N. 148(I)/2014

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ
ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι
Αριθμός 4466

Παρασκεσή, 24 Οκτωβρίοσ 2014

979

Ο πεξί Αμηώλ θαη Χξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (Κεληξηθό Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών Αμηώλ)
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο
Δεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.
Αξηζκόο 148(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟY ΠΔΡΗ ΑΞΗΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ (ΚΔΝΣΡΗΚΟ
ΑΠΟΘΔΣΖΡΗΟ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ ΑΞΗΧΝ) ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1996 ΔΧ 2011
H Boπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
27(Η) ηνπ 1996
62(Η) ηνπ 2001
121(Η) ηνπ 2001
136(Η) ηνπ 2002
43(Η) ηνπ 2003
8(Η) ηνπ 2005
92(Η) ηνπ 2006
100(Η) ηνπ 2008
55(Η) ηνπ 2009
91(Η) ηνπ 2009
100(Η) ηνπ 2010
133(Η) ηνπ 2011.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αμηώλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (Κεληξηθό
Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών Αμηώλ) (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη
καδί κε ηνπο πεξί Αμηώλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (Κεληξηθό Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό
Μεηξών Αμηώλ) Νόκνπο ηνπ 1996 έσο 2011 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο»)
θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αμηώλ θαη
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ (Κεληξηθό Απνζεηήξην θαη Κεληξηθό Μεηξών Αμηώλ) Νόκνη ηνπ
1996 έσο 2014.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 19Α
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

2. Σν άξζξν 19Α ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζε απηό ηεο ιέμεο
«Μέινο», νπνπδήπνηε απηή απαληά θαη ζε νπνηαδήπνηε γξακκαηηθή παξαιιαγή, κε ηε ιέμε
«ΔΠΔΤ».

980
Ε.Ε. Παξ. Ι(Ι)
Αξ. 4466, 24.10.2014

Ν. 149(Ι)/2014

Ο πεξί Ίζεο Μεηαρεηξίζεωο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ ζηα Επαγγεικαηηθά ρέδηα Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο
Δεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.
Αξηζκόο 149(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣOΤ ΠΔΡΗ ΗΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΔΧ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ
ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2002 ΚΑΗ 2009
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνύο νξζόηεξεο ελαξκόληζεο κε ην Άξζξν 19 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν-

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ.:
L 204,
26.7.2006,
ζ. 23.

«Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5 Ηνπιίνπ 2006 γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε ζέκαηα
εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο »,

εο

Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ίζεο Μεηαρεηξίζεσο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ ζηα
πλνπηηθόο
ηίηινο.
Δπαγγεικαηηθά ρέδηα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη
133(Η) ηνπ 2002 καδί κε ηνπο πεξί Ίζεο Μεηαρεηξίζεσο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ ζηα Δπαγγεικαηηθά ρέδηα Κνηλσληθήο
40(Η) ηνπ 2009. Αζθάιηζεο Νόκνπο ηνπ 2002 θαη 2009 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν
βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Ίζεο Μεηαρεηξίζεσο Αλδξώλ θαη
Γπλαηθώλ ζηα Δπαγγεικαηηθά ρέδηα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Νόκνη ηνπ 2002 έσο 2014.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

2. Σν άξζξν 10 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (3)
απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ:
«(4) ε θάζε δηαδηθαζία πνπ εκπίπηεη ζην εδάθην (3), αλ ην πξόζσπν πνπ ηζρπξίδεηαη όηη ζίγεηαη
από παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ επηθαιείηαη θαη ζηνηρεηνζεηεί πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά
από ηα νπνία πηζαλνινγείηαη ε παξάβαζε, ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ππνρξεώλεη ην πξόζσπν ελαληίνλ
ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ην παξάπνλν λα απνδείμεη όηη δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ
παξόληνο Νόκνπ.».

981
Ε.Ε. Παξ. Ι(Ι)
Αξ. 4466, 24.10.2014

Ν. 150(Ι)/2014

Ο πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ ζηελ Απαζρόιεζε θαη ζηελ Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο
Δεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.
Αξηζκόο 150(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΗΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ
ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2002 ΔΧ 2009
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνύο νξζόηεξεο ελαξκόληζεο κε ην Άξζξν 19 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν -

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ.:
L 204,
26.7.2006,
ζ. 23.

«Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε
ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο»,

Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
205(Η) ηνπ 2002
191(Η) ηνπ 2004
40(Η) ηνπ 2006
176(Η) ηνπ 2007
39(Η) ηνπ 2009.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 17Α
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ ζηελ
Απαζρόιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα
δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ ζηελ Απαζρόιεζε θαη ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Νόκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2009 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν
βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Ίζεο
Μεηαρείξηζεο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ ζηελ Απαζρόιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Νόκνη
ηνπ 2002 κέρξη 2014.
2. Σν άξζξν 17A ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α) Με ηελ πξνζζήθε ζηνλ πιαγηόηηηιν απηνύ, ακέζσο κεηά ηε ιέμε «πξνζηαζία», ησλ ιέμεσλ
.
«θαη βάξνο απόδεημεο» θαη
(β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (3):
«(3) ε θάζε δηαδηθαζία πνπ εκπίπηεη ζην εδάθην (2), αλ ην πξόζσπν πνπ ηζρπξίδεηαη όηη
ζίγεηαη από παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ επηθαιείηαη θαη ζηνηρεηνζεηεί
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά από ηα νπνία πηζαλνινγείηαη ε παξάβαζε, ν Δπίηξνπνο Γηνίθεζεο
ππνρξεώλεη ην πξόζσπν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ην παξάπνλν λα απνδείμεη όηη δελ
ππήξμε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξόληνο Νόκνπ.».

982
Ε.Ε. Παξ. Ι(Ι)
Αξ. 4466, 24.10.2014

Ν. 151(Ι)/2014

Ο πεξί Ίζεο Ακνηβήο κεηαμύ Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ γηα ηελ Ίδηα Εξγαζία ή γηα Εξγαζία Ίζεο Αμίαο
(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο
Δεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.
Αξηζκόο 151(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΗΖ ΑΜΟΗΒΖ ΜΔΣΑΞΤ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΧΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ Ή ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΗΖ ΑΞΗΑ
ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2002 ΔΧ 2009
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνύο νξζόηεξεο ελαξκόληζεο κε ην Άξζξν 19 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν -

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ.:
L 204,
26.7.2006,
ζ. 23.

«Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5 Ηνπιίνπ 2006 γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε ζέκαηα
εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο»,

εο

Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
177(Η) ηνπ 2002
193(Η) ηνπ 2004
38(Η) ηνπ 2009.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 23Α ηνπ
βαζηθνύ λόκνπ.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ίζεο Ακνηβήο κεηαμύ Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ γηα ηελ
Ίδηα Δξγαζία ή γηα Δξγαζία Ίζεο Αμίαο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε
ηνπο πεξί Ίζεο Ακνηβήο κεηαμύ Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ γηα ηελ Ίδηα Δξγαζία ή γηα Δξγαζία Ίζεο Αμίαο
Νόκνπο ηνπ 2002 έσο 2009 (πνπ εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο
θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Ίζεο Ακνηβήο κεηαμύ Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ γηα
ηελ Ίδηα Δξγαζία ή γηα Δξγαζία Ίζεο Αμίαο Νόκνη ηνπ 2002 έσο 2014.
2. Σν άξζξν 23Α ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πιαγηόηηηινπ απηνύ κε ηνλ αθόινπζν λέν πιαγηόηηηιν:
.

«Δμσδηθαζηηθή πξνζηαζία θαη βάξνο απόδεημεο.» θαη
(β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (2) απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (3):
«(3) ε θάζε δηαδηθαζία πνπ εκπίπηεη ζην εδάθην (2), αλ ην πξόζσπν πνπ ηζρπξίδεηαη όηη
ζίγεηαη από παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ επηθαιείηαη θαη ζηνηρεηνζεηεί
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά από ηα νπνία πηζαλνινγείηαη ε παξάβαζε, ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο
ππνρξεώλεη ην πξόζσπν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ην παξάπνλν λα απνδείμεη όηη δελ
ππήξμε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξόληνο Νόκνπ.».

983
Ε.Ε. Παξ. Ι(Ι)
Αξ. 4466, 24.10.2014

Ν. 152(Ι)/2014

Ο πεξί Πεηξειαηνεηδώλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2014 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε
Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.
Αξηζκόο 152(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ ΝΟΜΟ
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πεηξειαηνεηδώλ (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ
ηίηινο.
2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνλ πεξί Πεηξειαηνεηδώλ Νόκν (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν
Κεθ. 272.
βαζηθόο λόκνο»).
64 ηνπ 1975
138(Η) ηνπ 2004
7(Η) ηνπ 2010.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νξηζκώλ ησλ όξσλ «Γηεπζπληήο» θαη «πεηξειαηνεηδέο», κε
ηνπο αθόινπζνπο λένπο νξηζκνύο:
««Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη
πεξηιακβάλεη θάζε πξόζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη από απηόλ λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ή
.
λα αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη από ην Νόκν απηό » θαη
«πεηξειαηνεηδέο» πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε εύθιεθηε νπζία, ε νπνία παξάγεηαη από
πεηξέιαην θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο αθόινπζεο ηξεηο θιάζεηο:
(α) «πεηξειαηνεηδέο θιάζεο Α» πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ είλαη ζπλήζσο γλσζηά σο
πγξαέξηα, βελδίλε αεξνπιάλσλ, βελδίλε γηα θηλεηήξεο, αξγό πεηξέιαην θαη νπνηνδήπνηε
άιιν πεηξειαηνεηδέο κε ζεκείν αλάθιεμεο θάησ από 37,8 βαζκνύο Κειζίνπ·
(β) «πεηξειαηνεηδέο θιάζεο Β» πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ είλαη ζπλήζσο γλσζηά σο
θαύζηκν αεξησζνπκέλσλ ηύπνπ θεξνδίλεο, θσηηζηηθό πεηξέιαην, πεηξέιαην εζσηεξηθήο
θαύζεο/ληίδει θαη νπνηνδήπνηε άιιν πεηξειαηνεηδέο κε ζεκείν αλάθιεμεο όρη θάησ από
37,8 βαζκνύο αιιά θάησ από 60 βαζκνύο Κειζίνπ·
(γ) «πεηξειαηνεηδέο θιάζεο Γ» πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ είλαη ζπλήζσο γλσζηά σο
πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ειαθξύ Μαδνύη, βαξύ Μαδνύη, θαύζηκν νξπθηέιαην θαη
νπνηνδήπνηε άιιν πεηξειαηνεηδέο κε ζεκείν αλάθιεμεο όρη θάησ από 60 βαζκνύο
Κειζίνπ.»· θαη

(β) (β)

89(Η) ηνπ 1996
158(Η) ηνπ 2001
25(Η) ηνπ 2002
41(Η) ηνπ 2003
99(Η) ηνπ 2003
33(Η) ηνπ 2011.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

κε ηελ έλζεζε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθόινπζνπ λένπ όξνπ θαη ηνπ
νξηζκνύ ηνπ:
««Αξρηεπηζεσξεηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό ζηνλ πεξί Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νόκν, όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.».

3. Σν άξζξν 3 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζ’ απηό ησλ ιέμεσλ
«Γηνηθεηήο θάζε Δπαξρίαο» (πξώηε γξακκή), κε ηε ιέμε «Αξρηεπηζεσξεηήο».

4. Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

(α) (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ επηθύιαμε ηνπ εδαθίνπ (1) απηνύ ησλ ιέμεσλ «από ην
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Γηεπζπληή» (δεύηεξε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «από εμνπζηνδνηεκέλν, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
2, Δπηζεσξεηή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο,»∙
(β) (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ (2) απηνύ κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (2):
«(2) Κάζε ηέηνηα άδεηα πνπ εθδίδεηαη ηζρύεη κόλν γηα δύν (2) έηε, από ηελ εκεξνκελία
έθδνζήο ηεο.»∙ θαη
(γ) (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ην εδάθην (6) απηνύ ηνπ αξηζκνύ «500» (ηέηαξηε γξακκή), κε
ηε ιέμε θαη ηνλ αξηζκό «ηεηξαθόζηα πελήληα (450)».
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Ν. 153(Ι)/2014

Ο πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Σξνπνπνηεηηθόο) (Αξ. 2) Νόκνο ηνπ 2014 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.
Αξηζκόο 153(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΦΟΡΟΤ
ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2000 ΔΧ 2014
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.
95(Η) ηνπ 2000
93(Η) ηνπ 2002
27(Η) ηνπ 2003
172(Η) ηνπ 2003
95(Η) ηνπ 2004
88(Η) ηνπ 2005
100(Η) ηνπ 2005
131(Η) ηνπ 2005
148(Η) ηνπ 2005
64(Η) ηνπ 2006
86(Η) ηνπ 2006
87(Η) ηνπ 2006
48(Η) ηνπ 2007
129(Η) ηνπ 2007
141(Η) ηνπ 2007
142(Η) ηνπ 2007
143(Η) ηνπ 2007
25(Η) ηνπ 2008
37(Η) ηνπ 2008
38(Η) ηνπ 2008
63(Η) ηνπ 2008
88(Η) ηνπ 2008
35(Η) ηνπ 2009
135(Η) ηνπ 2009
13(Η) ηνπ 2010
29(Η) ηνπ 2010
68(Η) ηνπ 2010
97(Η) ηνπ 2010
131(Η) ηνπ 2010
4(Η) ηνπ 2011
37(Η) ηνπ 2011
129(Η) ηνπ 2011
186(Η) ηνπ 2011
16(Η) ηνπ 2012
73(Η) ηνπ 2012
133(Η) ηνπ 2012
135(Η) ηνπ 2012
167(Η) ηνπ 2012
172(Η) ηνπ 2012
83(Η) ηνπ 2013
118(Η) ηνπ 2013
129(Η) ηνπ 2013
164(Η) ηνπ 2013
81(Η) ηνπ 2014.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Σξνπνπνηεηηθόο)
(Αξ. 2) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκνπο ηνπ
2000 κέρξη 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν βαζηθόο λόκνο θαη ν
παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκνη ηνπ 2000 κέρξη
(Αξ. 2) ηνπ 2014.

