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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με την αποθήκευση και οδική μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων και ειδικότερα  με τις φιάλες  βιομηχανικών  αερίων 

(μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση). Γενικότερα, στα πλαίσια της εργασίας, 

αναπτύσσονται και αναλύονται οι κίνδυνοι που εγκυμονούν  οι φιάλες βιομηχανικών 

αερίων   κατά την μεταφορά τους, την αποθήκευση και γενικότερα κατά  την 

παραμονή τους μέσα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον. Ειδικότερα γίνεται αναφορά και 

στις «καλές πρακτικές» χρήσης των φιαλών αερίων   για την αποφυγή τυχόν 

ατυχημάτων. Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής 

της εργασίας είναι η συλλογή πληροφοριών από την υπάρχουσα βιβλιογραφία  

σχετικά με την μεταφορά επικίνδυνων  εμπορευμάτων,  από ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων μέσω μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο και από την μελέτη περίπτωσης 

που αναφέρεται στην εταιρεία AIR LIQUIDE – εργοστάσιο Θεσσαλονίκης . 

Σημαντικό μέρος της παρούσας εργασίας υπήρξε η συλλογή των σχετικών 

νομοθετικών κειμένων  καθώς και η διακρίβωση  του βαθμού εφαρμογής της 

σχετικής νομοθεσίας στην πράξη. Η παρούσα εργασία συντάχθηκε με σκοπό αφενός 

την συγκέντρωση όλου του απαραίτητου θεωρητικού υλικού όπως νομοθεσία, 

συνιστώμενες από τους παραγωγούς  καλές πρακτικές διαχείρισης και μεταφοράς των 

φιαλών αερίων  και  αφετέρου την  καταγραφή του τρόπου  πιστοποίησης τους . Στην 

μελέτη περίπτωσης η οποία αναφέρεται στην πολυεθνική εταιρεία AIR LIQUIDE και 

συγκεκριμένα στην θυγατρική της στην Ελλάδα καταγράφονται επίσης οι τρόποι 

διαχείρισης και μεταφοράς των συσκευών αυτών.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: επικίνδυνα εμπορεύματα, αποθήκευση, οδική μεταφορά, ADR, 

φιάλες βιομηχανικών  αερίων, μεταφερόμενος εξοπλισμός  υπό πίεση, σήμανση π .  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Επικίνδυνα  εμπορεύματα ονομάζουμε τα είδη και υλικά από τα οποία 

μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και την υγεία των 

ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Οι κίνδυνοι 

αυτοί είναι δυνατό να οφείλονται στη φύση, τις ιδιότητες και την κατάσταση αυτών 

των φορτίων, καθώς και σε τυχόν ατύχημα κατά τη μεταφορά τους.                                                

Η διακίνηση των επικινδύνων φορτίων μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σοβαρό 

ατύχημα   ακόμη  και στην περίπτωση που μεταφέρονται μικρές ποσότητες,. Η  ίδια η 

φύση της μεταφοράς επιβάλλει την κυκλοφορία των επικίνδυνων φορτίων σε δημόσιο 

χώρο. Σε πολλές περιπτώσεις,  η πρόκληση ατυχήματος δεν οφείλεται σε παραλείψεις 

που αφορούν αυστηρά το μεταφερόμενο φορτίο, αλλά στους συνήθεις κινδύνους της 

κυκλοφορίας.  Πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με τη διακίνηση 

ενός επικίνδυνου φορτίου δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν 

τις ιδιομορφίες του. 

Η συμφωνία ADR, η εκπαίδευση των οδηγών οχημάτων μεταφοράς 

επικίνδυνων εμπορευμάτων και η  θεσμοθέτηση των συμβούλων ασφαλούς 

μεταφοράς επικίνδυνων  εμπορευμάτων αποτελούν, μεταξύ πολλών άλλων, 

σημαντικές παρεμβάσεις  της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια να  

ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι κατά την αποθήκευση και διακίνηση επικίνδυνων 

εμπορευμάτων.  

Ο βασικός σκοπός της εργασίας, αφού αρχικά καταγραφούν όλες οι 

σημαντικότερες  παράμετροι που αφορούν στην νομοθεσία, στην διαχείριση και 

διακίνηση γενικότερα των επικίνδυνων εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στην Ελλάδα, είναι να εξετασθεί ειδικότερα το νομικό πλαίσιο της διακίνησης  των 

φορητών  εξοπλισμών  υπό πίεση (φιάλες βιομηχανικών αερίων) και σε μελέτη 

περίπτωσης  να εξετασθεί η πρακτική πλευρά της εφαρμογής της υφιστάμενης 

νομοθεσίας και η πιστοποίηση των προϊόντων αυτών  στην χώρα μας. Ακόμη έχει ως 

σκοπό την παρουσίαση και γνωστοποίηση των κινδύνων που κρύβουν αυτά τα  

εμπορεύματα, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων με την σωστή χρήση  

τους προκειμένου στο μέλλον οι πολίτες να γνωρίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύει 

η κακή διαχείριση και μεταφορά τους ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν πιθανά 
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ατυχήματα.    

Στα πλαίσια της πτυχιακής γίνεται γενικότερη αναφορά στις οδικές μεταφορές 

των επικίνδυνων εμπορευμάτων διεθνώς και τους κώδικες μεταφοράς του ΟΗΕ, στις 

οδικές μεταφορές στην Ε.Ε, στην συμφωνία ADR, στις κλάσεις της και στην  

πιστοποίηση  επαγγελματικής κατάρτισης ADR στους οδηγούς. Ειδικότερα 

εξετάζεται  σε δευτερογενή έρευνα το νομικό πλαίσιο και οι «ορθές πρακτικές» της 

αποθήκευσης και διακίνησης των φιαλών βιομηχανικών αερίων  και στα πλαίσια  

πρωτογενούς έρευνας προσεγγίζονται και καταγράφονται σε μελέτη περίπτωσης οι 

πρακτικές μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης σχετικά με την  εφαρμογή της 

νομοθεσίας και της διαχείρισης των κινδύνων που εγκυμονεί η συσκευασία 

αποθήκευση και μεταφορά των  συσκευών .  
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1  ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ 

Η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, 

τα οποία δεν έχουν να κάνουν τόσο με την ποσότητα του μεταφερόμενου φορτίου, 

αλλά κυρίως με την ίδια τη φύση του υλικού. Πολλές φορές ένα ατύχημα μπορεί να 

προέλθει από « εξωγενείς παράγοντες» (π.χ « τυπικής» σύγκρουσης ατυχήματα) ή 

λόγω της ελλιπούς εκπαίδευσης των ανθρώπων που εμπλέκονται στη μεταφορά 

σχετικά με τις ιδιομορφίες του συγκεκριμένου φορτίου. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή νομοθεσία επιβάλλεται η καταγραφή και αναφορά των 

ατυχημάτων που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Για το λόγο 

αυτό συντάσσεται η έκθεση του ατυχήματος, με την οποία ενημερώνονται τα Εθνικά 

και Διεθνή αρμόδια όργανα και έχουν συνταχθεί βάσεις δεδομένων για την περαιτέρω 

επεξεργασία των ατυχημάτων. 

 Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μελετητής των βάσεων 

δεδομένων είναι ότι συνήθως υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το χαρακτηρισμό 

του ατυχήματος. Όταν οι αιτίες ενός ατυχήματος είναι περισσότερες από μια υπάρχει 

ο κίνδυνος να παρουσιάζεται πολλές φορές το ίδιο ατύχημα και να παρερμηνεύονται 

τα αίτια του ατυχήματος, καθώς δεν είναι ξεκάθαροι ο λόγοι που οδήγησαν στη 

πρόκληση του ατυχήματος.  

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας θα αναφερθούμε στις χερσαίες 

μεταφορές και ειδικότερα τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων φορτίων. Η επιλογή 

αυτή γίνεται κυρίως γιατί η πλειοψηφία των μεταφορών των φορτίων στην Ελλάδα 

γίνεται οδικώς και γιατί οι θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές διέπονται από 

αυστηρότερους κανονισμούς και κώδικες οι οποίοι  απαιτούν εξειδικευμένο 

προσωπικό ( Βαγιόκας & Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

 

 

1.1.1. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ 

 

Η  διεθνής νομοθεσία ορίζει τη καταγραφή και την αναφορά των ατυχημάτων που 

γίνονται κατά την διάρκεια μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Έτσι λοιπόν, 
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μετά από ένα τέτοιο ατύχημα είναι απαραίτητο, να συνταθεί η έκθεση αυτού και να  

ενημερωθούν τα εθνικά ή διεθνή αρμόδια όργανα. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας 

έχουν συνταχθεί βάσεις δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ατυχήματα μεγάλης 

έκτασης, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω επεξεργασία τους είτε από τις αρμόδιες 

αρχές είτε από ερευνητές (ενδεικτικά ονόματα ερευνητών είναι: Lees (1996), Vilchez 

et al), (Πούλιος , Βαγιόκας , Τσιρώνης , Χατζής ,2007  ). 

Συχνό φαινόμενο, είναι ότι παρουσιάζεται πολλές φορές το ίδιο ατύχημα, 

ιδίως όταν οι αιτίες δημιουργίας του είναι περισσότερες από μία. Αυτές οι αιτίες 

κάποιες φορές παρερμηνεύονται με αποτέλεσμα, να μην γίνεται κατανοητή η 

αλληλουχία των γεγονότων που προκάλεσαν το ατύχημα, τις τυχών ευθύνες των 

εμπλεκόμενων προσώπων και αρχών, την έλλειψη ή τη μη σωστή εφαρμογή σχεδίου 

διαχείρισης της κρίσης, την έλλειψη εκπαίδευσης, την αδιαφορία ως προς την τήρηση 

των κανόνων ασφάλειας ( Βαγιόκας & Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

 

 

1.1.2. ΒΑΣΙΚΟΙ  ΤΥΠΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Μεταφορείς κυλινδρικών δοχείων ( Tube Trailers) 

Συνήθως, τα δοχεία αυτά έχουν τη μορφή κυλίνδρων ή σωλήνων χωρίς ραφή, 

διαμέτρου 23 έως 125 

εκατοστών και το 

ρυμουλκούμενο μπορεί να 

μεταφέρει από 3 μεγάλα έως 

πάνω από 20 μικρά από αυτά
1. 

 

Η πίεση στους κυλίνδρους 

κυμαίνεται από 200 έως 350 bar 

και συνήθως μεταφέρουν ήλιο, 

υδρογόνο, άζωτο και οξυγόνο.     Εικόνα 1 :  Μεταφορά αερίων υπό πίεση σε κυλίνδρους 

Εμπορευματοκιβώτιο βυτίο 

Τα βυτία αυτά (tank containers ή intermodal tanks), μεταφέρουν ποικιλία επικίνδυνων 

υλικών και αποτελούνται από τη δεξαμενή ενσωματωμένη στο πλαίσιο της. 

Αναλόγως της κατασκευής το υλικό μπορεί να βρίσκεται υπό πίεση ή όχι ή να είναι 
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κρυογενικό. Συνήθως οι δεξαμενές αυτές δεν υπερβαίνουν τα 6.300 γαλόνια ή 24 m
3
. 

Διαθέτουν ειδικές διατάξεις αγκύρωσης, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με πλοίο, 

σιδηροδρομικώς ή οδικώς. 

Ο κώδικας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων (IMDG) του Διεθνούς 

Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO) ταξινομεί τους βασικούς τύπους βυτίων ως εξής: 

Τύποι 1,2 και 4                                             Υγρά 

Τύποι 5 και 6                                                Συμπυκνωμένα αέρια 

Τύποι 7 και 8                                                Κρυογενικά υγρά 

Δεν υπάρχουν εμπορευματοκιβώτια τύπου 3 

Συνήθως, τα παραπάνω εμπορευματοκιβώτια σχεδιάζονται για να καλύπτουν 

6,1 μέτρα μήκος σε ένα αμπάρι πλοίου (π.χ είναι διαστάσεων 6x2,4x2,4 μέτρων). 

Υπάρχουν και containers με μη τυποποιημένες διαστάσεις, αλλά επειδή αυτά 

μεταφέρονται στο κατάστρωμα, η μεταφορά τους είναι ακριβότερη ( Βαγιόκας & 

Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

 

 

Σχήμα 1: Εμπορευματοκιβώτιο  βυτίο ( Intermodal tank container) ( GCTRA, 1995).  
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1.2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ 

Το βασικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 

συντάχθηκε από ειδική επιτροπή του ΟΗΕ και έχει τη μορφή συστάσεων              

( Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, United Nations, 1993). 

Οι συστάσεις είναι γνωστές και ως « Κώδικας Μεταφορών του ΟΗΕ»                    

( UN Transport Gode). 

Τα θέματα που καλύπτει ο κώδικας αφορούν: 

 Την ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών 

 Τη συσκευασία 

 Τη σήμανση 

 Τα δοχεία, βυτία, κιβώτια, δεξαμενές και 

 Τις διαδικασίες μεταφοράς 

Η ταξινόμηση των επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα με τον Κώδικα Μεταφορών 

του ΟΗΕ ακολουθείται και από άλλες διεθνείς συμφωνίες. Στον παρακάτω πίνακα        

παρουσιάζεται το σύστημα ταξινόμησης κατά Κλάση και Τμήμα της 

μεταφερόμενης ουσίας. Ακόμη για την μεταφορά εκρηκτικών υλικών, υπάρχουν 

κατηγορίες που αφορούν τη συμβατότητα των μεταφερόμενων υλικών  και της 

συσκευασίας του. 

Τα επικίνδυνα υλικά όλων των κλάσεων, εκτός από αυτά που ανήκουν στις 

κλάσεις 1,2,5.2,6.2 και 7 ταξινομούνται ως προς τη συσκευασία τους σε μια από 

τις τρείς ομάδες ( groups): 

I. Υψηλού κινδύνου 

II. Μέσου κινδύνου 

III. Χαμηλού κινδύνου 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ,ότι η γλώσσα των κειμένων είναι η αγγλική, 

επομένως όσοι εμπλέκονται με τις μεταφορές, πρέπει να μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στην αναγνώριση των αγγλικών όρων ( Βαγιόκας & Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 

2007). 
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Πίνακας 1: Ταξινόμηση των ουσιών σύμφωνα με τον Κώδικα Μεταφοράς του ΟΗΕ 

( UN Transport Code,1993) 

Κλάση 1 Εκρηκτικά 

 Τμήμα 1.1   Ουσίες και είδη που ενέχουν τον κίνδυνο μαζικής έκρηξης 

 Τμήμα 1.2   Ουσίες και είδη που ενέχουν τον κίνδυνο μαζικής έκρηξης 

 Τμήμα 1.3   Ουσίες και είδη που ενέχουν τον κίνδυνο μαζικής έκρηξης 

 Τμήμα 1.4   Ουσίες και είδη που ενέχουν τον κίνδυνο μαζικής έκρηξης 

 Τμήμα 1.5   Ουσίες και είδη που ενέχουν τον κίνδυνο μαζικής έκρηξης 

  Τμήμα 1.6   Ουσίες και είδη που ενέχουν τον κίνδυνο μαζικής έκρηξης 

Κλάση 2 Αέρια 

 Τμήμα 2.1    Εύφλεκτα αέρια 

 Τμήμα 2.2    Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια 

 Τμήμα 2.3    Τοξικά αέρια  

Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά 

Κλάση 4 Εύφλεκτα στερεά, αυτοαναφλεγόμενες ουσίες που σε επαφή με το 

νερό παράγουν εύφλεκτα αέρια 

 Τμήμα 4.1     Εύφλεκτα στερεά 

 Τμήμα 4.2     Ουσίες υποκείμενες σε αυτογενή ανάφλεξη 

 Τμήμα 4.3     Ουσίες που σε επαφή με το νερό παράγουν εύφλεκτα αέρια 

Κλάση 5 Οξειδωτικά υλικά, οργανικά υπεροξείδια 

 Τμήμα 5.1     Οξειδωτικά υλικά 

 Τμήμα 5.2     Οργανικά υπεροξείδια  

Κλάση 6 Δηλητηριώδεις ( τοξικές) ουσίες, μολυσματικές ουσίες 

 Τμήμα 6.1      Δηλητηριώδεις( τοξικές) ουσίες 

 Τμήμα 6.2      Μολυσματικές ουσίες 

Κλάση 7 Ραδιενεργά υλικά 

Κλάση 8 Διαβρωτικές ουσίες 

Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες  

 

 

 



 

 

 

8 

 

1.3 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε      

  

Το μερίδιο της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών πέρασε από το 

50% το 1970 στο 70% το 1990 του συνόλου των εσωτερικών μεταφορών της 

Κοινότητας. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιλογή των κρατών μελών να μην 

επιβαρύνουν τις τιμές των οδικών μεταφορών με το κόστος των υποδομών. Ύστερα 

από πρόταση της Επιτροπής το 1968, το Συμβούλιο έβαλε σε εφαρμογή ένα σύστημα 

τιμολογίων με ψαλίδες ανωτάτων και κατωτάτων τιμών για τις οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το 1990 το σύστημα 

τιμολόγησης αντικαταστήθηκε από ένα ενιαίο σύστημα ελεύθερης διαμόρφωσης των 

τιμών που εφαρμόζετε σε όλες τις περιπτώσεις οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 

μεταξύ των κρατών μελών. Το νέο καθεστώς περιλαμβάνει πάντως τη δυνατότητα 

κατάστρωσης δεικτών του κόστους, δηλαδή ενδείξεων των διάφορων στοιχείων του 

κόστους, τα οποία ο μεταφορέας πρέπει να παίρνει υπόψη του για τη διαμόρφωση της 

τιμής την οποία διαπραγματεύεται με τον πελάτη (Οδικές μεταφορές στην Ε.Ε, 2009). 

Η εμφάνιση και το περιεχόμενο των εγγράφων κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων 

οχημάτων έχουν εναρμονιστεί για να διευκολυνθεί η οδική κυκλοφορία στην 

κοινότητα, να απλουστευθούν οι διαδικασίες σε περίπτωση νέας εγγραφής σε άλλο 

κράτος και να καταπολεμηθεί η παράνομη κυκλοφορία οχημάτων. Υπάρχουν κοινοί 

κανόνες για την αναγνώριση, την ενδοκοινοτική κυκλοφορία, του διακριτικού 

σήματος του κράτους μέλους ταξινόμησης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκούμενων τους. 

