
Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

 
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο – 

«Οδηγία 1999/36/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με το 
μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση» όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 
2002/50/ΕΚ της Επιτροπής της 6η Ιουνίου 2002 για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο της οδηγίας 1999/36/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερόμενο 
εξοπλισμό υπό πίεση» (ΕΕ L 149 της 07/06/2002 σ. 0028). 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
 
  
Συνοπτικός 
Τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφερόμενου 
Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμος του 2004. 

  
Ερμηνεία. 2. Στον Νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια: 
  
 

 

...... του 2004 

«ADR» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων η οποία κυρώθηκε με τον περί 
της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικό) Νόμο του 2004. 

  
 «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον διευθυντή του Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό 
δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τους σκοπούς εφαρμογής του 
παρόντος Νόμου. 

  
 «αριθμός ΟΗΕ» σημαίνει τον αύξοντα αριθμό που δίδεται από τα 

Ηνωμένα Έθνη και που περιλαμβάνει από ένα μέχρι τέσσερα ψηφία, 
καθορίζεται ειδικά στην ADR και χρησιμοποιείται γενικά ως μέσο για την 
αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

  
 «δεξαμενή» σημαίνει κάθε δεξαμενή περιλαμβανομένης δεξαμενής που 

μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, εμπορευματοκιβωτίου - δεξαμενής 
δηλαδή κινητής δεξαμενής, συρόμενης δεξαμενής, δεξαμενής ή δοχείου 
οχήματος-συστοιχίας ή συρόμενης δεξαμενής - συστοιχίας, ή 
αυτοκινούμενης δεξαμενής. 

  
 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. 
  
 «δοχείο» σημαίνει κύλινδρο, σωλήνα, βαρέλι πίεσης, κρυογονικό δοχείο, 

δέσμη κυλίνδρων και οποιοδήποτε άλλο δοχείο όπως αυτά ορίζονται 
στην ADR. 

  
 «αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διαδικασία που αποβλέπει 

στον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις οικείες διατάξεις της ADR του 
μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση. 

  
 «Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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 «εξέταση ΕΚ τύπου» σημαίνει την εξέταση που διενεργείται από 

κοινοποιημένο οργανισμό με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται με 
Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του 
παρόντος Νόμου. 

  
 «εξέταση ΕΚ σχεδιασμού» σημαίνει την εξέταση που διενεργείται από 

κοινοποιημένο οργανισμό με βάση διαδικασία που καθορίζεται με 
Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του 
παρόντος Νόμου. 

  
 «ιδιοκτήτης» ή «κάτοχος» σε σχέση με μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό 

πίεση σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα ο εν λόγω 
εξοπλισμός και δεν περιλαμβάνει το  πρόσωπο που αγοράζει τον 
εξοπλισμό αυτό με μοναδικό σκοπό να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο 
του και στη συνέχεια να το πωλήσει ξανά στον προμηθευτή του:  

     Νοείται ότι στην περίπτωση που η επαγγελματική έδρα του 
προσώπου στο οποίο ανήκει ο εν λόγω εξοπλισμός δεν είναι η 
Δημοκρατία, ιδιοκτήτης ή κάτοχος θεωρείται ο αντιπρόσωπος ή ο 
εισαγωγέας ή ο διανομέας του στη Δημοκρατία και, εάν δεν υπάρχει ή 
δεν μπορεί να εντοπιστεί ο αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας 
του, ιδιοκτήτης ή κάτοχος θεωρείται ο χρήστης του εξοπλισμού. 

  
 «κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει οργανισμό ελέγχου ο οποίος 

καθορίζεται με βάση το Άρθρο 11. 
  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  
 «μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση» σημαίνει κάθε δοχείο ή κάθε 

δεξαμενή περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών 
εξαρτημάτων τους που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αερίου της 
κλάσεως 2 όπως αυτό καθορίζεται στην ADR καθώς και για τη μεταφορά 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών άλλων κλάσεων, που καθορίζονται με 
Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 22 του 
παρόντος Νόμο, εξαιρουμένων –   

(α)    Εξοπλισμού που διέπεται από τις γενικές αρχές εξαίρεσης οι 
οποίες ισχύουν για μικρές ποσότητες και ο οποίος 
περιλαμβάνεται σε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της 
παραγράφου (γ) του άρθρου 22,  

(β)    εξοπλισμού που αναφέρεται στις ιδιαίτερες περιπτώσεις που     
προνοούνται στην ADR, 

(γ)    συσκευών αεροδιαλυμάτων - αριθμός ΟΗΕ 1950, και  

(δ)    φιαλών αερίων για τις αναπνευστικές συσκευές. 
  
 «νέος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση» σημαίνει το μεταφερόμενο 

εξοπλισμό υπό πίεση που έχει διατεθεί στην αγορά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μετά την 1η Ιουλίου 2001 ή που έχει διατεθεί στην αγορά 
της Δημοκρατίας μετά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

  
 «οργανισμός ελέγχου» σημαίνει κοινοποιημένο ή προκριθέντα 

οργανισμό. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3822, 19/3/2004 39(I)/2004



 

 

 3 
 

 

  
 «πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου» σημαίνει το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό μετά την επιτυχή κατάληξη της 
εξέτασης ΕΚ τύπου. 

  
 «πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού» σημαίνει το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό μετά την επιτυχή κατάληξη 
της εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού. 

  
 «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από κοινοποιημένο οργανισμό με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται με 
Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του 
παρόντος Νόμου. 