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (6)
απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (7):
«(7) Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηνλ παξόληα Νόκν ζηε Γεκνθξαηία, πεξηιακβάλεη θαη ηελ
Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε ηεο Γεκνθξαηίαο.».

986
Ε.Ε. Παξ. Ι(Ι)
Αξ. 4466, 24.10.2014

Ν. 154(Ι)/2014

Ο πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Σξνπνπνηεηηθόο) (Αξ. 3) Νόκνο ηνπ 2014 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.
Αξηζκόο 154(Η) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟY ΠΔΡΗ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΝΟΜΟΤ
ΣΟΤ 2000 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2014
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Σξνπνπνηεηηθόο)
πλνπηηθόο
ηίηινο.
(Αξ. 3) Νόκνο ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκνπο
95(Η) ηνπ 2000 ηνπ 2000 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν
93(Η) ηνπ 2002 βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
27(Η) ηνπ 2003 Νόκνη ηνπ 2000 κέρξη (Αξ. 3) ηνπ 2014.
172(Η) ηνπ 2003
95(Η) ηνπ 2004
88(Η) ηνπ 2005
100(Η) ηνπ 2005
131(Η) ηνπ 2005
148(Η) ηνπ 2005
64(Η) ηνπ 2006
86(Η) ηνπ 2006
87(Η) ηνπ 2006
48(Η) ηνπ 2007
129(Η) ηνπ 2007
141(Η) ηνπ 2007
142(Η) ηνπ 2007
143(Η) ηνπ 2007
25(Η) ηνπ 2008
37(Η) ηνπ 2008
38(Η) ηνπ 2008
63(Η) ηνπ 2008
88(Η) ηνπ 2008
35(Η) ηνπ 2009
135(Η) ηνπ 2009
13(Η) ηνπ 2010
29(Η) ηνπ 2010
68(Η) ηνπ 2010
97(Η) ηνπ 2010
131(Η) ηνπ 2010
4(Η) ηνπ 2011
37(Η) ηνπ 2011
129(Η) ηνπ 2011
186(Η) ηνπ 2011
187(Η) ηνπ 2011
16(Η) ηνπ 2012
73(Η) ηνπ 2012
133(Η) ηνπ 2012
135(Η) ηνπ 2012
167(Η) ηνπ 2012
172(Η) ηνπ 2012
83(Η) ηνπ 2013
118(Η) ηνπ 2013
129(Η) ηνπ 2013
164(Η) ηνπ2013
81(Η) ηνπ 2014
153(Η) ηνπ 2014.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 59
ηνπ βαζηθνύ
λόκνπ.

2. Σν άξζξν 59 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην εδάθην (7)
απηνύ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ εδαθίνπ (8):
«(8) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εδαθίνπ (7), όηαλ ην πνζό γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα
κείσζε ή θαηάξγεζε από δηθαηνύρν πξόζσπν ή εμνπζηνδνηεκέλν από απηό πξόζσπν δελ
ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο επξώ (€20.000) δελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ, αιιά απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κεηά από πξόηαζε ηνπ
Δθόξνπ.».
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Ν. 155(Ι)/2014

Ο πεξί πζθεπώλ Αεξνιπκάηωλ (Αεξνδόι) Νόκνο ηνπ 2014 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε
Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο.
Αξηζκόο 155(Η) ηνπ 2014
Ο ΠΔΡΗ ΤΚΔΤΧΝ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΧΝ (ΑΔΡΟΕΟΛ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν–

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ: 147,
09.06.1975,
ζ.40.

«Οδεγία 75/324/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20 Μαΐνπ 1975 πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηώλ ησλ
Κξαηώλ κειώλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)»,

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ: L 23,
28.01.1994,
ζ.28.

«Οδεγία 94/1/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6 Ηαλνπαξίνπ 1994 πεξί ηερληθώλ πξνζαξκνγώλ ηεο νδεγίαο
75/324/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηηο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)»,

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ: L 96,
09.04.2008,
ζ.15.

«Οδεγία 2008/47/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8 Απξηιίνπ 2008 γηα ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπό ηελ
πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξόνδν, ηεο νδεγίαο 75/324/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ
λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)»,

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ: L 77,
20.03.2013,
ζ.20.

«Οδεγία 2013/10/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19 Μαξηίνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
75/324/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηηο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πξνθεηκέλνπ νη ζρεηηθέο κε ηελ επηζήκαλζε
δηαηάμεηο ηεο λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηώλ θαη ησλ
κεηγκάησλ»,

εο

εο

εο

εο

Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί πζθεπώλ Αεξνιπκάησλ (Αεξνδόι) Νόκνο ηνπ 2014.

Οξηζκνί.

2. ηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«αξκόδηα αξρή» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ θαη
πεξηιακβάλεη θάζε ιεηηνπξγό δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ, γηα ηνπο ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ
παξόληνο Νόκνπ, ησλ θαλνληζκώλ θαη δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ·
«δηάζεζε ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη ηελ πξώηε θνξά θαηά ηελ νπνία ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)
θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηελ αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο·
«δηαζεζηκόηεηα ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη θάζε πξνζθνξά ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) γηα δηαλνκή,
θαηαλάισζε ή ρξήζε ζηελ αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
είηε έλαληη αληηηίκνπ είηε δσξεάλ·
«εηζαγσγέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ
δηαζέηεη ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πξνεξρόκελε από ηξίηε ρώξα ζηελ αγνξά ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο·
«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή·
«Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν
«Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Ηνπιίνπ
2008 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ δηαπίζηεπζεο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο όζνλ αθνξά ηελ
εκπνξία ησλ πξντόλησλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΟΚ) αξηζ. 339/93 ηνπ πκβνπιίνπ»,
όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
«θαηαζθεπαζηήο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ θαηαζθεπάδεη ζπζθεπή αεξνιπκάησλ
(αεξνδόι) ή πνπ αλαζέηεη ζε άιινπο ην ζρεδηαζκό ή ηελ θαηαζθεπή ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)
θαη δηνρεηεύεη ζηελ αγνξά ηε ζπζθεπή ππό ηελ επσλπκία ή ην εκπνξηθό ζήκα ηνπ·
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«θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο·
«ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)» ζεκαίλεη δνρείν κηαο ρξήζεο θαηαζθεπαζκέλν από κέηαιιν, γπαιί
ή πιαζηηθό, ην νπνίν πεξηέρεη αέξην πνπ είλαη ζπκπηεζκέλν, πγξνπνηεκέλν ή δηαιπκέλν ππό πίεζε θαη
ηνπ νπνίνπ ην πεξηερόκελν είλαη µε ή ρσξίο πγξό, αινηθή ή ζθόλε θαη ην ελ ιόγσ δνρείν είλαη
εθνδηαζκέλν µε δηάηαμε εθπνκπήο πνπ επηηξέπεη ηελ έμνδν ηνπ πεξηερνκέλνπ ππό κνξθή ζηεξεώλ ή
πγξώλ ζσκαηηδίσλ πνπ αησξνύληαη εληόο αεξίνπ ή ππό κνξθή αθξνύ ή αινηθήο ή ζθόλεο ή ζε πγξή
θαηάζηαζε·
«Τπνπξγόο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγό πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ.
θνπόο ηνπ
παξόληνο
Νόκνπ.

3. θνπόο ηνπ παξόληνο Νόκνπ είλαη:
(α)

H δηαζθάιηζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ηα νπνία δε
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ πξνζώπσλ ή ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηνηθίδησλ δώσλ, ή ηελ πεξηνπζία
νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ, λννπκέλνπ όηη νη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη, ή ρξεζηκνπνηνύληαη κε
άιιν πξνβιεπηό ηξόπν ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε·

(β)

ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008.

Πεδίν
εθαξκνγήο.
Παξάξηεκα Η.

4. Ο παξώλ Νόκνο δελ εθαξκόδεηαη ζηηο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι), ησλ νπνίσλ ηα δνρεία
έρνπλ ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα κηθξόηεξε ησλ 50 ml ή κεγαιύηεξε εθείλεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο
παξαγξάθνπο 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 ή 5.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.

Γηάζεζε ζηελ
αγνξά.
Παξάξηεκα Η.

5. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6, επηηξέπεηαη ε δηάζεζε θαη δηαζεζηκόηεηα ζηελ αγνξά
θαη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι), εάλ πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η θαη θέξεη ην ζήκα '3' (αληεζηξακκέλν έςηιν).

Απαγόξεπζε
θπθινθνξίαο
γηα ιόγνπο
αζθάιεηαο.
Παξάξηεκα Η.

6.-(1) Δάλ ε αξκόδηα αξρή δηαπηζηώζεη, ζηε βάζεη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνιόγεζεο, όηη µηα ή
πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) παξόιν όηη είλαη ζύκθσλεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 5 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Η παξνπζηάδνπλ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ πγεία, δύλαηαη λα
απαγνξεύζεη ή λα πεξηνξίζεη ηε δηάζεζε ή ηε δηαζεζηκόηεηα ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε ηέηνηνπ ηύπνπ
ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι).
(2) ε πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ε αξκόδηα αξρή(α)

Αλαθέξεη ζηνλ θαηαζθεπαζηή ή ζηνλ εηζαγσγέα ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ηνπο
ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απαγόξεπζε ή ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάζεζεο ή ηεο δηαζεζηκόηεηαο
ζηελ αγνξά ·

(β)

ελεκεξώλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε, αηηηνινγώληαο ηελ απόθαζή ηεο.

Καζνξηζκόο
επζύλεο
θαηαζθεπαζηή
θαη εηζαγσγέα.

7. Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν εηζαγσγέαο ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) έρνπλ ππνρξέσζε, όηαλ
δηαπηζηώζνπλ ή όηαλ πεξηέιζεη ζε γλώζε ηνπο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ζρεηηθό µε ηηο ελ ιόγσ ζπζθεπέο,
ην νπνίν κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα πξνζώπσλ ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν πεξηνπζία, λα
ιάβνπλ όια ηα κέηξα ώζηε ε πεγή ηνπ ελδερόκελνπ θηλδύλνπ λα απαιεηθζεί θαη λα εηδνπνηήζνπλ ηελ
αξκόδηα αξρή.

Δμνπζίεο
ηεο αξκόδηαο
αξρήο.

8.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), εμνπζηνδνηεκέλνο ιεηηνπξγόο δύλαηαη, πξνο ην
ζθνπό δηαπίζησζεο νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαηά νπνηαδήπνηε εύινγε ώξα
θαη επηδεηθλύνληαο πηζηνπνηεηηθό ηεο ηδηόηεηάο ηνπ, λα εηζέξρεηαη ζε νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθό θαη λα
αζθήζεη νπνηαδήπνηε από ηηο πην θάησ εμνπζίεο:
(α) Να ειέγρεη ή επηζεσξεί νπνηεζδήπνηε ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ή έγγξαθα·
(β) λα θαηάζρεη νπνηεζδήπνηε ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ή έγγξαθα·
(γ) λα εμεηάδεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε δηεπζεηήζεσλ γηα
δηεμαγσγή δνθηκήο, ζρεηηθήο κε ηελ παξαγσγή νπνησλδήπνηε ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ
(αεξνδόι).
(2) Ζ είζνδνο ζε θαηνηθία επηηξέπεηαη µόλν µε δηθαζηηθό έληαικα.

9.-(1) Ζ αξκόδηα αξρή ελεξγεί σο αξρή επνπηείαο ηεο αγνξάο ζύκθσλα κε ην Κεθάιαην ΗΗΗ ηνπ
Δθαξκνγή ηνπ
Κεθαιαίνπ ΗΗΗ
Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008.
ηνπ Καλνληζκνύ
(ΔΚ) αξηζ.
765/2008.
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(2) Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ελεξγεί σο ε αξρή πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν ζηα
εμσηεξηθά ζύλνξα, ζύκθσλα κε ην Σκήκα 3 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008.
Ηεξαξρηθή
πξνζθπγή.

10.-(1) Κάζε πξόζσπν, ηνπ νπνίνπ ην έλλνκν ζπκθέξνλ πξνζβιήζεθε ιόγσ απόθαζεο, πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηεο αξκόδηαο αξρήο, κπνξεί λα πξνζθύγεη ελώπηνλ ηνπ Τπνπξγνύ.
(2) Ζ πξνζθπγή αζθείηαη εγγξάθσο κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηεο
απόθαζεο ή πξάμεο ηεο αξκόδηαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο, από ηελ εκέξα πνπ ε
παξάιεηςε πεξηήιζε ζηε γλώζε ηνπ πξνζθεύγνληνο.
(3) Ο Τπνπξγόο εμεηάδεη ηελ πξνζθπγή θαη, αθνύ αθνύζεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ή δώζεη ηελ
επθαηξία ζε απηνύο λα εθζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, απνθαζίδεη γηα ηελ ηύρε ηεο κέζα ζε εμήληα (60)
εκέξεο ζύκθσλα µε ην εδάθην (4).
(4) Ο Τπνπξγόο κπνξεί λα(α) Δπηθπξώζεη ή αθπξώζεη ηελ πξνζβιεζείζα απόθαζε, πξάμε ή παξάιεηςε,
(β) ηξνπνπνηήζεη ηελ απόθαζε, πξάμε ή παξάιεηςε ή εθδώζεη λέα απόθαζε ζε αληηθαηάζηαζε
ηεο πξνζβιεζείζαο απόθαζεο, πξάμεο ή παξάιεηςεο, ή
(γ) παξαπέκςεη ηελ ππόζεζε ζηελ αξκόδηα αξρή γηα επαλεμέηαζε, ππό ην θσο ηπρόλ νδεγηώλ ή
παξαηεξήζεσλ.