Η κοινότητα έχει ως στόχο, όχι μόνο την εναρμόνιση των όρων του 

ανταγωνισμού και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά επίσης και την οδική 

ασφάλεια, η οποία γίνεται όλο και πιο σοβαρό πρόβλημα μέσα στην Ε.Ε. Τα 

κυριότερα κοινοτικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα στο πεδίο της οδικής 

ασφάλειας αφορούν την εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν την κατασκευή- 

έλεγχο των οχημάτων όπως: α) το ελάχιστο βάθος των σκαλισμάτων των ελαστικών 

των οχημάτων ( Οδηγία 89/459, ΕΕ L 226, 03.08.1989 και Συμφωνία ΕΟΧ, ΕΕ L 1, 

03.01.1994), β) τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων ( Οδηγία 96/96, ΕΕ L 46, 

17.02.1997 και Οδηγία 2003/27, EE L 90, 08.04.2003), γ) τα συστήματα περιορισμού 

της ταχύτητας των φορτηγών ( Οδηγία 92/24, EE L 129, 14.05.1992 και Οδηγία 

2004/11, EE L 44, 14.02.2004), δ) την υποχρεωτική ανάρτηση ζωνών ασφαλείας ( 

Οδηγία 96/671, EE L 373, 31.12.1991 και Οδηγία 2003/20, EE L 115, 09.05.2003), ε) 
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την υποχρεωτική τοποθέτηση συσκευών ελέγχου του χρόνου εργασίας των 

επαγγελματικών οδηγών( ταχυγράφοι), ( Κανονισμός 3821/85, EE L 370, 31.12.1985 

και Κανονισμός 561/2006, EE L 102, 11.04.2006) και στ) τα γενικά κριτήρια έκδοσης 

άδειας οδήγησης ευρωπαϊκού τύπου σε χαρτί ή σε μορφή πιστωτικής κάρτας, 

συμπεριλαμβανομένων των εναρμονισμένων κωδικών για πρόσθετες ή περιοριστικές 

πληροφορίες ( Οδηγία 2006/126, EE L 403, 30.12.2006). Τέλος όσον αφορά τις 

σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου έχουμε ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας 

(Οδηγία 2004/54, EE L 167, 30.04.2004). 

Για λόγους οδικής ασφάλειας, τα κράτη μέλη μπορούν να ενεργούν 

απροειδοποίητους οδικούς ελέγχους  των επαγγελματικών οχημάτων που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, προκειμένου να 

επιθεωρούν τα στοιχεία των συστημάτων ασφαλείας και προστασίας του 

περιβάλλοντος για να ανακαλύψουν τις τυχόν ελλείψεις ( Οδηγία 2000/30, EE L 203, 

10.08.2000 και Οδηγία 2003/26, EE L 90, 08.04.2003). 

Στην οδική ασφάλεια αποβλέπει επίσης η Οδηγία ως προς την οργάνωση του 

χρόνου εργασίας για ταξιδεύον προσωπικό που εκτελεί δραστηριότητες οδικών 

μεταφορών και τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς ( Οδηγία 2002/15, EE L 80, 

23.03.2002).  

Τέλος, το Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη δημιουργία μιας κοινοτικής τράπεζας 

δεδομένων για τα τροχαία ατυχήματα ( Απόφαση 93/704, EE L 329, 30.12.1993) και 

έχει υιοθετήσει ψήφισμα σχετικά με τους νέους οδηγούς αυτοκινήτων  και 

μοτοσικλετών ( EE C 351, 30.12.1993). 

Οι προδιαγραφές που ισχύουν στα κράτη μέλη για τις μέγιστες διαστάσεις και τα 

μέγιστα βάρη των οδικών οχημάτων , τα οποία χρησιμοποιούνται για μεταφορές 

εμπορευμάτων και επιβατών, έχουν εναρμονιστεί, έτσι ώστε να εκλείψουν  εμπόδια 

στην ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία δημιουργούσαν οι 

διαφορές τους. Έτσι μια οδηγία ορίζει τις μέγιστες διαστάσεις που επιτρέπονται στο 

εθνικό και διεθνές δίκτυο και τα μέγιστα βάρη που επιτρέπονται στο διεθνές δίκτυο ( 

Οδηγία 96/53,EE L 235, 17.09.1996 και Οδηγία 2002/7, EE L 67, 09.03.2002).  

Τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί μια λογική περίοδος απόσβεσης για 

τα υπάρχοντα οχήματα, έχουν την δυνατότητα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2006, να 

επιτρέπουν για εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων στο έδαφος τους, την κυκλοφορία 

οχημάτων που ξεπερνούν τις κοινοτικές προδιαγραφές (Οδικές μεταφορές στην Ε.Ε, 

2009). 
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Κλείνοντας να αναφέρουμε μια άλλη οδηγία που εναρμονίζει τους κανόνες που 

εφαρμόζονται στις εθνικές και ενδοκοινοτικές μεταφορές επικίνδυνων 

εμπορευμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται , αφενός, ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

ασφαλείας στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 

επικίνδυνων εμπορευμάτων και αφετέρου τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τις εν 

λόγω υπηρεσίες μεταφορών στην Κοινότητα ( Οδηγία 94/55, EE L 319, 12.12.1994 

και Οδηγία 2006/89, EE L 305, 04.11.2006). Ακόμη μια συμπληρωματική οδηγία 

θεσπίζει ομοιόμορφες διαδικασίες στα θέματα ελέγχου των οδικών μεταφορών 

επικίνδυνων εμπορευμάτων ( Οδηγία 95/59, EE L 249, 17.10.1995 τροποποιηθείσα 

τελευταία από την Οδηγία 2008/54, EE L 162, 21.06.2008) (Οδικές μεταφορές στην 

Ε.Ε, 2009). 

 

1.4 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ADR 

 

Η ADR ( Accord Dangereux Routier) είναι η « Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη 

Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» και αποτελεί το βασικό 

νομοθέτημα για τη διεθνή οδική διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Η Συμφωνία ADR συντάχθηκε από την « Οικονομική Επιτροπή για 

την Ευρώπη» του ΟΗΕ και υπογράφτηκε στις 30.11.1957 στη Γενεύη. Με τις οδηγίες 

94/55/ΕΚ, η οποία ενσωματώνει στο κείμενο της την ADR και  95/50/ΕΚ, με την 

οποία καθιερώνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των οχημάτων κατά τη διάρκεια της 

μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση  αντιμετώπισε τι θέμα 

της οδικής μεταφοράς. Η ADR κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Νόμο 1741/1987 ( 

ΦΕΚΑ 225/21.12.1987). Με το Π.Δ 104/99 η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με 

την οδηγία 94/55/ΕΚ ( Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

Έως σήμερα, η ADR έχει κυρωθεί από τις παρακάτω χώρες: Γερμανία, Αυστρία, 

Πολωνία, Ελβετία, Τσεχία, Σλοβακία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Ολλανδία, 

Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Σλοβενία, Νορβηγία, Ουγγαρία και Λευκορωσία. 

Αν οι οδικές μεταφορές καλύπτουν τις απαιτήσεις της ADR, τότε απαλλάσσονται, 

σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις ρυθμίσεις τις οποίες 

ορίζει η εθνική νομοθεσία που ισχύει στις χώρες από τις οποίες διέρχονται τα 

οχήματα. Η μεταφορά δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τη διαδικασία της αλλαγής του 
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τόπου, αλλά επίσης την παραλαβή και την παράδοση του εμπορεύματος καθώς και τις 

προσωρινές στάσεις κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τις ενέργειες προετοιμασίας 

και τελειώματος (συσκευασία και αποσυσκευασία των εμπορευμάτων, τη φόρτωση 

και εκφόρτωση τους) ακόμη και αν αυτές οι ενέργειες δεν εκτελούνται από τον 

μεταφορέα. 

Σκοπός της Συμφωνίας ADR είναι να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων και αποβλήτων με κατάλληλες συνθήκες, όταν αυτά 

διέρχονται από μία ή περισσότερες χώρες, έτσι ώστε να προστατεύεται το φυσικό 

περιβάλλον, η σωματική ακεραιότητα ή ευρύτερα η υγεία του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου που είναι δυνατό να έρθει σε επαφή με τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Η 

Συμφωνία ADR είναι ένα δυναμικό νομοθέτημα, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς την 

τεχνολογική εξέλιξη των οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. 

Λαμβάνει επίσης υπόψη τον εξοπλισμό των οχημάτων, τη φύση των επικίνδυνων 

υλών, την συσκευασία τους και γενικότερα όλα τα θέματα που είναι σχετικά με τις 

μεταφορές αυτές ( Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

 

 

1.4.1 Κλάσεις ADR 

 

Κλάσεις κατά ADR είναι οι διάφορες κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται τα 

επικίνδυνα εμπορεύματα ανάλογα με το είδος του κινδύνου που εμφανίζουν ( π.χ 

εκρηκτικά, τοξικά, ραδιενεργά). Συνολικά οι κλάσεις του ADR ( μαζί με τις 

υποκλάσεις) είναι 13. Για κάθε κλάση επικίνδυνων ουσιών της ADR έχει οριστεί 

κατάλληλη σήμανση που επιβάλλεται να τοποθετείται τόσο στα οχήματα όσο και στις 

συσκευασίες. Η σήμανση, δηλώνει αφενός την κλάση της επικίνδυνης ουσίας που 

μεταφέρεται ( σχηματικά με κατάλληλο σύμβολο) και αφετέρου, σε επίπεδο 

αριθμημένων πινακίδων με κατάλληλη κωδικοποίηση, την ίδια την επικίνδυνη ύλη 

που μεταφέρεται, καθώς και το είδος και τη βαρύτητα του κινδύνου που η κλάση της 

ενέχει. Στον πίνακα 2 παρατίθενται  η ταξινόμηση των ουσιών σύμφωνα με την ADR 

( Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 
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    Πίνακας 2 : Ταξινόμηση των ουσιών σύμφωνα με την ADR 

Ονομασία κλάσης Είδος ουσίας ή υλικού Χαρακτηρισμός ως προς 

τον περιορισμό 

Κλάση 1 Εκρηκτικές ουσίες και είδη 

(πυρίτιδα, φυσίγγια, 

βεγγαλικά) 

Περιοριστική 

Κλάση 2 Αέρια: πεπιεσμένα, 

υγροποιημένα, ή 

διαλυμένα υπό πίεση  

(άζωτο, αμμωνία, 

βουτάνιο, προπάνιο) 

Περιοριστική  

( για μερικές χώρες) 

Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά  

(βενζίνη  ,πετρέλαιο, 

κηροζίνη) 

Μη περιοριστική 

Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά  

(πριονίδι, σανός, λιγνίτης) 

Μη περιοριστική 

Κλάση 4.2 Ουσίες υποκείμενες σε 

αυτογενή ανάφλεξη  

(  φώσφορος, ρητίνες) 

Μη περιοριστική 

Κλάση 4.3 Ουσίες που σε επαφή με το 

νερό παράγουν εύφλεκτα 

αέρια ( κάλιο, νάτριο, 

ασβέστιο) 

Μη περιοριστική 

Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ουσίες  

( νιτρικό αμμώνιο) 

Μη περιοριστική 

Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια 

(υπεροξείδιο διτριτοταγούς 

βουτυλίου) 

Μη περιοριστική 

Κλάση 6.1 Τοξικές ουσίες  

(υδροκυανικό οξύ, ενώσεις 

αρσενικού) 

Μη περιοριστική 

Κλάση 6.2 Απεχθείς ουσίες και ουσίες 

που μπορούν να 

προκαλέσουν μόλυνση  

(εντόσθια, κοπριά, 

περιττώματα) 

Περιοριστική 

( για μερικές χώρες) 

Κλάση 7 Ραδιενεργά υλικά  Περιοριστική 

Κλάση 8 Διαβρωτικές ουσίες  

( θειικό οξύ, νιτρικό οξύ) 

Μη περιοριστική 

Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες 

ουσίες και είδη  

(αμίαντος, PCBs (κλοφέν), 

συσκευές με κλοφέν) 

Μη περιοριστική 
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1.4.2 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR του Οδηγού 

    Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι ένα ειδικό πιστοποιητικό 

του οποίου θα πρέπει υποχρεωτικά πλέον να είναι κάτοχοι όλοι οι οδηγοί που 

εκτελούν εθνικές ή διεθνείς ( εντός Ευρώπης) οδικές μεταφορές επικίνδυνων 

εμπορευμάτων. Υπάρχουν, εκτός της βασικής, διάφορες κατηγορίες Πιστοποιητικών 

ADR ανάλογα με την κλάση του προϊόντος και το είδος του οχήματος όπως ορίζεται 

στη συμφωνία  ADR και τα οποία χορηγούνται έπειτα από αντίστοιχες εξετάσεις που 

διενεργούνται στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα Πιστοποιητικά 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ADR  έχουν ισχύ 5 χρόνια και μπορούν να εκδοθούν για 

οποιονδήποτε οδηγό διαθέτει έγκυρο δίπλωμα οδήγησης ( Πούλιος & Τσιρώνης & 

Χατζής, 2007). 

 

 Σε ποιους επαγγελματίες οδηγούς  χρειάζεται το πιστοποιητικό ADR  

     Η κατοχή του πιστοποιητικού ADR είναι υποχρεωτική εκ του νόμου για όλους 

τους επαγγελματίες οδηγούς που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Επιπλέον, 

είναι απαραίτητο εφόδιο σε όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται άμεσα ή 

έμμεσα είτε στις διαδικασίες της οδικής μεταφοράς επικίνδυνων υλών είτε στη χρήση 

των υλών αυτών, όπως βενζινοπώλες, εργαζόμενοι σε διυλιστήρια. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια η κατοχή πιστοποιητικού ADR για το προσωπικό των εταιριών του 

χώρου της οδικής μεταφοράς προεκτείνεται και στην κατεύθυνση του management 

αφού ενσωματώνεται από τις ίδιες τις εταιρίες ως μία από τις απαιτήσεις των 

Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO που εφαρμόζουν ( Πούλιος & Τσιρώνης & 

Χατζής, 2007). 

       

Πιστοποιητικό ADR με υπευθυνότητα από τις σχολές μεταφορικών σπουδών 

ΣΕΚΟΟΜΕΕ- ΣΕΚΑΜ. 

Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 72572/2997 του υπ. Μεταφορών και 

Επικοινωνιών, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις 

εξετάσεις αυτές για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης 

είναι η παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε μία  από τις 

εγκεκριμένες από το υπουργείο ειδικές σχολές που προσφέρουν εκπαιδευτικές 
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υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό. Τα προγράμματα εκπαίδευσης καθορίζονται από το 

υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τόσο ως προς τη διδακτέα ύλη όσο και ως 

προς τον αριθμό των διδακτικών ωρών που απαιτούνται ανά πρόγραμμα. Κορμό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί αυτός της βασικής ( αρχικής) εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση αυτή και από νομικής αλλά κυρίως από πρακτικής πλευράς 

είναι απαραίτητη για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων υλικών και επιτρέπει έπειτα από 

επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Π1 για τη μεταφορά όλων των επικίνδυνων υλών ( εκτός εκρηκτικών και 

ραδιενεργών) σε συσκευασίες. Για την απόκτηση αντίστοιχων  

(πρόσθετων) πιστοποιητικών για τη μεταφορά εκρηκτικών, ραδιενεργών καθώς και 

για τη μεταφορά επικίνδυνων υλών σε βυτία απαιτείται ειδική πρόσθετη εκπαίδευση 

και εξέταση. 

Σκοποί της βασικής εκπαίδευσης ADR και τα εφόδια που αυτή παρέχει είναι: 

1) Να καταστήσει τους οδηγούς ενήμερους για τους κινδύνους που ενέχονται 

στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

2) Να τους δώσει βασικές πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των 

πιθανοτήτων ατυχήματος. 

3) Να τους εκπαιδεύσει ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να πάρουν τα αναγκαία 

μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια, την ασφάλεια άλλων προσώπων και 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, υποχρεωτικά από το νόμο είναι και τα επαναληπτικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα που διενεργούν προ της ημερομηνίας λήξεως του πιστοποιητικού του 

οδηγού και τα οποία αποσκοπούν στην ενημέρωση του οδηγού για νεότερα δεδομένα 

και εξελίξεις στον χώρο του ADR. Μετά την παρακολούθηση των προγραμμάτων 

αυτών και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, ανανεώνεται και η διάρκεια ισχύος 

του Πιστοποιητικού ADR ( Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

 

Η Σχολή Μεταφορικών Σπουδών «STS» ( School of Transport Studies) του Δρ. 

Μιχ. Α. Πατεράκη, ενός από τους « γκουρού» στον χώρο του Μεταφορικού Δικαίου 

στην Ελλάδα, παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον χώρο των 

μεταφορών. Η σχολή απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο της 

μεταφοράς και περιλαμβάνει Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων 
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Εμπορευμάτων- Επιβατών ( ΣΕΚΑΜ) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Μεταφορέων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  ADR ( ΣΕΚΟΟΜΕ). 

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων ( ΣΕΚΑΜ) παρέχει 

Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας Εμπορευματικών Εθνικών και Διεθνών 

μεταφορών. Τα Πιστοποιητικά αυτά είναι απαραίτητα για την είσοδο στο επάγγελμα 

του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και διακρίνονται σε Εθνικών και 

Διεθνών μεταφορών. Για να αποκτήσει κάποιος Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας πρέπει να παρακολουθήσει το σχετικό πρόγραμμα σε σχολή ΣΕΚΑΜ και 

να δώσει γραπτές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται τέσσερις φορές 

τον χρόνο και η εκπαίδευση περιλαμβάνει στοιχεία Δικαίου, οδικής ασφάλειας, 

τεχνικών προδιαγραφών, εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης. Επίσης, 

περιλαμβάνει διατάξεις εθνικών και διεθνών οδηγιών που διέπουν τον χώρο της 

μεταφοράς, καθώς και τελωνιακές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κράτη- μέλη ( 

Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

 

 

1.5 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ)  

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα είναι ο κυριότερος για τις 

εμπορευματικές μεταφορές. Την τελευταία δεκαετία η συμβολή του συγκεκριμένου 

κλάδου στην εκτέλεση του υπεραστικού μεταφορικού έργου ανέρχεται στο 98% του 

συνολικού. Επιπλέον, εκτιμάται ότι μέσω του κλάδου αυτού πραγματοποιείται: 

το 46,3% της αξίας των εξαγωγών  &  

το 42,9% της αξίας των εισαγωγών  

Παράλληλα και ενώ η αγορά έχει διευρυνθεί σημαντικά - παρουσιάζοντας μέση 

ετήσια αύξηση την περίοδο 1990-2000, 5,7% έναντι 3,8% στο σύνολο της ΕΕ-15 - το 

μερίδιο των Ελλήνων μεταφορέων στις εθνικές μεταφορές υποχωρεί σταδιακά από 

84,4% σε 78,8% (Ζαχαρής, 2005). 

