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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ERGOCERT HELLAS AE

Η ERGOCERT HELLAS A.E. είναι Διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχων από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) με Αρ. Πιστ. 783 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και
αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και
κοινοποιημένος φορέας ελέγχων στην Ευρωπαϊκή κοινότητα με Notified Body-NB 2421.

Παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, επιθεώρησης, πιστοποίησης σύμφωνα με τις εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες
περί ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ (Lifts), εξοπλισμού υπό πίεση 2014/68/EE (PED) και απλών
δοχείων πίεσης 2014/29/EE (SPVD).

Η ERGOCERT HELLAS A.E. διαθέτει ένα συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιο στην Ελλάδα και
το εξωτερικό με παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.



ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ 4439 / 2016 ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικά για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σε πιστοποιητικά
του Ν.4439/2016 όπως ισχύει, στα πρατήρια καυσίμων και 
ενέργειας απαιτείται να υπάρχουν σε ισχύ :

• Πιστοποιητικό για αεροφυλάκιο (ΦΕΚ 673/Β/1993) 
• Πιστοποιητικό για ανυψωτικό μηχάνημα (ΦΕΚ 1186/Β/2003)
• Πιστοποιητικό της ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΛΟΤ HD 384)
• Πιστοποιητικό για δεξαμενή LPG (ΦΕΚ1221/09),(ΦΕΚ 477/1993)
• Πιστοποιητικό για εγκατάσταση AUTOGAS (ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ)
• Πιστοποιητικό για κάθε καινούργια μεταλλική δεξαμενή υγρών 
καυσίμων (ΦΕΚ119/2006) και (ΕΝ 12285-1:2003) ή/και 
πιστοποιητικό περιοδικού  ελέγχου για κάθε υφιστάμενη δεξαμενή 
(Π.Δ.1224/81) και (ΦΕΚ119/2006). 
•Πιστοποιητικό ελέγχου δοκιμής στεγανότητας των σωληνώσεων
υγρών καυσίμων (ΦΕΚ119/06).



ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ / ΔΙΚΟΛΩΝΟ / ΤΕΤΡΑΚΟΛΩΝΟ ΣΕ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4439/16

Για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα σε πρατήριο καυσίμων και ενέργειας:
Απαιτείται (ΦΕΚ 1186/Β/2003) η ύπαρξη πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από αρμόδιο
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχων για την καταλληλόλητα προς χρήση του ανυψωτικού
μηχανήματος, όταν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από ένα (1) έτος από την έναρξη
λειτουργίας του.

Κατά τον περιοδικό έλεγχο ανυψωτικού μηχανήματος ελέγχονται:
• Τεχνικά έγγραφα
• Προηγούμενα πιστοποιητικά.
• Η ύπαρξη Δήλωσης Συμμόρφωσης CE ή / και τεχνικού φακέλου
• Η πληρότητα σε σήμανση και μηχανισμούς ασφαλείας
• Λειτουργικά το ανυψωτικό καθώς και οι μηχανισμοί ασφαλείας του
• Οπτικά η δομική κατασκευή του ανυψωτικού
• Γίνεται στατική φόρτιση (1,25 x Oνομ .Φορτίο) και δυναμική φόρτιση (1,1 x Ονομ. φορτίο

Για τα ανυψωτικά ο περιοδικός έλεγχος γίνεται, με εναλλαγή σε τύπο ελέγχου Α και Β.
Το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ισχύει έως 2,5 χρόνια.



Για κάθε αεροφυλάκιο σε πρατήριο:
Απαιτείται (ΦΕΚ 673/Β/1993) η ύπαρξη πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου
από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ελέγχων για αεροφυλάκιο με παλαιότητα
πάνω από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατασκευής του.

Ποιο αναλυτικά κατά τον περιοδικό έλεγχο σε αεροφυλάκιο γίνεται:
• Έλεγχος ταυτοποίησης, σήμανσης, πινακίδας κατασκευαστή.
• Ανασκόπηση εγγράφων, τεχνικών εντύπων, πιστοποιητικών.
• Μετρήσεις, με ειδικό όργανο του πάχους των ελασμάτων.
• Οπτικός εξωτερικός έλεγχος για διαβρώσεις ή φθορές στα ελάσματα.
• Οπτικός εσωτερικός έλεγχος για διαβρώσεις ή φθορές στα ελάσματα.
• Έλεγχος λειτουργίας της ασφαλιστικής βαλβίδας.
• Υδραυλική δοκιμή πίεσης ( 1,5 x PS ΜΑΧ ) για αντοχή και στεγανότητα.

