη. 

Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί νθείινπλ επίζεο λα θνηλνπνηνχλ ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη ή έρνπλ αξλεζεί. 

Δλφηεηα Δ1 (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ν νπνίνο πιεξνί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 3 βεβαηψλεηαη θαη δειψλεη φηη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 
Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε «CE» ζε θάζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη 

γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. Ζ ζήκαλζε «CE» ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ 
θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

ζεκείν 5. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ 

Ζ ηερληθή ηεθκεξίσζε πξέπεη λα επηηξέπεη λα αμηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνο ηηο 
αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ξξέπεη λα θαιχπηεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, θαη λα πεξηέρεη, ζην βαζκφ πνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζε: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ, 

- ζρέδηα αξρηθήο ζχιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- πίλαθα ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, θαη ηα νπνία εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ 
κέξεη, θαζψο θαη πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, φηαλ δελ εθαξκφδνληαη ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 

3. Γηα ηελ ηειηθή επηζεψξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη ηηο δνθηκέο ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη 
εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4 θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ 

αλαθέξεη ην ζεκείν 5. 

4. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

4.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε εθηίκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζε θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε απηή πεξηέρεη: 

- φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, εμεηάδεηαη θάζε εμνπιηζκφο ππφ πίεζε θαη 

δηελεξγνχληαη νη πξνζήθνπζεο δνθηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ή ζηα νηθεία πξφηππα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ή ηζνδχλακεο δνθηκέο, θαη ηδίσο ν ηειηθφο έιεγρνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζεκείν 3.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο 
πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζε ηεθκεξίσζε ηεξνχκελε θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, ππφ 

κνξθή γξαπηψλ κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Ζ ελ ιφγσ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη 

θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη, ηδίσο, ηελ θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ 
φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, 



- ησλ εγθεθξηκέλσλ, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I, κεζφδσλ κφληκεο 

ζπλαξκνιφγεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

- ησλ εμεηάζεσλ θαη δνθηκψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη κεηά ηελ θαηαζθεπή, 

- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο πνπ επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ θαη ηδίσο εθζέζεηο εγθξίζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
επηθνξηηζκέλνπ κε ηε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην 

ζεκείν 3.1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4.2. Ρα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο ηα νπνία είλαη ζχκθσλα πξνο ην νηθείν ελαξκνληζκέλν πξφηππν ηεθκαίξεηαη φηη 
ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 4.2. 

Ζ νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο, ην νπνίν έρεη, σο αμηνινγεηήο, πείξα ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία εθηίκεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή θαη πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. Ξξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 

4.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 
ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα κεξηκλά ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε ζθνπνχκελε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ 
ην ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζεκείν 4.2 ή εάλ ρξεηάδεηαη λέα εθηίκεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο γλσζηνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ γλσζηνπνίεζε 
πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. 

5. Δπηηήξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

5.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο εθπιεξψλεη νξζά ηηο 

ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

5.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ιφγνπο 

επηζεψξεζεο, ζηνπο ρψξνπο επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο ηηο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ηα δεδνκέλα δνθηκψλ θαη 

βαζκνλφκεζεο, ηηο εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

5.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν 
θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα δηεμάγεηαη 
πιήξεο επαλαμηνιφγεζε. 

5.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ πξφζζεησλ επηζθέςεσλ 
θαζνξίδεηαη βάζεη ζπζηήκαηνο ειέγρνπ βάζεη επηζεσξήζεσλ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο 

νξγαληζκφο. Π' απηφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ βάζεη επηζεσξήζεσλ ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη 
αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία θηλδχλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 

- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε κεηέπεηηα εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, αλ ππάξρνπλ, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη ηπρφλ νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 



Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα δηεμάγεη ή λα 

αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ 
πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, έθζεζε δνθηκήο. 

6. Ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ 

ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2, 

- ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4.1 δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 4.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 4.3 

ηειεπηαίν εδάθην, ζην ζεκείν 4.4 ηειεπηαίν εδάθην θαη ζηα ζεκεία 5.3 θαη 5.4. 

7. Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θνηλνπνηνχλ ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πηζηφηεηα πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε 

απηέο πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη. 

Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί νθείινπλ επίζεο λα θνηλνπνηνχλ ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη ή έρνπλ αξλεζεί. 

Δλφηεηα ΠΡ (επαιήζεπζε επί πξντφλησλ)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο 

ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ ειέγρεη θαη πηζηνπνηεί φηη νη εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ ππφθεηηαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 3 είλαη ζχκθσλνο πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη 

- ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» ή 

- ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» 

θαη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα εμαζθαιίδεη 
ηελ πηζηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη 

- ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ» ή 

- ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» 

θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, επηζέηεη ηε ζήκαλζε «CE» 
ζε θάζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη δήισζε ζπκκφξθσζεο. 

3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί ηηο θαηάιιειεο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ 

λα ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο κε 
έιεγρν θαη δνθηκή θάζε πξντφληνο, φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 4. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εληνινδφρνο ηνπ θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο γηα 

πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

4. Δπαιήζεπζε κε έιεγρν θαη δνθηκή ηνπ θάζε εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 

4.1. Θάζε εμνπιηζκφο ππφ πίεζε εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα θαη ππνβάιιεηαη ζηνπο θαηάιιεινπο 

ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ νξίδνληαη ζην ή ζηα ζρεηηθά πξφηππα πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 5 ή ζε 

ηζνδχλακεο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνλ ηχπν 
θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Δηδηθφηεξα, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

- ειέγρεη φηη ην πξνζσπηθφ ην επηθνξηηζκέλν κε ηε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ηηο κε θαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη εγθξίζεηο ζχκθσλα 

κε ηα ζεκεία 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- ειέγρεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδψζεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4.3 
ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- δηελεξγεί ηελ ηειηθή επίζθεςε θαη ηε δνθηκή πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I 

ή αλαζέηεη αξκνδίσο ηε δηελέξγεηά ηεο θαη εμεηάδεη ελδερνκέλσο ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο. 

4.2. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο επηζέηεη ή θξνληίδεη λα ηεζεί ν αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ ζε 
θάζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηφ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δνθηκέο. 



4.3. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ κεξηκλά ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα επηδείμεη, εθφζνλ δεηεζεί, ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ 

νξγαληζκνχ. 

Δλφηεηα Ε (επαιήζεπζε «ΔΘ αλά κνλάδα»)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο βεβαηψλεη θαη 

δειψλεη φηη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε, ν νπνίνο έιαβε ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 5, 
είλαη ζχκθσλνο πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ν θαηαζθεπαζηήο επηζέηεη ηε ζήκαλζε 

«CE» ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ζπληάζζεη δήισζε ζπκκφξθσζεο. 

2. Ζ αίηεζε επαιήζεπζεο αλά κνλάδα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Πηελ αίηεζε πεξηιακβάλνληαη: 

- ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ν ηφπνο φπνπ βξίζθεηαη ν εμνπιηζκφο ππφ πίεζε, 

- γξαπηή δήισζε φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηέηνηα αίηεζε, 

- ε ηερληθή ηεθκεξίσζε. 

3. Πθνπφο ηεο ηερληθήο ηεθκεξίσζεο είλαη λα επηηξέςεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 
αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

Ζ ηερληθή ηεθκεξίσζε πεξηιακβάλεη: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 
ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- πίλαθα ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, θαη ηα νπνία εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ 

κέξεη, θαζψο θαη πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο φηαλ δελ εθαξκφδνληαη ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ, 

- ηηο πξνζήθνπζεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη 
ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ηνπ ζρεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνπλ ηα ζεκεία 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I. 

4. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή θαζελφο εμνπιηζκνχ ππφ 
πίεζε θαη δηεμάγεη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηηο θαηάιιειεο δνθηκέο, πνπ νξίδνληαη ζην ή ζηα ζρεηηθά 

πξφηππα πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 5 ηεο νδεγίαο ή ηζνδχλακεο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα 

πηζηνπνηήζεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. 