Η απελευθέρωση της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στις χώρες της 

ΕΕ, σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τις 

πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και την εξάπλωση της τάσης για ταχείες και 
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ευέλικτες μεταφορές, αλλάζουν το σκηνικό των μεταφορών σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο.
 

Στην Ελλάδα απασχολούνται περίπου 140.000 άτομα στον κλάδο των μεταφορών 

προσώπων και εμπορευμάτων. Από αυτά η συντριπτική πλειοψηφία ασχολείται με 

την μεταφορά εμπορευμάτων. Τα ΙΧ φορτηγά αυτοκίνητα ανέρχονται σε 1 εκ. 

περίπου, ενώ τα ΔΧ φορτηγά είναι περίπου 40.000, εφόσον ο αριθμός αδειών για 

αυτά παραμένει ουσιαστικά σταθερός. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά στοιχειά 

σχετικά με τον κλάδο και πιο συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη:
 

Η αξία των Μεταφερομένων Εμπορευμάτων (EE) ετησίως ανέρχεται στα 15 δις € 

(15% του ΑΕΠ) σημαντικό μέγεθος μιας και περιέχει το σύνολο της κατανάλωσης 

καυσίμων για κίνηση και θέρμανση.  

Ο ετήσιος τζίρος Μεταφοράς ανέρχεται (ΕΕ)σε 75 εκατομμύρια €  

Ο στόλος Οχημάτων υπολογίζεται σε   6000 οχήματα (Ζαχαρής Σ, 2005) 

Η διανυόμενη ετησίως απόσταση ανέρχεται περίπου στα 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα 

(Ζαχαρής, 2005). 

Οδηγοί > 8000, σύνολο απασχολουμένων στον ευρύτερο κλάδο >10000 από τους 

οποίους  6000 με πιστοποίηση ADR  

Ο αριθμός των  βυτίων εκτιμάται σε 2500, από αυτά τα 2000 είναι δημόσιας χρήσεως 

καυσίμων, εκ των οποίων τα 1800 διαθέτουν πιστοποίηση ADR.  

(τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο βασίζονται σε εκτιμήσεις και 

διασταυρώσεις και όχι σε κάποιο Μητρώο ή άλλη απογραφή ) 

 Ένα από τα προβλήματα του κλάδου, είναι η έλλειψη αξιόπιστων μητρώων και 

μηχανισμών ελέγχου.  

Κύριο πρόβλημα όμως του κλάδου, σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι ο ελλιπής έλεγχος 

και αστυνόμευση που θα διασφάλιζε αφενός την προστασία των ανθρώπων και του 

περιβάλλοντος αλλά και τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού. Μέχρι τώρα οι έλεγχοι 

γίνονται σε λίγα σημεία και μόνο στα οχήματα που είναι εύκολα αναγνωρίσιμα αλλά 

δεν είναι όμως εκείνα που έχουν την υψηλότερη επικινδυνότητα. Αποτέλεσμα, τα 

απαγορευτικά μέτρα να ισχύουν «επί δικαίων και αδίκων» οδηγώντας κατά 

περιπτώσεις σε καταστάσεις ψηλού ρίσκου (Ζαχαρής, 2005). 

Γενικά  για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στην Ελλάδα, προκύπτουν τα 

εξής :  
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Ένας στόλο 6000 οχημάτων , που διανύει περισσότερα από  300.000.000 χιλιόμετρα 

ετησίως και διαθέτει παραπάνω από 8000 οδηγούς. Οι εργαζόμενοι για μεταφορές 

ξεπερνούν τους   5000 και κάνουν τζίρο άνω των  75.000.000 €. 

Ως κύρια προβλήματα του κλάδου ξεχωρίζουν:  

Η αδυναμία εκσυγχρονισμού λόγω μικρών μεγεθών των επιχειρήσεων, 

Η φτωχή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν οι μεταφορείς,  

Η συμφόρηση σε ανεπαρκές οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα 

ατυχημάτων και επιβάρυνσης στο περιβάλλον.  

Οι προβλέψεις για το μέλλον είναι δυσοίωνες μιας και υπάρχει εκτίμηση για αύξηση 

ζήτησης φορτίων: 2000 -2010 + 40% ενώ υπάρχει ιστορικό αύξησης αριθμού 

φορτηγών: 1985 - 2001 + 55 %. Αυτές οι τάσεις θα οδηγήσουν σε αυξημένη 

συμφόρηση σε κορεσμένα δίκτυα και αυξημένα επίπεδα κινδύνου ατυχημάτων 

(Ζαχαρής, 2005). 

 

1.6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΕ. 

  

Ο θεσμοθετημένος επαγγελματίας της ασφαλούς μεταφοράς ΕΕ αποτελεί βασικό 

μοχλό για την ορθολογική μετάδοση και εφαρμογή της γνώσης στο θέμα.  

Η εφαρμογή του θεσμού στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα βελτιώσει την 

ασφάλεια αλλά και την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων παραγωγής 

διακίνησης και μεταφοράς ΕΕ. Υπάρχει ο κανόνας ότι 1 € επενδυόμενο σε θέματα 

ασφάλειας αποδίδει 10 € (Ζαχαρής, 2005). 

 

1.7.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Οι πιθανές επιπτώσεις ενός ατυχήματος κατά τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών είναι: 

 διαρροή τοξικών ουσιών 

 φωτιά 

 έκρηξη 

ανάλογα με το είδος του φορτίου και του τρόπου μεταφοράς, οι διαρροές εύφλεκτων 

αερίων είναι πιθανό να οδηγήσουν σε φωτιές ή εκρήξεις νέφους αερίων, ενώ τα υγρά 
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καύσιμα που καταλήγουν στο έδαφος, σε φωτιές λίμνης υγρού (Πούλιος & Τσιρώνης 

& Χατζής, 2007). 

Οι συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων προέρχονται από: 

α) το φορτίο 

β) το μεταφορέα ( οδηγό) 

γ) τους διάφορους χειρισμούς του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται 

το φορτίο μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί  ή να διαβρώσει τη συσκευασία του και 

να διαρρεύσει. Από την άλλη πλευρά ο οδηγός του οχήματος μπορεί να εμπλακεί σε 

τροχαίο. Τέλος ατύχημα μπορεί να προκληθεί από εσφαλμένους χειρισμούς κατά τη 

φόρτωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων υλών. 

 

Διαρροές τοξικών ουσιών 

Η εκπομπή μεγάλης ποσότητας μιας τοξικής ουσίας σε αέρια κατάσταση που 

προήλθε από μια στιγμιαία είτε από μια συνεχή διαρροή, μπορεί να σχηματίσει 

τοξικό νέφος, το οποίο ανάλογα με τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τη 

μορφολογία του εδάφους και ιδιαίτερα την ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου, 

μεταφέρεται με μικρές ή μεγαλύτερες ταχύτητες επηρεάζοντας την ευρύτερη περιοχή 

του συμβάντος (Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

Φωτιές 

Πιθανές αιτίες μεγάλων ή και μικρότερων πυρκαγιών είναι τα τροχαία 

ατυχήματα, η αστοχία κάποιου ηλεκτρικού κυκλώματος, το κάπνισμα, ο στατικός 

ηλεκτρισμός, η τριβή, η μηχανική καταπόνηση, η πτώση κεραυνού, ισχυρές εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ. Οι φωτιές διακρίνονται σε: 

Φωτιές καύσης νέφους αερίου ( vapour cloud fires ή flash fires). 

Αυτού του είδους οι φωτιές εμφανίζονται όταν έχουμε ανάφλεξη νέφους αερίου που 

σχηματίστηκε σταδιακά, εξαιτίας κάποιας διαρροής, χωρίς δημιουργία σημαντικής 

υπερπίεσης. Στην περίπτωση που εμφανιστεί υπερπίεση, το φαινόμενο 

χαρακτηρίζεται ως έκρηξη νέφους αερίου (Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 
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Πύρινες σφαίρες ( fireballs) 

Το είδος αυτό συνδέεται συνήθως με τα υγροποιημένα αέρια. Εκδηλώνεται είτε μετά 

από έκρηξη δεξαμενής υπό πίεση, είτε έπειτα από ανάφλεξη εύφλεκτου αέριου 

νέφους.                      

                     

                                                     

Φωτιές λίμνης ( pool fires) 

Οι φωτιές λίμνης υγρού εμφανίζονται όταν ένα εύφλεκτο υγρό διαρρεύσει στο 

έδαφος και αναφλεγεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι φωτιές μέσα σε 

δεξαμενές αποθήκευσης ή μέσα σε κανάλια. Μια άλλη μορφή τέτοιας φωτιάς είναι 

δυνατό να παρουσιαστεί στην επιφάνεια εύφλεκτου υγρού που επιπλέει πάνω σε 

νερό. 

 

 

Φωτιά πυρσού (  Jet flame or flare).  

Αυτός ο τύπος της φωτιάς εμφανίζεται όταν ένα εύφλεκτο αέριο, υπό πίεση, που 

εξέρχεται από ένα σωλήνα ή άλλο άνοιγμα, αναφλέγει σχηματίζοντας μία φλόγα με 

τη μορφή δέσμης (Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

   

                                             

Εκρήξεις 

Ένας ακόμη σημαντικός κίνδυνος που απορρέει από πιθανό ατύχημα κατά τη 

μεταφορά επικίνδυνων φορτίων είναι η έκρηξη. Γενικά, θεωρείται ότι οι εκρήξεις 

διαθέτουν δυναμικό καταστροφής μεγαλύτερο από αυτό της φωτιάς άλλα μικρότερο 

από αυτό της διαρροής τοξικών χημικών. Οι εκρήξεις κατά τη μεταφορά επικίνδυνων 

προϊόντων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Φυσικές εκρήξεις ( Physical explosions). 
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Ως φυσικές εκρήξεις χαρακτηρίζονται αυτές που οφείλονται περισσότερο σε 

φυσικά αίτια ( θερμοκρασία, πίεση) παρά σε χημικά.    

Εκρήξεις συμπυκνωμένης φάσης ( Condensed phase explosions). 

Οι εκρήξεις αυτής της κατηγορίας είναι αποτέλεσμα εκτόνωσης πυρομαχικών, 

εμπορικών εκρηκτικών, νιτρικού αμμωνίου κ.α. Κατά την εκτόνωση ενός εκρηκτικού 

υλικού, η απελευθέρωση της ενέργειας γίνεται σχεδόν στιγμιαία, με συνέπεια η 

έκρηξη να είναι καταστροφική, συνοδευόμενη από ισχυρό αλλά μικρής διάρκειας 

κρουστικό ήχο. 

Εκρήξεις νέφους αερίου ( Vapour cloud explosions). 

Όταν ένα νέφος εύφλεκτου ρευστού καίγεται, η καύση μπορεί να δημιουργήσει 

υπερπίεση και να προκαλέσει μία έκρηξη νέφους αερίου. Αν όμως δεν δημιουργηθεί 

υπερπίεση, το αποτέλεσμα θα είναι μία φωτιά νέφους αερίου. Οι εκρήξεις νέφους 

αερίου αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους στις μεταφορές 

επικίνδυνων υλών και συνήθως προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές. 

Εκρήξεις τύπου BLEVE ( Boiling liguid expanding vapour explosions). 

Το φαινόμενο BLEVE λαμβάνει κατά κανόνα χώρα όταν ένα κλειστό δοχείο που 

περιέχει εύφλεκτο υγρό εκτίθεται σε φωτιά με αποτέλεσμα το μεταλλικό περίβλημα 

να χάσει τη μηχανική αντοχή του και να υποστεί διάρρηξη. Όταν το δοχείο αυτό 

θερμανθεί, η πίεση των ατμών του περιεχομένου υγρού ανεβαίνει, αυξάνοντας την 

πίεση στο εσωτερικό του δοχείου. Σε περίπτωση που η πίεση αυξηθεί τόσο ώστε να 

φτάσει την τιμή της ρύθμισης της βαλβίδας ανακούφισης, η τελευταία ανοίγει. Η 

στάθμη του υγρού μέσα στο δοχείο υποχωρεί καθώς οι ατμοί ελευθερώνονται στην 

ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια το μεταλλικό περίβλημα που δεν ψύχεται πλέον, έρχεται 

σε επαφή με τις φλόγες με αποτέλεσμα την υπερθέρμανσή του, την εξασθένιση της 

μηχανικής αντοχής του και την πιθανή διάρρηξη του. Το φαινόμενο BLEVE 

συνοδεύεται κατά κανόνα από πύρινη σφαίρα (Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 

2007). 
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1.8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  

Στην Ελλάδα τα περισσότερα επικίνδυνα φορτία αφορούν τα υγρά καύσιμα 

και τα υγροποιημένα αέρια υπό πίεση. Θα πρέπει οι εταιρίες εμπορίας και διανομής 

να επιλέγουν όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς διαδρομές ( χωρίς στροφές, σε δρόμους με 

διαχωριστικό στο μέσον και καλό οδόστρωμα). Θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τις 

αρχές ( Τροχαία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική) για το είδος των μεταφερόμενων φορτίων 

και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάγκης, ανάλογα με τις 

ιδιομορφίες τους. 

Εάν συμβεί ατύχημα, οι ενέργειες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

 Άμεση κλήση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών άμεσης δράσης 

 Άμεση απομόνωση της περιοχής του συμβάντος ( διαρροής ή έκρηξης)  

            τουλάχιστον σε ακτίνα 500 m, προς όλες τις κατευθύνσεις 

 Μετακίνηση του πληθυσμού εκτός της περιοχής του συμβάντος και μακριά  

            από παράθυρα 

 Απομάκρυνση των μη εξουσιοδοτημένων ατόμων από την περιοχή του  

            συμβάντος 

 Τοποθέτηση και μετακίνηση των ατόμων σε τέτοιο σημείο ώστε ο άνεμος να  

      μη μεταφέρει επάνω τους την εκλυθείσα ρύπανση ( αέρια, σκόνη) 

Επίσης  :  Απομάκρυνση των ατόμων από περιοχές και χώρους που βρίσκονται σε  

επίπεδο κάτω της επιφάνειας της γης στην περιοχή του συμβάντος. Εφόσον έχει 

εκδηλωθεί φωτιά στο μεταφορικό μέσο, η ελάχιστη απόσταση εκκένωσης από την 

περιοχή του συμβάντος είναι τα 80 m (Πούλιος & Τσιρώνης & Χατζής, 2007). 

 

1.9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 

1.9.1. Μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση τους. 

Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, συνεργείων, νοσοκομείων και 

άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια σε φιάλες. Το φάσμα των 

εργασιών είναι εξαιρετικά ευρύ: από συγκολλήσεις μεταλλικών τεμαχίων (π.χ. με 

οξυγόνο) έως τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους (π.χ. με 
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άζωτο ή ευγενή αέρια) ( Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 

2007). 

 

Περιγραφή: 

Τα βασικά εξαρτήματα σε μια τυπική διάταξη χρήσης αερίου είναι τα εξής: 

 Φιάλες των οποίων η υπερπίεση κυμαίνεται μεταξύ λίγων ατμοσφαιρών και 

200 bar ή και περισσότερο. Συνήθως είναι κατασκευασμένες από χάλυβα 

αλλά υπάρχουν και κάποιες από αλουμίνιο (π.χ. πυροσβεστήρες).  

 Βαλβίδα φιάλης για την παροχή του αερίου, με κατάλληλο σπείρωμα (π.χ. σε 

περίπτωση φιαλών ασετυλίνης φέρουν αριστερόστροφο σπείρωμα ενώ σε 

φιάλες οξυγόνου δεξιόστροφο). 

 Ρυθμιστής πίεσης (μειωτήρας) για την εκτόνωση του αερίου από την υψηλή 

πίεση της φιάλης στη χαμηλή πίεση χρήσης. Τμήμα του ρυθμιστή πίεσης 

είναι η ανακουφιστική βαλβίδα (εκτονώνει την πίεση όταν αυτή υπερβεί μια 

προκαθορισμένη τιμή). Το πλησιέστερο μανόμετρο στη βαλβίδα της φιάλης 

παρέχει την πίεση στο εσωτερικό της φιάλης, ενώ το μανόμετρο που είναι 

περισσότερο απομακρυσμένο παρέχει την πίεση χρήσης του αερίου. 

 Ανάλογα με τη χρήση, το αέριο διοχετεύεται είτε σε σωληνώσεις με 

ακροφύσιο  (π.χ. σε εργασίες συγκόλλησης), είτε σε δίκτυο μεταλλικών 

σωληνώσεων (π.χ. για την τροφοδότηση ιατρικών ή αναλυτικών οργάνων 

κλπ). Η φύση των σωληνώσεων παροχής αερίου εξαρτάται από τη φύση του 

αερίου και την πραγματοποιούμενη εργασία. 

 Ασφαλιστικές διατάξεις προβλέπονται και από τη νομοθεσία. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση εύφλεκτων αερίων (π.χ. στην ασετυλίνη) πρέπει 

να χρησιμοποιούνται φλογοπαγίδες. 

 

Οι κίνδυνοι από τις φιάλες αερίων μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

Γενικοί κίνδυνοι από το μεγάλο βάρος των φιαλών. 

Μέτρα: 

 Αποθηκεύετε και χρησιμοποιείτε τις φιάλες σε κάθετη θέση. 

 Διασφαλίστε τις φιάλες από πτώση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείστε 

κατάλληλες αλυσίδες ή μεταλλικά πλαίσια. 
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 Μεταφέρετε τις φιάλες χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μεταφοράς βαρειών 

αντικειμένων (π.χ. καρότσια, κλάρκ, γερανούς κλπ.). 

Κατά τις μεταφορές προστατεύετε τις βαλβίδες της φιάλης με το ειδικό μεταλλικό 

κάλυμμα ( Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 2007). 

 

 

                Σχήμα 2 : Μεταφορά κυλίνδρων 

 

 

 

 

 

Κίνδυνοι από την υψηλή πίεση ή τη χαμηλή θερμοκρασία κατά την εκτόνωση των 

αερίων. 

 

Μέτρα: 

 Αποφύγετε τη μηχανική βλάβη των φιαλών (π.χ. χαλασμένες βόλτες κλπ). 

 Συνδέετε τις φιάλες μόνο με κατάλληλο γι’ αυτές εξοπλισμό (π.χ. μειωτήρες 

και μανόμετρα καταλλήλων διαστάσεων). Αποφεύγετε τα υπερβολικά 

συστήματα ασφαλείας πάνω στη φιάλη. Όσο περισσότερα είναι τα 

συστήματα αυτά, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανές πηγές βλαβών ή 

διαρροών. 