  
 «προκριθείς οργανισμός» σημαίνει τον οργανισμό που καθορίζεται 

δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 14. 

  
 «σήμανση» σημαίνει το σύμβολο που προνοείται δυνάμει των διατάξεων 

του Άρθρου 15. 
  
 
60(Ι) του 2002 
174(Ι) του 2002. 

«συσκευές αεροδιαλυμάτων - αριθμός ΟΗΕ 1950» σημαίνει τις συσκευές 
αερολυμάτων που περιλαμβάνονται στους περί Φιαλών Αερίων 
(Ορισμένοι Τύποι) Νόμους του 2002. 

  
 «σχετικά πρότυπα» σημαίνει τα πρότυπα που καθορίζονται δυνάμει της 

παραγράφου (ζ) του άρθρου 22 ή τα πρότυπα που καθορίζονται στην 
ADR. 

  
 «σχετική Κοινοτική Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία με αριθμό 99/36/ΕΚ 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 29ης Απριλίου 1999, 
σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. 

  
 «τρίτη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος. 
  
 «υφιστάμενος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση» σημαίνει τον 

μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που έχει διατεθεί στην αγορά σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος πριν από την 1η Ιουλίου 2001 ή που έχει 
διατεθεί στην αγορά της Δημοκρατίας πριν την εφαρμογή του παρόντος 
Νόμου. 

  
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
18/04/2003. 

«φιάλες αερίων για τις αναπνευστικές συσκευές» σημαίνει τις φιάλες 
αερίων για τις αναπνευστικές συσκευές που περιλαμβάνονται στους περί 
Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός Πίεσης) Κανονισμούς του 2003. 

 

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 
  
Πεδίο Εφαρμογής. 
 
 

3.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο Νόμος αυτός 
εφαρμόζεται: -  

(α) Όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά, στο νέο μεταφερόμενο       
εξοπλισμό υπό πίεση, 

(β) όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που 
διενεργείται δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, στον 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3822, 19/3/2004 39(I)/2004



 

 

 4 
 

 

υφιστάμενο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, 

(γ) όσον αφορά την κατ' επανάληψη χρήση και τον περιοδικό 
έλεγχο: 

(ι) στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που αναφέρεται 
στις παραγράφους (α) και (β), και 

(ιι) στις υφιστάμενες φιάλες αερίου οι οποίες φέρουν τη 
σήμανση συμμόρφωσης που προνοείται στους περί Φιαλών 
Αερίων (Ορισμένοι Τύποι) Νόμους του 2002.  

  
  (2) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται: -  

(α) Στον υφιστάμενο μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση που δεν 
έχει ακόμα αξιολογηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του 
παρόντος Νόμου και 

(β) στον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ο οποίος 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων μεταξύ του εδάφους της Δημοκρατίας και του 
εδάφους τρίτων χωρών, που πραγματοποιείται σύμφωνα με 
ειδικές διατάξεις οι οποίες προνοούνται για τον σκοπό αυτό στην 
ADR. 

  
Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης σε 
σχέση με δοχεία 
και δεξαμενές.  

4. Δοχεία και δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της 
ADR, η δε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές πιστοποιείται από 
κοινοποιημένο οργανισμό με βάση τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της 
παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. 

  
Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης 
στροφίγγων και 
άλλων 
εξαρτημάτων. 

5.(1) Στρόφιγγες και λοιπά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά εξοπλισμού υπό πίεση πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
σχετικές διατάξεις της ADR.  
 
 (2) Στρόφιγγες και λοιπά εξαρτήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με 
την ασφάλεια του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, ιδίως βαλβίδες 
ασφάλειας, στρόφιγγες πλήρωσης και κένωσης καθώς και στρόφιγγες 
των φιαλών, υποβάλλονται σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης επιπέδου ίσου ή ανώτερου του επιπέδου του δοχείου ή 
της δεξαμενής στα οποία είναι εγκαταστημένα, μπορούν δε να 
υποβάλλονται σε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης χωριστή 
από εκείνη που προνοείται για το δοχείο ή τη δεξαμενή. 

  
  (3) Στην περίπτωση που δεν περιέχονται στην ADR λεπτομερείς 

τεχνικές διατάξεις για τις στρόφιγγες και τα εξαρτήματα που αναφέρονται 
στο εδάφιο (2), οι εν λόγω στρόφιγγες και εξαρτήματα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται με Διάταγμα που 
εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (η) του άρθρου 22 του παρόντος 
Νόμου. 

  
Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του 
υφιστάμενου 
μεταφερόμενου 
εξοπλισμού υπό 
πίεση. 

6.(1) Μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται 
δυνάμει της παραγράφου (δ) του άρθρου 22, ο υφιστάμενος 
μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση που δεν φέρει σήμανση 
αξιολογείται ως προς τη συμμόρφωση του προς τις σχετικές απαιτήσεις 
της ADR.  

  
  (2) Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) πιστοποιείται από 
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κοινοποιημένο οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της 
παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. 

  
  (3) Σε περίπτωση που ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) εξοπλισμός 

κατασκευάστηκε σε διαδικασία μαζικής παραγωγής βάσει εγκεκριμένου 
τύπου, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης σχετικά με τα δοχεία, 
περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων τους, 
επιτρέπεται να πραγματοποιείται από προκριθέντα οργανισμό, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ως προς τον 
εγκεκριμένο τύπο, πραγματοποιείται από κοινοποιημένο οργανισμό. 