Αδηθήκαηα θαη
πνηλέο.

11.-(1) Κάζε πξόζσπν δηαπξάηηεη αδίθεκα, εάλ(α)

Δζθεκκέλα παξαθσιύεη εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγό ηεο αξκόδηαο αξρήο, ν νπνίνο ελεξγεί
θαη’ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηνπ παξόληνο Νόκνπ·

(β)

εζθεκκέλα παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί ζε νπνηαδήπνηε απαίηεζε πνπ ηνπ επηβάιιεηαη
από εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγό ηεο αξκόδηαο αξρήο δπλάκεη νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηνπ
παξόληνο Νόκνπ·

(γ)

ρξεζηκνπνηεί ή ηνπνζεηεί ζήκα ή έλδεημε ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή αεξνιπκάησλ
(αεξνδόι), πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζύγρπζε µε ην ζήκα '3' (αληεζηξακκέλν έςηιν)·

(δ)

ελ γλώζεη ηνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά νπνηαδήπνηε ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι), ε νπνία
δελ πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ απηνύ θαη ή ελέρεη ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε·

(ε)

παξαβαίλεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7.

(2) Πξόζσπν, ην νπνίν δηαπξάηηεη αδίθεκα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ, ππόθεηηαη ζε
πνηλή θπιάθηζεο γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) ρξόληα ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ρηιηάδεο επξώ (€20.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο καδί.
Καλνληζκνί.

12. Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην κπνξεί λα εθδίδεη θαλνληζκνύο γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ.

Μεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο.
Παξάξηεκα Η.
Παξάξηεκα ΗΗ.

13.-(1) Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5, κέρξη ηελ 1 Ηνπλίνπ 2015, όζνλ αθνξά ηηο
ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πνπ πεξηέρνπλ κείγκαηα, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
Παξαηήκαηνο ΗΗ, αληί ησλ παξαγξάθσλ 2.2 θαη 7.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η:

ε

ε

Παξάξηεκα Η.

Παξάξηεκα Η.
Καηάξγεζε.
60(Η) ηνπ 2002
174(Η) ηνπ2002
147(Η) ηνπ 2009
46(Η) ηνπ 2012.

Ννείηαη όηη, κέρξη ηελ 1 Ηνπλίνπ 2015, νη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πνπ πεξηέρνπλ κείγκαηα
δύλαληαη λα ζεκαίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2. θαη 7.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
ε
(2) Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5, έσο ηελ 1 Ηνπλίνπ 2017, νη ζπζθεπέο
ε
αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πνπ πεξηέρνπλ κείγκαηα θαη έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ από ηελ 1
Ηνπλίνπ 2015, δελ απαηηείηαη λα ζεκαίλνληαη εθ λένπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2.2
θαη 7.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.
14. Οη πεξί Φηαιώλ Αεξίνπ (Οξηζκέλνη Σύπνη) Νόκνη ηνπ 2002 έσο 2012 θαηαξγνύληαη.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
[Άξζξα 4, 5, 6(Η) θαη 13]
1. ΟΡΗΜΟΗ
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο:
1.1 «πηέζεηο» ζεκαίλεη ηηο εζσηεξηθέο πηέζεηο ζε bar (ζρεηηθέο πηέζεηο)·
1.2 «δνθηκαζηηθή πίεζε» ζεκαίλεη ηελ πίεζε ζηελ νπνία δύλαηαη λα ππνβιεζεί ην άδεην δνρείν αεξνιπκάησλ
(αεξνδόι) επί 25 δεπηεξόιεπηα ρσξίο λα ππάξμεη δηαξξνή ή ηα κεηαιιηθά ή πιαζηηθά δνρεία, λα παξνπζηάδνπλ νξαηέο
θαη κόληκεο κεηακνξθώζεηο, µε εμαίξεζε εθείλεο πνπ είλαη απνδερηέο ζύκθσλα µε ηελ παξάγξαθν 6.1.1.2·
1.3 «πίεζε ξήμεσο» ζεκαίλεη ηε κηθξόηεξε πίεζε πνπ πξνθαιεί έλα άλνηγκα ή έλα ξήγκα ηνπ δνρείνπ αεξνιπκάησλ
(αεξνδόι)·
1.4 «νιηθή ρσξεηηθόηεηα ηνπ δνρείνπ» ζεκαίλεη ηνλ όγθν εθθξαζκέλν ζε ρηιηνζηά ηνπ ιίηξνπ (ml) ελόο αλνηρηνύ
δνρείνπ, κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ αλνίγκαηόο ηνπ·
1.5 «θαζαξή ρσξεηηθόηεηα» ζεκαίλεη ηνλ όγθν εθπεθξαζκέλν ζε ρηιηνζηά ηνπ ιίηξνπ (ml) ηνπ πεπιεξσκέλνπ δνρείνπ
αεξνιπκάησλ·
1.6 «όγθνο ηεο πγξήο θάζεο» ζεκαίλεη ηνλ όγθν πνπ θαηαιακβάλεηαη από ηηο µε αέξηεο θάζεηο εληόο ηνπ δνρείνπ·
1.7 «ζπλζήθεο δνθηκήο» ζεκαίλεη ηηο δνθηκαζηηθέο πηέζεηο θαη ηηο πηέζεηο ξήμεσο πνπ εμαζθνύληαη πδξαπιηθά ζηνπο 20
± 5 βαζκνύο Κειζίνπ (20° ± 5°C)·
1.7α «νπζία» ζεκαίλεη ηελ νπζία όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 7 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008·
1.7β «κείγκα» ζεκαίλεη ην κείγκα όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 8 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008·
1.8 «εύθιεθηα ζπζηαηηθά» ζεκαίλεη ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο εύθιεθηα. Σν πεξηερόκελν αεξνιπκάησλ
ζεσξείηαη εύθιεθην, εάλ πεξηέρεη ζπζηαηηθό ην νπνίν έρεη ηαμηλνκεζεί σο εύθιεθην:
ν

(α)

εύθιεθην πγξό ζεκαίλεη πγξό πνπ έρεη ζεκείν αλάθιεμεο έσο 93 C·

(β)

εύθιεθην ζηεξεό ζεκαίλεη ζηεξεή νπζία ή κείγκα ην νπνίν είλαη άκεζα αλαθιέμηκν ή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή
λα ζπκβάιεη ζηελ πξόθιεζε θσηηάο σο απνηέιεζκα ηξηβήο. Άκεζα θαύζηκα ζηεξεά είλαη νπζίεο ή κείγκαηα
κε κνξθή θόλεσο, θόθθσλ ή αινηθήο ηα νπνία είλαη επηθίλδπλα εάλ αλαθιέγνληαη εύθνια κέζσ ζύληνκεο
επαθήο κε πεγή αλάθιεμεο, όπσο αλακκέλν ζπίξην, θαη εάλ ε θιόγα δηαρέεηαη κε ηαρύηεηα·

(γ)

εύθιεθην αέξην ζεκαίλεη αέξην ή κείγκα αεξίσλ πνπ έρεη πεξηνρή αλάθιεμεο κε ηνλ αέξα ζηνπο 20 C θαη
θαλνληθή πίεζε 1,013 bar.

ν

Ο νξηζκόο απηόο δελ θαιύπηεη ππξνθνξηθέο νπζίεο θαη κείγκαηα, απηνζεξκαηλόκελεο νπζίεο θαη κείγκαηα ή νπζίεο θαη
κείγκαηα πνπ αληηδξνύλ κε ην λεξό, ηα νπνία δελ απνηεινύλ πνηέ πεξηερόκελν αεξνιύκαηνο.
1.9 «Δύθιεθηα αεξνιύκαηα» ζεκαίλεη αεξνιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ εύθιεθηα ζπζηαηηθά. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ
παξόληνο Νόκνπ, έλα αεξόιπκα ζεσξείηαη «κε εύθιεθην», «εύθιεθην» ή «εμαηξεηηθά εύθιεθην», αλάινγα κε ηε ρεκηθή
ζεξκόηεηα θαύζεο θαη ηελ θαηά κάδα πεξηεθηηθόηεηα ζε εύθιεθηα ζπζηαηηθά, σο εμήο:
(α)

Σν αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «εμαηξεηηθά εύθιεθην» εάλ πεξηέρεη 85 % ή πεξηζζόηεξν εύθιεθηα ζπζηαηηθά θαη
ε ρεκηθή ζεξκόηεηα θαύζεο ππεξβαίλεη ή είλαη ίζε κε 30 kJ/g·

(β)

Σν αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «κε εύθιεθην» εάλ πεξηέρεη 1 % ή ιηγόηεξν εύθιεθηα ζπζηαηηθά θαη ε ρεκηθή
ζεξκόηεηα θαύζεο είλαη κηθξόηεξε από 20 kJ/g·

(γ)

ια ηα ινηπά αεξνιύκαηα ζα ππνβάιινληαη ζηηο αθόινπζεο δηαδηθαζίεο ηαμηλόκεζεο επθιεθηόηεηαο ή ηαμηλνκνύληαη σο «εμαηξεηηθά εύθιεθηα». Ζ δνθηκή απόζηαζεο αλάθιεμεο, ε δνθηκή θιεηζηνύ ρώξνπ θαη ε δνθηκή
επθιεθηόηεηαο αθξνύ πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ παξάγξαθν 6.3.

1.9.1. Δύθιεθηα αεξνιύκαηα ςεθαζκνύ
ηελ πεξίπησζε ησλ αεξνιπκάησλ ςεθαζκνύ, ε ηαμηλόκεζε πξαγκαηνπνηείηαη ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο ρεκηθήο
ζεξκόηεηαο θαύζεο θαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δνθηκήο απόζηαζεο αλάθιεμεο, σο εμήο:

991
(α)

(β)

Δάλ ε ρεκηθή ζεξκόηεηα θαύζεο είλαη κηθξόηεξε από 20 kJ/g:
(i)

Σν αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο “εύθιεθην” εάλ ε αλάθιεμε ζπκβαίλεη ζε απόζηαζε ίζε ή κεγαιύηεξε
από 15 cm αιιά κηθξόηεξε από 75 cm·

(ii)

Σν αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο “εμαηξεηηθά εύθιεθην” εάλ ε αλάθιεμε ζπκβαίλεη ζε απόζηαζε 75 cm ή
κεγαιύηεξε·

(iii)

Δάλ δελ ζπκβαίλεη αλάθιεμε θαηά ηε δνθηκή απόζηαζεο αλάθιεμεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε δνθηκή
θιεηζηνύ ρώξνπ θαη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «εύθιεθην» εάλ ν ρξόλνο
3
3
είλαη κηθξόηεξνο ή ίζνο κε 300 s/m ή ε ππθλόηεηα αλάθιεμεο είλαη κηθξόηεξε ή ίζε κε 300 g/m .
Γηαθνξεηηθά, ην αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο “κε εύθιεθην”·

Δάλ ε ρεκηθή ζεξκόηεηα θαύζεο είλαη ίζε ή κεγαιύηεξε από 20 kJ/g, ην αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «εμαηξεηηθά
εύθιεθην» εάλ ε αλάθιεμε ζπκβαίλεη ζε απόζηαζε 75 cm ή πεξηζζόηεξν. Γηαθνξεηηθά, ην αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «εύθιεθην».

1.9.2. Αεξνιύκαηα εύθιεθηνπ αθξνύ
ηελ πεξίπησζε αεξνιπκάησλ αθξνύ, ε ηαμηλόκεζε πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δνθηκήο
επθιεθηόηεηαο αθξνύ.
(α) Σν πξντόλ αεξνιύκαηνο ηαμηλνκείηαη σο «εμαηξεηηθά εύθιεθην», εάλ:

(β)

(i)

ην ύςνο ηεο θιόγαο είλαη 20 cm ή πεξηζζόηεξν θαη ε δηάξθεηα ηεο θιόγαο είλαη 2 s ή πεξηζζόηεξν, ή

(ii)

ην ύςνο ηεο θιόγαο είλαη 4 cm ή πεξηζζόηεξν θαη ε δηάξθεηα ηεο θιόγαο είλαη 7 s ή πεξηζζόηεξν.

Σν πξντόλ αεξνιύκαηνο πνπ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηαμηλνκείηαη σο «εύθιεθην» εάλ ην
ύςνο ηεο θιόγαο είλαη 4 cm ή πεξηζζόηεξν θαη ε δηάξθεηα ηεο θιόγαο είλαη 2 s ή πεξηζζόηεξν.».

