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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
1. Το Εγχειρίδιο ΑΤΡ περιλαµβάνει αυτήν την ίδια τη Συµφωνία και τα Παραρτήµατά της µε σχόλια 

προστιθέµενα όπου είναι πρέπον για διευκρίνιση ή πρόσθετη επεξήγηση του κειµένου. 
 
2. Σχόλια περιεχόµενα στο Εγχειρίδιο ΑΤΡ δεν είναι νοµικά δεσµευτικά για τα Συµβαλλόµενα Μέρη 

της ΑΤΡ.  Εν τούτοις είναι σηµαντικά για την ερµηνεία, εναρµόνιση και εφαρµογή της Συµφωνίας καθώς 
αντανακλούν τη γνώµη της Οµάδας Εργασίας επί της Μεταφοράς των Ευπαθών Τροφίµων της Επιτροπής 
Χερσαίων Μεταφορών της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη (UNECE). 

 
3. Τα σχόλια τίθενται µαζί µε τις διατάξεις της Συµφωνίας στις οποίες αναφέρονται. 
 
4. Τα σχόλια δεν τροποποιούν τις διατάξεις της Συµφωνίας ή των Παραρτηµάτων της αλλά απλά 

κάνουν τα περιεχόµενά τους, την έννοια και το αντικείµενο πιο ακριβή. 
 
5. Τα σχόλια παρέχουν ένα µέσο εφαρµογής των διατάξεων της Συµφωνίας και των Παραρτηµάτων 

της έτσι ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψη η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι οικονοµικές απαιτήσεις.  Επίσης 
περιγράφουν ορισµένες συνιστώµενες πρακτικές. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
  Η Συµφωνία επί της ∆ιεθνούς Μεταφοράς των Ευπαθών Τροφίµων και επί του Ειδικού 

Εξοπλισµού που πρέπει να χρησιµοποιείται για αυτήν τη µεταφορά (ΑΤΡ) έγινε στη Γενεύη την 1η 
Σεπτεµβρίου 1970 και άρχισε να ισχύει την 21η Νοεµβρίου 1976. 

 
 Η Συµφωνία και τα παραρτήµατά της έχουν τροποποιηθεί τακτικά και επικαιροποιηθεί από την 

έναρξη ισχύος της από την Οµάδα Εργασίας επί της Μεταφοράς Ευπαθών Τροφίµων (WP.11) της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την Επιτροπή Χερσαίων Μεταφορών της Ευρώπης. 

 
Εδαφική εφαρµοσιµότητα 
 
 Η ΑΤΡ είναι µια Συµφωνία µεταξύ κρατών, και δεν υπάρχει συνολική αρχή αναγκαστικής 

εκτέλεσης.  Στην πράξη, πραγµατοποιούνται έλεγχοι σε εθνικές οδούς από τα Συµβαλλόµενα Μέρη, και η 
µη συµµόρφωση µπορεί έπειτα να καταλήξει σε νοµικές ενέργειες από τις εθνικές αρχές κατά των 
παραβατών σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία. Η ίδια η ΑΤΡ δεν καθορίζει οποιεσδήποτε ποινές.  
Κατά το χρόνο της δηµοσίευσης, αυτά τα Συµβαλλόµενα Μέρη είναι η Αλβανία, η Ανδόρα, η Αυστρία, το 
Αζερµπαϊτζάν, η Λευκορωσία, το Βέλγιο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η ∆ανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γεωργία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η 
Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Καζακστάν, η Κιργιζία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, το 
Μονακό, το Μαυροβούνιο, το Μαρόκο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η 
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, η Ρουµανία, η Ρωσική Οµοσπονδία, η Σερβία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η 
Ισπανία, η Σουηδία, το Τατζικιστάν, η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Τυνησία, η 
Τουρκία, η Ουκρανία, το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, οι Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής και το Ουζµπεκιστάν.  

 
 Η ΑΤΡ εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις µεταφοράς που εκτελούνται στην επικράτεια τουλάχιστον δυο 

από τα ανωτέρω αναφερόµενα Συµβαλλόµενα Μέρη.  Επιπλέον, ένας αριθµός χωρών έχει υιοθετήσει 
επίσης την ΑΤΡ ως τη βάση για την εθνική τους νοµοθεσία. 