  
  (4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3) «εγκεκριμένος τύπος» σημαίνει 

τύπο μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ο οποίος ήταν εγκεκριμένος 
δυνάμει νομοθεσίας που ίσχυε πριν την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος Νόμου. 

  
Περιοδικός 
έλεγχος.  

7.(1) Ο ιδιοκτήτης κάθε δοχείου και κάθε δεξαμενής που υπόκειται σε 
περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο πρέπει να διασφαλίσει 
ότι ο εν λόγω εξοπλισμός, περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των 
λοιπών εξαρτημάτων τους, ελέγχεται περιοδικά σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου 2.  

  
  (2).(α) Ο περιοδικός έλεγχος των δοχείων, που αναφέρονται στην 

παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, περιλαμβανομένων 
των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων τους, εκτελείται 
από κοινοποιημένο ή προκριθέντα οργανισμό, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει 
της παραγράφου (α) του άρθρου 22. 

 (β) Ο περιοδικός έλεγχος των δεξαμενών, περιλαμβανομένων των 
στροφίγγων και λοιπών εξαρτημάτων τους, εκτελείται από 
κοινοποιημένο οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 
(α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου. 

  
Αναγνώριση 
περιοδικού ελέγχου 
σε κράτος μέλος. 

8. Ο περιοδικός έλεγχος μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, που 
αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 δυνατό 
να διενεργείται σε άλλο κράτος μέλος, γίνεται δε αποδεκτός από την 
αρμόδια αρχή νοουμένου ότι, κατά την κρίση της, παρέχει τον ίδιο βαθμό 
ασφάλειας που καθορίζεται στον παρόντα Νόμο. 

  
Διαδικασία 
έγκρισης 
κοινοποιημένου 
οργανισμού. 

9.(1) Αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης της ιδιότητας κοινοποιημένου 
οργανισμού ή για τροποποίηση τέτοιας έγκρισης υποβάλλεται από 
οργανισμό ελέγχου προς την αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από πλήρη 
στοιχεία με τα οποία υποστηρίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που 
καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (στ) 
του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.  

  
  (2) Η αρμόδια αρχή παραχωρεί έγκριση της ιδιότητας κοινοποιημένου 

οργανισμού, αφού ικανοποιηθεί από την εξέταση της αίτησης που 
υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται δυνάμει του ιδίου εδαφίου, έχει δε 
εξουσία να καθορίζει το πεδίο και εύρος εφαρμογής της έγκρισης, 
περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των εργασιών τις οποίες ο 
οργανισμός δικαιούται να εκτελεί.  
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  (3). (α) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση που 

παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (2) εάν διαπιστώσει ότι 
κοινοποιημένος οργανισμός που έχει εγκριθεί δυνάμει του ίδιου 
εδαφίου –  

 (ι) δεν πληροί ή έπαυσε να πληροί τα κριτήρια με βάση τα 
οποία έχει εγκριθεί, 

 (ιι) αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία ή την 
ακεραιότητα της κρίσης του αναφορικά με δραστηριότητες 
ελέγχου που έχει εγκριθεί να ασκεί, 

 (ιιι) παραβιάζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
αποκτώνται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ελέγχου 
που έχει εγκριθεί να ασκεί, 

(β) Οργανισμός ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) 
παύει να θεωρείται κοινοποιημένος οργανισμός από την 
ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή ανακαλεί την σχετική 
έγκριση. 

(γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης δυνάμει της 
παραγράφου (α) η αρμόδια αρχή ανακαλεί τη γνωστοποίηση που 
καθορίζεται στο άρθρο 10 προς την Επιτροπή και παράλληλα 
ενημερώνει τα κράτη μέλη για την ανάκληση της κοινοποίησης του 
οργανισμού αυτού. 

  
Γνωστοποίηση 
έγκρισης 
κοινοποιημένου 
οργανισμού στην 
Επιτροπή. 
 

10. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη 
κατάλογο των οργανισμών που έχουν εγκριθεί ως κοινοποιημένοι 
οργανισμοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και τους 
οποίους έχει καθορίσει για: - 

(α) Τη διενέργεια των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
του νέου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, που 
καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 
(α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου,  

(β) την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων τύπων ή 
εξοπλισμών με τις απαιτήσεις της ADR, που καθορίζεται με 
Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 
22 του παρόντος Νόμου,  

(γ) τη διενέργεια των εργασιών περιοδικού ελέγχου, κατ' εφαρμογή 
διαδικασίας που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει 
της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, 

(δ) τη διενέργεια των εργασιών εποπτείας, κατ' εφαρμογή 
διαδικασίας που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει 
της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή περιλαμβάνει στη γνωστοποίηση της προς 
την Επιτροπή, τους προκαθορισμένους από την Επιτροπή αριθμούς 
αναγνώρισης των οργανισμών αυτών καθώς και το πεδίο εφαρμογής της 
έγκρισης που έχει παραχωρήσει. 

  
Προϋποθέσεις 
αναγνώρισης 
κοινοποιημένου 
οργανισμού. 

11. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 9 
οργανισμός ελέγχου θεωρείται ως κοινοποιημένος οργανισμός εάν –  

(α) Έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή με βάση τη διαδικασία που 
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 αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 9 ή έχει εγκριθεί 
από κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας βασισμένης στη σχετική 
Κοινοτική Οδηγία, και 

(β) έχει περιληφθεί στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών 
που δημοσιεύει η Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον οποίο μνημονεύεται ο αριθμός 
αναγνώρισης και οι εργασίες για την εκτέλεση των οποίων έχει 
εγκριθεί ο οργανισμός αυτός. 