Το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου αεροφυλακίου ισχύει για 5 χρόνια.
Ανά πενταετία απαιτείται επανέλεγχος.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4439/2016



ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4439/2016

Για κάθε καινούργια δεξαμενή απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης και σήμανση CE
όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για εξοπλισμό υπό πίεση (PED).

Για κάθε υφιστάμενη δεξαμενή υγραερίου (LPG) σε πρατήριο καυσίμων, με παλαιότητα
πάνω από πέντε έτη (5) από την ημερομηνία κατασκευής της, απαιτείται (ΦΕΚ 1221/2009
ή ΦΕΚ 477/1993) η ύπαρξη εν ισχύ πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου για την δεξαμενή.
Ποιο αναλυτικά o περιοδικός έλεγχος δεξαμενής (LPG ) υγραερίου διακρίνεται σε:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Έλεγχος ταυτοποίησης / σήμανσης / 
πινακίδας κατασκευαστή Επιπλέον από τον έλεγχο ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 

γίνεται στη δεξαμενή:

Yδραυλική δοκιμή σε πίεση (1,5 x PS MAX )
ή
Οπτικός εσωτερικός έλεγχος
ή
Παχυμέτρηση ελασμάτων 

(Ο έλεγχος υλοποιείται από αρμόδιο 
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχων)

Ανασκόπηση εγγράφων, εντύπων 
προηγούμενων ελέγχων

Παχυμετρήσεις (προαιρετικά) των  
ελασμάτων της δεξαμενής

Οπτικός εξωτερικός έλεγχος για διαβρώσεις 
ή φθορές στα ελάσματα της δεξαμενής και 
γενικά της κατάστασης της δεξαμενής

Επιθεώρηση / έλεγχος ορθής λειτουργίας 
της ασφαλιστικής βαλβίδας της δεξαμενής



ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4439/2016

Το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου δεξαμενής LPG μπορεί να έχει ισχύ έως 5 χρόνια.

Ανά κάθε επόμενη πενταετία από την ημερομηνία κατασκευής της δεξαμενής απαιτείται
επανέλεγχος.

Η υλοποίηση του ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχων απαιτεί καλή συνεννόηση με
τον ιδιοκτήτη / κύριο του έργου για τον τρόπο εκτέλεσης του ελέγχου.
Θα απαιτηθεί συνεργασία με τεχνική εταιρεία για την αποκάλυψη της δεξαμενής.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AUTOGAS ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4439/2016

Σε κάθε καινούργια εγκατάσταση AUTOGAS, απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού από
αρμόδιο φορέα ελέγχων για την συμμόρφωση του συνόλου της εγκατάστασης AUTOGAS,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία PED 2014/68/EE (PED) πρώην 97/23/ΕΕ.

Σε κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση AUTOGAS, απαιτείται (ΦΕΚ 1221/2009 & ΦΕΚ 477/1993)
ο ανά πενταετία και ανά δεκαετία περιοδικός έλεγχος της δεξαμενής του υγραερίου LPG
όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Επιπρόσθετα (Π.Δ. 595/1984 όπως ισχύει) απαιτείται και ο
έλεγχος δοκιμής στεγανότητας του δικτύου των σωληνώσεων LPG.



ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4439/2016

Για τις υπόγειες μεταλλικές δεξαμενές υγρών καυσίμων σε πρατήριο:

Κάθε καινούργια δεξαμενή (Π.Δ. 118/06 - ΦΕΚ 119/A/06) θα πρέπει να συνοδεύεται από
πιστοποιητικό ότι η εν γένει κατασκευή της έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές του Προτύπου EN 12285-1 : 2003. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται,
εφ΄όσον όλα είναι καλά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της δεξαμενής στις
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή της και πρίν αυτή διατεθεί στην αγορά προς χρήση.