1.10 «Υεκηθή ζεξκόηεηα θαύζεο» ζεκαίλεη ηε ρεκηθή ζεξκόηεηα θαύζεο ΓΖc πνπ θαζνξίδεηαη είηε:
(α)
(β)

βάζεη αλαγλσξηζκέλσλ θαλόλσλ ηεο ηερλνινγίαο, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη π.ρ. ζε πξόηππα όπσο ην ASTM
D 240, ISO 13943 86.1 έσο 86.3 θαη ην NFPA 30B ή βξίζθνληαη ζε επηζηεκνληθά έγθξηηε βηβιηνγξαθία ή
εθαξκόδνληαο ηελ αθόινπζε κέζνδν ππνινγηζκνύ:

Ζ ρεκηθή ζεξκόηεηα θαύζεο (ΓΖc), ζε kilojoule αλά γξακκάξην (kJ/g), κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ην γηλόκελν ηεο
ζεσξεηηθήο ζεξκόηεηαο θαύζεο (ΓΖcomb) θαη κηαο απνδνηηθόηεηαο θαύζεο, ζπλήζσο κηθξόηεξεο από 1,0 (κηα ηππηθή
απνδνηηθόηεηα θαύζεο είλαη 0,95 ή 95 %).
Γηα ζύλζεην αεξόιπκα, ε ρεκηθή ζεξκόηεηα θαύζεο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζεξκνηήησλ θαύζεο θάζε
κεκνλσκέλνπ ζπζηαηηθνύ, σο εμήο:

όπνπ:
ΓΖc = ρεκηθή ζεξκόηεηα θαύζεο (kJ/g) ηνπ πξντόληνο,
wi% = κάδα ηνπ ζπζηαηηθνύ ζην πξντόλ,
ΓΖc(i) = εηδηθή ζεξκόηεηα θαύζεο (kJ/g) ηνπ ζπζηαηηθνύ i ζην πξντόλ.
Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ρεκηθήο ζεξκόηεηαο
θαύζεο ζε έγγξαθν ην νπνίν ζα είλαη άκεζα δηαζέζηκν ζε επίζεκε γιώζζα ηεο Έλσζεο ζηε δηεύζπλζε πνπ
αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7.1(α), εάλ ε ρεκηθή ζεξκόηεηα θαύζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο
παξάκεηξνο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επθιεθηόηεηαο ησλ αεξνιπκάησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο
Νόκνπ.»
2. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Με ηελ επηθύιαμε εηδηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν
επθιεθηόηεηαο θαη πίεζεο, ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ππνρξενύηαη λα αλαιύεη ηνπο
θηλδύλνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδεη απηνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπ ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι).
πνπ απαηηείηαη, ε ελ ιόγσ αλάιπζε πεξηιακβάλεη εμέηαζε ησλ θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εηζπλνή ηνπ
αεξνιύκαηνο πνπ εθρέεηαη από ηε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) ππό θπζηνινγηθέο ή εύινγα πξνβιέςηκεο
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ζπλζήθεο ρξήζεο, ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο θαηαλνκήο ηνπ κεγέζνπο ησλ ζηαγνληδίσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θπζηθέο
θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα ζρεδηάδεη, λα θαηαζθεπάδεη θαη λα ειέγρεη ηε ζπζθεπή
θαη, εάλ απαηηείηαη, λα ζπληάζζεη εηδηθέο δειώζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάιπζή ηνπ.
2.1 Καηαζθεπή θαη εμνπιηζκόο.
2.1.1 Ζ πεπιεξσκέλε ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη, ππό
θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεσο θαη απνζεθεύζεσο, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο.
2.1.2 Ζ βαιβίδα πξέπεη ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζεθεύζεσο θαη κεηαθνξάο, λα επηηξέπεη έλα θιείζηκν ηεο
ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πξαθηηθά αδηαπέξαζην θαη λα πξνζηαηεύεηαη π.ρ. µε ηελ βνήζεηα ελόο
πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκκαηνο από νπνηνδήπνηε µε εζειεκέλν άλνηγκα θαζώο θαη από νπνηαδήπνηε βιάβε.
2.1.3 Ζ κεραληθή αληίζηαζε ηεο ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) δελ πξέπεη λα κεηώλεηαη ππό ηελ επίδξαζε ησλ
νπζηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην δνρείν, αθόκε θαη γηα κηαλ καθξά πεξίνδν απνζεθεύζεσο.
2.2 ήκαλζε
Με ηελ επηθύιαμε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008, θάζε ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πξέπεη λα θέξεη θαηά
ηξόπν επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν, ηηο αθόινπζεο ελδείμεηο:
(α) Αλεμάξηεηα από ην πεξηερόκελν ηεο:
(i)

ηε δήισζε θηλδύλνπ Ζ229: «Πεξηέθηεο ππό πίεζε: κπνξεί λα εθξαγεί αλ ζεξκαλζεί»·

(ii)

ηηο δειώζεηο πξνθύιαμεο P210 θαηP251 πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο 1, πίλαθαο 6.2 ηνπ
παξαξηήκαηνο IV ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008·

(iii)

ηε δήισζε πξνθύιαμεο P410 + P412 πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο 1, πίλαθαο 6.4 ηνπ παξαξηήκαηνο
IV ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008·

(iv)

ηε δήισζε πξνθύιαμεο P102 πνπ πξνβιέπεηαη ζην κέξνο 1, πίλαθαο 6.1 ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηνπ
θαλνληζκνύ(ΔΚ) αξηζ. 1272/2008, όπνπ ε ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) είλαη θαηαλαισηηθό πξντόλ·

(v)

νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο πξνθπιάμεηο ρεηξηζκνύ πνπ πξνεηδνπνηνύλ ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε
ηνπο θηλδύλνπο πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ· αλ ε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι)
ζπλνδεύεηαη από ρσξηζηέο νδεγίεο ρξήζεο, ζ’ απηέο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλνληαη απηνύ ηνπ
είδνπο νη πξνθπιάμεηο ρεηξηζκνύ.

(β)

ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ην αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «κε εύθιεθην» βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1.9, ε πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε «Πξνζνρή».

(γ)

ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ην αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «εύθιεθην» βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ
1.9, ε πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε «Πξνζνρή» θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ζήκαλζεο γηα ηα «εύθιεθηα αεξνιύκαηα
θαηεγνξίαο 2» πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πίλαθα 2.3.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ.
1272/2008.

(δ)

ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ην αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «εμαηξεηηθά εύθιεθην» βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1.9, ε πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε «Κίλδπλνο» θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ζήκαλζεο γηα ηα «εύθιεθηα
αεξνιύκαηα θαηεγνξίαο 1» πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πίλαθα 2.3.2 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ)
αξηζ. 1272/2008.

2.3 γθνο ηεο πγξήο θάζεο
Ο όγθνο ηεο πγξήο θάζεο ζηνπο 50 °C δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 90 % ηεο θαζαξήο ρσξεηηθόηεηαο.
3. ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΗ ΤΚΔΤΔ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΧΝ (ΑΔΡΟΕΟΛ) ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΣΟ
ΓΟΥΔΗΟ ΔΗΝΑΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ
3.1 Υσξεηηθόηεηα
Ζ ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα απηώλ ησλ δνρείσλ δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ην έλα ιίηξν (1000 ρηιηνζηά ηνπ ιίηξνπ).
3.1.1 Πίεζε δνθηκήο ηνπ δνρείνπ:
(α)

Γηα ηα δνρεία πνπ πξόθεηηαη λα πιεξσζνύλ ππό πίεζε θαηώηεξε ησλ 6,7 bar ζε 50°C ε δνθηκαζηηθή πίεζε
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ηζνύηαη πξνο 10 bar.
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(β)

Γηα ηα δνρεία πνπ πξόθεηηαη λα πιεξσζνύλ ππό πίεζε ίζε ή αλώηεξε ησλ 6,7 bar ζε 50°C, ε δνθηκαζηηθή
πίεζε πξέπεη λα είλαη θαηά 50% αλώηεξε ηεο εζσηεξηθήο πηέζεσο ζηνπο 50°C.

3.1.2 Πιήξσζε
ηνπο 50 °C, ε πίεζε ζηε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 12 bar:
Ννείηαη όηη, εάλ ην αεξόιπκα δελ πεξηέρεη αέξην ή κείγκα αεξίσλ µε πεξηνρή αλάθιεμεο µε ηνλ αέξα ζηνπο 20 °C θαη
θαλνληθή πίεζε 1,013 bar, ε κέγηζηε επηηξεπνκέλε πίεζε ζηνπο 50 °C είλαη 13,2 bar.
4. ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΧΝ (ΑΔΡΟΕΟΛ) ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΔΗΝΑΗ
ΓΤΑΛΗΝΟ
4.1 Γνρεία πιαζηηθνπνηεκέλα ή πξνζηαηεπκέλα θαηά ηξόπν κόληκν.
Σα δνρεία απηνύ ηνπ ηύπνπ δύλαηαη λα πιεξσζνύλ µε αέξην ζπκπηεζκέλν πγξνπνηεκέλν ή δηαιπκέλν.
4.1.1 Υσξεηηθόηεηα
Ζ ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα απηώλ ησλ δνρείσλ δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα 220 ρηιηνζηά ηνπ ιίηξνπ.
4.1.2 Δζσηεξηθή επέλδπζε
Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε πξέπεη λα απνηειείηαη από πξνζηαηεπηηθό πεξηηύιηγα από πιαζηηθό ή άιιν ελδεδεηγκέλν πιηθό
πνπ έρεη ζθνπό λα απνηξέςεη ηνλ θίλδπλν εθηνμεύζεσο γπάιηλσλ ζξαπζκάησλ ζε πεξίπησζε ηπραίαο ζξαύζεσο ηνπ
δνρείνπ θαη πξέπεη λα είλαη µε ηέηνην ηξόπν θαηαζθεπαζκέλν ώζηε λα µελ ππάξρεη θακία εθηόμεπζε ζξαπζκάησλ
γπαιηνύ όηαλ µία πεπιεξσκέλε ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πνπ βξίζθεηαη ζε ζενθξαζία 20°C, πέθηεη από ύςνο
1,80 κέηξα επί εδάθνπο θαηαζθεπαζκέλνπ από ζθπξόδεκα.
4.1.3 Πίεζε δνθηκήο ηνπ δνρείνπ
(α)

Σα δνρεία πνπ πιεξνύληαη µε αέξην πεπηεζκέλν ή δηαιπκέλν πξέπεη λα αληέρνπλ ζε πίεζε δνθηκήο ην
ιηγόηεξν ίζε πξνο 12 bar.

(β)

Σα δνρεία πνπ πιεξνύληαη µε πγξνπνηεκέλν αέξην πξέπεη λα αληέρνπλ ζε πίεζε δνθηκήο ην ιηγόηεξν ίζε
πξνο 10 bar.

4.1.4 Πιήξσζε
(α)

Οη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ πεπηεζκέλα αέξηα δελ πξέπεη λα πθίζηαληαη ζηνπο 50°C πίεζε
κεγαιύηεξε από 9 bar.

(β)

Οη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ δηαιπκέλα αέξηα δελ πξέπεη λα πθίζηαληαη ζηνπο 50°C πίεζε
κεγαιύηεξε από 8 bar.

(γ)

Οη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ πγξνπνηεκέλα αέξηα ή κίγκαηα πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ δελ πξέπεη
λα πθίζηαληαη ζηνπο 20°C, πηέζεηο αλώηεξεο από εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Οιηθή ρσξεηηθόηεηα
50 έσο 80 ml
Μεγαιύηεξε ησλ 80 έσο 160 ml
Μεγαιύηεξε ησλ 160 έσο 220 ml

Πεξηεθηηθόηεηα επί ηνηο εθαηό θαηά βάξνο
ηνπ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ εληόο ηνπ
νιηθνύ κείγκαηνο
20%
50%
80%
3,5 bar
2,8 bar
2,5 bar
3,2 bar
2,5 bar
2,2 bar
2,8 bar
2,1 bar
1,8 bar

Απηόο ν πίλαθαο ππνδεηθλύεη ηα απνδεθηά όξηα πηέζεσο ζηνπο 20°C ζε ζρέζε µε ηελ πεξηεθηηθόηεηα επί ηνηο εθαηό ηνπ
αεξίνπ. Γηα πεξηεθηηθόηεηεο επί ηνηο εθαηό αεξίνπ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηόλ ηνλ πίλαθα ηα όξηα πηέζεσλ
εμάγνληαη από ηνλ πην πάλσ πίλαθα θαηά παξέθηαζε (by extrapolation ).
4.2 Γνρείν από κε πξνζηαηεπόκελν γπαιί
Οη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δνρεία από µε πξνζηαηεπκέλν γπαιί πεξηέρνπλ απνθιεηζηηθά
πγξνπνηεκέλν ή δηαιπκέλν αέξην.
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4.2.1 Υσξεηηθόηεηα
Ζ νιηθή ρσξεηηθόηεηα απηώλ ησλ δνρείσλ δελ δύλαηαη λα ππεξβεί ηα 150 ρηιηνζηά ηνπ ιίηξνπ (ml).
4.2.2 Γνθηκαζηηθή πίεζε ηνπ δνρείνπ
Ζ δνθηκαζηηθή πίεζε ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο 12 bar.
4.2.3 Πιήξσζε
(α)

Οη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ δηαιπκέλν αέξην δελ πξέπεη λα πθίζηαληαη ζηνπο 50°C πίεζε
κεγαιύηεξε από 8 bar.