  
Διαδικασία 
έγκρισης 
προκριθέντα 
οργανισμού. 
 

12.(1) Αίτηση για απόκτηση έγκρισης της ιδιότητας προκριθέντα 
οργανισμού ή για τροποποίηση τέτοιας έγκρισης υποβάλλεται από 
οργανισμό προς την αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από πλήρη στοιχεία 
με τα οποία υποστηρίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται 
με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 
του παρόντος Νόμου. 

  
 
 

 (2) Η αρμόδια αρχή παραχωρεί έγκριση της ιδιότητας προκριθέντα 
οργανισμού, αφού ικανοποιηθεί από την εξέταση της αίτησης που 
υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται δυνάμει του ιδίου εδαφίου, έχει δε 
εξουσία να καθορίζει το πεδίο και εύρος εφαρμογής της έγκρισης, 
περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των εργασιών τις οποίες ο 
οργανισμός δικαιούται να εκτελεί.  

  
  (3) (α) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση που 

παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (2) εάν διαπιστώσει ότι 
προκριθείς οργανισμός που έχει εγκριθεί δυνάμει του ιδίου 
εδαφίου δεν πληροί ή έπαυσε να πληροί τα κριτήρια με βάση τα 
οποία έχει εγκριθεί.  

(β) Οργανισμός ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) 
παύει να θεωρείται προκριθείς οργανισμός από την ημερομηνία 
κατά την οποία η αρμόδια αρχή ανακαλεί τη σχετική έγκριση. 

(γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης δυνάμει της 
παραγράφου (α) η αρμόδια αρχή ανακαλεί τη γνωστοποίηση που 
καθορίζεται στο άρθρο 13 προς την Επιτροπή και παράλληλα 
ενημερώνει τα κράτη μέλη για την ανάκληση της κοινοποίησης του 
οργανισμού αυτού. 

  
Γνωστοποίηση 
έγκρισης 
προκριθέντα 
οργανισμού στην 
Επιτροπή. 
 

13.     Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη 
κατάλογο των οργανισμών που έχουν εγκριθεί ως προκριθέντες 
οργανισμοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και τους 
οποίους έχει καθορίσει για: - 

(α) Τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου δοχείων, 
περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων 
τους,  

(β) την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων δοχείων, 
περιλαμβανομένων των στροφίγγων και των λοιπών εξαρτημάτων 
τους, τα οποία είναι σύμφωνα προς τύπο ο οποίος έχει 
αξιολογηθεί από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με 
διαδικασία που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει 
της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου,  

(γ) τη διενέργεια των εργασιών εποπτείας, κατ' εφαρμογή 
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διαδικασίας που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει 
της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή περιλαμβάνει στη γνωστοποίηση της προς 
την Επιτροπή τους προκαθορισμένους από την Επιτροπή αριθμούς 
αναγνώρισης των οργανισμών αυτών καθώς και το πεδίο εφαρμογής της 
έγκρισης που έχει παραχωρήσει. 

  
Προϋποθέσεις 
αναγνώρισης 
προκριθέντα 
οργανισμού. 

14. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 12 
οργανισμός θεωρείται ως προκριθείς οργανισμός εάν –  

(α) Έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή με βάση τη διαδικασία που 
αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 12 ή έχει εγκριθεί 
από κράτος μέλος δυνάμει νομοθεσίας βασισμένης στη σχετική 
Κοινοτική Οδηγία, και 

(β) έχει περιληφθεί στον κατάλογο προκριθέντων οργανισμών που 
δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον οποίο μνημονεύεται ο αριθμός 
αναγνώρισης και οι εργασίες για την εκτέλεση των οποίων έχει 
εγκριθεί ο οργανισμός αυτός. 

  
Σήμανση 15.(1) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για τη σήμανση των δοχείων 

και των δεξαμενών που προνοούνται στην ADR, τα δοχεία και οι 
δεξαμενές που πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6, πρέπει να 
φέρουν σήμανση όπως καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει 
της παραγράφου (ε) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.  

  
  (2) Η σήμανση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) τοποθετείται κατά τρόπο 

που να μην επιτρέπει την απόσπαση της και να είναι ευδιάκριτη και 
ανεξίτηλη, συνοδεύεται δε από τον αριθμό αναγνώρισης του 
κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος έχει προβεί στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των δοχείων και των δεξαμενών: 

     Νοείται ότι σε περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται δυνάμει του 
άρθρου 6, η σήμανση αυτή συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης 
του κοινοποιημένου ή προκριθέντα οργανισμού ο οποίος έχει 
διενεργήσει την αξιολόγηση.  

  
 
 

 (3) Στρόφιγγες και λοιπά εξαρτήματα που είναι προσαρμοσμένα σε νέο 
μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και έχουν άμεση σχέση με την 
ασφάλεια, πρέπει να φέρουν είτε τη σήμανση είτε τη σήμανση που 
καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου 
είτε στους περί Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός Πίεσης) Κανονισμούς 
του 2003: 

     Νοείται ότι οι εν λόγω σημάνσεις δεν συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που έχει 
διενεργήσει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των στροφίγγων και των 
λοιπών εξαρτημάτων τους: 

Νοείται περαιτέρω ότι στρόφιγγες και εξαρτήματα που δεν έχουν άμεση 
σχέση με την ασφάλεια δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά 
τη σήμανση. 