Πριν της εγκαταστάσεως δεξαμενής εντός του εδάφους (Π.Δ. 118/06 – ΦΕΚ 119/A/06)
απαιτείται εκ νέου έλεγχος στεγανότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές (πλήρωση με νερό, εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα και εξωτερικός έλεγχος με
σαπουνόνερο).

Κάθε υφιστάμενη δεξαμενή (Π.Δ. 118/06 – ΦΕΚ 119/A/06) που έχουν περάσει 15 ή 10
χρόνια από την αρχική κατασκευή της, για δεξαμενή διπλού ή μονού τοιχώματος αντίστοιχα,
θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου.



ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4439/2016

Τρόποι διενέργειας των περιοδικών ελέγχων:

Οι έλεγχοι στεγανότητας δεξαμενής υγρών καυσίμων γίνονται με ηλεκτρονικές συσκευές
υψηλής ακρίβειας και βασίζονται σε έλεγχο της στάθμης / διαρροών ή σε έλεγχο με βάση
ακουστικές μεθόδους τύπου sonar ή με άλλες μεθόδους.

Συχνότητα περιοδικών ελέγχων:

Οι δεξαμενές, εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο σύστημα ελέγχου διαρροών, υπόκεινται σε
αρχικό έλεγχο 10 χρόνια μετά την αρχική τοποθέτηση και ακολούθως σε έλεγχο κάθε 5
χρόνια.

Αν οι δεξαμενές διαθέτουν ένα τουλάχιστον σύστημα ελέγχου διαρροών, τότε θα υπόκεινται
σε αρχικό έλεγχο 15 χρόνια μετά την αρχική τοποθέτηση και ακολούθως σε έλεγχο κάθε 8
χρόνια.



ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4439/2016

Για τις σωληνώσεις υγρών καυσίμων σε πρατήριο:

Απαιτείται (Π.Δ. 118/06 - ΦΕΚ 119/A/06) η ύπαρξη πιστοποιητικού δοκιμής στεγανότητας
σε πίεση 150% της κανονικής πίεσης λειτουργίας, για τον έλεγχο της στεγανότητας των
σωληνώσεων καυσίμων του πρατηρίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά πρότυπα ( π.χ.
όπως ΕΝ 13840-5 : Βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις – Έλεγχοι και δοκιμές) και τις
Εθνικές κανονιστικές διατάξεις.

Πρακτικά, επιθεωρητής του φορέα βεβαιώνει την δοκιμή στεγανότητας υπό πίεση 2 έως 4
bar των σωληνώσεων καυσίμου του πρατηρίου. Την τεχνική υλοποίηση της διαδικασίας
ελέγχου, πρέπει να την αναλάβει αρμόδιο τεχνικό συνεργείο σε συνεργασία με τον
ιδιοκτήτη.



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4439/2016

Για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε πρατήριο:

Απαιτείται ( Υ.Α. Φ.7.5/1816/88 - ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004 ) πιστοποιητικό ελέγχου της
συμμόρφωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του πρατηρίου με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD
384 όπως ισχύει.

Το πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ HD 384 αποτελείται από :
- Tην υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη / Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχανικού.
- Tην τεχνική έκθεση παράδοσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
- Το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 όπως ισχύει.
- Ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης και μονογραμμικό σχέδιο πινάκων.

Ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης αποβλέπει στην αποφυγή των κινδύνων από
ηλεκτροπληξία με πιθανά εγκαύματα ή θάνατο σε άνθρωπο ή ζώο μετά από διέλευση
ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το σώμα. Επίσης και στην προστασία των εγκατάσεων από
πυρκαγιά αλλά και από άλλα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν λόγω θερμοκρασίας
σε διάφορα αγαθά που βρίσκονται στην περιοχή των εγκαταστάσεων.



Με στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια

ελέγχουμε και επιθεωρούμε

με γνώση & υπευθυνότητα

www.ergocert.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  Τ.Κ. 54627 

Τ. 2310 552167 | F. 2310 552197

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10 | ΑΘΗΝΑ,  Τ.Κ. 10671

Τ. 210 3228000  

info&@ergocert.gr