(β)

Οη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ πγξνπνηεκέλα αέξηα δελ πξέπεη λα πθίζηαληαη ζηνπο 20°C πηέζεηο
κεγαιύηεξεο από απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Οιηθή ρσξεηηθόηεηα
50 έσο 70 ml
Μεγαιύηεξε ησλ 70 έσο 150 ml

Πεξηεθηηθόηεηα επί ηνηο εθαηό θαηά βάξνο
ηνπ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ εληόο ηνπ
νιηθνύ κείγκαηνο
20%
50%
80%
1,5 bar
1,5 bar
1,25 bar
1,5 bar
1,5 bar
1 bar

Απηόο ν πίλαθαο ππνδεηθλύεη ηα απνδεθηά όξηα πηέζεσο ζηνπο 20°C ζε ζρέζε µε ηελ πεξηεθηηθόηεηα επί ηνηο εθαηό ηνπ
πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. Γηα πεξηεθηηθόηεηεο επί ηνηο εθαηό αεξίνπ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηόλ ηνλ πίλαθα ηα
όξηα πηέζεσλ εμάγνληαη από ηνλ πην πάλσ πίλαθα θαηά παξέθηαζε (by extrapolation).
5. ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΔΡΗ ΤΚΔΤΧΝ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΧΝ (ΑΔΡΟΕΟΛ) ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΔΗΝΑΗ
ΠΛΑΣΗΚΟ
5.1 Οη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ ησλ νπνίσλ ην δνρείν είλαη πιαζηηθό θαη νη νπνίεο δύλαηαη, ζε πεξίπησζε ξήμεσο λα
εθηνμεύζνπλ ζξαύζκαηα εμνκνηώλνληαη µε ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ησλ νπνίσλ ην δνρείν είλαη από γπαιί µε
πξνζηαηεπκέλν.
5.2 Οη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ησλ νπνίσλ ην δνρείν είλαη πιαζηηθό θαη δελ εθηνμεύνπλ ζε πεξίπησζε
ξήμεσο ζξαύζκαηα, εμνκνηώλνληαη µε ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ησλ νπνίσλ ην δνρείν είλαη από γπαιί µε
πξνζηαηεπηηθό πεξηηύιηγκα.
6. ΓΟΚΗΜΔ
6.1 Απαηηήζεηο δνθηκώλ πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή
6.1.1 Τδξαπιηθή δνθηκή επί θελώλ δνρείσλ
6.1.1.1 Σα κεηαιιηθά, γπάιηλα ή πιαζηηθά δνρεία ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πξέπεη λα αληέρνπλ ζε δνθηκαζία
πδξαπιηθήο πηέζεσο ζύκθσλα µε ηηο παξαγξάθνπο 3.1.1, 4.1.3 θαη 4.2.2.
6.1.1.2 Σα κεηαιιηθά δνρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ αζύκκεηξεο παξακνξθώζεηο ή ζεκαληηθέο παξακνξθώζεηο ή άιια
παξόκνηα ειαηηώκαηα απνξξίπηνληαη. πκκεηξηθή θαη ειαθξά παξακόξθσζε ηνπ ππζκέλα ή παξακόξθσζε πνπ λα
αιινηώλεη ηελ πιαγία όςε ηνπ άλσ ηνηρώκαηνο είλαη απνδερηή ππό ηνλ όξν όηη ην δνρείν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο
δνθηκήο ξήμεσο.
6.1.2 Γνθηκή ξήμεσο θελώλ δνρείσλ εθ κεηάιινπ
Ο θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα βεβαησζεί όηη ε πίεζε ξήμεσο είλαη αλώηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% ηεο πξνβιεπνκέλεο
δνθηκαζηηθήο πηέζεσο.
6.1.3 Γνθηκή πηώζεσο δνρείσλ από πξνζηαηεπόκελν γπαιί
Ο θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα βεβαησζεί όηη ηα δνρεία πιεξνύλ ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζηε παξάγξαθν 4.1.2 όξνπο
δνθηκήο.
6.1.4 Σειηθόο έιεγρνο πεπιεξσκέλσλ ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)
6.1.4.1 Οη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ππνβάιινληαη ζε κία από ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο ηειηθήο δνθηκήο.
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(α) Γνθηκή ινπηξνύ ζεξκνύ ύδαηνο
Κάζε πεπιεξσκέλε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) εκβαπηίδεηαη εληόο ινπηξνύ ζεξκνύ ύδαηνο.
(i)

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ινπηξνύ ύδαηνο θαη ε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο είλαη ηέηνηα ώζηε ε εζσηεξηθή πίεζε λα
θζάλεη ηελ πίεζε πνπ ζα αζθείην από ην πεξηερόκελό ηεο ζε νκνηνγελή ζεξκνθξαζία 50 °C.

(ii)

Κάζε ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πνπ παξνπζηάδεη νξαηή θαη κόληκε παξακόξθσζε ή δηαξξνή πξέπεη
λα απνξξίπηεηαη.

(β) Θεξκέο κέζνδνη ηειηθήο δνθηκήο
Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιιεο κέζνδνη γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ
(αεξνδόι), εθόζνλ ππάξρεη εγγύεζε όηη ε πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ζε θάζε πεπιεξσκέλε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο
(αεξνδόι) θζάλνπλ ηηο ηηκέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δνθηκή ινπηξνύ ζεξκνύ ύδαηνο θαη νη παξακνξθώζεηο θαη
δηαξξνέο αληρλεύνληαη κε ηελ ίδηα αθξίβεηα κε απηήλ ηεο δνθηκήο ινπηξνύ ζεξκνύ ύδαηνο.
(γ) Φπρξέο κέζνδνη ηειηθήο δνθηκήο
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθή ςπρξή κέζνδνο ηειηθήο δνθηκήο, εάλ απηή είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο
κηαο άιιεο κεζόδνπ, ελαιιαθηηθήο σο πξνο ηε δνθηκή ινπηξνύ ζεξκνύ ύδαηνο γηα ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ
(αεξνδόι), πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 6.2.4.3.2.2 ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο νδεγίαο 94/55/ΔΚ.
6.1.4.2 Γηα ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη θπζηθό ή ρεκηθό κεηαζρεκαηηζκό
ν νπνίνο κεηαβάιιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πίεζήο ηνπο κεηά ηελ πιήξσζε θαη πξηλ από ηελ πξώηε ρξήζε, πξέπεη λα
εθαξκόδνληαη ςπρξέο κέζνδνη ηειηθήο δνθηκήο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.1.4.1(γ).
6.1.4.3 ηελ πεξίπησζε κεζόδσλ δνθηκήο ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 6.1.4.1(β) θαη 6.1.4.1(γ):
(α)

ε κέζνδνο δνθηκήο πξέπεη λα εγθξίλεηαη από αξκόδην θνξέα·

(β)

ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε έγθξηζεο ζε αξκόδην
θνξέα. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηνλ ηερληθό θάθειν όπνπ πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο·

(γ)

ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν εηζαγσγέαο ησλ ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πξέπεη, γηα ιόγνπο επνπηείαο, λα
δηαηεξεί ηελ έγθξηζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα, ηνλ ηερληθό θάθειν όπνπ πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο θαη, εάλ
απαηηείηαη, εθζέζεηο ειέγρνπ άκεζα δηαζέζηκεο ζηε δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 7.1(α)·

(δ)

ν ηερληθόο θάθεινο πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζε επίζεκε γιώζζα ηεο Κνηλόηεηαο ή πξέπεη λα ππάξρεη
δηαζέζηκν πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν απηνύ·

(ε)

γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξαγξάθνπ 6.1.4.3, “αξκόδηνο θνξέαο” ζεκαίλεη ηελ αξρή πνπ νξίδεηαη ζε θάζε
θξάηνο κέινο βάζεη ηεο νδεγίαο 94/55/ΔΚ.

6.2 Παξαδείγκαηα δνθηκώλ ειέγρνπ πνπ δύλαληαη λα δηεμάγνληαη από ηελ αξκόδηα αξρή
6.2.1 Γνθηκή θελώλ δνρείσλ
Ζ δνθηκαζηηθή πίεζε αζθείηαη επί 25 δεπηεξόιεπηα επί πέληε δνρείσλ ιακβαλνκέλσλ ηπραίσο από νκνγελή παξηίδα
2500 θελώλ δνρείσλ, δειαδή θαηαζθεπαζκέλσλ µε ηα ίδηα πιηθά θαη ηηο ίδηεο κεζόδνπο θαηαζθεπήο ζε ζεηξά ζπλερή ή
από αληίζηνηρε παξηίδα πνπ ιακβάλεηαη από ηελ παξαγσγή κηαο ώξαο.
Αλ έλα µόλν από απηά ηα δνρεία δελ δίδεη ηθαλνπνηεηηθό απνηέιεζκα ζηε δνθηκαζία ιακβάλνληαη ηπραίσο δέθα
ζπκπιεξσκαηηθά δνρεία ηεο ίδηαο παξηίδαο, ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ ίδηα δνθηκή.
Αλ έλα από ηα ζπκπιεξσκαηηθά δνρεία δελ δίδεη ηθαλνπνηεηηθό απνηέιεζκα ζηε δνθηκή ε παξηίδα νιόθιεξε είλαη
αθαηάιιειε γηα ρξήζε.
6.2.2 Γνθηκή ησλ πεπιεξσκέλσλ ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)
Οη δνθηκέο ειέγρνπ ηεο ζηεγαλόηεηαο αέξα θαη λεξνύ πξαγκαηνπνηνύληαη µε εκβάπηηζκα ζε ιεθάλε λεξνύ ελόο
αληηπξνζσπεπηηθνύ αξηζκνύ πεπιεξσκέλσλ ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι). Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη ν
ρξόλνο παξακνλήο εληόο ηεο ιεθάλεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ώζηε λα επηηξέπνπλ ζην πεξηερόκελν ησλ ζπζθεπώλ
αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) λα απνθηήζεη νκνηνγελή ζεξκνθξαζία 50°C θαηά ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη ώζηε λα θαηαζηεί
βέβαην όηη δελ πξνθαιείηαη νπδεκία δηαξξνή ή ξσγκή. Κάζε παξηίδα ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πνπ δελ
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο δνθηκήο πξέπεη λα ζεσξείηαη αθαηάιιειε πξνο ρξήζε.
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6.3. Γνθηκέο επθιεθηόηεηαο αεξνιπκάησλ
Γνθηκή απόζηαζεο αλάθιεμεο γηα αεξνιύκαηα ςεθαζκνύ
6.3.1.1 Δηζαγσγή
6.3.1.1.1 Απηό ην πξόηππν δνθηκήο πεξηγξάθεη ηε κέζνδν γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο απόζηαζεο αλάθιεμεο αεξνιύκαηνο
ςεθαζκνύ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν ζπλαθήο θίλδπλνο θιόγαο. Σν αεξόιπκα ςεθάδεηαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε
κηαο πεγήο αλάθιεμεο ζε δηαζηήκαηα απόζηαζεο 15 cm πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί εάλ ιακβάλεη ρώξα αλάθιεμε
θαη ζπληεξνύκελε αλάθιεμε. Ζ αλάθιεμε θαη ε ζπληεξνύκελε αλάθιεμε νξίδνληαη σο ε δηαηήξεζε ζηαζεξήο θιόγαο
γηα ηνπιάρηζηνλ 5 s. Ζ πεγή αλάθιεμεο νξίδεηαη σο θαπζηήξαο αεξίνπ κε κπιε, κε θσηεηλή θιόγα ύςνπο 4-5 cm.
6.3.1.1.2 Ζ δνθηκή απηή αθνξά πξντόληα αεξνιπκάησλ κε απόζηαζε ςεθαζκνύ 15 cm ή πεξηζζόηεξν. Σα πξντόληα
αεξνιπκάησλ κε απόζηαζε ςεθαζκνύ ιηγόηεξν από 15 cm, όπσο αθξνί, κνπο, γέιεο (ηδει) θαη πνιηνί ή απηά πνπ
δηαζέηνπλ βαιβίδα κέηξεζεο, απνθιείνληαη από απηή ηε δνθηκή. Σα πξντόληα αεξνιπκάησλ πνπ εθρένπλ αθξό, κνπο,
γέιεο (ηδει) ή πνιηνύο ππνβάιινληαη ζε έιεγρν βάζεη ηεο δνθηκήο επθιεθηόηεηαο αθξνύ αεξνιύκαηνο.
6.3.1.2 πζθεπέο θαη πιηθό
6.3.1.2.1 Απαηηείηαη ν αθόινπζνο εμνπιηζκόο:
- Λνπηξό ύδαηνο δηαηεξνύκελν ζε ζεξκνθξαζία 20°C: αθξίβεηα έσο ± 1 °C
- Βαζκνλνκεκέλεο εξγαζηεξηαθέο δπγαξηέο: αθξίβεηα έσο ± 0,1 g
- Υξνλόκεηξν (δηαθνπήο κέηξεζεο): αθξίβεηα έσο ± 0,2 s
- Βαζκνλνκεκέλνο γλώκνλαο, βάζε ζηήξημεο θαη ζθηγθηήξαο: βαζκίδεο ζε cm
- Καπζηήξαο αεξίνπ κε βάζε ζηήξημεο θαη ζθηγθηήξα
- Θεξκόκεηξν: αθξίβεηα έσο ± 1 °C
- Τγξόκεηξν: αθξίβεηα έσο ± 5 %
- Μεηξεηήο πίεζεο: αθξίβεηα έσο ± 0,1 bar
6.3.1.3 Γηαδηθαζία
6.3.1.3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο
6.3.1.3.1.1 Πξηλ από ηε δνθηκή, θάζε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) ξπζκίδεηαη θαη, θαηόπηλ, γίλεηαη πξνέγρπζε κε
εθθέλσζε γηα πεξίπνπ 1 s. θνπόο απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε απνκάθξπλζε ηνπ κε νκνηνγελνύο πιηθνύ από ην
ζίθσλα.
6.3.1.3.1.2 Οη νδεγίεο ρξήζεο ηεξνύληαη απζηεξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εάλ ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε
ζηελ όξζηα ή ηελ αληεζηξακκέλε ζέζε. ηαλ απαηηείηαη αλαθίλεζε, αλαθηλήζηε ακέζσο πξηλ από ηε δνθηκή.
6.3.1.3.1.3 Ζ δνθηκή εθηειείηαη ζε αεξηδόκελν πεξηβάιινλ ρσξίο ξεύκαηα, κε ηε ζεξκνθξαζία λα δηαηεξείηαη ζηνπο 20
°C ± 5 °C θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ζηελ πεξηνρή 30–80 %.
6.3.1.3.1.4 Κάζε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) ζα ειέγρεηαη:
(α)

όηαλ είλαη πιήξεο ζύκθσλα κε ην ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηνλ θαπζηήξα αεξίνπ ζηελ πεξηνρή απόζηαζεο
15-90 cm από ηνλ ελεξγνπνηεηή ηνπ δνρείνπ αεξνιύκαηνο·

(β)

όηαλ ε νλνκαζηηθή πιήξσζε είλαη 10–12 % (% θαηά κάδα) κόλν κία δνθηκή, είηε ζε απόζηαζε 15 cm από ηνλ
ελεξγνπνηεηή όηαλ ην ζπξέη από έλα πιήξεο δνρείν δελ αλεθιέγε θαζόινπ ή ζηελ ίδηα απόζηαζε αλάθιεμεο
θιόγαο ηνπ ζπξέη ελόο πιήξνπο δνρείνπ ζπλ 15 cm.

