
Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 

Αρ. 3963, 4.3.2005 
711 Κ.Δ.Π. 112/2005 

Αριθμός 112 

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

39(1) του 2004. 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22{ε) 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 1999/36/ΕΚ 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 6ης lουνίου 2002 για την προσαρμογή στην 

τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση» (ΕΕ Ι 149 

της 07.06.2002, σ. 28). 

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες 

που του παρέχονται από το άρθρο 22(ε) του περί 

Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμου του 2004, 

εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Σήμανσης 

του Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Διάταγμα του 

2005. 

2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν 

από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Νόμος» σημαίνει τον περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό 

Πίεση Νόμο, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(2) Οποιοιδήποτε όροι δεν καθορίζονται στο παρόν 

Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. 



Σήμανση. 

Παράρτημα. 
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3. Η σήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 15 του Νόμου, 

καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ· 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η σήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 15 του Νόμου έχει την 

ακόλουθη μορφή: 

2 Εάν η σήμανση σμικρυνθεί ή μεγεθυνθεί, πρέπει να τηρούνται οι 

αναλογίες του παραπάνω σχεδίου. 

3.1 Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3.2, τα διάφορα στοιχεία 

της σήμανσης πρέπει να έχουν ουσιαστικά το ίδιο ύψος, το οποίο δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 5 χιλιοστά του μέτρου (mm). 

3.2 Για συσκευές μικρών διαστάσεων μπορεί να υπάρξει απόκλιση από το 

ελάχιστο ύψος που αναφέρεται στην παράγραφο 3.1. 

Έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 2005. 

ΧΑΡΗΣ ΘΡ ΑΣΟΥ. 

Υ;rουργc)ς Συγχοινωνι(;)ν χω Έργων. 