Δηδηθφηεξα ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

- εμεηάδεη ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο, 

- αμηνινγεί ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά φηαλ απηά δελ είλαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επξσπατθά 

πξφηππα ή κε επξσπατθή έγθξηζε πιηθψλ γηα εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ειέγρεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
έρεη ρνξεγήζεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- εγθξίλεη ηνπο ηξφπνπο κφληκεο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ εμαξηεκάησλ ή εμαθξηβψλεη φηη έρνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ εγθξηζεί, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- ειέγρεη ηα πξνζφληα ή ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη δπλάκεη ησλ ζεκείσλ 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ 
παξαξηήκαηνο I, 

- πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή εμέηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.2.1 ηνπ παξαξηήκαηνο I, δηελεξγεί ή 

αλαζέηεη ηε δνθηκή πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.2.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I θαη εμεηάδεη ηα 
ζπζηήκαηα αζθαιείαο εάλ ρξεηάδεηαη. 

4.1. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο επηζέηεη ή θξνληίδεη λα ηεζεί ν αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ ζε 

θάζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο γηα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο 
δνθηκέο. Ρν πηζηνπνηεηηθφ θπιάζζεηαη επί 10 έηε. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ κεξηκλά ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα παξνπζηάδεη, εθ' φζνλ ηνπ δεηεζεί, ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ 
ζπκκφξθσζεο πνπ ρνξήγεζε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 



Δλφηεηα Ζ (πιήξεο δηαζθάιηζε πνηφηεηαο)  

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείν 2, βεβαηψλεη θαη δειψλεη φηη ν ππφςε εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε «CE» ζε θάζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη 

γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. Ζ ζήκαλζε «CE» ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ 
θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θνηλνηηθή επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζεκείν 4. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, 
ηελ ηειηθή επηζεψξεζε θαη ηηο δνθηκέο, φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 3, θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4. 

3. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

3.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη ζε θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ αίηεζε εθηίκεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ αθνινπζεί. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- φιεο ηηο πξνζήθνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πεξί νπ ν ιφγνο εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- ηελ ηεθκεξίσζε γηα ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

3.2. Ρν ζχζηεκα πνηφηεηαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο 

ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε 
ηεθκεξίσζε, ηεξνχκελε θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, ππφ κνξθή γξαπηψλ, κέηξσλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Ζ ηεθκεξίσζε επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ κέηξσλ, φπσο πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη, ηδίσο, θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πξντφλησλ, 

- ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ, πνπ 
εθαξκφδνληαη, θαζψο θαη πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ ζα εθαξκνζζνχλ γηα λα ηεξεζνχλ νη βαζηθέο 

απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, φηαλ δελ εθαξκφδνληαη πιήξσο 
ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, 

- ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, ηδίσο φζνλ 
αθνξά ηα πιηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 4 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή, θαη ηδίσο ησλ κεζφδσλ κφληκεο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I, θαζψο θαη γηα ηνλ 

πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, 

- ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηεο 
ζπρλφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ, θαη ηδίσο εθζέζεηο εγθξίζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
επηθνξηηζκέλνπ κε ηε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο κε 

θαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηα ζεκεία 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I, 

- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο πνπ επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο πνηφηεηαο 
ζρεδηαζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο. 

3.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2. Ρα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο ηα νπνία είλαη ζχκθσλα πξνο ην νηθείν ελαξκνληζκέλν πξφηππν ηεθκαίξεηαη φηη 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 3.2. 

Ζ νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο, ην νπνίν έρεη πείξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία εθηίκεζεο πεξηιακβάλεη 

επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. Ξξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 



3.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα κεξηκλά ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ 

θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε ζθνπνχκελε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ 

ην ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζεκείν 3.2 ή εάλ ρξεηάδεηαη λέα εθηίκεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο γλσζηνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ γλσζηνπνίεζε 

πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε εθηίκεζεο. 