 Αποθηκεύετε τις φιάλες μακριά από πηγές θερμότητας, μακριά από τον ήλιο. 

 Απομακρύνετε τις φιάλες από τις φωτιές. 

Αποφεύγετε τη διάβρωση των φιαλών που μειώνει την αντοχή των τοιχωμάτων          

( Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 2007). 
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 Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αποφεύγετε τις μηχανικές κρούσεις γιατί ο 

χάλυβας γίνεται εύθραυστος. 

 Η απότομη εκτόνωση αερίου προκαλεί ψύξη και «ψυχρά εγκαύματα». Φοράτε 

γάντια. 

 

Κίνδυνοι από τις ιδιότητες του κάθε αερίου (π.χ. αέρια οξειδωτικά, εύφλεκτα, 

ερεθιστικά, διαβρωτικά, αδρανή κλπ). 

 

1. Εύφλεκτα αέρια (π.χ. ασετυλίνη). 

Μέτρα: 

 Στο χώρο χρήσης εύφλεκτων αερίων πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα 

συστήματα πυροπροστασίας (ανίχνευση, συναγερμός, εξοπλισμός 

πυρόσβεσης). 

Σε ορισμένες εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η τοποθέτηση των φιαλών 

εύφλεκτων  αερίων σε ειδικές μεταλλικές θήκες υψηλής θερμικής αντοχής 

εφοδιασμένες με κατάλληλους αισθητήρες θερμοκρασίας. Πάντως, σε κάθε 

περίπτωση τα εύφλεκτα αέρια πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά από τα οξειδωτικά, 

σε καλά αεριζόμενο χώρο ( Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της 

Εργασίας, 2007). 

 

 

 

Εύφλεκτα αέρια                    Οξυγόνο 

            Σχήμα 3: Πυράντοχο 
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                              Εικόνα 2 :Ενδεδειγμένος τρόπος μεταφοράς φιαλών στον χώρο  

                                            εργασίας 

  

 

 Οι φιάλες ασετιλίνης δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται σε πλάγια θέση. 

 Αποφεύγετε τις διαρροές. Ο έλεγχος των διαρροών να γίνεται με σαπουνόνερο 

(π.χ. ένα αραιό διάλυμα απορρυπαντικού σε νερό) στα σημεία σύνδεσης ή και 

στις σωληνώσεις. Η εμφάνιση φυσαλίδων προδίδει την παρουσία διαρροής 

στο συγκεκριμένο σημείο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη φλόγα του αναπτήρα 

για τον εντοπισμό διαρροής εύφλεκτου αερίου. 

 Εφόσον υπάρχουν διαρροές, αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης και 

αερίσατε. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα σε χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων ή σε χώρους 

που αυτά χρησιμοποιούνται. 

 Εάν θερμανθεί μια φιάλη ακολουθείστε τα εξής βήματα: 

o Κλείστε τη βαλβίδα (χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια) και απομακρύνετε 

τη φιάλη απ’ τη φωτιά. 

o Εάν τμήμα της φιάλης είναι θερμότερο, ψύξετέ το με νερό. 

o Εάν η φιάλη είναι ιδιαίτερα θερμή, καταβρέξτε την με νερό από ασφαλή 

απόσταση. 

o Συνεχίστε την ψύξη μέχρι η φιάλη να παραμείνει από μόνη της ψυχρή. 
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o Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο ασφαλέστερος τρόπος κατάσβεσης είναι η διακοπή 

της παροχής αερίου. Στην αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται εύφλεκτα νέφη. 

Κλείστε τη βαλβίδα χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια. 

 Οι φιάλες της ασετυλίνης να χρησιμοποιούνται πάντοτε με ειδική βαλβίδα 

αντεπιστροφής (φλογοπαγίδα) διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 

της φιάλης. 

 Χρησιμοποιείτε την ασετιλίνη στην κατάλληλη χαμηλή πίεση (η βαλβίδα 

ασφαλείας να είναι προρρυθμισμένη, π.χ. στα 1,8 bar). 

 Συνιστάται η τοποθέτηση αισθητήρων εύφλεκτων αερίων στο χώρο 

αποθήκευσης και χρήσης στο κατάλληλο ύψος. 

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χάλκινοι σύνδεσμοι και σωληνώσεις σε 

φιάλες ασετυλίνης διότι δημιουργούνται ακετυλίδια του χαλκού τα οποία 

μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη σε περίπτωση κρούσης. Συνήθως 

χρησιμοποιείται δίκτυο από χάλυβα. 

 Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρολογικού) στο χώρο 

αποθήκευσης και χρήσης των φιαλών, με βάση την κατηγοριοποίηση ζωνών 

εκρηκτικότητας ( Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 

2007). 

 

 

Οξειδωτικά αέρια (π.χ. οξυγόνο). 

Μέτρα: 

 Λειτουργείτε τις βαλβίδες με χαμηλή πίεση. 

 Κρατάτε το σύστημα παροχής οξυγόνου (π.χ. τις σωληνώσεις) καθαρό από 

λάδια ή βρώμες. 

 Απαγορεύεται να λαδώνετε το σύστημα παροχής οξυγόνου. 

 Χρησιμοποιείτε υλικά που είναι αποδεδειγμένα ασφαλή με το οξυγόνο, 

δηλαδή υλικά που δεν αναφλέγονται. 

 Αποφεύγετε την είσοδο σε κλειστούς χώρους όπου πιθανόν υπάρχει οξυγόνο 

σε υψηλές συγκεντρώσεις. Ελέγχετε την ατμόσφαιρα των χώρων αυτών με 

ειδικά φορητά όργανα ανίχνευσης. 

 Αποφεύγετε αυστηρά τη χρήση οξυγόνου εάν για την ίδια δουλειά μπορείτε 

να χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα ή άλλα αέρια ( Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 2007). 
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Αδρανή αέρια (π.χ. άζωτο, ήλιον, αργόν κλπ). 

Μέτρα: 

 Αερίζετε καλά τους κλειστούς χώρους διότι οι διαρροές δημιουργούν 

έλλειμμα οξυγόνου και είναι δυνατό να προκαλέσουν ασφυξία. 

 

Τοξικά, ερεθιστικά, διαβρωτικά αέρια (π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα.) 

Μέτρα: 

 Ελέγχετε τακτικά για πιθανές διαρροές. 

 Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό (π.χ. μάσκες) ( Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 2007). 

 

Γενικά μέτρα 

 

 Ο χειρισμός και η συντήρηση των φιαλών πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο 

προσωπικό. 

 Βεβαιωθείτε για το περιεχόμενο μιας φιάλης πριν τη χρήση. Ευρωπαϊκά πρότυπα 

προτείνουν ένα χρωματικό κώδικα φιαλών ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε 

αερίου
7
. Επιπλέον, πάνω σε κάθε φιάλη πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες ετικέτες 

που αναφέρονται στη φύση του αερίου. Διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες και τα 

σήματα με προσοχή. 

 Διαβάζετε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντων (MSDS) ώστε να 

γνωρίζετε τους κινδύνους από τη χρήση των αερίων. 

 Σε ορισμένες εργασίες, (π.χ. εργασίες συγκόλλησης) απαιτείται ειδική άδεια. 

 Κατάλληλη σήμανση χώρου αποθήκευσης και χρήσης των φιαλών. 

 Χρησιμοποιείτε τις φιάλες για το σκοπό που κατασκευάστηκαν (όχι ως 

υποστηρίγματα ή κυλίνδρους κύλισης). 

 Η αποθήκευση και ο χειρισμός τους δεν θα πρέπει να μειώνει τη μηχανική τους 

αντοχή (αποφυγή κτυπημάτων, τομών, διάβρωσης). 

 Αποθηκεύσατε σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από βροχή, χιόνι ή 

καύσιμα. 

 Βαριά αέρια (π.χ. υγραέριο) συγκεντρώνονται στο πάτωμα και είναι πιθανό ο 

εξαερισμός οροφής να μην αρκεί. 

 Μην αποθηκεύετε φιάλες χωρίς επισήμανση του περιεχομένου τους. 
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 Μη διατηρείτε περισσότερες φιάλες από τις απαραίτητες σε χώρους εργασίας.  

 Φύλαξη κατά προτίμηση κοντά σε πόρτες και μακριά από διαδρόμους διαφυγής ή 

δυσπρόσιτα σημεία. 

 Σημειώστε τις φιάλες που εκτέθηκαν σε πυρκαγιά και αναφέρατε το γεγονός στον 

προμηθευτή σας. Τέτοιες φιάλες είναι δυνατό να χάσουν την αντοχή τους. 

 Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία κατά τη σύνδεση των φιαλών (π.χ. 

κάβουρα ή κλειδί καταλλήλου διαμετρήματος και μήκους). Μην παρασφίγγετε το 

μειωτήρα πάνω στη φιάλη γιατί είναι δυνατό να καταστραφούν οι βόλτες. 

 Για να σφίξετε μια βαλβίδα διακόψτε τη λειτουργία της φιάλης. 

 Κλείνετε τη βαλβίδα όταν η φιάλη δε λειτουργεί. 

 Κρατάτε τις συνδέσεις καθαρές. Ελέγχετε τακτικά την κατάστασή τους. 

 Συνδέετε μόνον τον εξοπλισμό τον κατάλληλο για τη δεδομένη χρήση. 

Επιστρέφετε τη φιάλη στον προμηθευτή με κλειστή τη βαλβίδα και με το 

προστατευτικό κάλυμμα. Να παραμένει πάντοτε μικρή ποσότητα αερίου μέσα στη 

φιάλη ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση από τον αέρα ή την υγρασία ( Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 2007). 

 

 

 

1.9.2. Μέτρα ασφάλειας κατά την μεταφορά φιαλών 

 

 διαρροές 

 

 Μία άδεια φιάλη δεν είναι ποτέ τελείως κενή. 

 Αν η βαλβίδα δεν είναι κλεισμένη, η ελάχιστη αναθέρμανση της πορώδους 

μάζας της φιάλης ασετιλίνης μπορεί να ελευθερώσει αέριο. 

 Μία πολύ μικρή ποσότητα ασετιλίνης αρκεί για να προκαλέσει έκρηξη στο 

όχημα μεταφοράς. 

 Οι διαρροές προέρχονται συχνότερα από τους εκτονωτές, τους σωλήνες ή τα 

εργαλεία συγκόλλησης. 

 

οδηγική  συμπεριφορά 

Ακόμη και σε πλάγια θέση στο πίσω μέρος του οχήματος μία φιάλη μπορεί να 

μετατραπεί σε « φονικό όπλο» στην περίπτωση απότομου σταματήματος, 

ξεκινήματος ή στροφής του οχήματος ( Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας 

της Εργασίας, 2007). 



 

 

 

29 

 

                                

                         Εικόνα 3 : Ατύχημα κατά την μεταφορά φιαλών  

                                 

                               Εικόνα 4 :  Επικίνδυνη μεταφορά φιαλών με κοινό αυτοκίνητο 

 

Σωστές Ενέργειες 

 Κλείνουμε τις βαλβίδες ακόμη και αν οι φιάλες είναι άδειες. 

 Αποσυναρμολογούμε τα εξαρτήματα πριν τη μεταφορά των φιαλών. 

 Αερίζουμε καλά τον χώρο του οχήματος που μεταφέρονται οι φιάλες. 

 Δένουμε τις φιάλες σφιχτά. 

 Δεν αφήνουμε τις φιάλες να « διανυκτερεύουν» στα οχήματα μεταφοράς τους 

χωρίς λόγο και χωρίς επιτήρηση ( Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & 

Ασφάλειας της Εργασίας, 2007). 

 

 

Οδηγίες που εφαρμόζονται στη μεταφορά φιαλών αερίων 

Η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται από την κοινοτική οδηγία 

ADR, η οποία συμπληρώνεται από την σχετική τοπική νομοθεσία. 
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Αέρια που αφορά  η οδηγία 

Όλα τα βιομηχανικά αέρια θεωρούνται επικίνδυνα εμπορεύματα και ακολουθούν την 

συγκεκριμένη οδηγία. 

Δικαίωμα ορίου ποσότητας αερίου που μπορεί  να μεταφερθεί 

Για τα αέρια και τα αέρια μίγματα, τα όρια καθορίζονται σε συνάρτηση με τον 

κίνδυνο ή το σύνολο των κινδύνων που εγκυμονεί το καθένα ή όλα μαζί προσθετικά 

κατά τη μεταφορά τους. 

Πρακτικά, μπορούμε να μεταφέρουμε τόσες φιάλες όσο είναι το μέγιστο 

επιτρεπόμενο  βάρος που αναγράφεται στο όχημα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε. 

 20 μεγάλες φιάλες ( 10 m
3 

ή Β50) οξυγόνου, αργού, αζώτου ή άλλου αερίου. 

 12 μεγάλες φιάλες ασετυλίνης. 

 6 μεγάλες φιάλες οξυγόνου καθώς και 6 μεγάλες φιάλες  ασετυλίνης και 4 

μεγάλες φιάλες αδρανών αερίων. 

 8 μεγάλες φιάλες προπανίου ( 35 κιλών) ή 20 μικρές ( 13 κιλών). 

Στην περίπτωση μεταφοράς άλλων επικίνδυνων εμπορευμάτων (π.χ εύφλεκτα υγρά, 

διαλυτικά, οξειδωτικά) τα παραπάνω όρια είναι μικρότερα. 

Η μεταφορά τοξικών αερίων απαιτεί τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας  

Ενημερώνουμε τον ασφαλιστικό μας φορέα ότι μεταφέρουμε φιάλες βιομηχανικών 

αερίων. 

Οποιοδήποτε ερώτημα μας δημιουργηθεί δεν διστάζουμε να επικοινωνήσουμε με τον 

προμηθευτή μας, ο οποίος θα πρέπει να μας ενημερώσει με ακρίβεια. 

Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να αποσαφηνίζονται στην περίπτωση που η μεταφορά των 

φιαλών ανατίθεται σε τρίτους, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι υποχρεωμένοι να τις 

εφαρμόζουν κατά γράμμα.  

 Η εταιρία θα πρέπει να έχει ένα Σύμβουλο ασφαλείας για τη μεταφορά 

επικινδύνων. 

 Ο οδηγός του οχήματος πρέπει να περάσει από ειδική εκπαίδευση. 

 Το όχημα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας ( σήμανση και ειδικός 

εξοπλισμός ασφαλείας). 

 Εφαρμόζονται ειδικοί κανονισμοί κυκλοφορίας και παρκαρίσματος. 

 Τα συνοδευτικά έγγραφα του εμπορεύματος είναι απαραίτητα. 

 Εφαρμόζονται ειδικές οδηγίες για φόρτο- εκφόρτωση και μεταφορά ( 

πρωτόκολλο ασφαλείας). 

 Παραβάσεις της οδηγίας ADR επιφέρουν πρόστιμο. 
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 Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, μπορούμε να συμβουλευτούμε τον 

προμηθευτή μας. Πρέπει να λαμβάνουμε γνώση των εντύπων δεδομένων 

ασφαλείας που αφορούν τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρουμε ( 

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 2007). 

 

 

Γενικές οδηγίες κατά την μεταφορά: 

Οχήματα 

Οχήματα που κινούνται στους δρόμους, όπως φορτηγά, ημιφορτηγά, αυτοκίνητα 

συνεργειών, επιβατηγά αυτοκίνητα ανοικτού ή κλειστού τύπου με ή χωρίς 

ρυμουλκούμενο όχημα είναι κατάλληλα για τη μεταφορά φιαλών αερίων εφόσον: 

 Διαθέτουν καλό αερισμό και εξαερισμό. 

 Οι φιάλες έχουν στερεωθεί σωστά και αποτελεσματικά για να μην 

γλιστρήσουν ή πέσουν. 

 

 

 

     

Εικόνα 5: Μέσα μεταφοράς φιαλών –ανοικτού τύπου  

Ανάλογα με τον αριθμό των μεταφερόμενων φιαλών ισχύουν ειδικές προδιαγραφές, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( ΛΙΝΤΕ  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε, Φυλλάδιο Οδηγιών 

Ασφάλειας Νο 11). 

 

Πριν την έναρξη της διαδρομής 

 

Πριν φορτωθούν οι φιάλες στο αυτοκίνητο, πρέπει να αφαιρούνται οι μειωτήρες 

και ο λοιπός εξοπλισμός από τα κλείστρα των φιαλών. Ειδικότερα στις φιάλες με 

εύφλεκτα ή δηλητηριώδη αέρια πρέπει να ελέγχεται η στεγανότητα του κλείστρου                 

( π.χ με το ειδικό spray διαρροών). Εφόσον προδιαγράφεται πρέπει σε ορισμένες 
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φιάλες αερίων να βιδώνεται στεγανά το προστατευτικό παξιμάδι στο στόμιο του 

κλείστρου. Όλες οι φιάλες πρέπει να φέρουν καπάκι, προκειμένου να προστατεύεται 

το κλείστρο από κτυπήματα ή άλλες φθορές. Εξαίρεση αποτελούν όσες φιάλες 

διαθέτουν ειδικό κολάρο προστασίας του κλείστρου, το οποίο είναι εφαρμοσμένο 

μόνιμα πάνω σ’ αυτές. Μικρές φιάλες που δεν διαθέτουν τέτοιο κολάρο προστασίας 

του κλείστρου αλλά δεν μπορεί να βιδωθεί ούτε καπάκι, πρέπει να μεταφέρονται 

μέσα σε ειδικές θήκες ή βαλίτσες για φιάλες. 

Τα ανοιχτά κρυογενικά δοχεία υγρού (π.χ άζωτο), κατά τη μεταφορά τους δεν 

επιτρέπεται να σφραγίζονται στεγανά, για να μην αυξηθεί η πίεση τους. Πάνω στο 

δοχείο πρέπει να υπάρχει μόνο το αντίστοιχο σύστημα λήψης, η τάπα του δοχείου ή 

το ειδικό σύστημα φραγής του δοχείου για την είσοδο του δοχείου λήψης ( ΛΙΝΤΕ  

ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε, Φυλλάδιο Οδηγιών Ασφάλειας Νο 11). 

   

 

Ασφάλιση φορτίου 

 

Προκειμένου να αποφύγετε να πάθουν ζημιά οι φιάλες ή να προκαλέσουν ζημιά 

στο υπόλοιπο φορτίο που μεταφέρετε κατά την διάρκεια της διαδρομής, στις στροφές 

ή στα φρεναρίσματα, πρέπει οι φιάλες να ασφαλίζονται με τα κατάλληλα μέσα. 