  
  (4).(α) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για τη σήμανση των δοχείων 

και των δεξαμενών που προνοούνται στην ADR για τη διενέργεια 
του περιοδικού ελέγχου, μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση 
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πρέπει, αμέσως μετά τον πρώτο περιοδικό έλεγχο που θα 
διενεργηθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
να φέρει τον αριθμό αναγνώρισης του οργανισμού ελέγχου που 
έχει διενεργήσει τον περιοδικό έλεγχο του εξοπλισμού. 

(β) Σε φιάλες αερίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί 
Φιαλών Αερίων (Ορισμένοι Τύποι) Νόμου του 2002, ο ανωτέρω αριθμός 
αναγνώρισης τοποθετείται παραπλεύρως της σήμανσης που αναφέρεται 
στο εδάφιο (1).  

  
 (5). (α)  Η τοποθέτηση του αριθμού αναγνώρισης κοινοποιημένου ή 

προκριθέντα οργανισμού, τόσο για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 όσο και για 
την αξιολόγηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 καθώς και 
για τους περιοδικούς ελέγχους δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 7, διενεργείται από ένα από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο (β), εν πάση δε περιπτώσει υπό 
την ευθύνη του κοινοποιημένου ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
του προκριθέντα οργανισμού, με τρόπο που να μην αποσπάται, 
να είναι ευδιάκριτος και ανεξίτηλος. 

(β) Τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να τοποθετήσουν αριθμό 
αναγνώρισης δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (α) είναι: - 

(ι) ο ίδιος ο κοινοποιημένος ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο 
προκριθείς οργανισμός, 

(ιι) ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος σε κράτος μέλος 
αντιπρόσωπος του, 

(ιιι) ο ιδιοκτήτης ή ο εγκατεστημένος σε κράτος μέλος 
αντιπρόσωπος του, 

(iv)   ο διανομέας, 

(v) ο κάτοχος. 
  
  (6) Δεν αποκλείεται η αναγραφή ,αποτύπωση ή τοποθέτηση πάνω σε 

μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση οποιουδήποτε σημείου ή στοιχείου 
ή οποιασδήποτε επιγραφής, νοουμένου ότι αυτό ή αυτή δεν θα μειώνει 
το ευδιάκριτο ή το ευανάγνωστο της σήμανσης και δεν θα μπορεί να 
εκληφθεί ως τέτοια σήμανση. 

  
Λειτουργίες και 
υποχρεώσεις 
κοινοποιημένων 
και προκριθέντων 
Οργανισμών. 

16.(1) Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διενεργεί, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες της παραγράφου (α) του άρθρου 22 του παρόντος 
Νόμου, επιθεωρήσεις, εξετάσεις, ελέγχους, δοκιμές, και εκτιμήσεις και- 

(α) Να εκδίδει πιστοποιητικά εξέτασης ΕΚ τύπου και πιστοποιητικά 
εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού, 

(β) να εγκρίνει συστήματα ποιότητας, 

(γ) να εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης, βεβαιώσεις 
συμμόρφωσης και άλλα έγγραφα, 

  
  (2) Οργανισμός ελέγχου μπορεί, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 

Νόμου, να ζητά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του εξοπλισμού να του 
παραχωρεί ικανοποιητικό αριθμό δειγμάτων για τα οποία διεξάγεται 
οποιοσδήποτε έλεγχος δυνάμει του παρόντος Νόμου.  

  
  (3) Οργανισμός ελέγχου μπορεί να αρνηθεί να εκδώσει ή να ανακαλέσει 
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ή να τροποποιήσει, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδει εάν 
διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι όροι, τα κριτήρια και οι απαιτήσεις με 
βάση τα οποία θα πρέπει τα έγγραφα αυτά να εκδίδονται και, ιδιαίτερα, 
εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας 
που αναφέρονται στην ADR.  

  
  (4) Στην περίπτωση που οργανισμός ελέγχου προτίθεται να εφαρμόσει 

τις διατάξεις του εδαφίου (3) θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον 
ενδιαφερόμενο, αναφέροντας τους λόγους της πρόθεσης του αυτής και 
να του παράσχει την ευκαιρία να παρουσιάσει, αν επιθυμεί, μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, λόγους για τους οποίους κατά την άποψη του 
οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν πρέπει να εφαρμοστούν.  

  
  (5) Σε περίπτωση που κοινοποιημένος οργανισμός ορίζεται από 

οποιοδήποτε πρόσωπο για σκοπούς διαδικασίας εκτίμησης της 
συμμόρφωσης που καθορίζεται στο άρθρο 4 ή αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που καθορίζεται στο άρθρο 6 διαπιστώνει μη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συμβουλεύει το 
πρόσωπο αυτό για τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να 
αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση και εάν: - 

(α) Το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου ή το πιστοποιητικό 
εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού ή η έγκριση του συστήματος ποιότητας 
έχει εκδοθεί από τον ίδιο κοινοποιημένο οργανισμό εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4), 

(β) το πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου ή το πιστοποιητικό 
εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού ή η έγκριση του συστήματος ποιότητας 
έχει εκδοθεί από άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός που έχει διαπιστώσει τη μη 
συμμόρφωση ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που το 
έχει εκδώσει. 

  
  (6) Κοινοποιημένος οργανισμός δεν εξετάζει αίτηση για εξέταση ΕΚ 

τύπου, ή για εξέταση ΕΚ σχεδιασμού, ή αίτηση επαλήθευσης ανά 
μονάδα σε σχέση με μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, για τον οποίο 
γνωρίζει ότι εκκρεμεί παρόμοια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο 
οργανισμό, μέχρι που η εκκρεμούσα αίτηση αποπερατωθεί ή αποσυρθεί.  