4. Δπηηήξεζε ππ' επζχλε θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

4.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο εθπιεξψλεη νξζά ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ιφγνπο 

επηζεψξεζεο, ζηνπο ρψξνπο ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη 
ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζρεδηαζηηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο, φπσο απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ, ππνινγηζκψλ, δνθηκψλ θ.ιπ., 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο, φπσο ηηο εθζέζεηο επηζεσξήζεσλ, ηα δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, ηηο εθζέζεηο 

πξνζφλησλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ θ.ιπ., 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν 

θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα λα 
δηεμάγεηαη πιήξεο επαλαμηνιφγεζε. 

4.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ πξφζζεησλ επηζθέςεσλ 
θαζνξίδεηαη βάζεη ζπζηήκαηνο επηζεσξήζεσλ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. Π' 

απηφ ην ζχζηεκα ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 

- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε κεηέπεηηα εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, αλ ππάξρνπλ, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 

Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα δηεμάγεη ή λα 
αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, έθζεζε δνθηκήο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο ηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ 

ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1 δεχηεξν εδάθην δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.3 

ηειεπηαίν εδάθην ζην ζεκείν 3.4 ηειεπηαίν εδάθην θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

6. Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θνηλνπνηνχλ ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε 

απηέο πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη. 

Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί νθείινπλ επίζεο λα θνηλνπνηνχλ ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρνπλ 

αλαθαιέζεη ή έρνπλ αξλεζεί. 

Δλφηεηα Ζ1 (πιήξεο δηαζθάιηζε πνηφηεηαο κε έιεγρν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηδηαίηεξε επηηήξεζε ηεο 
ηειηθήο δνθηκήο)  



1. Δπηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελφηεηαο Ζ ηζρχνπλ θαη ηα εμήο: 

α) Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε ειέγρνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ 7 

β) Ζ αίηεζε επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 
ηεο νδεγίαο. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ, πνπ 

εθαξκφζζεθαλ, 

- ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επάξθεηά ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ δελ έρνπλ εθαξκνζζεί 

πιήξσο ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5. Ρα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα δνθηκψλ πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην θαηάιιειν εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ 7 

γ) Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη, εθφζνλ ν ζρεδηαζκφο είλαη ζχκθσλνο 

πξνο ηηο ηζρχνπζεο γη' απηφλ δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ρνξεγεί ζηνλ αηηνχληα πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο 
«ΔΘ ζρεδηαζκνχ». Ρν πηζηνπνηεηηθφ πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εμέηαζεο, ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηζρχνο ηνπ, ηα αλαγθαία δεδνκέλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη, 
ελδερνκέλσο, πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ή ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ 7 

δ) Ν αηηψλ ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο εμέδσζε ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο 

«ΔΘ ζρεδηαζκνχ», γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα ιακβάλνπλ λέα έγθξηζε απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ 

εμέδσζε ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ή ηηο 

πξνβιεπνκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ λέα απηή έγθξηζε δίδεηαη 

ππφ ηε κνξθή πξνζζήθεο ζην αξρηθφ πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ζρεδηαζκνχ» 7 

ε) Όινη νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί νθείινπλ επίζεο λα θνηλνπνηνχλ ζηνπο άιινπο 

θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο «ΔΘ 

ζρεδηαζκνχ» πνπ έρνπλ αλαθαιέζεη ή έρνπλ αξλεζεί. 

2. Ν ηειηθφο έιεγρνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I ππφθεηηαη ζε εληζρπκέλε 

επηζεψξεζε, ππφ κνξθή αηθληδηαζηηθψλ επηζθέςεσλ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ. Πηα πιαίζηα 

ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη λα δηελεξγεί ειέγρνπο επί ησλ 
εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV  

ΔΙΑΣΗΠΡΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΙΖΟΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΡΝΛ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΡΩΛ 

ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΚΔΛΩΛ ΝΟΓΑΛΗΠΚΩΛ ΞΝ ΞΟΝΒΙΔΞΔΗ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 12 ΘΑΗ ΡΩΛ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΚΔΛΩΛ 
ΡΟΗΡΩΛ ΦΝΟΔΩΛ ΞΝ ΞΟΝΒΙΔΞΔΗ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 13  