Κατάλληλα μέσα για το σκοπό αυτό είναι οι ειδικοί ελαστικοί ιμάντες, που πρέπει να 

στερεώνονται σε σταθερά μέρη του αυτοκινήτου. Ειδικά πλησίον των τοιχωμάτων 

του αυτοκινήτου οι φιάλες πρέπει να τοποθετούνται εγκάρσια προς την κατεύθυνση 

του οχήματος ( όρθιες ή ξαπλωτές). 

 

Αερισμός 

       Ο χώρος φόρτωσης πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί 

πρόβλημα στις ανοιχτές καρότσες. Αν όμως η καρότσα καλύπτεται από τέντα, τότε 

πρέπει να φροντίσουμε ώστε μπροστά και πίσω , κατά προτίμηση πάνω και κάτω, να 

υπάρχουν ανοίγματα για να δημιουργείται « διαγώνια» αερισμός. Πιο δύσκολα είναι 

τα πράγματα στον αερισμό ενός κλειστού αυτοκινήτου ή στον χώρο αποσκευών ενός 

κανονικού επιβατηγού αυτοκινήτου. Αλλά και εδώ υπάρχει λύση. Τα ανοίγματα 

προσαγωγής/ απαγωγής του αέρα πρέπει να είναι περίπου το 1/10 της επιφάνειας που 

καλύπτεται από όλες τις μεταφερόμενες φιάλες ( κατά κανόνα αρκούν ανοίγματα 

μεγέθους περίπου 100 cm
2
). Εάν μάλιστα η διάταξη των ανοιγμάτων είναι διαγώνια, 



 

 

 

33 

 

τότε εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικές 

κατασκευές με ανοίγματα. Προσοχή όμως τα ανοίγματα αυτά δεν πρέπει να είναι 

κολλημένα ( ΛΙΝΤΕ  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε, Φυλλάδιο Οδηγιών Ασφάλειας Νο 11). 

 

 

 

Κάπνισμα και ανοικτή φωτιά. 

Σε όλη τη διάρκεια που υπάρχουν φιάλες στο αυτοκίνητο απαγορεύεται αυστηρά 

να καπνίζετε και να ανάβετε φωτιά μέσα σ’ αυτό. Οι προαναφερθείσες οδηγίες 

ισχύουν πάντα είτε ταξιδεύετε ιδιωτικά, είτε υπηρεσιακά με μία ή περισσότερες 

φιάλες.  

 

Περιοριστικά μέτρα 

Εφόσον μεταφέρετε μόνο μερικές φιάλες δεν χρειάζεστε συνοδευτικά έγγραφα 

μεταφοράς, ούτε πυροσβεστήρα. Το όριο όμως μέχρι το οποίο ισχύουν τα παραπάνω 

είναι διαφορετικό κατά περίπτωση και εξαρτάται από το είδος του αερίου. 

 

Μετά το τέλος της διαδρομής. 

Σβήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και τραβήξτε χειρόφρενο. Εάν οι φιάλες 

μεταφέρθηκαν με κλειστό αυτοκίνητο ή στον χώρο αποσκευών επιβατηγού, πρέπει να 

ξεφορτωθούν αμέσως, διότι κατά την διάρκεια της στάθμευσης δεν εξασφαλίζεται 

επαρκής αερισμός. Σε περίπτωση που θέλετε να εργασθείτε με τις φιάλες κα να 

συνδέσετε σωλήνα στο σημείο παροχής, πρέπει πρώτα να τις απομακρύνεται από το 

εσωτερικό του αυτοκινήτου και να συνδέσετε μειωτήρα. Μόνο εάν πρόκειται για 

ειδικό αυτοκίνητο- κινητό συνεργείο, κατάλληλο για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται οι 

φιάλες να παραμείνουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. 

Εργασίες με φλόγες επιτρέπεται να γίνονται μέσα στο αυτοκίνητο μόνο εφόσον 

χρησιμοποιείται αντεπίστροφη φλογοπαγίδα μετά τον μειωτήρα εφόσον υπάρχει 

πυροσβεστήρας και οι πόρτες κατά την διάρκεια των εργασιών παραμένουν ανοικτές 

( ΛΙΝΤΕ  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε, Φυλλάδιο Οδηγιών Ασφάλειας Νο 11). 
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Χώροι στάθμευσης 

Κατά την στάθμευση ή στάση του αυτοκινήτου μας πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, καθώς και το ότι σε 

ορισμένους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους απαγορεύεται  η στάθμευση αυτοκινήτων 

που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Επίσης κατά την διάρκεια παραμονής σε 

χώρους στάθμευσης πρέπει ο χώρος του αυτοκινήτου στον οποίο βρίσκονται οι 

φιάλες να εξακολουθεί να αερίζεται επαρκώς. Το αυτοκίνητο επιτρέπεται να 

παραμένει σταθμευμένο μόνο σε χώρους στάθμευσης, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή 

αερισμό. 

 

Ταξίδια στο εξωτερικό.  

Όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό πρέπει να λάβουμε υπόψη πριν το ταξίδι 

τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Προμηθευτείτε τα απαραίτητα 

συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

 

Κατασκευή και εξοπλισμός των φιαλών. 

Οι φιάλες υγραερίου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/36/ΕΚ 

για το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. Οι φιάλες οι υφιστάμενες πριν από την 

έναρξη ισχύος της Οδηγίας 99/36/ΕΚ πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΥΑ 

Β/19340/1946/87 “Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα” σε 

συμμόρφωση της Οδηγίας της 84/527/ΕΚ (ΦΕΚ 639/Β 1987) ( ΛΙΝΤΕ  ΕΛΛΑΣ  

Ε.Π.Ε, Φυλλάδιο Οδηγιών Ασφάλειας Νο 11). 

 

 

1.10. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ 

ΠΙΕΣΗ  

 

Την 16η Ιουνίου 2010 δημοσιεύθηκε  η οδηγια 2010/35/ΕΕ  του Ευρωπαϊκου 

Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό 

πίεση .  Με την οδηγία αυτή καταργούνται οι Οδηγίες του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 

84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ 

Η οδηγία 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τον 

μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση  εκδόθηκε ως πρώτο βήμα προς την ενίσχυση της 
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ασφάλειας των μεταφορών του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία του εν λόγω εξοπλισμού σε 

ενιαία αγορά μεταφορών. 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/ΕΕ  ισχύουν οι εξής ορισμοί : 

 

Mεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση: 

α) κάθε δοχείο πίεσης, οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση 

β) δεξαμενές, οχήματα- συστοιχίες/ βαγόνια- συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια 

αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGC), οι στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά 

περίπτωση 

Ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση θεωρείται ότι περιλαμβάνει φύσιγγες αερίου 

(UN αριθ. 2037) και εξαιρούνται τα αερολύματα (UN αριθ. 1950), τα ανοικτά 

κρυογονικά δοχεία, οι κύλινδροι αερίου για αναπνευστικές συσκευές, οι 

πυροσβεστήρες (UN αριθ. 1044), ο μεταφερόμενος εξοπλισμός που εξαιρείται 

σύμφωνα με το σημείο 1.1.3.2 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και ο 

μεταφερόμενος εξοπλισμός που εξαιρείται από τους κανόνες για την κατασκευή και 

τις δοκιμές της συσκευασίας σύμφωνα με τις  ειδικές διατάξεις της παραγράφου 3.3 

των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

Σύμφωνα με την οδηγία ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 

Διαθεσιμότητα στην αγορά:  

κάθε προσφορά μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση για διανομή ή χρήση στην 

αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας ή δραστηριότητας 

δημόσιας υπηρεσίας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν 

Χρήση:  

η πλήρωση, η προσωρινή αποθήκευση που συνδέεται με τη μεταφορά, η κένωση και 

η επαναπλήρωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση 
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Απόσυρση:  

κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του 

μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ή τη χρήση του 

 

Ανάκληση:  

κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση 

που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμος στον τελικό χρήστη 

 

Κατασκευαστής:  

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό 

πίεση ή τμήματά του ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή του εν 

λόγω εξοπλισμού και τον διοχετεύει στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό 

σήμα του 

 

 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που έχει λάβει γραπτή 

εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων καθηκόντων 

 

Εισαγωγέας:  

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει 

μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή τμήματά του από τρίτη χώρα στην αγορά της 

Ένωσης  

Διανομέας:  

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, πλην του 

κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο στην αγορά 

μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή τμήματά του 

 

Ιδιοκτήτης:  

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που έχει στην 

ιδιοκτησία του μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση 
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Φορέας εκμετάλλευσης:  

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση 

που χρησιμοποιεί μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση 

 

Οικονομικοί φορείς:  

ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο 

εισαγωγέας και ο διανομέας, ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας που ενεργεί στο πλαίσιο 

εμπορικής δραστηριότητας ή δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, είτε έναντι 

αντιτίμου είτε δωρεάν 

 

 

 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης:  

η αξιολόγηση και η διαδικασία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 

καθορίζεται με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/EΚ 

 

 

Σήμανση π:  

σήμανση με την οποία αποδεικνύεται ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό 

πίεση συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις περί αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης που καθορίζονται με τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/EΚ και με 

την παρούσα οδηγία 

 

Επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης:  

η διαδικασία που κινείται, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη ή φορέα εκμετάλλευσης, 

για την επακόλουθη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού 

υπό πίεση που έχει κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία 

εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ 

 

Περιοδικός έλεγχος:  

ο περιοδικός έλεγχος και οι διαδικασίες που διέπουν τον περιοδικό έλεγχο όπως 

ορίζουν τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/EΚ 

 

Ενδιάμεσος έλεγχος : 
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νοείται ο ενδιάμεσος έλεγχος και οι διαδικασίες που τον διέπουν, όπως ορίζουν τα 

παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 

 

Έκτακτος έλεγχος:  

ο έκτακτος έλεγχος και οι διαδικασίες που διέπουν τον έκτακτο έλεγχο όπως 

καθορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/EΚ 

 

Εθνικός οργανισμός διαπίστευσης:  

ο μόνος οργανισμός κράτους μέλους που εκτελεί τηδιαπίστευση βάσει εξουσίας που 

του παρέχει το εν λόγω κράτος 

 

Διαπίστευση:  

βεβαίωση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι κοινοποιημένος 

οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις του δευτέρου εδαφίου του σημείου 1.8.6.8 των 

παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 

 

Κοινοποιούσα αρχή:  

η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 17 

 

Κοινοποιημένος οργανισμός:  

οργανισμός ελέγχου που πληροί τις απαιτήσεις που 

καθορίζουν τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/EΚ και τους όρους που καθορίζουν 

τα άρθρα 20 και 26 και κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας οδηγίας 

 

Κοινοποίηση: 

 η διαδικασία χορήγησης του καθεστώτος κοινοποιημένου οργανισμού σε οργανισμό 

ελέγχου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανακοίνωση της πληροφορίας αυτής στην 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

 

Εποπτεία της αγοράς:  

δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα που λαμβάνονται από δημόσιες αρχές, 

προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής του συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζουν η 
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οδηγία 2008/68/EΚ και η παρούσα οδηγία και δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την 

ασφάλεια ή άλλα ζητήματα της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος 

 

1.11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

 

Στο άρθρο 4 της οδηγίας αναφέρονται οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών και των 

λοιπών οικονομικών φορέων : 

1. Κατά τη διάθεση στην αγορά του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, οι 

κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος, 

κατασκευασμένος και συνοδεύεται από κατάλληλη τεκμηρίωση σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/EΚ και της παρούσας οδηγίας. 

2. Όταν η συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με τις 

εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται με τη διαδικασία αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/EΚ και της παρούσας 

οδηγίας, οι κατασκευαστές τοποθετούν τη σήμανση π σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας οδηγίας. 

3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο που προβλέπουν τα 

παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/EΚ. Ο εν λόγω φάκελος φυλάσσεται για το εκεί 

καθοριζόμενο χρονικό  διάστημα. 

4. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ο μεταφερόμενος 

εξοπλισμός υπό πίεση που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τα 

παραρτήματα της οδηγίας2008/68/ΕΚ ή την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 

μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, για να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, 

κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όταν ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση 

παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο τον μεταφερόμενο 

εξοπλισμό υπό πίεση και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη συμμόρφωση και 

τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν. 

5. Οι κατασκευαστές παρέχουν τεκμηρίωση για όλα τα παρόμοια περιστατικά μη 

συμμόρφωσης και λήψης διορθωτικών μέτρων. 

6. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου 

αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
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αποδειχθεί η συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, σε γλώσσα 

εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν 

αιτήματός της, για τυχόν μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την εξάλειψη των 

κινδύνων από το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που έχουν διαθέσει στην αγορά. 

7. Οι κατασκευαστές παρέχουν στους φορείς εκμετάλλευσης μόνο τις πληροφορίες οι 

οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στα παραρτήματα 

της οδηγίας 2008/68/EΚ και στην παρούσα οδηγία. 

 

Στην συνέχεια η οδηγία αναφέρεται στις υποχρεώσεις και των άλλων οικονομικών 

φορέων.  

 

1.12 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ 

ΠΙΕΣΗ 

Συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση και αξιολόγησή της 

 

1. Ο  μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις 

περί αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των περιοδικών, ενδιάμεσων και έκτακτων 

ελέγχων που ορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και τα κεφάλαια 3 

και 4 της  οδηγίας. 

 

2. Ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της 

τεκμηρίωσης σύμφωνα με την οποία κατασκευάσθηκε ο εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός 

υπόκειται σε περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους, σύμφωνα με τα 

παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ καθώς και τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 3 και 

4 της νέας οδηγίας. 

 

3. Τα πιστοποιητικά αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά 

επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και οι εκθέσεις περιοδικών ενδιάμεσων 

και έκτακτων ελέγχων που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό ισχύουν σε όλα 

τα κράτη μέλη. Για τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών χρήσεων 

μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση μπορεί να διενεργηθεί ξεχωριστή 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 

 

Επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης 
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Η επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση και 

ο οποίος έχει κατασκευαστεί και έχει τεθεί σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία 

εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία 

επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπει το παράρτημα III της νέας 

οδηγίας. 

 

Γενικές αρχές της σήμανσης π 

 

1.Η σήμανση π τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή, σε περιπτώσεις 

επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως ορίζει το παράρτημα III. Όσον αφορά 

τους κυλίνδρους αερίου που συμμορφώνονταν προηγουμένως με τις οδηγίες 

84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ ή 84/527/ΕΟΚ η σήμανση τοποθετείται από τον 

κοινοποιημένο οργανισμό ή υπό την εποπτεία αυτού. 

 

2.Η σήμανση π τοποθετείται μόνο σε μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση: 

α)ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις περί αξιολόγησης της συμμόρφωσης των 

παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και της παρούσας οδηγίας∙ ή 

β)ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις περί επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης που 

αναφέρονται στο άρθρο 13. Η εν λόγω σήμανση δεν τοποθετείται σε κανένα άλλο 

μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. 

 

3.Ο κατασκευαστής, τοποθετώντας τη σήμανση π ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, 

αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό 

πίεση με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται με τα παραρτήματα 

της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και με την παρούσα οδηγία. 

 

4.Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η σήμανση π αποτελεί 

τη μόνη σήμανση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου 

εξοπλισμού υπό πίεση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες θεσπίζονται με τα 

παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και με την παρούσα οδηγία. 

 

5.Απαγορεύεται η τοποθέτηση επί του μεταφερόμενου εξοπλισμού 
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υπό πίεση σημάνσεων, συμβόλων και ενδείξεων που είναι πιθανό να παραπλανήσουν 

τρίτους ως προς το νόημα ή τη μορφή της σήμανσης π. Κάθε άλλη σήμανση 

τοποθετείται στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

παρεμποδίζεται το ευδιάκριτο, το ευανάγνωστο και η σημασία της σήμανσης π. 

 

6.Τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών χρήσεων μεταφερόμενου 

εξοπλισμού υπό πίεση, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, 

φέρουν σήμανση π. 

 

7.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη 

σήμανση π και λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης της 

σήμανσης. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης κυρώσεις για παραβάσεις, στις οποίες 

είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις. Οι 

κυρώσεις αυτές είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα της παράβασης και συνιστούν 

αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο κατά της ανάρμοστης χρήσης. 

 

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης π 

 

1.Η σήμανση π συνίσταται στο κάτωθι σύμβολο υπό την εξής μορφή: 

 

                                          

 

2.Το ελάχιστο ύψος της σήμανσης π είναι 5 mm. Για μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό 

πίεση με διάμετρο μικρότερη ή ίση με 140 mm το ελάχιστο ύψος είναι 2,5 mm. 

 

3.Τηρούνται οι αναλογίες που δίδονται στο διαγραμμισμένο σχέδιο της παραγράφου 

1. Το πλέγμα δεν αποτελεί μέρος της σήμανσης. 
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4.Η σήμανση π τοποθετείται ώστε να είναι εμφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη 

στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή στην πινακίδα των δεδομένων του, καθώς 

και στα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών χρήσεων μεταφερόμενου 

εξοπλισμού υπό πίεση, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια. 

 

5.Η σήμανση π τοποθετείται προτού διατεθεί στην αγορά ο νέος μεταφερόμενος 

εξοπλισμός υπό πίεση ή τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών χρήσεων 

εξοπλισμού, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια. 

 

6.Η σήμανση π συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου 

οργανισμού ο οποίος πραγματοποίησε τους αρχικούς ελέγχους και τις δοκιμές. 

Ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο 

είτε, υπό τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή. 

 

7.Η σήμανση της ημερομηνίας του περιοδικού ελέγχου ή, εφόσον απαιτείται, του 

ενδιάμεσου ελέγχου συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου 

οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο. 

 

8.Όσον αφορά τους κυλίνδρους αερίου που συμμορφώνονταν προηγουμένως με τις 

οδηγίες 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ ή 84/527/ΕΟΚ και δεν φέρουν τη σήμανση π, 

κατά τον πρώτο περιοδικό έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, 

ο αριθμός αναγνώρισης του αρμόδιου κοινοποιημένου οργανισμού ακολουθεί τη 

σήμανση π. 

