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Σε ποιους απευθύνεται: 

Η Οδηγία 2010/35/ΕΕ απευθύνεται τόσο σε κατασκευαστές αλλά και σε 

χρήστες μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση. Η Οδηγία υιοθετήθηκε από 

την Ελληνική Νομοθεσία στο ΦΕΚ (2236/Β/2011). Οι εξοπλισμοί θα 

μπορούσαν αν είναι υποδοχείς πίεσης για τη μεταφορά υλών της κλάσης 2 

της συμφωνίας ADR αλλά και κατά εξαίρεση κάποιες συγκεκριμένες ύλες 

άλλων κλάσεων σε αέρια υπό πίεση μορφή. Η συγκεκριμένη Οδηγία καλύπτει 

την αρχική κατασκευή και επομένως νέα κυκλοφορία εξοπλισμών στην αγορά, 

τον περιοδικό έλεγχό τους αλλά και την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης 

με σκοπό τη σήμανση υφιστάμενων εξοπλισμών. Αφορά δε σε μεγάλο εύρος 

εφαρμογών αφού καλύπτει βυτία, κυλίνδρους και φιαλίδια αλλά και 

εξαρτήματα όπως ασφαλιστικά και στρόφιγγες για υγροποιημένες και 

κρυογενικές ύλες. Πιο αναλυτικά παραδείγματα και στοιχεία θα βρείτε εντός 

του κειμένου της Οδηγίας. 

 

Την Οδηγία καλούνται να εφαρμόζουν οι κατασκευαστές, οι χρήστες αλλά και 

οι ελεγκτές μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση. 

 

Τι είναι η σήμανση π μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση 

Η σήμανση της Οδηγίας 2010/35/ΕΕ είναι το ελληνικό γράμμα π, όπως 

απεικονίζεται στην Οδηγία. Συνοδεύεται δε από τον τετραψήφιο αριθμό 

αναγνώρισης του Κοινοποιημένου Φορέα. 

Η διαδικασία πιστοποίησης ορίζεται από την Οδηγία και ακολουθεί τις 

διαδικασίες της συμφωνίας ADR. Ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού, το 

είδος του ελέγχου αλλά και το εναρμονισμένο πρότυπο η διαδικασία 

διαφοροποιείται. Παρακαλώ συμβουλευτείτε ένα από τα έμπειρα στελέχη μας 

για την κατάλληλη διαδικασία ανά περίπτωση. 

 
Οι Στόχοι & τα Οφέλη  

➢ Ενιαίο πλαίσιο κανόνων εντός Ε.Ε. 

➢ Ασφάλεια και προστασία ανθρώπων που χρησιμοποιούν 

μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση  

➢ Εξάλειψη εμποδίων στην ελεύθερη εμπορική διακίνηση εξαιτίας 

διαφοροποιήσεων στις Εθνικές Νομοθεσίες καθώς θέτει κοινές 

διαδικασίες και στον περιοδικό έλεγχο στα κράτη μέλη. 
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➢ Συμμόρφωση του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση με 

ουσιαστικές απαιτήσεις ασφαλείας ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού 

Γιατί με την EUROCERT AE: 

Ανεξαρτησία: Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Οργανισμός 
Πιστοποίησης, που διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές επιστήμονες 
και με εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιούνται που ιδρύθηκε από 
επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις. 
 

Εγκυρότητα: Η Eurocert AE είναι κοινοποιημένος οργανισμός στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση με αρ. 1128 για την σήμανση π μεταφερόμενων 

εξοπλισμών υπό πίεση με διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αρ. πιστ. 53. 

Παράλληλα πρέπει να εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την Ελληνική Αγορά  το 

γεγονός ότι η EUROCERT είναι εξολοκλήρου (100%) Ελληνική Εταιρία. 

Εμπειρία: Δραστηριότητα άνω των 20 ετών στην πιστοποίηση 

μεταφερόμενων εξοπλισμών υπό πίεση. 

 

 