6.3.1.3.1.5 ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, ην δνρείν ηνπνζεηείηαη όπσο ππνδεηθλύεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο. Αλαιόγσο
ηνπνζεηείηαη θαη ε πεγή αλάθιεμεο.
6.3.1.3.1.6 Ζ αθόινπζε δηαδηθαζία απαηηεί ηε δνθηκή ηνπ ζπξέη ζε δηαζηήκαηα απόζηαζεο 15 cm κεηαμύ ηεο θιόγαο
ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ ελεξγνπνηεηή αεξνιύκαηνο, ζηελ πεξηνρή 15-90 cm. Δίλαη απνηειεζκαηηθό λα γίλεηαη εθθίλεζε
κε απόζηαζε 60 cm κεηαμύ ηεο θιόγαο ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ ελεξγνπνηεηή ηνπ αεξνιύκαηνο. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηεο
θιόγαο ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ ελεξγνπνηεηή ηνπ αεξνιύκαηνο απμάλεηαη θαηά 15 cm ζηελ πεξίπησζε αλάθιεμεο ηνπ
ςεθαδόκελνπ πιηθνύ ζε απόζηαζε 60 cm. Ζ απόζηαζε κεηώλεηαη θαηά 15 cm ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιάβεη ρώξα
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αλάθιεμε κε απόζηαζε 60 cm κεηαμύ ηεο θιόγαο ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ ελεξγνπνηεηή ηνπ αεξνιύκαηνο. ηόρνο ηεο
δηαδηθαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο κέγηζηεο απόζηαζεο κεηαμύ ηνπ ελεξγνπνηεηή ηνπ αεξνιύκαηνο θαη ηεο θιόγαο
ηνπ θαπζηήξα πνπ πξνθαιεί ζπληεξνύκελε αλάθιεμε ηνπ ςεθαδόκελνπ πιηθνύ ή λα θαζνξηζηεί όηη δελ είλαη εθηθηή ε
αλάθιεμε ζε απόζηαζε 15 cm κεηαμύ ηεο θιόγαο ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ ελεξγνπνηεηή ηνπ αεξνιύκαηνο.
6.3.1.3.2 Γηαδηθαζία δνθηκήο
(α)

Σνπιάρηζηνλ 3 πεπιεξσκέλεο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) αλά πξντόλ ηίζεληαη ζε ζεξκνθξαζία 20°C ±
1 °C κε ηνπιάρηζηνλ 95 % ηεο ζπζθεπήο αεξνιύκαηνο εκβαπηηζκέλε ζην λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 30 min πξηλ
από θάζε δνθηκή (εάλ ην αεξόιπκα εκβαπηηζηεί πιήξσο, επαξθεί πξνεηνηκαζία 30 min)·

(β)

ζπκκνξθσζείηε κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο. Καηαγξάςηε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο·

(γ)

δπγίζηε κία ζπζθεπή αεξνιύκαηνο θαη ζεκεηώζηε ηε κάδα ηεο·

(δ)

θαζνξίζηε ηελ εζσηεξηθή πίεζε θαη ηνλ αξρηθό ξπζκό εθξνήο ζηνπο 20°C ± 1 °C [πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςεηε
ηηο ειαηησκαηηθέο ή ηηο κεξηθώο πεπιεξσκέλεο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)]·

(ε)

ζηεξίμηε ηνλ θαπζηήξα αεξίνπ ζε επίπεδε, νξηδόληηα επηθάλεηα ή ζηεξεώζηε ηνλ ζε βάζε ζηήξημεο κε
ζθηγθηήξα·

(ζη)

αλάςηε ηνλ θαπζηήξα αεξίνπ. Ζ θιόγα είλαη κε θσηεηλή θαη ύςνπο πεξίπνπ 4-5 cm·

(δ)

ηνπνζεηήζηε ην ζηόκην εμόδνπ ηνπ ελεξγνπνηεηή ζηε ζπληζηώκελε απόζηαζε από ηε θιόγα. Σν αεξόιπκα
ππνβάιιεηαη ζε δνθηκή ζηε ζέζε ζηελ νπνία έρεη θαζνξηζηεί λα ρξεζηκνπνηείηαη, π.ρ. όξζην ή αληεζηξακκέλν·

(ε)

θέξηε ζην ίδην επίπεδν ην ζηόκην ηνπ ελεξγνπνηεηή θαη ηε θιόγα ηνπ θαπζηήξα, θξνληίδνληαο ην ζηόκην λα
είλαη θαηάιιεια ζηξακκέλν πξνο θαη επζπγξακκηζκέλν κε ηε θιόγα (βιέπε ζρήκα 6.3.1.1). Σν ςεθαδόκελν
πιηθό απνβάιιεηαη κέζα από ην άλσ ήκηζπ ηεο θιόγαο·

ρήκα 6.3.1.1

(ζ)

πξέπεη λα ζπκκνξθώλεζηε κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηελ αλαθίλεζε ηεο ζπζθεπήο αεξνιύκαηνο
(αεξνδόι)·

(η)

ελεξγνπνηήζηε ηε βαιβίδα ηεο ζπζθεπήο αεξνιύκαηνο (αεξνδόι), γηα λα απνβάιεηε ην πεξηερόκελό ηεο γηα 5
s, εθηόο εάλ ζπκβεί αλάθιεμε. Δάλ ζπκβεί αλάθιεμε, ζπλερίζηε λα απνβάιιεηε ην πεξηερόκελν θαη
ρξνλνκεηξήζηε ηε δηάξθεηα ηεο θιόγαο γηα 5 s, από ηελ έλαξμε ηεο αλάθιεμεο·

(ηα)

ζεκεηώζηε ζηνλ παξερόκελν πίλαθα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάθιεμεο γηα ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ
θαπζηήξα αεξίνπ θαη ηεο ζπζθεπήο αεξνιύκαηνο (αεξνδόι)·

(ηβ)

εάλ δελ ζπκβεί αλάθιεμε ζηε δηάξθεηα ηνπ βήκαηνο (η), ην αεξόιπκα ππνβάιιεηαη ζε δνθηκή ππό
ελαιιαθηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο, π.ρ. αληεζηξακκέλν γηα πξντόληα όξζηαο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ειεγρζεί εάλ επηηπγράλεηαη αλάθιεμε·

(ηγ)

επαλαιάβεηε ηα βήκαηα (δ) έσο (ηβ) δύν αθόκε θνξέο (ζπλνιηθά 3) γηα ην ίδην δνρείν ζηελ ίδηα απόζηαζε
κεηαμύ ηνπ θαπζηήξα αεξίνπ θαη ηνπ ελεξγνπνηεηή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι)·

(ηδ)

επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία δνθηκήο γηα αθόκε δύν δνρεία αεξνιύκαηνο ηνπ ίδηνπ πξντόληνο ζηελ ίδηα
απόζηαζε κεηαμύ θαπζηήξα αεξίνπ θαη ελεξγνπνηεηή αεξνιύκαηνο·
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(ηε)

επαλαιάβεηε ηα βήκαηα (δ) έσο (ηδ) ζε απόζηαζε κεηαμύ 15 θαη 90 cm κεηαμύ ηνπ ελεξγνπνηεηή ηνπ δνρείνπ
αεξνιύκαηνο θαη ηεο θιόγαο ηνπ θαπζηήξα αεξίνπ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα θάζε δνθηκήο (βιέπε, επίζεο,
ηηο παξαγξάθνπο 6.3.1.3.1.4 θαη 6.3.1.3.1.5)·

(ηζη)

εάλ δελ ζπκβεί αλάθιεμε ζηα 15 cm, ε δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί γηα αξρηθώο πιήξε δνρεία. Ζ δηαδηθαζία
νινθιεξώλεηαη, επίζεο, όηαλ επηηπγράλεηαη αλάθιεμε θαη ζπληεξνύκελε αλάθιεμε ζε απόζηαζε 90 cm. Δάλ
δελ ήηαλ εθηθηή ε αλάθιεμε ζε απόζηαζε 15 cm, ζεκεηώζηε όηη ε αλάθιεμε δελ ζπλέβε. Ζ κέγηζηε
απόζηαζε κεηαμύ ηεο θιόγαο ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ ελεξγνπνηεηή αεξνιύκαηνο ζηελ νπνία παξαηεξήζεθε
αλάθιεμε θαη ζπληεξνύκελε αλάθιεμε ζεκεηώλεηαη σο “απόζηαζε αλάθιεμεο”, ζε όιεο ηηο άιιεο ζπλζήθεο·

(ηδ)

δηεμάγεηαη, επίζεο, κία δνθηκή ζε 3 δνρεία νλνκαζηηθήο πιήξσζεο 10-12 %. Σα δνρεία απηά ππνβάιινληαη
ζε δνθηκή κε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ελεξγνπνηεηή αεξνιύκαηνο θαη ηεο θιόγαο ηνπ θαπζηήξα “ηελ απόζηαζε
αλάθιεμεο θιόγαο πιήξσλ δνρείσλ + 15 cm”·

(ηε)

αδεηάζηε έλα δνρείν αεξνιύκαηνο νλνκαζηηθήο πιήξσζεο 10–12 % (θαηά κάδα) κε εθξνέο δηάξθεηαο 30 s
θαηά κέγηζην. Γηαηεξήζηε κεηαμύ εθξνώλ ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν 300 s. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ελδηάκεζεο
πεξηόδνπ νη ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ηνπνζεηνύληαη ζε ινπηξό ύδαηνο γηα εγθιηκαηηζκό·

(ηζ)

(θ)

επαλαιάβεηε ηα βήκαηα (δ) έσο (ηδ) γηα δνρεία αεξνιπκάησλ νλνκαζηηθήο πιήξσζεο 10–12%,
παξαιείπνληαο ηα βήκαηα (ηβ) θαη (ηγ). Ζ ελ ιόγσ δνθηκή εθηειείηαη κε ην αεξόιπκα ζε κία κόλν ζέζε, π.ρ.
όξζην ή αληεζηξακκέλν, ζε αληηζηνηρία κε απηό πνπ πξνθάιεζε ηελ αλάθιεμε (εάλ ππήξμε αλάθιεμε) γηα ηα
πεπιεξσκέλα δνρεία·
θαηαγξάςηε όια ηα απνηειέζκαηα ζηνλ πίλαθα 6.3.1.1 όπσο θαίλεηαη πην θάησ.

6.3.1.3.2.1 ια ηα πεηξάκαηα εθηεινύληαη ζε ζπιιέθηε θαπλώλ θαη ζε ρώξν κε θαιό εμαεξηζκό. Ο εμαεξηζκόο ηνπ
ζπιιέθηε θαπλώλ θαη ηνπ ρώξνπ κπνξεί λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία γηα ηνπιάρηζηνλ 3 min κεηά από θάζε δνθηκή. Λάβεηε
όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο αζθαιείαο γηα λα απνηξέςεηε ηελ εηζπλνή πξντόλησλ θαύζεο.
6.3.1.3.2.2 Σα δνρεία κε νλνκαζηηθή πιήξσζε 10 – 12 % ππνβάιινληαη ζε δνθηκή κόλν κία θνξά. ηνλ πίλαθα
απνηειεζκάησλ αξθεί λα αλαγξάςεηε κόλν έλα απνηέιεζκα αλά δνρείν.
6.3.1.3.2.3 ε πεξίπησζε πνπ ε δνθηκή, κε ηε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε γηα ηελ
νπνία έρεη ζρεδηαζηεί, δώζεη αξλεηηθό απνηέιεζκα, ε δνθηκή επαλαιακβάλεηαη κε ηε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι)
ζηε ζέζε ζηελ νπνία είλαη πηζαλόηεξν λα δώζεη ζεηηθό απνηέιεζκα.
6.3.1.4 Μέζνδνο αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ
6.3.1.4.1 ια ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη. Ο πίλαθαο 6.3.1.1 παξαθάησ δείρλεη ην κνληέιν “πίλαθα απνηειεζκάησλ” πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη.
Πίλαθαο 6.3.1.1
Ζκεξνκελία
Ολνκαζία Πξντόληνο
Καζαξόο όγθνο
Αξρηθό επίπεδν πιήξσζεο
Απόζηαζε ζπζθεπήο
αεξνιύκαηνο
15 cm
30 cm
45 cm
60 cm
75 cm
90 cm
Παξαηεξήζεηοζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ζέζεο δνρείνπ

Θεξκνθξαζία..... °C
ρεηηθή πγξαζία.......%

Γνθηκή
Αλάθιεμε;
Ναη ή ρη
Αλάθιεμε;
Ναη ή ρη
Αλάθιεμε;
Ναη ή ρη
Αλάθιεμε;
Ναη ή ρη
Αλάθιεμε;
Ναη ή ρη
Αλάθιεμε;
Ναη ή ρη

Γνρείν 1
%
1
2
3

Γνρείν 2
%
1
2
3

1

Γνρείν 3
%
2
3
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6.3.2

Γνθηκή αλάθιεμεο ζε θιεηζηό ρώξν

6.3.2.1 Δηζαγσγή
Απηό ην πξόηππν δνθηκήο πεξηγξάθεη ηε κέζνδν αμηνιόγεζεο ηεο επθιεθηόηεηαο ησλ πξντόλησλ πνπ πξνθύπηνπλ
από ηηο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ιόγσ ηεο ηάζεο ηνπο λα αλαθιέγνληαη ζε θιεηζηό ή πεξηνξηζκέλν ρώξν. Σν
πεξηερόκελν κηαο ζπζθεπήο αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) ςεθάδεηαη εληόο θπιηλδξηθνύ δνρείνπ δνθηκήο πνπ πεξηέρεη έλα
αλακκέλν θεξί. Δάλ ζπκβεί παξαηεξήζηκε αλάθιεμε, ζεκεηώλνληαη ν ρξόλνο πνπ παξήιζε θαη ε πνζόηεηα πνπ
απνβιήζεθε.
6.3.2.2 πζθεπέο θαη πιηθό
6.3.2.2.1 Απαηηνύληαη νη αθόινπζεο ζπζθεπέο:
- Υξνλόκεηξν (δηαθνπήο κέηξεζεο): αθξίβεηα έσο ± 0,2 s
- Λνπηξό ύδαηνο δηαηεξνύκελν ζε ζεξκνθξαζία 20 °C: αθξίβεηα έσο ± 1°C
- Βαζκνλνκεκέλεο εξγαζηεξηαθέο δπγαξηέο: αθξίβεηα έσο ± 0,1 g
- Θεξκόκεηξν: αθξίβεηα έσο ± 1 °C
- Τγξόκεηξν: αθξίβεηα έσο ± 5 %
- Μεηξεηήο πίεζεο: αθξίβεηα έσο ± 0,1 bar
- Κπιηλδξηθό δνρείν δνθηκήο: όπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ.
6.3.2.2.2 Πξνεηνηκαζία ζπζθεπώλ δνθηκήο
3