 

Ελεύθερη κυκλοφορία του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση 

Με την επιφύλαξη των διαδικασιών διασφάλισης των άρθρων 30 και 31 της 

παρούσας οδηγίας και του πλαισίου για την εποπτεία της αγοράς που περιγράφεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, δεν 

περιορίζουν ούτε εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία, τη διάθεση στην αγορά ή τη 

χρήση στην επικράτειά τους του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, που είναι 

σύμφωνος με την παρούσα οδηγία. 
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1.13 ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Κοινοποιούσες αρχές 

 

1.Τα κράτη μέλη ορίζουν την κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι αρμόδια για τον 

καθορισμό και τη διεξαγωγή των απαραίτητων διαδικασιών αξιολόγησης, 

κοινοποίησης και επακόλουθης παρακολούθησης των κοινοποιημένων οργανισμών. 

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 

κατά την παράγραφο 1 διεξάγονται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κατά την 

έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 

3.Εφόσον κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την 

παρακολούθηση κατά την παράγραφο 1 σε οργανισμό που δεν είναι κρατική 

υπηρεσία, ο εν λόγω οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και συμμορφώνεται, 

τηρουμένων των αναλογιών, με τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως 6. 

Επιπροσθέτως, ο εν λόγω οργανισμός διαθέτει την υποδομή για την κάλυψη των 

ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. 

4.Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που 

εκτελεί ο οργανισμός στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 3. 

 

Απαιτήσεις σχετικά με τις κοινοποιούσες αρχές 

 

1.Η κοινοποιούσα αρχή συγκροτείται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση 

συμφερόντων με τους κοινοποιημένους οργανισμούς. 

2.Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της. 

3.Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την 

κοινοποίηση των κοινοποιημένων οργανισμών να λαμβάνεται από αρμόδια πρόσωπα 

διαφορετικά από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση. 

 

4.Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται 

από τους κοινοποιημένους οργανισμούς, 

ούτε παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική 

βάση. 
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5.Η κοινοποιούσα αρχή διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

λαμβάνει. 

6.Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκή αριθμό έμπειρου προσωπικού 

για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της. 

 

Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες τους για την 

αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων 

οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. 

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες. 

 

Απαιτήσεις σχετικά με τους κοινοποιημένους οργανισμούς 

1. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί 

πληρούν τις απαιτήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και της 

παρούσας νέας  οδηγίας. 

2. Η αρμόδια αρχή, κατά την έννοια των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, 

μπορεί να είναι κοινοποιημένος οργανισμός υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις 

απαιτήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και της παρούσας οδηγίας 

και ότι δεν λειτουργεί και ως κοινοποιούσα αρχή. 

3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και 

διαθέτει νομική προσωπικότητα. 

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες 

τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων 

οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29, ή εξασφαλίζει ότι το 

προσωπικό αξιολόγησης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει 

ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το 

αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας. 

 

Αίτηση κοινοποίησης 

1.Ο φορέας ελέγχου υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή του 

κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. 

2.Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή: 
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α)των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης, τους περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους και την 

επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης∙ 

β)των διαδικασιών που σχετίζονται με το στοιχείο α), 

γ)του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση για τον οποίο ο οργανισμός 

ισχυρίζεται ότι είναι αρμόδιος∙ 

δ)πιστοποιητικού διαπίστευσης που εκδίδει εθνικός οργανισμός διαπίστευσης κατά 

την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και το οποίο βεβαιώνει ότι ο φορέας 

ελέγχου πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της παρούσας οδηγίας. 

 

Διαδικασία κοινοποίησης 

1.Οι κοινοποιούσες αρχές κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς που πληρούν τις 

απαιτήσεις του άρθρου 20. 

2.Τους κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη με χρήση του 

ηλεκτρονικού μέσου που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή. 

3.Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 

άρθρου 21, παράγραφος 2. 

4.Οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να εκτελούν τις δραστηριότητες κοινοποιημένου 

οργανισμού μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από μια κοινοποίηση. 

Μόνον οι οργανισμοί αυτοί θεωρούνται κοινοποιημένοι για τους σκοπούς 

της παρούσας οδηγίας. 

5.Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται για τυχόν επακόλουθες 

αλλαγές στην κοινοποίηση. 

6.Δεν κοινοποιούνται οι εσωτερικές υπηρεσίες επιθεωρήσεων του αιτούντος, όπως 

ορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

 

Αριθμοί αναγνώρισης και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών 

1.Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό αναγνώρισης στον κοινοποιημένο οργανισμό. 

Χορηγεί έναν και μόνον αριθμό αναγνώρισης, ακόμη και αν ο ίδιος οργανισμός είναι 

κοινοποιημένος βάσει διαφόρων ενωσιακών πράξεων. 

2.Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών αναγνώρισης 

που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. 
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Η Επιτροπή φροντίζει για την προσαρμογή του καταλόγου αυτού στα πρόσφατα 

δεδομένα. 

 

Αλλαγές στην κοινοποίηση 

1.Όταν κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιημένος 

οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 20 ή ότι αδυνατεί να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή 

ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της 

αδυναμίας πλήρωσης των εν λόγω απαιτήσεων ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. 

Ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη αναλόγως 

 

2.Στην περίπτωση απόσυρσης, περιορισμού ή αναστολής της κοινοποίησης ή εάν ο 

κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος 

μέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του 

οργανισμού αυτού είτε αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης άλλου κοινοποιημένου 

οργανισμού είτε καθίστανται διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και 

εποπτείας της αγοράς, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

 

Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών 

1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή 

περιέρχονται σε γνώση της εικασίες όσον αφορά την επάρκεια κοινοποιημένου 

οργανισμού ή την ικανότητα συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό 

των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει. 

2. Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όλες τις 

πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας του εν 

λόγω οργανισμού. 

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων 

πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνών. 

4.Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή 

παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, ενημερώνει το κοινοποιούν κράτος 

μέλος αναλόγως και του ζητά να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο. 

 

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών 



 

 

 

48 

 

1.Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης, 

περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους σύμφωνα με τους όρους της 

κοινοποίησής τους και τις διαδικασίες των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

2.Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν επαναξιολογήσεις της συμμόρφωσης 

σύμφωνα με το παράρτημα III. 

3.Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που κοινοποιούνται από ένα κράτος μέλος 

επιτρέπεται να εργάζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η κοινοποιούσα αρχή που 

διενήργησε την αρχική αξιολόγηση και την κοινοποίηση διατηρεί την ευθύνη 

παρακολούθησης των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων του κοινοποιημένου οργανισμού. 

 

Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 

1.Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα 

ακόλουθα: 

α)τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού∙ 

β)τυχόν περιστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής και τους όρους της 

κοινοποίησης∙ 

γ)τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με τις ασκηθείσες δραστηριότητες, το οποίο 

έλαβαν από τις εποπτικές αρχές της αγοράς∙ 

δ)κατόπιν αιτήματος, τις δραστηριότητες που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής 

τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών. 

2.Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους δυνάμει 

της παρούσας οδηγίας οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιοδικούς, ενδιάμεσους και έκτακτους ελέγχους 

που αφορούν τον ίδιο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, τις σχετικές πληροφορίες 

για ζητήματα που αφορούν τα αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, τα θετικά 

αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

 

Ανταλλαγή εμπειριών 

Η Επιτροπή μεριμνά για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών αρχών των 

κρατών μελών που είναι αρμόδιες βάσει της παρούσας οδηγίας για: 

α)την πολιτική κοινοποίησης, 

β)την εποπτεία της αγοράς. 
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Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι θεσμοθετείται κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία 

μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και ότι 

αυτοί λειτουργούν σωστά με τη μορφή τομεακής ομάδας κοινοποιημένων 

οργανισμών. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κοινοποιημένοι από αυτά οργανισμοί 

συμμετέχουν στις εργασίες της εν λόγω ομάδας, απευθείας ή μέσω διορισθέντων 

αντιπροσώπων. 

 

1.14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Διαδικασία αντιμετώπισης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση που 

παρουσιάζει κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο 

 

1.Όταν οι εποπτικές αρχές της αγοράς κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με 

το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 

πιστεύουν ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα 

ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στην παρούσα 

οδηγία, διενεργούν αξιολόγηση για τον εν λόγω μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση 

η οποία ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί 

οικονομικοί φορείς συνεργάζονται, με οποιονδήποτε αναγκαίο τρόπο, με τις 

εποπτικές αρχές της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης στους 

χώρους τους και της παροχής δειγμάτων, κατά περίπτωση. 

 

Όταν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι εποπτικές αρχές της αγοράς διαπιστώσουν 

ότι ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, 

ζητούν αμέσως από το σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα απαραίτητα 

διορθωτικά μέτρα για να θέσει τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση σε 

συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις ή να αποσύρει το μεταφερόμενο εξοπλισμό 

υπό πίεση από την αγορά ή να τον ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, 

το οποίο μπορούν να ορίσουν οι ίδιες, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου. 

Οι εποπτικές αρχές της αγοράς ενημερώνουν σχετικώς τον οικείο κοινοποιημένο 

οργανισμό. 
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Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα διορθωτικά 

μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

2.Όταν οι εποπτικές αρχές της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν 

περιορίζεται στην εθνική τους επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να 

λάβει ο οικονομικός φορέας. 

3.Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά 

μέτρα για όλο τον οικείο μεταφερόμενο εξοπλισμό 

υπό πίεση που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης. 

4.Εφόσον ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο 

αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει επαρκή διορθωτικά 

μέτρα, οι εποπτικές αρχές της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά 

μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα στην εθνική αγορά 

του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ή να αποσύρουν τον εξοπλισμό από την 

αγορά ή να τον ανακαλέσουν. 

Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά. 

5.Οι πληροφορίες κατά την παράγραφο 4 παρέχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως 

τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου 

μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, την καταγωγή του, τη φύση της εικαζόμενης 

μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών 

μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τις απόψεις που προβλήθηκαν από τον σχετικό 

οικονομικό φορέα. Ειδικότερα, οι εποπτικές 

αρχές της αγοράς αναφέρουν εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από 

τους εξής λόγους: 

α) ο μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση δεν πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται 

με την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή άλλα ζητήματα προστασίας του 

δημόσιου συμφέροντος που προβλέπουν τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 

και η παρούσα οδηγία ή 

β) ελλείψεις όσον αφορά τα πρότυπα ή τους τεχνικούς κωδικούς κατά τα 

παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή άλλες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας 

6. Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνουν 

αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και για τις 

τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τη μη 
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συμμόρφωση του εν λόγω μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση και, σε περίπτωση 

διαφωνίας με τα εθνικά μέτρα που κοινοποιήθηκαν, για τις αντιρρήσεις τους. 

7.Εάν, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή 

σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται 

δικαιολογημένο. 

8.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη λήψη των κατάλληλων περιοριστικών μέτρων για 

τον εν λόγω μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, όπως απόσυρση του 

μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση από την αγορά, χωρίς καθυστέρηση. 

 

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης 

1.Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 30 παράγραφοι 3 και 4, 

διατυπωθούν αντιρρήσεις για ένα εθνικό μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος ή 

εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το εθνικό μέτρο είναι αντίθετο με νομικά δεσμευτική 

πράξη της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον ή 

τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. 

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή 

αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι. 

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει 

αμέσως σε αυτά και στον ή στους σχετικούς οικονομικούς φορείς. 

2.Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ο μη συμμορφούμενος μεταφερόμενος 

εξοπλισμός υπό πίεση αποσύρεται από τις αγορές τους. 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν εν προκειμένω την Επιτροπή. Εάν το εθνικό μέτρο δεν 

θεωρηθεί δικαιολογημένο, το οικείο κράτος μέλος το ανακαλεί. 

3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του 

μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση αποδοθεί σε ελλείψεις των προτύπων, κατά το 

άρθρο 30 παράγραφος 5 στοιχείο β), η Επιτροπή ενημερώνει τον η τους οικείους 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και υποβάλλει το μέτρο στην επιτροπή που 

έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ.  Η επιτροπή μπορεί 

να προβεί σε διαβούλευση με τον οικείο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης και 

κατόπιν να διατυπώσει τη γνώμη της 
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Συμμορφούμενος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που παρουσιάζει κίνδυνο για 

την υγεία και την ασφάλεια 

1.Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση βάσει του 

άρθρου 30 παράγραφος 1, ότι μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, μολονότι 

συμμορφώνεται με την οδηγία 2008/68/ΕΚ και την παρούσα οδηγία, παρουσιάζει 

κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα 

προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, απαιτεί από το σχετικό οικονομικό φορέα να 

λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο συγκεκριμένος 

μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει 

πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει τον εξοπλισμό από την αγορά ή να τον 

ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που αυτό ορίζει, ανάλογα με τη φύση του 

κινδύνου. 

2.Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλους 

τους συγκεκριμένους μεταφερόμενους εξοπλισμούς υπό πίεση που έχει καταστήσει 

διαθέσιμους στην αγορά ή που χρησιμοποιεί 

σε ολόκληρη την Ένωση. 

3.Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Οι 

πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι 

αναγκαία για την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό 

πίεση, την καταγωγή 

του και την αλυσίδα εφοδιασμού του εξοπλισμού, τη φύση του σχετικού κινδύνου, 

καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. 

4.Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον ή τους σχετικούς 

οικονομικούς φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. 

Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση και 

αναφέρει κατά πόσο το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι και, εφόσον απαιτείται, 

προτείνει τα κατάλληλα μέτρα. 

5.Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει 

αμέσως σε αυτά και στον ή στους σχετικούς οικονομικούς φορείς. 

 

Τυπική μη συμμόρφωση 

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, όταν κράτος μέλος προβεί σε μία από τις 

ακόλουθες διαπιστώσεις, απαιτεί από το σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος 

στην αντίστοιχη μη συμμόρφωση: 
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α)η σήμανση π έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση των άρθρων 12, 13, 14 ή 15∙ 

β)η σήμανση π δεν έχει τοποθετηθεί 

γ)ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης 

δ)οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και της παρούσας 

οδηγίας δεν έχουν τηρηθεί. 

2.Εάν η μη συμμόρφωση κατά την παράγραφο 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, το 

οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει ή να 

απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό 

πίεση ή να εξασφαλίσει την ανάκληση ή την απόσυρσή του από την αγορά. 

 

Κατάργηση 

Οι οδηγίες 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ 

καταργούνται από 1ης Ιουλίου 2011. 

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία 1999/36/ΕΚ θεωρούνται παραπομπές 

στην παρούσα οδηγία. 

Αναγνώριση ισοδυναμίας 

1.Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΟΚ για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό 

υπό πίεση που εκδόθηκαν δυνάμει των οδηγιών 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ και 

84/527/ΕΟΚ και τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδόθηκαν δυνάμει της 

οδηγίας 1999/36/ΕΚ αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα προς τα πιστοποιητικά έγκρισης 

τύπου που αναφέρονται στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και υπόκεινται 

στις διατάξεις περί χρονικά περιορισμένης αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου που 

περιλαμβάνονται στα παραρτήματα αυτά. 

2.Οι στρόφιγγες και τα εξαρτήματα στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3 παράγραφος 3 

της οδηγίας 1999/36/ΕΚ και φέρουν σήμανση που γίνεται με τη σφραγίδα της 

οδηγίας 97/23/ΕΚ   σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 1999/36/ΕΚ 

μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. 

 

 

1.15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1.Με το παρόν παράρτημα καθορίζεται η μέθοδος με την οποία εξασφαλίζεται ότι ο 

αναφερόμενος στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) μεταφερόμενος εξοπλισμός 

υπό πίεση που κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία 

εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των 
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παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και της παρούσας οδηγίας, όπως ισχύουν τη 

στιγμή της επαναξιολόγησης. 

2. Ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλουν να θέσουν στη διάθεση ενός 

κοινοποιημένου οργανισμού που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO/IEC 

17020:2004 τύπου A και είναι κοινοποιημένος για επαναξιολόγηση της 

συμμόρφωσης τις πληροφορίες που αφορούν τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση 

οι οποίες επιτρέπουν τη σαφή αναγνώρισή του από τον εν λόγω οργανισμό 

(καταγωγή, κανόνες που εφαρμόστηκαν κατά το σχεδιασμό και, όσον αφορά τους 

κυλίνδρους ακετυλενίου, ενδείξεις για την πορώδη μάζα). Στα στοιχεία 

περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, τυχόν επιβαλλόμενοι περιορισμοί χρήσης και οι 

σημειώσεις που αφορούν τις τυχόν ζημίες ή τις τυχόν διεξαχθείσες επισκευές. 

3.Ο κοινοποιημένος οργανισμός τύπου A, ο οποίος είναι κοινοποιημένος για 

επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης αξιολογεί κατά πόσο ο μεταφερόμενος 

εξοπλισμός υπό πίεση παρουσιάζει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό ασφάλειας όπως και ο 

αναφερόμενος στα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ μεταφερόμενος εξοπλισμός 

υπό πίεση. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει των πληροφοριών που παράγονται 

σύμφωνα με το σημείο 2 και, κατά περίπτωση, βάσει περαιτέρω ελέγχων. 

4.Αν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων της παραγράφου 3 είναι ικανοποιητικά, ο 

μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση υπόκειται στον περιοδικό έλεγχο που 

προβλέπουν τα παραρτήματα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. Εφόσον τηρούνται οι 

απαιτήσεις του περιοδικού αυτού ελέγχου, η σήμανση π τοποθετείται από τον 

κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο, ή υπό 

την εποπτεία του, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5. Η σήμανση π 

συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος 

είναι αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο. Ο αρμόδιος για τον περιοδικό έλεγχο 

κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης . 

5.Εφόσον τα δοχεία πίεσης κατασκευάσθηκαν εν σειρά, τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιτρέπουν την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης μεμονωμένων δοχείων πίεσης, 

συμπεριλαμβανομένων των στροφίγγων τους και των λοιπών εξαρτημάτων που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, από κοινοποιημένο για περιοδικό έλεγχο των 

σχετικών δοχείων οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμόρφωση τύπου έχει 

αξιολογηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 από κοινοποιημένο οργανισμό τύπου A ο 

οποίος είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης, και έχει εκδοθεί 

πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου. Η σήμανση π συνοδεύεται από τον αριθμό 
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αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον 

περιοδικό έλεγχο. 

6.Σε κάθε περίπτωση, ο κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος είναι αρμόδιος για τον 

περιοδικό έλεγχο εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει 

τουλάχιστον: 

α)την ταυτοποίηση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εκδίδει το 

πιστοποιητικό και σε διαφορετική περίπτωση, τον αριθμό αναγνώρισης του 

κοινοποιημένου οργανισμού τύπου Α που είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση 

συμμόρφωσης σύμφωνα με το σημείο 3. 