  
Υποχρεώσεις 
κατασκευαστή, 
ιδιοκτήτη και 
κατόχου 
μεταφερόμενου 
εξοπλισμού υπό 
πίεση . 
 

17,(1) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων που 
καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ο κατασκευαστής, ο ιδιοκτήτης και ο 
κάτοχος μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση: 

(α) παρέχει στην αρμόδια αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο που 
καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από αυτή, οποιαδήποτε στοιχεία 
ή έγγραφα ζητηθούν για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
Νόμου, 

(β) επιτρέπει σε οργανισμό ελέγχου είσοδο και πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις και τα έγγραφα και αρχεία τους που είναι σχετικά 
με μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση τον οποίο έχει εγκρίνει ο 
εν λόγω οργανισμός. 

  
  (2) Όταν κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται να χορηγήσει 

πιστοποιητικό ή δεν εγκρίνει σύστημα ποιότητας για περιπτώσεις που 
καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α) 
του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, ο κατασκευαστής μπορεί να 
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προσφύγει στην αρμόδια αρχή, η οποία μπορεί: 

(α) Να κρίνει ότι η απόφαση του κοινοποιημένου οργανισμού είναι 
ορθή, 

(β) να απαιτήσει επανεξέταση του θέματος από τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που είχε διενεργήσει την αρχική εξέταση, 

(γ) να αναθέσει σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό την εξέταση του 
θέματος. 

  
Εξουσίες της 
αρμόδιας αρχής. 

18.(1) Για σκοπούς διαπίστωσης ότι μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό 
πίεση συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή 
έχει εξουσία, σε περίπτωση που διαπιστώνει ή έχει εύλογη υποψία ότι 
τέτοιος εξοπλισμός κατέχεται, κατασκευάζεται, χρησιμοποιείται, 
πωλείται, τίθεται για πώληση ή μεταφέρεται – 

(α) Να σταματά οποιοδήποτε όχημα που χρησιμοποιείται για τη 
μεταφορά μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, ή  

(β) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο,  

και να ελέγχει ή επιθεωρεί μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ή 
έγγραφα ή εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό ή χώρο ή όχημα που σχετίζεται 
με τον εξοπλισμό αυτό, περαιτέρω δε έχει εξουσία να κατάσχει 
οποιαδήποτε δείγματα του εξοπλισμού αυτού ή οποιαδήποτε έγγραφα 
σχετικά με τον εν λόγω εξοπλισμό: 

Νοείται ότι είσοδος σε κατοικία επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα. 
  
  (2) Η αρμόδια αρχή μπορεί, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, να απαιτήσει 

από κοινοποιημένο ή προκριθέντα οργανισμό που η ίδια έχει εγκρίνει, να 
προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν σε έλεγχο και επαλήθευση ότι 
μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση συνάδει προς τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ο εν λόγω έλεγχος ή επαλήθευση 
εμπίπτουν στο πλαίσιο των εργασιών για διενέργεια των οποίων έχει 
εγκριθεί ο εν λόγω οργανισμός.  

  
  (3) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι μεταφερόμενος εξοπλισμός 

υπό πίεση δεν συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου η 
αρμόδια αρχή, πριν προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, μπορεί να επιδίδει ειδοποίηση στον 
ιδιοκτήτη ή κάτοχο του εξοπλισμού με την οποία θα επισημαίνεται η 
παράβαση και θα καλείται ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του εξοπλισμού να 
συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέσα σε χρονικό 
διάστημα που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα με τη φύση της 
παράβασης.  

  
  (4).(α) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι 

συγκεκριμένος μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ο οποίος, 
παρά το γεγονός ότι συντηρείται ορθά και χρησιμοποιείται για το 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται και παρά το γεγονός ότι φέρει 
την προνοούμενη από τον παρόντα Νόμο σήμανση, ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια ανθρώπων ή ζώων ή 
την ασφάλεια αγαθών μπορεί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά, τη 
μεταφορά ή τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, μπορεί δε ακόμα, 
όταν οι συγκεκριμένες περιστάσεις το επιβάλλουν, να απαιτήσει 
από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του εξοπλισμού την άμεση ανάκτηση 
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του από τους χώρους στους οποίους ευρίσκεται.  

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό 
πίεση που δεν πληροί τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου 
φέρει τη σήμανση, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον ιδιοκτήτη ή 
κάτοχο να θέσει τέρμα στην παράβαση υπό τους όρους που θα 
επιβάλει, μπορεί δε όταν η μη συμμόρφωση γίνεται κατ’ 
εξακολούθηση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της, να 
περιορίζει ή να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά, τη μεταφορά 
ή τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού ή, στις περιπτώσεις που 
τίθεται θέμα υγείας ή ασφάλειας ανθρώπων ή ζώων ή ασφάλειας 
αγαθών, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του εξοπλισμού 
την άμεση ανάκτηση του από τους χώρους στους οποίους 
ευρίσκεται. 

(γ) Η χρονική διάρκεια της εφαρμογής απόφασης που λαμβάνεται 
δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) ισχύει για όσο χρόνο 
συνεχίζει, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, να υφίσταται ο 
κίνδυνος που περιγράφεται στην ίδια παράγραφο.  