6.3.2.2.2.1 Έλα δνθηκαζηηθό θπιηλδξηθό δνρείν όγθνπ πεξίπνπ 200 dm , δηακέηξνπ πεξίπνπ 600 mm θαη κήθνπο
πεξίπνπ 720 mm θαη αλνηρηό ζην έλα άθξν, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
(α)

έλα ζύζηεκα θιεηζίκαηνο πνπ απνηειείηαη από θάιπκκα κε κεληεζέ πξνζαξκόδεηαη ζην αλνηρηό άθξν ηνπ
δνρείνπ, ή

(β)

σο ζύζηεκα θιεηζίκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πιαζηηθή ηαηλία πάρνπο 0,01 έσο 0,02 mm. Δάλ ε δνθηκή
εθηειείηαη κε πιαζηηθή ηαηλία, ε ηαηλία απηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
ηεληώζηε ηελ ηαηλία πάλσ από ην αλνηρηό άθξν ηνπ ηπκπάλνπ θαη θξαηήζηε ηελ ζηε ζέζε ηεο κε ειαζηηθό
ηκάληα. Ζ ηάζε ηνπ ηκάληα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε, όηαλ ηνπνζεηείηαη γύξσ από ην ηύκπαλν
αθνπκπώληαο ζην πιεπξό ηνπ θαη κάδα 0,45 kg αλαξηάηαη ζην ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ, λα ηεληώλεηαη κόλν
θαηά 25 mm. Αλνίμηε κηα ζρηζκή 25 mm ζηελ ηαηλία, μεθηλώληαο 50 mm από ην άθξν ηνπ ηπκπάλνπ.
Βεβαησζείηε όηη ε ηαηλία είλαη ηελησκέλε·

(γ)

ζην άιιν άθξν ηνπ ηπκπάλνπ, αλνίμηε νπή δηακέηξνπ 50 mm ζε απόζηαζε 100 mm από ην άθξν θαηά ηξόπν
ώζηε, όηαλ ην δνρείν ηνπνζεηείηαη θαη είλαη έηνηκν γηα ηε δνθηκή, ην ζηόκην λα βξίζθεηαη πξνο ηα πάλσ
(ζρήκα 6.3.2.1)·
ρήκα 6.3.2.1
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(δ)

ζε κηα κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο δηαζηάζεσλ 200 × 200 mm ηνπνζεηήζηε θεξί παξαθίλεο δηακέηξνπ 20 έσο
40 mm θαη ύςνπο 100 mm. Σν θεξί αληηθαζίζηαηαη όηαλ ην ύςνο ηνπ κεησζεί θάησ από ηα 80 mm. Ζ θιόγα
ηνπ θεξηνύ πξνζηαηεύεηαη από ηε δξάζε ηνπ ζπξέη κέζσ εθηξνπέα πιάηνπο 150 mm θαη ύςνπο 200 mm. ε
απηό πεξηιακβάλεηαη θαη ην θεθιηκέλν θαηά 45° επίπεδν ην νπνίν δεκηνπξγείηαη 150 mm από ηε βάζε ηνπ
εθηξνπέα (ζρήκα 6.3.2.2)·
ρήκα 6.3.2.2

(ε)

ην θεξί ζηε κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο ηνπνζεηείηαη ζην κέζνλ ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ησλ δύν άθξσλ ηνπ
ηπκπάλνπ (ζρήκα 6.3.2.3)·

ρήκα 6.3.2.3

(ζη)

ην ηύκπαλν ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο ή ζε βάζε ζηήξημεο ζε ζεκείν όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεηαμύ 15°C
3
θαη 25°C. Σν πξνο έιεγρν πξντόλ ζα ςεθαζηεί εληόο ηνπ ηπκπάλνπ όγθνπ πεξίπνπ 200 dm θαη ζην νπνίν ζα
ππάξρεη πεγή αλάθιεμεο.

6.3.2.2.2.2 πλήζσο, ην πξντόλ εμέξρεηαη από ην δνρείν αεξνιύκαηνο ππό γσλία 90° ζε ζρέζε κε ηνλ θαηαθόξπθν
άμνλα ηνπ δνρείνπ. Ζ δηάηαμε θαη ε πεξηγξαθόκελε δηαδηθαζία αλαθέξνληαη ζε απηό ην είδνο πξντόληνο αεξνιύκαηνο.
ε πεξίπησζε αεξνιπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ θαηά ηξόπν αζπλήζε (π.ρ. ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ θαηαθόξπθνπ
ςεθαζκνύ), ζα ρξεηαζηεί λα θαηαγξαθνύλ νη αιιαγέο ζηνλ εμνπιηζκό θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζύκθσλα κε ηελ νξζή
εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή, όπσο ην ISO/IEC 17025:1999 –Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ
δνθηκήο θαη βαζκνλόκεζεο.
6.3.2.3 Γηαδηθαζία
6.3.2.3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο
6.3.2.3.1.1 Πξηλ από ηε δνθηκή, θάζε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) εγθιηκαηίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη
πξνέγρπζε κε εθθέλσζε γηα πεξίπνπ 1 δεπηεξόιεπην. θνπόο απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε απνκάθξπλζε ηνπ κε
νκνηνγελνύο πιηθνύ από ηνλ ζίθσλα.
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6.3.2.3.1.2 Οη νδεγίεο ρξήζεο ηεξνύληαη απζηεξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εάλ ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε
ζηελ όξζηα ή ζηελ αληεζηξακκέλε ζέζε. ηαλ απαηηείηαη αλαθίλεζε, αλαθηλήζηε ακέζσο πξηλ από ηε δνθηκή.
6.3.2.3.1.3 Οη δνθηκέο εθηεινύληαη ζε αεξηδόκελν πεξηβάιινλ ρσξίο ξεύκαηα, κε ηε ζεξκνθξαζία λα δηαηεξείηαη ζηνπο
20°C ± 5 °C θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ζηελ πεξηνρή 30-80 %.
6.3.2.3.2 Γηαδηθαζία δνθηκήο
(α)

Σνπιάρηζηνλ 3 πεπιεξσκέλεο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) αλά πξντόλ ηίζεληαη ζε ζεξκνθξαζία 20°C ±
1 °C εληόο ινπηξνύ ύδαηνο κε ηνπιάρηζηνλ 95 % ηεο ζπζθεπήο αεξνιύκαηνο εκβαπηηζκέλε ζην λεξό γηα
ηνπιάρηζηνλ 30 min (εάλ ην αεξόιπκα εκβαπηηζηεί πιήξσο, επαξθεί πξνεηνηκαζία 30 min)·

(β) ·

κεηξήζηε ή ππνινγίζηε ηνλ πξαγκαηηθό όγθν ηνπ ηπκπάλνπ ζε dm

(γ)

ζπκκνξθσζείηε κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο. Καηαγξάςηε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο·

(δ)

θαζνξίζηε ηελ εζσηεξηθή πίεζε θαη ηνλ αξρηθό ξπζκό εθξνήο ζηνπο 20°C ± 1°C [πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςεηε
ηηο ειαηησκαηηθέο ή ηηο κεξηθώο πεπιεξσκέλεο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)]·

(ε)

δπγίζηε κία ζπζθεπή αεξνιύκαηνο θαη ζεκεηώζηε ηε κάδα ηεο·

(ζη)

αλάςηε ην θεξί θαη εθαξκόζηε ην ζύζηεκα θιεηζίκαηνο (θάιπκκα ή πιαζηηθή ηαηλία).

(δ)

ηνπνζεηήζηε ην ζηόκην ηνπ ελεξγνπνηεηή ηεο ζπζθεπήο αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) ζε απόζηαζε 35 mm ή
πιεζηέζηεξα, γηα πξντόλ επξένο ςεθαζκνύ, από ην θέληξν ηεο νπήο εηζόδνπ ζην ηύκπαλν. Ξεθηλήζηε ην
ρξνλόκεηξν (δηαθνπήο κέηξεζεο) θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο. ηξέςηε ην ζπξέη πξνο
ην θέληξν ηνπ αληίζεηνπ άθξνπ (θάιπκκα ή πιαζηηθή ηαηλία). Σν αεξόιπκα ππνβάιιεηαη ζε δνθηκή ζηε ζέζε
ζηελ νπνία έρεη θαζνξηζηεί λα ρξεζηκνπνηείηαη, π.ρ. όξζην ή αληεζηξακκέλν·

(ε)

ςεθάζηε κέρξη λα ιάβεη ρώξα αλάθιεμε. ηακαηήζηε ην ρξνλόκεηξν θαη ζεκεηώζηε ηνλ ρξόλν πνπ παξήιζε.
Επγίζηε μαλά ηε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) θαη ζεκεηώζηε ηε κάδα ηεο·

(ζ)

εμαεξίζηε θαη θαζαξίζηε ην ηύκπαλν αθαηξώληαο ηπρόλ ππνιείκκαηα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
επαθόινπζεο δνθηκέο. Δάλ ρξεηάδεηαη, αθήζηε ην ηύκπαλν λα θξπώζεη·

(η)

επαλαιάβεηε ηα βήκαηα (δ) έσο (η) γηα δύν αθόκε ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ηνπ ίδηνπ πξντόληνο (3
ζπλνιηθά· ζεκείσζε: θάζε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο ππνβάιιεηαη κόλν κία θνξά ζε δνθηκή).
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6.3.2.4 Μέζνδνο αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ
6.3.2.4.1 πληάζζεηαη έθζεζε δνθηκήο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
(α)

ην πξντόλ πνπ ππνβιήζεθε ζε δνθηκή θαη ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ηνπ·

(β)

ηελ εζσηεξηθή πίεζε θαη ηνλ ξπζκό εθξνήο ηεο ζπζθεπήο αεξνιύκαηνο (αεξνδόι)·

(γ)

ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα ζην ρώξν·

(δ)

γηα θάζε δνθηκή, ηνλ ρξόλν εθξνήο (s) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε αλάθιεμεο (εάλ ην πξντόλ δελ
αλαθιεγεί, δειώζηε ην)·

(ε)

ηε κάδα ηνπ ςεθαδόκελνπ πξντόληνο ζηε δηάξθεηα θάζε δνθηκήο (ζε g)·

(ζη)

ηνλ πξαγκαηηθό όγθν ηνπ ηπκπάλνπ (ζε dm ).
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6.3.2.4.2. Ο ηζνδύλακνο ρξόλνο (teq) πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί αλάθιεμε ζε έλα θπβηθό κέηξν κπνξεί λα
ππνινγηζηεί σο εμήο:
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6.3.2.4.3 Ζ ππθλόηεηα αλάθιεμεο (Ddef) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε αλάθιεμεο ζηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο κπνξεί,
επίζεο, λα ππνινγηζηεί σο εμήο:

6.3.3 Γνθηκή επθιεθηόηεηαο αθξνύ αεξνιύκαηνο
6.3.3.1 Δηζαγσγή
6.3.3.1.1 Απηό ην πξόηππν δνθηκήο πεξηγξάθεη ηε κέζνδν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο επθιεθηόηεηαο αεξνιύκαηνο πνπ
εθβάιιεηαη ππό κνξθή αθξνύ, κνπο, γέιεο (ηδει) ή πνιηνύ. Μία ζπζθεπή αεξνιύκαηνο, ε νπνία εθβάιιεη αθξό, κνπο,
γέιε (ηδει) ή πνιηό ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη ςεθάδεη (πεξίπνπ 5 g) επί πάινπ σξνινγίνπ, ελώ κία πεγή αλάθιεμεο
(θεξί, δαδί θεξηνύ, ζπίξην ή αλαπηήξαο) ηνπνζεηείηαη ζηε βάζε ηεο πάινπ σξνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί
εάλ ιακβάλεη ρώξα αλάθιεμε θαη ζπληεξνύκελε αλάθιεμε ηνπ αθξνύ, ηεο κνπο, ηεο γέιεο (ηδέι) ή ηνπ πνιηνύ. Ζ
αλάθιεμε νξίδεηαη σο ζηαζεξή θιόγα πνπ δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 s θαη έρεη ειάρηζην ύςνο 4 cm.
6.3.3.2 πζθεπέο θαη πιηθό
6.3.3.2.1. Απαηηνύληαη νη αθόινπζεο ζπζθεπέο:
-

Βαζκνλνκεκέλνο γλώκνλαο, βάζε ζηήξημεο θαη ζθηγθηήξαο: βαζκίδεο ζε cm

-

Ππξίκαρε ύαινο σξνινγίνπ δηακέηξνπ πεξίπνπ 150 mm

-

Υξνλόκεηξν (δηαθνπήο κέηξεζεο): αθξίβεηα έσο ± 0,2 s

-

Κεξί, δαδί θεξηνύ, ζπίξην ή αλαπηήξαο

-

Βαζκνλνκεκέλε εξγαζηεξηαθή δπγαξηά: αθξίβεηα έσο ± 0,1 g

-

Λνπηξό ύδαηνο δηαηεξνύκελν ζε ζεξκνθξαζία 20 °C: αθξίβεηα έσο ± 1 C

-

Τγξόκεηξν: αθξίβεηα έσο ± 5%

-

Μεηξεηήο πίεζεο: αθξίβεηα έσο ± 0,1 bar

o

o

Θεξκόκεηξν: αθξίβεηα έσο ± 1 C

6.3.3.2.2 Ζ ύαινο σξνινγίνπ ηνπνζεηείηαη ζε ππξίκαρε επηθάλεηα εληόο ρώξνπ ρσξίο ξεύκαηα κε δπλαηόηεηα
εμαεξηζκνύ κεηά από θάζε δνθηκή. Ο βαζκνλνκεκέλνο γλώκνλαο ηνπνζεηείηαη αθξηβώο πίζσ από ηελ ύαιν
σξνινγίνπ θαη θξαηείηαη ζε θαηαθόξπθε ζέζε κέζσ βάζεο ζηήξημεο θαη ζθηθηήξα.
6.3.3.2.3. Ο γλώκνλαο ηνπνζεηείηαη θαηά ηξόπνλ ώζηε ε αξρή ηνπ λα βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηε βάζε ηεο πάινπ
σξνινγίνπ ζε νξηδόληην επίπεδν.
6.3.3.3.