β)την επωνυμία και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή του φορέα εκμετάλλευσης που 

διευκρινίζονται στο σημείο 2. 

γ)σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 5, τα στοιχεία του 

πιστοποιητικού επαναξιολόγησης τύπου. 

δ)τα στοιχεία για την αναγνώριση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση στον 

οποίο εφαρμόστηκε η σήμανση π, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον του σειριακού 

αριθμού ή των σειριακών αριθμών και 

ε)την ημερομηνία έκδοσης. 

7.Εκδίδεται πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου. 

Στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας της παραγράφου 5, ο κοινοποιημένος 

οργανισμός τύπου Α που είναι αρμόδιος για την επαναξιολόγηση συμμόρφωσης 

εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

α)την ταυτοποίηση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εκδίδει το 

πιστοποιητικό. 

β)την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του κατόχου της αρχικής 

έγκρισης τύπου του υπό επαναξιολόγηση μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση όταν 

ο κάτοχος δεν είναι ο κατασκευαστής. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1  Ερευνητική Μέθοδος 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσεγγίζει μέσα από την δευτερογενή έρευνα το 

θεωρητικό μέρος της διαχείρισης  και μεταφοράς φορητού εξοπλισμού υπό πίεση και 

συγκεκριμένα των φιαλών βιομηχανικών αερίων. Ένα πλήθος βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών, εργοταξίων, συνεργείων, νοσοκομείων και άλλων μονάδων 

χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια σε φιάλες. Το φάσμα των εργασιών είναι 

εξαιρετικά ευρύ: από συγκολλήσεις μεταλλικών τεμαχίων (π.χ. με οξυγόνο) έως τη 

δημιουργία αδρανούς  ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους (π.χ. με άζωτο ή ευγενή 

αέρια).  

Η πλημμελής διαχείριση και μεταφορά των  φιαλών  αερίων υπό πίεση  μπορεί να 

οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα  τα οποία εύκολα μπορούν να αποφευχθούν εάν 

εφαρμοσθεί το προϊόν γνώσης που έχει σωρευτεί  και είναι καταγεγραμμένο στην 

βιβλιογραφία, στο διαδίκτυο ή συμβουλευτικά κείμενα των εταιρειών που διακινούν 

τα προϊόντα αυτά. Στην βιβλιογραφική επισκόπηση καταγράφηκαν οι γενικές αρχές 

και η νομοθεσία της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι «καλές πρακτικές» 

της διαχείρισης των φιαλών αερίων και τέλος επισημάνθηκαν τα σημαντικότερα 

σημεία της πολύ πρόσφατης οδηγίας  για τον «μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση»  

 

Στην δευτερογενή έρευνα προσεγγίσθηκε ως «μελέτη περίπτωσης» το παράρτημα της 

πολυεθνικής εταιρείας  Air Liquide  που βρίσκεται κοντά στην  βιομηχανική περιοχή 

της Σίνδου Θεσσαλονίκης και το οποίο διαθέτει μία μονάδα παραγωγής υγρού 

οξυγόνου και αζώτου, έναν σταθμό εμφιάλωσης αερίων και μιγμάτων και μία μονάδα 

εμφιάλωσης υδρογόνου. Η επιλογή αυτή κρίθηκε αναγκαία για την συλλογή 

στοιχείων από έμπειρους τεχνικούς  του αντικειμένου στην προσπάθειά μας να  

δημιουργήσουμε, στα πλαίσια αυτής της εργασίας, μια ολοκληρωμένη βάση 

δεδομένων, χρήσιμη  για όσους έλθουν σε επαφή με το αντικείμενο διαχειριζόμενοι 

οποιονδήποτε τομέα μιας εφοδιαστικής εταιρείας.  
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2.2. ΔΕΙΓΜΑ  

       ΜΟΝΑΔΑ  ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ  

       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  

 

Ακολούθως καταγράφονται τα σημαντικότερα στοιχεία α) για την γαλλική εταιρεία 

AIR LIQUIDE, β) της θυγατρικής της στην Ελλάδα και γ) της μονάδας στην 

Θεσσαλονίκη  

 

Η AIR LIQUIDE 

Με περισσότερους από 40.000 εργαζόμενους σε 72 χώρες, η Air Liquide κατέχει σε 

παγκόσμιο επίπεδο ηγετική θέση στην αγορά βιομηχανικών και ιατρικών αερίων και 

των σχετικών υπηρεσιών. Χάρη στις καινοτόμες λύσεις που παρέχει, οι οποίες 

στηρίζονται σε συνεχώς ανανεούμενες τεχνολογίες, η Air Liquide παράγει αέρια με 

τη μέθοδο του διαχωρισμού του αέρα (οξυγόνο, άζωτο, αργόν, ειδικά αέρια...) και 

άλλα αέρια όπως υδρογόνο. Ο Όμιλος συνεισφέρει έτσι στην κατασκευή πολλών 

προϊόντων καθημερινής χρήσης . 

Από την ημέρα της ίδρυσής της το 1902, η Air Liquide,  σύμφωνα με κείμενα της 

εταιρείας, αναπτύσσει με τους μετόχους της σχέσεις εμπιστοσύνης, που βασίζονται 

στη διαφάνεια και στο σεβασμό των αρχών της Ορθής Επιχειρησιακής 

Διακυβέρνησης. Από τη δημοσίευση των πρώτων ενοποιημένων αποτελεσμάτων της 

το 1971, ο Όμιλος παρουσιάζει συνεχώς αύξηση των αποτελεσμάτων του. Το 2007 

είχε έσοδα 11,801 δις ευρώ, από τα οποία το 80% εκτός Γαλλίας. Η Air Liquide είναι 

μέλος του Χρηματιστηρίου του Παρισιού και αποτελεί στοιχείο των δεικτών CAC 40 

και Eurostoxx 50 (κωδικός FR 0000120073). 

 

Η AIR LIQUIDE HELLAS  

Η Air Liquide ήρθε στην Ελλάδα με την επωνυμία «Το Οξυγόνο» το 1909 Η πρώτη 

μονάδα ήταν ισχύος 50 ίππων, δυναμικότητας παραγωγής 20 κυβικών μέτρων ανά 

ώρα και το οξυγόνο που παρήγαγε ήταν καθαρότητας 95%.  Ο Α’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος περιορίζει αλλά δεν σταματάει τη δραστηριότητά της. Η μέθοδος κοπής και 

συγκόλλησης μετάλλων με τον συνδυασμό οξυγόνου και ασετυλίνης αποτελεί ένα 

πολύ καλό και πλέον προσιτό προϊόν. Παράλληλα, η εταιρεία τροφοδοτεί με οξυγόνο 

τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα 
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της εποχής. Το 1926 η εταιρεία παράγει οξυγόνο και ασετυλίνη και οι εγκαταστάσεις 

βρίσκονται  στο Φάληρο. Η εταιρεία επεκτείνεται αρχικά  στη Θεσσαλονίκη και το 

1932 επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο Βόλο. 

Με το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην 

Αθήνα καταστρέφονται ολοσχερώς από τους Γερμανούς. Το εργοστάσιο στήνεται 

από την αρχή και η παραγωγή συνεχίζεται. 

Το 1958 κατασκευάζεται στη Θεσσαλονίκη η πρώτη μονάδα παραγωγής υγρού 

αζώτου στη Σίνδο. Η Βόρειος Ελλάδα σηματοδοτεί τη φάση ανάπτυξης της εταιρείας 

με την υπογραφή μεγάλων συμβολαίων: το 1969 κατασκευάζεται ο πρώτος 

σωληναγωγός για την προμήθεια οξυγόνου σε πελάτη κοντά στην μονάδα παραγωγής 

της Σίνδου. 

Η δεκαετία του ’70 ξεκινάει με την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, σύμφωνα με 

τα πρότυπα της μητρικής εταιρείας. Η  AIR LIQUIDE HELLAS AEΒΑ 

κατασκευάζει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου της 

εταιρείας στην Τανάγρα Βοιωτίας, ενώ στο τέλος της 10ετίας προχωράει στην 

εξαγορά των δραστηριοτήτων της Σουηδικής AGA ΧΡΩΠΕΙ στην Ελλάδα και της 

μικρότερης εταιρείας «ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε.» με αντικείμενα την παραγωγή, εμφιάλωση 

και εμπορία βιομηχανικών και ιατρικών αερίων. 

Το 1980, μετά τη συγχώνευση των τριών εταιρειών, η L’AIR LIQUIDE HELLAS 

διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου στην Τανάγρα και στη 

Θεσσαλονίκη και τρεις σταθμούς εμφιάλωσης αερίων και μιγμάτων, στην 

Θεσσαλονίκη, στην Τανάγρα και στον Ασπρόπυργο. 

Τη δεκαετία του ’80, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς, 

η L’Air Liquide Hellas προχωράει στην εξαγορά των δραστηριοτήτων των εταιρειών 

CARBONICA A.E. και AFLOR A.E. με αντικείμενα την παραγωγή, εμφιάλωση και 

εμπορία διοξειδίου του άνθρακα σε υγρή, αέρια και στερεή μορφή (ξηρός πάγος).  

Παράλληλα, η Air Liquide Hellas εκσυγχρονίζει και αυτοματοποιεί τη μονάδα 

παραγωγής της Θεσσαλονίκης και θέτει τις βάσεις ανάπτυξής 

της για την επόμενη δεκαετία, στοχεύοντας στη διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων 

συνεργασιών της. Η Air Liquide Hellas αποτελεί πλέον το μόνιμο συνεργάτη των 

μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας: μεταλλουργίες/σιδηρουργίες, διυλιστήρια, 

χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, προμηθεύονται προϊόντα είτε 

μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου σωληναγωγών, είτε με την εγκατάσταση μονάδων 



 

 

 

59 

 

επιτόπου παραγωγής, είτε με την απρόσκοπτη τροφοδοσία των εγκαταστάσεών τους 

με προϊόντα σε υγρή και αέρια μορφή. Παράλληλα, τροφοδοτεί με υψηλής ποιότητας 

προϊόντα και υπερσύγχρονο εξοπλισμό τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της 

Ελλάδας. 

Το 1991, η Air Liquide Hellas επεκτείνει τη δραστηριότητα του Κλάδου Υγείας στο 

χώρο της κατ’οίκον νοσηλείας, συστήνοντας την δραστηριότητα «VitalAire», 

σύμφωνα με τα πρότυπα του Ομίλου στο εξωτερικό. Το 1999, προχωράει στην 

εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου της εταιρείας ΠΝΕΥΜΩΝ – Υπηρεσίες 

Αεροθεραπείας Α.Ε. στα Ιωάννινα και παράλληλα συγχωνεύεται με την Carbonica 

και την AFLOR. 

Πριν το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας ο Όμιλος Air Liquide Hellas διαθέτει δύο 

μονάδες παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου στη Θεσσαλονίκη και στην 

Τανάγρα, μία μονάδα παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα στην Φλώρινα, μία μονάδα 

εμφιάλωσης υδρογόνου στη Θεσσαλονίκη και δύο κέντρα εμφιάλωσης βιομηχανικών, 

ιατρικών και ειδικών αερίων στη Θεσσαλονίκη και στον Ασπρόπυργο, συμμετέχει δε 

στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΝΕΥΜΩΝ Α.Ε. 

Η νέα χιλιετία ξεκινάει με την έναρξη λειτουργίας της νέας αυτοματοποιημένης 

μονάδας παραγωγής στην Τανάγρα, ενώ το 2003 ιδρύεται η θυγατρική 

«VitalAire Hellas – Φροντίδα Υγείας στο Σπίτι AEBE». Η επέκταση του Ομίλου 

πλέον Air Liquide Hellas στο χώρο της Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι συνεχίζεται με 

την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου της εταιρείας Allertec Homecare στη 

Θεσσαλονίκη.  

Ο Όμιλος Air Liquide Hellas έχοντας πλέον εδραιώσει τη θέση του στο χώρο της 

βιομηχανίας, αναπτύσσεται ραγδαία στο χώρο της Υγείας. Εγκαινιάζει δύο νέους 

χώρους της VitalAire στο Νέο Ψυχικό και στα Ιωάννινα ενώ πραγματοποιεί μία σειρά 

εκπαιδευτικών workshops στο επιστημονικό προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

Όντας πλέον ο αναγνωρισμένος ηγέτης της Ελληνικής αγοράς προχωράει στην 

εξαγορά δραστηριοτήτων της γερμανικής Messer στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2007. 

Ο Όμιλος Air Liquide Hellas πιστός στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης αναπτύσσει 

τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Μάιο του 2006 

κερδίζει το Βραβείο Καθαρής Τεχνολογίας από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) ενώ το Μάιο του 2008 

υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του για την προμήθεια ειδικών 

αερίων για την κατασκευή φωτοβολταϊκών panels. 
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Στις 8 Φεβρουαρίου 2008, εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το ανακαινισμένο 

εμφιαλωτήριο ιατρικών & βιομηχανικών αερίων, δυναμικότητας 2.500 φιαλών ανά 

ημέρα. 

 

Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης   

Πρωτογενής Παραγωγή & Κέντρο Εμφιάλωσης 12ο Χλμ Ε. Ο. Θεσσαλονίκης - 

Έδεσσας 570 08 Θεσαλονικη -Παραγωγή υγρού Οξυγόνου & Αζώτου / Βιομηχανικά, 

ιατρικά, ειδικά (υψηλής καθαρότητας) αέρια και μίγματα.   

Το 2008 η Air Liquide Hellas εγκαινίασε  ένα από τα πλέον 

πρωτοποριακά εμφιαλωτήρια αερίων τόσο για βιομηχανική 

όσο και για ιατρική χρήση στην Ευρώπη στις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη .  

Ο νέος σταθμός εμφιάλωσης αερίων και μιγμάτων έχει 

δυναμικότητα 2.500 φιαλών σε ημερήσια βάση, ενώ θα 

μπορεί να εξυπηρετεί εκτός από τους πελάτες της ευρύτερης 

περιοχής τις ανάγκες των χωρών της ΝοτιοΑνατολικής 

Ευρώπης, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία. 

Η Air Liquide Hellas διαθέτει στην βιομηχανική περιοχή 

της Σίνδου Θεσσαλονίκης μία μονάδα παραγωγής υγρού 

οξυγόνου και αζώτου, έναν σταθμό εμφιάλωσης αερίων και  

μιγμάτων και μία μονάδα εμφιάλωσης υδρογόνου.  

 

 

 

2.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  -ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της  Air Liquide Hellas 

στην Θεσσαλονίκης.  Για την άντληση πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν προσωπικές 

συνεντεύξεις . Οι συνεντεύξεις  έγιναν  με τα στελέχη της επιχείρησης  Ν.Καπιτάνου 

– Χημικό Μηχανικό και  Κ. Νασόπουλο – Μηχανολόγο Μηχανικό .  

 

Εικόνα 6 :Μερική άποψη των  

εγκαταστάσεων στην Θεσσαλονίκη  
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Οι προσωπικές συνεντεύξεις περιελάμβαναν ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις, 

καθώς  και ερωτήσεις που προέκυπταν κατά την διάρκεια της συνέντευξης .                            

Επίσης υπήρχαν ερωτήσεις σε θέματα κλειδιά και ελεύθερη συζήτηση.  

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων παρουσιάζονται ακολούθως σε μια ενιαία 

ολοκληρωμένη μορφή.  

Οι απαντήσεις που είναι σχετικές με την ιστορία της εταιρείας στο εξωτερικό και την 

Ελλάδα περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «2.2 Δείγμα»   

Ο κλάδος των βιομηχανικών αερίων στην Ελλάδα :  

 

Παραγωγικές μονάδες: 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής των βιομηχανικών 

αερίων δύο εταιρείες η AIR LIQUIDE και η LINDE και οι δύο με μια ισχυρή 

παρουσία σε πολλές χώρες του κόσμου και με σαφώς θετική οικονομική 

δραστηριότητα.  

 

Εμφιαλωτήρια: 

15 Αθήνα, 4 Θεσσαλονίκη , 3 Κρήτη, 1 Βόλος, 1 Ρόδος , 1 Κάλυμνος, 1 Πάτρα,          

1 Καβάλα , 1 Κόρινθος.  

 

Εισαγωγές : 

Οι εισαγωγές  βιομηχανικών αερίων στην Ελλάδα  από χώρες του εξωτερικού χώρα 

μας.  

Εργαζόμενοι στην  Μονάδα της  Θεσσαλονίκης: 

Επιστημονικό προσωπικό:  3  

Τεχνικό προσωπικό :  12  
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Ποσοστιαία κατανομή των παραγομένων προϊόντων  στην  Μονάδα της  

Θεσσαλονίκης: 

Βιομηχανία τροφίμων                                           10% 

Εργαστήρια                                                             3% 

Κοπή και συγκόλληση μετάλλων                         30% 

Χημική βιομηχανία                                                 5% 

Ιατρική                                                                   52% 

 

Αποθηκευτική ικανότητα  στην  Μονάδα της  Θεσσαλονίκης: 

500.000 λίτρα  Αζώτου / Οξυγόνου  

Εκπαίδευση προσωπικού: 

Η AIR LIQUIDE HELLAS  εφαρμόζει ένα σύστημα συνεχούς εκπαίδευσης στους 

εργαζόμενους, σε θέματα τεχνικά, ασφαλείας, ποιότητας και περιβάλλοντος.                       

Η εκπαίδευση είναι εξαιρετικά συχνή και κατά μέσο όρο δύο φορές ανά μήνα . 

Συνήθης τακτική της εταιρίας είναι η εκπαίδευση των πτυχιούχων  Μηχανικών της 

στην μητρική εταιρεία στο εξωτερικό και ακολούθως διάχυση της αποκτηθείσας 

γνώσης κατά περίπτωση στους  τεχνικούς και λοιπούς εργαζόμενους.   

Ποιοτικός Έλεγχος προϊόντων:  

Α) Ο έλεγχος των εμφιαλωμένων υγροποιημένων αερίων γίνεται δειγματοληπτικά  

Β) Ο έλεγχος της παραγωγής των υγροποιημένων αερίων είναι συνεχής  

Γ) Ο έλεγχος των φιαλών γίνεται στο πιστοποιημένο  από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

και την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ  κέντρο επανελέγχου φιαλών  της εταιρείας. Η Εταιρεία 

Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) 

ιδρύθηκε το έτος 1985, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας. Υπήρξε η πρώτη κλαδική εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΒΕΤΑ) που ιδρύθηκε στη χώρα με σκοπό να παράσχει 
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τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη στον κλάδο της Μεταλλουργίας και των 

Μεταλλικών Υλικών. 