(δ) Κάθε απόφαση της αρμόδιας αρχής που λαμβάνεται δυνάμει 
των προνοιών των παραγράφων (α) και (β), καθώς και ο 
τερματισμός τέτοιων μέτρων γνωστοποιείται στην Επιτροπή και 
στα κράτη μέλη, μαζί με τους λόγους για τους οποίους είχε ληφθεί 
η απόφαση.  

  
  (5) Η αρμόδια αρχή, για να διαπιστώνει ότι τηρούνται τα κριτήρια και οι 

όροι με βάση τα οποία εγκρίθηκαν οργανισμοί ελέγχου μπορεί να 
εισέρχεται στις εγκαταστάσεις των οργανισμών αυτών και να επιθεωρεί 
έγγραφα που σχετίζονται με την έγκριση ή τον εξοπλισμό που διαθέτουν 
για διενέργεια ελέγχων που σχετίζονται με την έγκριση. 

  
Ιεραρχική 
Προσφυγή. 

19.(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει προσβληθεί έννομο 
συμφέρον του λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της αρμόδιας 
αρχής, μπορεί να υποβάλει εγγράφως ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του 
Υπουργού, μέσα σε τριάντα μέρες, είτε από την επίδοση της απόφασης 
ή πράξης της αρμόδιας αρχής, είτε από την ημέρα που η απόφαση ή 
πράξη έχει περιέλθει σε γνώση του ενδιαφερόμενου ή, σε περίπτωση 
παράλειψης, από την ημέρα που η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του 
ενδιαφερόμενου. 

  
  (2) Ο Υπουργός αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους δίνοντας σε 

αυτούς την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους προφορικώς ή 
γραπτώς, αποφασίζει να –  

(α) Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, ή πράξη, 

(β) εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας 
απόφασης ή πράξης ή για θεραπεία παράληψης, 

(γ) παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για επανεξέταση 
υπό το φως τυχόν στοιχείων ή παρατηρήσεων που έχουν 
προκύψει από την ενώπιον του διαδικασία. 

  
Τέλη. 20.(1) Με την υποβολή αίτησης προς την αρμόδια αρχή για την έγκριση 

κοινοποιημένου ή προκριθέντα οργανισμού ή για τροποποίηση τους 
δυνάμει των άρθρων 9 και 12 αντίστοιχα, καταβάλλεται από τον αιτητή 
τέλος το οποίο καθορίζεται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που 
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δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
  
  (2) Για σκοπούς μελέτης αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) η 

αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλος το οποίο καθορίζει σε κάθε περίπτωση με 
βάση τα πραγματικά και διοικητικά έξοδα τα οποία συνεπάγεται η μελέτη 
και τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος που θα προκύπτει από τυχόν 
ελέγχους που θα διενεργηθούν από την αρμόδια αρχή ή εκ μέρους της, 
και γενικά από την εργασία που επιτελείται για τη διαπίστωση της 
καταλληλότητας του αιτητή. 

  
  (3) Οργανισμός για την αίτηση του οποίου διενεργείται μελέτη με βάση 

το εδάφιο (2) οφείλει να καταθέσει τραπεζική εγγύηση για ποσό που 
καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από την αρμόδια αρχή, μετά από 
προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους μελέτης της αίτησης.  

  
  (4).(α) Με τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή για έγκριση ή 

απόρριψη της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ο 
οργανισμός που έχει υποβάλει την αίτηση καταβάλλει στην 
αρμόδια αρχή το τέλος που έχει καθοριστεί δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (2) οπότε και δικαιούται να παραλάβει 
αντίγραφο της απόφασης.  

(β) Σε περίπτωση άρνησης του οργανισμού που έχει υποβάλει την 
αίτηση να καταβάλει προς την αρμόδια αρχή το τέλος που έχει 
καθοριστεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) η αρμόδια 
αρχή μπορεί να αρνηθεί να του παραδώσει αντίγραφο της 
σχετικής απόφασης της και μπορεί να κατάσχει την τραπεζική 
εγγύηση που έχει κατατεθεί σύμφωνα με το εδάφιο (3). 

  
Αδικήματα και 
ποινές. 

21.(1) Πρόσωπο το οποίο –  

(α) Διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία ή επιτρέπει ή ανέχεται 
τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία μεταφερόμενου 
εξοπλισμού υπό πίεση που εν γνώσει του δεν ανταποκρίνεται στις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

(β) μεταφέρει δοχείο ή δεξαμενή που περιέχουν αέριο ή εμφιαλώνει, 
αναπληρώνει ή γεμίζει δοχείο ή δεξαμενή, τα οποία δεν έχουν 
υποστεί περιοδικό έλεγχο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7, 

(γ) τοποθετεί ή επιτρέπει ή ανέχεται την τοποθέτηση σήμανσης σε 
μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση ο οποίος δε πληροί τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

(δ) εμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή 
παραλείπει να συμμορφωθεί με τα μέτρα που επιβάλλει η 
αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 18, 

(ε) εκδίδει έγγραφα που προνοούνται στον παρόντα Νόμο χωρίς να 
έχει την απαιτούμενη έγκριση ή το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει, 

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές 
ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής. 

  
  (2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε άλλη διάταξη του 

παρόντος Νόμου που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (1) διαπράττει αδίκημα 
και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που 
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δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης και της 
χρηματικής. 