Γηαδηθαζία

6.3.3.3.1. Γεληθέο απαηηήζεηο
6.3.3.3.1.1 Πξηλ από ηε δνθηκή, θάζε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) εγθιηκαηίδεηαη θαη αθνινύζσο γίλεηαη
πξνέγρπζε κε εθθέλσζε γηα πεξίπνπ 1 δεπηεξόιεπην. θνπόο απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε απνκάθξπλζε ηνπ κε
νκνηνγελνύο πιηθνύ από ηνλ ζίθσλα.
6.3.3.3.1.2 Οη νδεγίεο ρξήζεο ηεξνύληαη απζηεξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εάλ ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε
ζηελ όξζηα ή ηελ αληεζηξακκέλε ζέζε. ηαλ απαηηείηαη αλαθίλεζε, αλαθηλήζηε ακέζσο πξηλ από ηε δνθηκή.
6.3.3.3.1.3 Οη δνθηκέο εθηεινύληαη ζε αεξηδόκελν πεξηβάιινλ ρσξίο ξεύκαηα, κε ηε ζεξκνθξαζία λα δηαηεξείηαη ζηνπο
20°C ± 5 °C θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ζηελ πεξηνρή 30 – 80%.
6.3.3.3.2 Γηαδηθαζία δνθηκήο
(α)

Σνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο πεπιεξσκέλεο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) αλά πξντόλ εγθιηκαηίδνληαη ζε
ζεξκνθξαζία 20°C ± κε ηνπιάρηζηνλ 95% ηεο ζπζθεπήο αεξνιύκαηνο εκβαπηηζκέλε ζην λεξό γηα
ηνπιάρηζηνλ 30 min πξηλ από θάζε δνθηκή (εάλ ην αεξόιπκα εκβαπηηζηεί πιήξσο, επαξθεί πξνεηνηκαζία 30
min)·
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(β)

ζπκκνξθσζείηε κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο. Καηαγξάςηε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο·

(γ)

θαζνξίζηε ηελ εζσηεξηθή πίεζε ζηνπο 20°C ± 1°C [πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςεηε ηηο ειαηησκαηηθέο ή κεξηθώο
πεπιεξσκέλεο ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι)]·

(δ)

κεηξήζηε ηελ εθξνή ή ηνλ ξπζκό ξνήο ηνπ πξντόληνο αεξνιύκαηνο πνπ πξόθεηηαη λα εμεηαζηεί, νύησο ώζηε
λα είλαη εθηθηή ε αθξηβέζηεξε κέηξεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πξντόληνο δνθηκήο πνπ δηαλέκεηαη·

(ε)

δπγίζηε κία ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) θαη ζεκεηώζηε ηε κάδα ηεο·

(ζη)

βάζεη ηεο κεηξεζείζαο εθξνήο ή ηνπ ξπζκνύ ξνήο θαη αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή,
απειεπζεξώζηε πεξίπνπ 5 g ηνπ πξντόληνο ζην θέληξν ηεο θαζαξήο πάινπ σξνινγίνπ κε ζθνπό λα
δεκηνπξγεζεί ζσξόο ύςνπο έσο 25 mm·

(δ)

εληόο 5 s από ηελ νινθιήξσζε ηεο εθξνήο, εθαξκόζηε ηελ πεγή αλάθιεμεο ζην άθξν ηνπ δείγκαηνο, ζηε
βάζε ηνπ θαη, ηαπηόρξνλα, μεθηλήζηε ην ρξνλόκεηξν (δηαθνπήο κέηξεζεο). Δάλ ρξεηάδεηαη, ε πεγή αλάθιεμεο
απνκαθξύλεηαη από ην άθξν ηνπ δείγκαηνο κεηά από πεξίπνπ δύν δεπηεξόιεπηα, πξνθεηκέλνπ λα
παξαηεξεζεί θαζαξά εάλ έιαβε ρώξα αλάθιεμε. Δάλ δελ είλαη εκθαλήο αλάθιεμε ηνπ δείγκαηνο, ε πεγή
αλάθιεμεο εθαξκόδεηαη μαλά ζην άθξν ηνπ δείγκαηνο·
εάλ ιάβεη ρώξα αλάθιεμε, ζεκεηώζηε ηα εμήο:

(ε)

(i)

ην κέγηζην ύςνο ηεο θιόγαο ζε cm πάλσ από ηε βάζε ηεο πάινπ σξνινγίνπ,

(ii)

ηε δηάξθεηα ηεο θιόγαο ζε s,

(iii)

ζηεγλώζηε θαη δπγίζηε μαλά ηε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) θαη ππνινγίζηε ηε κάδα ηνπ
απειεπζεξσζέληνο πξντόληνο·

(ζ)

εμαεξίδεηε ηνλ ρώξν ηεο δνθηκήο ακέζσο κεηά από θάζε δνθηκή·

(η)

εάλ δελ επηηεπρζεί αλάθιεμε θαη ην απειεπζεξσζέλ πξντόλ παξακείλεη ζε κνξθή αθξνύ ή πνιηνύ θαζ όιε
ηελ πεξίνδν ρξήζεο ηνπ, επαλαιάβεηε ηα βήκαηα (ε) έσο (ζ) απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δνθηκήο. Αθήζηε ην
πξντόλ λα ζηαζεξνπνηεζεί επί 30 s, 1 min, 2 min ή 4 min πξηλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηελ πεγή αλάθιεμεο·

(ηα)

επαλαιάβεηε ηα βήκαηα (ε) έσο (η) δύν αθόκε θνξέο (3 θνξέο ζπλνιηθά) γηα ην ίδην δνρείν·

(ηβ)

επαλαιάβεηε ηα βήκαηα (ε) έσο (ηα) γηα αθόκε δύν δνρεία αεξνιύκαηνο (3 δνρεία ζπλνιηθά) ηνπ ίδηνπ
πξντόληνο.

6.3.3.4 Μέζνδνο αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ
6.3.3.4.1 πληάζζεηαη έθζεζε δνθηκήο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
(α)

εάλ αλαθιέγεηαη ην πξντόλ·

(β)

ην κέγηζην ύςνο θιόγαο ζε cm·

(γ)

ηε δηάξθεηα ηεο θιόγαο ζε s·

(δ)

ηε κάδα ηνπ πξντόληνο πνπ ππνβιήζεθε ζε δνθηκή.

7 ΔΣΗΚΔΣΑ
7.1 Με ηελ επηθύιαμε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θάζε
ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ή ε ηηζέκελε επ' απηήο εηηθέηα, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηόλ λα
αλαθέξνληαη νη ελδείμεηο επί ηεο ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ιόγσ ησλ κηθξώλ απηήο δηαζηάζεσλ (ζπλνιηθή
ρσξεηηθόηεηα ίζε ή κηθξόηεξε ησλ 150 ml), πξέπεη λα θέξεη θαηά ηξόπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ηηο
αθόινπζεο ελδείμεηο:
(α)

ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ή ην θαηαηεζεηκέλν ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζηελ πεξίπησζε ζπζθεπήο
αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πνπ πξνέξρεηαη από ηξίηε ρώξα θαη ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ εηζαγσγέα ηεο
ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι),

(β)

ην ζύκβνιν ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, δειαδή ην ζεκείν «3»
αληεζηξακκέλν έςηιν),
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(γ)

ηηο θσδηθνπνηεκέλεο ελδείμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηεο παξηίδαο παξαγσγήο,

(δ)

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2,

(ε)

ηελ θαζαξή πεξηεθηηθόηεηα θαηά βάξνο θαη θαη' όγθν.

7.2 Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ζηελ πεξίπησζε ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πνπ πξνέξρεηαη από ηξίηε ρώξα ν
εηζαγσγέαο ηεο ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε, νη ελδείμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.1, αλεμάξηεηα από νπνηαδήπνηε άιιε γιώζζα πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηείηαη,
λα αλαγξάθνληαη θαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
7.3 ε πεξίπησζε πνπ κηα ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) πεξηέρεη εύθιεθηα ζπζηαηηθά όπσο νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1.8 ηνπ παξόληνο Παξαξηήκαηνο, αιιά ε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) δελ ζεσξείηαη “εύθιεθηε” ή
“εμαηξεηηθά εύθιεθηε” ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.9 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο, ε
πνζόηεηα ηνπ εύθιεθηνπ πιηθνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηε ζπζθεπή αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) πξέπεη λα δειώλεηαη θαηά ηξόπν
επθξηλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ζηελ εηηθέηα κε ηε θξάζε: “πεξηέρεη εύθιεθηα ζπζηαηηθά ζε αλαινγία Υ % θαηά
κάδα”. Ννείηαη όηη, ζην ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη σο Υ, αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ηνπ ζρεηηθνύ εύθιεθηνπ
ζπζηαηηθνύ.

1005
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
[Άξζξν 13(1)]
1.1 ήκαλζε
Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λνκνζεζηώλ ζρεηηθά µε ηελ ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη ζήκαλζε ησλ
επηθηλδύλσλ νπζηώλ θαη παξαζθεπαζκάησλ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή/θαη ην πεξηβάιινλ, θάζε
ζπζθεπή αεξνιύκαηνο πξέπεη λα θέξεη µε ηξόπν επθξηλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν, ηηο αθόινπζεο ελδείμεηο:
(α)

Αλεμάξηεηα από ην πεξηερόκελν ηεο: «Γνρείν ππό πίεζε. Να πξνθπιάζζεηαη από ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ θαη
µελ εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζία αλώηεξε ησλ 50°C. Να µελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηελ ρξήζε»·

(β)

ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «εύθιεθην» ή «εμαηξεηηθά εύθιεθην» βάζεη
ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.9:
-

ην ζύκβνιν ηεο θιόγαο, ζύκθσλα κε ην κνληέιν ζην παξάξηεκα II ηεο νδεγίαο 67/548/ΔΟΚ,

-

ε έλδεημε «εύθιεθην» ή «εμαηξεηηθά εύθιεθην», αλάινγα κε ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ αεξνιύκαηνο σο
«εύθιεθηνπ» ή «εμαηξεηηθά εύθιεθηνπ».

1.2 Ηδηαίηεξεο ελδείμεηο αλαθεξόκελεο ζηε ρξήζε:
Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ λνκνζεζηώλ ζρεηηθά µε ηελ ηαμηλόκεζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ ζήκαλζε ησλ
επηθηλδύλσλ νπζηώλ θαη παξαζθεπαζκάησλ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή/θαη ην πεξηβάιινλ, θάζε
ζπζθεπή αεξνιύκαηνο πξέπεη λα θέξεη µε ηξόπν επθξηλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ηηο αθόινπζεο ελδείμεηο(α)

αλεμαξηήησο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο πξνθπιάμεηο ρεηξηζκνύ πνπ πξνεηδνπνηνύλ
ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ. Δάλ ε ζπζθεπή
αεξνιύκαηνο (αεξνδόι) ζπλνδεύεηαη από ρσξηζηέο νδεγίεο ρξήζεο, ζε απηέο πξέπεη επίζεο λα
πεξηιακβάλνληαη απηνύ ηνπ είδνπο νη πξνθπιάμεηο ρεηξηζκνύ,

(β)

ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην αεξόιπκα ηαμηλνκείηαη σο «εύθιεθην» ή σο «εμαηξεηηθά εύθιεθην»
ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 1.9, νη αθόινπζεο πξνεηδνπνηήζεηο:

oη θξάζεηο νδεγηώλ πξνθύιαμεο S2 θαη S16 πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV ηεο νδεγίαο 67/548/ΔΟΚ,
«κελ ςεθάδεηε ζε γπκλή θιόγα ή ππξαθησκέλν ζώκα».
2. Δηηθέηα
Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Υεκηθώλ Οπζηώλ Νόκνπ ηνπ 2010 θαη ησλ Καλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη
απηνύ, θάζε ζπζθεπή αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ή ε ηηζέκελε επ' απηήο εηηθέηα, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη
δπλαηόλ λα αλαθέξνληαη νη ελδείμεηο επί ηεο ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) ιόγσ ησλ κηθξώλ απηήο δηαζηάζεσλ
(ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ίζε ή κηθξόηεξε ησλ 150 ml), πξέπεη λα θέξεη θαηά ηξόπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη
αλεμίηειν ηηο αθόινπζεο ελδείμεηο:
(α)

ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ή ην θαηαηεζεηκέλν ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζηελ πεξίπησζε ζπζθεπήο
αεξνιπκάησλ (αεξνδόι) πνπ πξνέξρεηαη από ηξίηε ρώξα θαη ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ εηζαγσγέα ηεο
ζπζθεπήο αεξνιπκάησλ (αεξνδόι),

(β)

ην ζύκβνιν ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, δειαδή ην ζεκείν «3»
αληεζηξακκέλν έςηιν),

(γ)

ηηο θσδηθνπνηεκέλεο ελδείμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηεο παξηίδαο παξαγσγήο,

(δ)

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.1 θαη 1.2.

(ε)

ηελ θαζαξή πεξηεθηηθόηεηα θαηά βάξνο θαη θαη' όγθν.
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