Ο έλεγχος Φιαλών περιλαμβάνει: 

• Υδραυλική πίεση για την αντοχή των τοιχωμάτων. 

• Έλεγχο με την βοήθεια υπερήχων (ultrasonics) για τον ακριβή καθορισμό του 

πάχους των  τοιχωμάτων (γίνεται στο εξωτερικό)  

• Έλεγχο για παντός είδους οξειδώσεις (corrosion) εντός και εκτός των φιαλών. 

• Έλεγχο για την ύπαρξη διαφόρων πληγών, ρωγμών, εξογκωμάτων (pugle), 

σημαδιών φωτιάς κ.τ.λ. στο εξωτερικό μέρος των φιαλών. 

• Έλεγχο της κατάστασης των σπειρωμάτων. 

Μελέτες αστοχίας:   

Μελέτες αστοχίας σχεδιάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Παρίσι και 

εφαρμόζονται στις κατά τόπους μονάδες.  

Σήμανση των φιαλών βιομηχανικών αερίων:   

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της σήμανσης π (άρθρο 14 της νέας οδηγίας 

2010/35/ΕΚ)  η σήμανση π τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή, σε 

περιπτώσεις επαναξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως ορίζεται από την οδηγία. 

Όσον αφορά τους κυλίνδρους αερίου που συμμορφώνονταν προηγουμένως με τις 

οδηγίες 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ ή 84/527/ΕΟΚ η σήμανση τοποθετείται από τον 

κοινοποιημένο οργανισμό ή υπό την εποπτεία αυτού. 

Ειδικότερα :   

 Το ελάχιστο ύψος της σήμανσης π είναι 5 mm. Για μεταφερόμενο εξοπλισμό 

υπό πίεση με διάμετρο μικρότερη ή ίση με 140 mm το ελάχιστο ύψος είναι 2,5 

mm. 

 Η σήμανση π τοποθετείται ώστε να είναι εμφανής, ευανάγνωστη και 

ανεξίτηλη στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή στην πινακίδα των 

δεδομένων του, καθώς και στα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών 

χρήσεων μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, η λειτουργία των οποίων 

συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια. 

 Η σήμανση π τοποθετείται προτού διατεθεί στην αγορά ο νέος μεταφερόμενος 

εξοπλισμός υπό πίεση ή τα αποσυναρμολογούμενα μέρη του πολλαπλών 
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χρήσεων εξοπλισμού, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα με την 

ασφάλεια. 

 Η σήμανση π συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου 

οργανισμού ο οποίος πραγματοποίησε τους αρχικούς ελέγχους και τις δοκιμές. 

 Ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον 

ίδιο είτε, υπό τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή. 

 Η σήμανση της ημερομηνίας του περιοδικού ελέγχου ή, εφόσον απαιτείται, 

του ενδιάμεσου ελέγχου συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του 

κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για τον περιοδικό 

έλεγχο. 

 Όσον αφορά τους κυλίνδρους αερίου που συμμορφώνονταν προηγουμένως με 

τις οδηγίες 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ ή 84/527/ΕΟΚ και δεν φέρουν τη 

σήμανση π, κατά τον πρώτο περιοδικό έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με 

την παρούσα οδηγία, ο αριθμός αναγνώρισης του αρμόδιου κοινοποιημένου 

οργανισμού ακολουθεί τη σήμανση π. 

 

Πολιτική Ασφάλειας & Ποιότητας της εταιρείας: 

Όλες οι δραστηριότητες και οι εγκαταστάσεις της εφαρμόζουν ενιαίο σύστημα 

διαχείρισης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας σύμφωνα με «εσωτερικά» πρότυπα 

του Ομίλου Air Liquide. 

 H Air Liquide Hellas είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για όλες τις 

εγκαταστάσεις και δραστηριότητές της. 

 Τα προϊόντα του Ομίλου Air Liquide Hellas που έχουν εφαρμογές στη 

βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι πιστοποιημένα κατά ISO 22000 

(ΗΑCCP).  

Σκοπός της πιστοποίησης κατά ISO 22000 είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των 

τροφίμων σε όλα τα στάδια από την παρασκευή τους μέχρι την πώληση τους στον 

τελικό καταναλωτή. 

Οι  Φάσεις Εφαρμογής του προτύπου ISO 22000: 

1) Προσδιορισμός των ενδεχόμενων κινδύνων που αφορούν την παραγωγή, 

αποθήκευση, διακίνηση και διανομή των τροφίμων. 
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2) Καθορισμός σημείων και διεργασιών ελέγχου της φάσης (1), δηλαδή 

καθορισμός των CCP -Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου. 

3) Καθορισμός των αποδεκτών ορίων του κάθε Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου. 

4) Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των ορίων του κάθε Κρίσιμου 

Σημείου Ελέγχου. 

5) Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και αρχειοθέτησης 

όλου του συστήματος HACCP. 

6) Καθορισμός των ενδεχόμενων ενεργειών διόρθωσης προβλημάτων από τις 

προηγούμενες φάσεις (4) και (5). 

 Ο Κλάδος Υγείας  της εταιρείας έχει πιστοποίηση ISO 13485. 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2003 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την 

εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για προϊόντα ιατρικής χρήσης. 

Αφορά εταιρίες που σχεδιάζουν, παράγουν και διανέμουν ιατρικά προϊόντα. 

Ακολουθεί τη φιλοσοφία και τη δομή του ISO 9001 ενσωματώνοντας ανά 

απαίτηση του προτύπου καλές πρακτικές που πρέπει να ισχύουν στο 

συγκεκριμένο χώρο. Οι βασικότερες διαφορές με το ISO 9001 αναλύονται 

παρακάτω. Συγκεκριμένα η εταιρία πρέπει να:  

 Τηρεί φάκελο για κάθε ιατρικό προϊόν το οποίο να περιέχει τις 

προδιαγραφές του προϊόντος και τις απαιτήσεις του όσον αφορά το 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας. 

 Ορίσει συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την τήρηση των αρχείων του 

συστήματος ποιότητας. 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων όπου 

πρέπει να ορίζονται οι απαιτήσεις, η συχνότητα ελέγχου και να 

προβλέπεται η τήρηση των αντίστοιχων αρχείων. 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για το περιβάλλον εργασίας η οποία να 

περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρεί το προσωπικό, τις 

συνθήκες που πρέπει να τηρούνται στους χώρους εργασίας και παραγωγής 

καθώς και τους αντίστοιχους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται με την 

τήρηση των αντίστοιχων αρχείων. 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για τη διαχείριση κινδύνων κατά τη παραγωγή 

του προϊόντος και την τήρηση των αντίστοιχων αρχείων. 
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 Συμπεριλάβει το στάδιο των κλινικών δοκιμών κατά το σχεδιασμό και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 Δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ιχνηλασιμότητα του προϊόντος η οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την παραλαβή των πρώτων 

υλών μέχρι των τελικό αποδέκτη του προϊόντων με την τήρηση των 

σχετικών αρχείων. 

 Καθορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις κατά την παραγωγή του προϊόντος 

οι οποίες περιλαμβάνουν: 

- Την καθαριότητα του προϊόντος και τον έλεγχο των επιμολύνσεων 

- Τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εγκατάσταση της 

ιατρικής συσκευής και του τρόπου αποδοχής από τον πελάτη 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για το τρόπο παροχής υπηρεσιών (όπως τεχνική 

υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή βλαβών) που σχετίζονται με το ιατρικό 

προϊόν και τις προδιαγραφές αυτών. 

 Συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία όπως εμφανίζεται σχεδόν σε 

όλο το πρότυπο σε κάθε σχεδόν παράγραφο. 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για τον τρόπο αποστείρωσης του προϊόντος 

κατά την παραγωγή και την τήρηση των σχετικών αρχείων. 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για την επικύρωση της διαδικασίας 

αποστείρωσης του προϊόντος. 

 Παρακολουθεί την κατάσταση του προϊόντος κατά την διάρκεια 

παραγωγής. 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για την παρακολούθηση της παραγωγής και 

τους ποιοτικούς ελέγχους του προϊόντος 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για τη λήψη ανατροφοδότησης (feedback) από 

τον πελάτη η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και την ενημέρωση της 

εταιρίας από την χρήση δοκιμαστικού προϊόντος εάν απαιτείται από την 

κείμενη νομοθεσία. 

 Ορίσει οδηγία εργασίας για τις περιπτώσεις που το προϊόν απαιτεί 

περαιτέρω επεξεργασία σε περίπτωση εντοπισμού κάποιας αστοχίας. 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για την έκδοση και εφαρμογή συμβουλευτικής 

ανακοίνωσης. 

 Ορίσει γραπτή διαδικασία για την ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων σε 

περίπτωση εντοπισμού προβλήματος στο προϊόν. 
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 To κέντρο εμφιάλωσης Ασπροπύργου καθώς και η μονάδα παραγωγής στη 

Φλώρινα είναι πιστοποιημένες κατά ISO 14001 για περιβαλλοντική 

διαχείριση.                                                                                                                   

Η πολιτική Ποιότητας του Ομίλου Air Liquide Hellas, συνδέεται άρρηκτα με την 

προστασία του περιβάλλοντος μια και θεωρούμε ότι Ποιοτικό προϊόν είναι αυτό 

το οποίο δίνει προστιθέμενη αξία στον πελάτη και παράλληλα δεν συμβάλλει 

στην μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Στο θέμα αυτό η Air Liquide έχει διπλή προσέγγιση: βελτιστοποιεί τις 

παραγωγικές της διαδικασίες εξοικονομώντας ενέργεια και παράλληλα βοηθά 

τους βιομηχανικούς πελάτες της να παράγουν «καθαρά» χωρίς λύματα και 

απόβλητα. 

Οι δραστηριότητες της Air Liquide από τη φύση τους δεν επιβαρύνουν το 

περιβάλλον (εφόσον η πρώτη ύλη είναι ο αέρας που μας περιβάλλει) αλλά ο 

διαχωρισμός των αερίων του αέρα απαιτεί ενέργεια. Για το λόγο αυτό η Air 

Liquide, κατά την παραγωγική της διαδικασία, χρησιμοποιεί τεχνολογίες που 

μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. 

Όλες οι θυγατρικές του Ομίλου, και η Air Liquide Hellas, συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα Υπεύθυνη Φροντίδα, το οποίο έχει σκοπό την περαιτέρω βελτίωση 

της απόδοσης όσων συμμετέχουν σε θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας και 

Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Μεταφορά προϊόντων 

Η μεταφορά των προϊόντων της εταιρείας γίνεται:  

α) με συμβαλλόμενες μεταφορικές εταιρείες και 

β) με μεταφορά με ίδια μέσα των πελατών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν οι προϋποθέσεις μεταφοράς  επικίνδυνων  

εμπορευμάτων  σε εναρμόνιση με την συμφωνία  ADR.  

Όλοι οι οδηγοί των οχημάτων μεταφοράς οφείλουν επίσης να διαθέτουν 

πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ADR.  
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Έλεγχος επιστρεφομένων φιαλών 

Το τμήμα παραλαβής επιστρεφόμενων φιαλών:  

Α) ελέγχει τα στοιχεία που φέρει η φιάλη και αναλόγως προβαίνει στις απαιτούμενες 

ενέργειες 

Β) ασκεί οπτικό έλεγχο για διαπίστωση προβλημάτων  

 

 

 

Σημαντικότερα προβλήματα κατά την παραγωγή και εμφιάλωση των αερίων  

Ο κίνδυνος ατυχημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην 

ασφάλεια των εργαζομένων είναι διαρκής.   Για τον λόγο αυτόν τόσο ο αριθμός των 

δικλίδων  ασφαλείας όσο  και  των οργάνων μέτρησης ( ανιχνευτές) είναι εξαιρετικά 

μεγάλος. Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας αποτελεί 

επίσης μόνιμη υποχρέωση και φροντίδα. 

Η AIR LIQUIDE HELLAS  έχει βραβευτεί από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Εταιρειών 

Βιομηχανικών Αερίων (European Industrial Gases Association - E.I.G.A.) για την 

λειτουργία χωρίς ατυχήματα των μονάδων της . 

 

Σημαντικότερα προβλήματα κατά την αποθήκευση και μεταφορά των φιαλών.   

Η αποθήκευση και  μεταφορά των φιαλών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.  

Η εκπαίδευση των χρηστών και μεταφορέων αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της 

εταιρείας προς τους πελάτες.  

Για τον λόγο αυτόν  η AIR LIQUIDE HELLAS εξέδωσε  δύο πρακτικούς οδηγούς  

ασφαλείας : 

 

1) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  (Οδηγός για την 

ασφαλή μεταφορά και διαχείριση των φιαλών βιομηχανικών αερίων) 

2) ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ( για τους εργαζόμενους)  

 

Εκτίμηση του  βαθμού συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία  των λοιπών  

διακινητών φιαλών βιομηχανικών αερίων στην Ελλάδα  
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Οι εκπρόσωποι της εταιρείας που συμμετείχαν στην συνέντευξη  υπογραμμίζουν το 

μέγεθος και το πλήθος των παρεμβάσεων της εταιρείας για την σωστή διαχείριση των 

κινδύνων καθώς και της πλήρους υιοθέτησης και τήρησης των κατά τον νόμο 

υποχρεώσεών τους.  

Δηλώνουν όμως αδυναμία να αξιολογήσουν τον τρόπο λειτουργίας και την 

συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των άλλων  διακινητών μεταφερτού 

εξοπλισμού υπό πίεση στην Ελλάδα. 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, συνεργείων, νοσοκομείων και 

άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια σε φιάλες. Το φάσμα των 

εργασιών είναι εξαιρετικά ευρύ: από συγκολλήσεις μεταλλικών τεμαχίων (π.χ. με 

οξυγόνο) έως τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους (π.χ. με 

άζωτο ή ευγενή αέρια) .                                                                                                         

Η διαχείρισή τους από την στιγμή της εμφιάλωσης μέχρι  την αποθήκευση , 

μεταφορά και χρήση προϋποθέτει αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.  

Όλοι όσοι εμπλέκονται οικονομικά στη διακίνηση του μεταφερόμενου εξοπλισμού 

υπό πίεση, ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο 

διανομέας, ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας που ενεργεί στο πλαίσιο οιασδήποτε εμπορικής 

δραστηριότητας σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα 

εφοδιασμού,  φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση του μεταφερόμενου 

εξοπλισμού υπό πίεση με τους κανόνες ασφαλείας και πρόσβασης στην αγορά.                   

Η εταιρεία ΑΙR LIQUIDE,  τόσο λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας πολλών δεκάδων 

ετών όπως προκύπτει από την καταγραφή της ιστορίας της σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, όσο και της βράβευσής του ελληνικού παραρτήματός της για πολύχρονη 

λειτουργία απαλλαγμένη ατυχημάτων, αποτελεί ένα από τα καλύτερα πρότυπα 

αντιμετώπισης των κινδύνων που εγκυμονεί η διαχείριση των βιομηχανικών αερίων.    
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την συνέντευξη με τα 

στελέχη της μονάδας της  AIR LIQUIDE HELLAS στην Θεσσαλονίκη υπήρξε η 

αναφορά στο σύστημα εκπαίδευσης. Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα περισσότερα 

ατυχήματα συμβαίνουν λόγω άγνοιας των κινδύνων, κακής διαχείρισης των τεχνικών 

υποδομών, αμέλειας για  λήψη μέτρων προφύλαξης. Μια διαρκής και καλά 

οργανωμένη εκπαίδευση κρατά τους εργαζόμενους σε εγρήγορση σε ότι αφορά τα 

θέματα ασφάλειας, τους ενημερώνει με νέα στοιχεία και αποτρέπει με ένα δυναμικό 

τρόπο την επικίνδυνη χαλάρωση των μέτρων αποτροπής ατυχημάτων.  

Όλα αυτά βρίσκουν την εφαρμογή τους στο σύστημα που εφαρμόζει η  AIR 

LIQUIDE.   Πιο συγκεκριμένα στις μονάδες της εφαρμόζεται ένα σύστημα συνεχούς 

εκπαίδευσης στους εργαζόμενους, σε θέματα τεχνικά, ασφαλείας, ποιότητας και 

περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση είναι εξαιρετικά συχνή και κατά μέσο όρο δύο φορές 

ανά μήνα . Συνήθης τακτική της εταιρίας είναι η εκπαίδευση των πτυχιούχων  

Μηχανικών της στην μητρική εταιρεία στο εξωτερικό και ακολούθως διάχυση της 

αποκτηθείσας γνώσης κατά περίπτωση στους  τεχνικούς και λοιπούς εργαζόμενους.  

Επιπλέον οι πιστοποιήσεις στα διάφορα συστήματα ποιότητας δημιουργούν ένα 

γενικότερο κλίμα μιας καλά «οργανωμένης οικονομικής δραστηριότητας»  γεγονός 

που επιδρά επίσης θετικά στα θέματα ασφάλειας.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα  στο  θέμα ασφάλειας έχει ο έλεγχος των φιαλών που  γίνεται στο 

πιστοποιημένο  κέντρο επανελέγχου φιαλών  της εταιρείας. Ο έλεγχος αυτός των  

φιαλών αποτελεί ίσως την σημαντικότερη δικλίδα ασφάλειας για τις φιάλες που  

πρόκειται να διακινηθούν στην αγορά και  περιλαμβάνει τα εξής: 

• Υδραυλική πίεση για την αντοχή των τοιχωμάτων. 

• Έλεγχο με την βοήθεια υπερήχων (ultrasonics) για τον ακριβή καθορισμό του 

πάχους των  τοιχωμάτων (γίνεται στο εξωτερικό)  

• Έλεγχο για παντός είδους οξειδώσεις (corrosion) εντός και εκτός των φιαλών. 

• Έλεγχο για την ύπαρξη διαφόρων πληγών, ρωγμών, εξογκωμάτων (pugle), 

σημαδιών φωτιάς κ.τ.λ. στο εξωτερικό μέρος των φιαλών. 

• Έλεγχο της κατάστασης των σπειρωμάτων. 
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Συμπερασματικά, η ασφαλής διακίνηση ( χρήση, αποθήκευση, μεταφορά) του 

μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ( φιαλών αερίων) απαιτεί  γνώση του 

αντικειμένου, πολύ καλή – κυρίως διαρκή εκπαίδευση των χρηστών και μεταφορέων 

και απόλυτη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας – οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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