  
  (3) Σε περίπτωση που αδίκημα προνοούμενο από το παρόν άρθρο 

διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο 
αντιπροσωπεύει το εν λόγω νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου και κάθε διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος ή γραμματέας ή άλλος 
αξιωματούχος του εν λόγω νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ή εμφανιζόταν να κατέχει οποιαδήποτε 
από τις προαναφερθείσες στο παρόν εδάφιο ιδιότητες, το οποίο 
εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση πράξης που συνιστά το 
αδίκημα είναι ένοχο του αδικήματος αυτού ανεξάρτητα από την ευθύνη 
του νομικού προσώπου και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις 
ποινές που προνοούνται για το εν λόγω αδίκημα. 

  
Διατάγματα και 
γνωστοποιήσεις. 

22. Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει:  

  
 (α) Τον τύπο, τη μορφή, τον τρόπο, το περιεχόμενο και τις εργασίες 

επόπτευσης διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης, ελέγχου 
της συμμόρφωσης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης νέου 
μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, καθώς και αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και περιοδικού ελέγχου υφιστάμενου 
μεταφερομένου εξοπλισμού υπό πίεση, 

  
 (β) Κλάσεις επικίνδυνων ουσιών για τις οποίες θα χρησιμοποιείται ο 

μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, 
  
 (γ) Τα είδη των μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση που 

διέπονται από τις γενικές αρχές εξαίρεσης οι οποίες ισχύουν για 
μικρές ποσότητες, 

  
 (δ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος 

υφιστάμενου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση θα πρέπει να 
υποβάλει τον εξοπλισμό αυτό σε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το Άρθρο 6, μπορεί δε να καθορίσει 
διαφορετικές ημερομηνίες για διαφορετικά ήδη μεταφερόμενου 
εξοπλισμού υπό πίεση, 

  
 (ε) Τη μορφή και τις διαστάσεις της σήμανσης που τοποθετείται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου, 
  
 (στ) Τα κριτήρια έγκρισης κοινοποιημένου ή προκριθέντα 

οργανισμού, 
  
 (ζ) Τον τίτλο και τον αριθμό των προτύπων, η συμμόρφωση προς 

τα οποία θεωρείται ότι ικανοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές 
απαιτήσεις που προνοούνται στον παρόντα Νόμου. 

  
 (η) Τις απαιτήσεις και τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

για τους εξοπλισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του 
άρθρου (5) όταν η ADR δεν περιέχει λεπτομερείς τεχνικές 
διατάξεις για τους εξοπλισμούς αυτούς. 
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Έκδοση 
Κανονισμών. 

23.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την 
καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για να 
ρυθμίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί ή πρέπει να ρυθμιστεί με 
κανονισμούς. 

  (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για: - 

(α) Τον τύπο και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού εξέτασης ΕΚ 
τύπου, του πιστοποιητικού εξέτασης ΕΚ σχεδιασμού και του 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης, 

(β) τις υποχρεώσεις των κοινοποιημένων και προκριθέντων 
οργανισμών και των υπαλλήλων τους, 

(γ) τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών μεταφερόμενου εξοπλισμού 
υπό πίεση και όσων μεταφέρουν τέτοιο εξοπλισμό, 

(δ) καθορισμό απαιτήσεων για εγκατάσταση συστημάτων που 
αποσκοπούν στην αποφυγή κινδύνου ή στην προειδοποίηση για 
αποφυγή κινδύνου που προέρχεται από μεταφερόμενο εξοπλισμό 
υπό πίεση. 

  
  (3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου 

κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εάν μετά την πάροδο 
τριάντα ημερών από την κατάθεση η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν 
τους τροποποιήσει ή ακυρώσει με σχετική απόφαση της εν όλω ή εν 
μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε 
ισχύ με τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποιήσεως τους εν όλω 
ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκαν από τη 
Βουλή και τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση αυτή. 

  
Εφαρμογή των 
διατάξεων άλλων 
Νόμων. 

24. Οι εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ που χορηγούνται κατ' εφαρμογή των περί 
Φιαλών Αερίων (Ορισμένοι Τύποι) Νόμων του 2002, αναγνωρίζονται ως 
ισοδύναμες προς τις εξετάσεις ΕΚ τύπου. 

  
Έναρξη της  ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

25.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Νόμος 
αυτός τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Υπουργός με 
γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

  (2) Ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την 
έναρξη ισχύος διάφορων διατάξεων του Νόμου αυτού. 
 

  (3) Ο Υπουργός μπορεί να αναβάλει την έναρξη ισχύος του Νόμου 
αυτού για ορισμένους τύπους μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση, σε 
περίπτωση που κρίνει τούτο αναγκαίο. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 

Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι η πλήρης υιοθέτηση της Οδηγίας 99/36/ΕΚ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ρυθμίζει τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. 

Με την προτεινόμενη νομοθεσία εντάσσονται στην Κυπριακή έννομη τάξη οι βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούνται αναφορικά με τον μεταφερόμενο 
εξοπλισμό υπό πίεση, ώστε η ελεύθερη διακίνηση και μεταφορά τέτοιου εξοπλισμού να 
τίθεται κάτω από σαφείς και αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας, ελέγχου και επίβλεψης. 

Η τήρηση των εν λόγω προϋποθέσεων ασφάλειας επιτυγχάνεται με τη νομοθετική θέσπιση 
επιπέδου προδιαγραφών κατασκευής, σήμανσης και ελέγχου της μεταφοράς και της χρήσης 
εξοπλισμού υπό πίεση. 

 

5 Φεβρουαρίου 2004 

 

 

 

 
 

                                        Πέτρος Κληρίδης, 
                                            Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 
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