1. Ν νξγαληζκφο, ν δηεπζπληήο ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο θαη επαιήζεπζεο δελ δχλαληαη λα είλαη νχηε ν ζρεδηαζηήο νχηε ν 
θαηαζθεπαζηήο νχηε ν πξνκεζεπηήο νχηε ν αξκφδηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε νχηε ν ρξήζηεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ηνλ νπνίν ειέγρεη ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο νχηε ν εληνινδφρνο ελφο απφ ηα 
πξφζσπα απηά. Γελ δχλαληαη λα παξεκβαίλνπλ άκεζα ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ εκπνξία 

ή ηε ζπληήξεζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε νχηε λα εθπξνζσπνχλ εθείλνπο πνπ αζθνχλ 
απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν ηεο αληαιιαγήο ηερληθψλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ 

νξγαληζκνχ. 

2. Ν νξγαληζκφο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείινπλ λα εθηεινχλ ηηο δηεξγαζίεο εθηίκεζεο θαη 

επαιήζεπζεο κε ηε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηερληθή επάξθεηα θαη νθείινπλ λα 

είλαη απαιιαγκέλνη απφ θάζε πίεζε θαη πξνηξνπή, θπξίσο νηθνλνκηθήο θχζεσο, πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ 
λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπο ή ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηδηαίηεξα εάλ πξνέξρνληαη απφ 

πξφζσπα ή νκάδεο πξνζψπσλ ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ επεξεάδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
επαιεζεχζεσλ. 

3. Ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη ηα αλαγθαία κέζα γηα λα επηηειεί κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηα ηερληθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηεμαγσγή ησλ 
ειέγρσλ ή ηελ επαιήζεπζε. Ξξέπεη, νκνίσο, λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ απαηηνχκελν γηα ηηο έθηαθηεο 

επαιεζεχζεηο εμνπιηζκφ. 

4. Ρν πξνζσπηθφ ειέγρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη: 

- άξηηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 



- ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο πνπ δηεμάγεη θαη επαξθή πξαθηηθή 

εκπεηξία ησλ ειέγρσλ απηψλ, 

- ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα γηα ηε ζχληαμε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, πξαθηηθψλ θαη εθζέζεσλ, πνπ 
απνδεηθλχνπλ φηη δηεμήρζεζαλ νη έιεγρνη. 

5. Ξξέπεη λα ππάξρεη εγγχεζε γηα ηελ ακεξνιεςία ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ. Ζ ακνηβή ηνπ δελ 

πξέπεη λα εμαξηάηαη νχηε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγεη νχηε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ απηψλ. 

6. Ν νξγαληζκφο νθείιεη λα ζπλάςεη ζχκβαζε αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο, εθηφο εάλ ε επζχλε 

απηή θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή αλ νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη άκεζα απφ 
ην ίδην ην θξάηνο κέινο. 

7. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ δεζκεχεηαη απφ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην γηα νηηδήπνηε 

πεξηέξρεηαη ζηε γλψζε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (πιελ έλαληη ησλ αξκνδίσλ 
δηνηθεηηθψλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ), ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο ή νηαζδήπνηε δηάηαμεο εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ζεζπηδφκελεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V  

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΙΖΟΝΛΡΑΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΠΖ ΡΩΛ ΘΑΡ' ΑΟΘΟΝ 14 
ΔΙΔΓΘΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΩΛ ΣΟΖΠΡΩΛ  

1. Ζ ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα έρεη ζαθψο αλαγλσξίζηκε δνκή θαη λα εθαξκφδεη 

κεζφδνπο αλαθνξάο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη νη νπνίεο λα εγγπψληαη θαη λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ ακεξνιεςία ηνπ. Γελ είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, νχηε 
επηδίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ελδερφκελν ζχγθξνπζεο κε ηελ αλεμαξηεζία 

θξίζεσο θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηζεψξεζεο πνπ αζθεί. 

2. Ζ ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ ρξήζηε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείινπλ λα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο 
εθηίκεζεο θαη επαιήζεπζεο κε ηε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηερληθή επάξθεηα 

ρσξίο νηαδήπνηε πίεζε θαη πξνηξνπή, θπξίσο νηθνλνκηθήο θχζεσο, πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα 

επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπο ή ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηδηαίηεξα εάλ πξνέξρνληαη απφ πξφζσπα 
ή νκάδεο ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ επεξεάδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ επαιεζεχζεσλ. 

3. Ζ ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα δηαζέηεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη ηα αλαγθαία 

κέζα γηα λα επηηειεί κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηα ηερληθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη κε 
ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ή ηελ επαιήζεπζε. Ξξέπεη, νκνίσο, λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ 

απαηηνχκελν γηα ηηο έθηαθηεο επαιεζεχζεηο εμνπιηζκφ. 

4. Ρν πξνζσπηθφ ειέγρνπ πξέπεη λα δηαζέηεη: 

- άξηηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 

- ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο πνπ δηεμάγεη θαη επαξθή πξαθηηθή 

εκπεηξία ησλ ειέγρσλ απηψλ, 

- ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα γηα ηε ζχληαμε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, πξαθηηθψλ θαη εθζέζεσλ, πνπ 
απνδεηθλχνπλ φηη δηεμήρζεζαλ νη έιεγρνη. 

5. Ξξέπεη λα ππάξρεη εγγχεζε γηα ηελ ακεξνιεςία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηελεξγεί ηνπο ειέγρνπο. Ζ 

ακνηβή ηνπ δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη νχηε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ειέγρσλ πνπ δηεμάγεη, νχηε απφ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ. 

6. Ζ ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ ρξήζηε νθείιεη λα ζπλάςεη θαηάιιειε ζχκβαζε αζθάιηζεο αζηηθήο 

επζχλεο, εθηφο εάλ ε επζχλε απηή θαιχπηεηαη απφ ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη. 

7. Ρν πξνζσπηθφ ηεο ειεγθηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ρξήζηε δεζκεχεηαη απφ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην 
γηα νηηδήπνηε πεξηέξρεηαη ζηε γλψζε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (πιελ έλαληη ησλ 

αξκνδίσλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ), ζην πιαίζην ηεο 
νδεγίαο ή νηαζδήπνηε δηάηαμεο εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ζεζπηδφκελεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI  

ΠΖΚΑΛΠΖ «CE»  

Ζ ζήκαλζε «CE» απνηειείηαη απφ ηα αξρηθά «CE» κε ηελ αθφινπζε κνξθή: 

>ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΔ ΓΟΑΦΖΘΝ> 

Πε πεξηπηψζεηο ζκίθξπλζεο ή κεγέζπλζεο ηεο ζήκαλζεο «CE» πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αλαινγίεο ηνπ 
αλσηέξσ ζρεδίνπ. 



Ρα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο «CE» πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα θαηαθφξπθε δηάζηαζε, πνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 5 mm. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII  

ΓΖΙΩΠΖ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ  

Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο «CE» νθείιεη λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

- φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνπ ηνπ, 

- ηελ πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ππφ πίεζε, 

- ηελ εθαξκνδφκελε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, 

- γηα ηα ζπγθξνηήκαηα, ηελ πεξηγξαθή ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε απφ ηνπο νπνίνπο απνηεινχληαη 
θαζψο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, 

- ελδερνκέλσο, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ δηελήξγεζε ηνλ 

έιεγρν, 

- ελδερνκέλσο, παξαπνκπή ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο «ΔΘ ηχπνπ», ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο 
«ΔΘ ζρεδηαζκνχ» ή ζην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο «ΔΘ», 

- ελδερνκέλσο, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ ειέγρεη ην ζχζηεκα 

πνηφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

- ελδερνκέλσο, αλαθνξά ζην εθαξκνδφκελα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, 

- ελδερνκέλσο, ηηο άιιεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, 

- ελδερνκέλσο, ηηο αλαθνξέο ζηηο άιιεο θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί, 

- ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα δεζκεχεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ 

εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ. 

 