 
Πρόσθετες πρακτικές πληροφορίες 
 
 Οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά την εφαρµογή της ΑΤΡ πρέπει να απευθύνεται στην οικεία 

αρµόδια αρχή. Πρόσθετες πληροφορίες µπορεί επίσης να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 
Μεταφορών UNECE στην ακόλουθη σελίδα : 

 
http:/ /www.unece.org/ trans/main/wp11/atp.html 
 
 Αυτές οι πληροφορίες, επικαιροποιηµένες σε συνεχή βάση, αφορούν : 
 
- Το καθεστώς της ΑΤΡ 
- Κοινοποιήσεις θεµατοφύλακα (δηλ. : νέα Συµβαλλόµενα Μέρη, τροποποιήσεις ή διορθώσεις σε  
  νοµικά κείµενα) 
- Στοιχεία δηµοσίευσης (διορθώσεις, δηµοσίευση νέων τροποποιήσεων) 
- Κατάσταση και στοιχεία αρµόδιων αρχών και Σταθµοί ∆οκιµών ΑΤΡ. 
 
Το κάτωθι κείµενο περιλαµβάνει αυτήν την ίδια τη Συµφωνία και τα παραρτήµατά της µε τις 

τελευταίες τροποποιήσεις οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 23η Σεπτεµβρίου 2013. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 Σελίδα 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΑΤΡ) 

 

 
 
1 

Παράρτηµα 1  
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ  
ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 
18 

1. Μονωµένος εξοπλισµός 18 
2. Ψυχόµενος εξοπλισµός 18 
3. Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός 19 
4. Θερµαινόµενος εξοπλισµός 19 
 

Παράρτηµα 1, Προσάρτηµα 1 
 

 

∆ιατάξεις σχετικές µε τον έλεγχο του µονωµένου, κατεψυγµένου,  
µηχανικά κατεψυγµένου ή θερµαινόµενου εξοπλισµού για  
συµµόρφωση µε τα πρότυπα 
 

 
20 

Παράρτηµα 1, Προσάρτηµα 2 
 

 

Μέθοδοι και διαδικασίες για τη µέτρηση και έλεγχο της µονωτικής  
ικανότητας και της αποδοτικότητας των συσκευών ψύξης ή θέρµανσης  
του ειδικού εξοπλισµού για τη µεταφορά ευπαθών τροφίµων  

 
 
25 
 

1. Ορισµοί και γενικές αρχές 
 

25 

2. Μονωτική ικανότητα εξοπλισµού 
 

26 

3. Αποδοτικότητα θερµικών συσκευών εξοπλισµού  
 

31 

4. ∆ιαδικασία για τη µέτρηση της αποτελεσµατικής ικανότητας ψύξης Wo µιας µονάδας 
    όταν ο εξατµιστής είναι απαλλαγµένος από πάγο 
 

 
35 

5. Επαλήθευση της µονωτικής ικανότητας του εξοπλισµού σε χρήση 
 

40 

6. Επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των θερµικών συσκευών του εξοπλισµού σε 
    λειτουργία 
 

 
42 

7. Εκθέσεις ελέγχου (δοκιµών) 
 

45 

8. ∆ιαδικασία για τη µέτρηση της δυναµικότητας των µηχανικών µονάδων ψύξης πολλών 
    θερµοκρασιών και καθορισµός των διαστάσεων του εξοπλισµού πολλών διαµερισµάτων 
 

 
45 

Μοντέλα Εκθέσεων ∆οκιµών 
 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 1 Α 
 

52 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 1 Β 
 

54 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 2 Α 
 

56 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 2 Β 
 

58 
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ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 3 
 

60 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 4 Α 
 

61 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 4 Β 
 

63 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 4 Γ 
 

66 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 5 
 

68 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 6 
 

71 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 7 
 

73 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 8 
 

75 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 9 
 

77 

ΜΟΝΤΕΛΟ Αριθ. 10 
 

79 

Παράρτηµα 1, Προσάρτηµα 3 
 

85 

Α. Έντυπο µοντέλου πιστοποιητικού συµµόρφωσης του εξοπλισµού  
     όπως περιγράφεται στο παράρτηµα 1, προσάρτηµα 1, παράγραφος 3 
 

 
86 

Β. Πινακίδα πιστοποίησης συµµόρφωσης του εξοπλισµού όπως προβλέπεται  
    στο παράρτηµα 1, προσάρτηµα 1, παράγραφος 3 
 

 
87 

Παράρτηµα 1, Προσάρτηµα 4  
∆ιακριτικά σήµατα που θα τοποθετηθούν σε ειδικό εξοπλισµό  
 

89 

Παράρτηµα 2  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

 
 
91 

Παράρτηµα 2, Προσάρτηµα 1 
 

 

Παρακολούθηση θερµοκρασιών αέρα για µεταφορά υπέρ-κατεψυγµένων ευπαθών 
τροφίµων  
 

 
92 

Παράρτηµα 2, Προσάρτηµα 2  
∆ιαδικασία για τη δειγµατοληψία και µέτρηση των θερµοκρασιών  
για µεταφορά ψυχόµενων, κατεψυγµένων και υπέρ-κατεψυγµένων  
ευπαθών τροφίµων  
 

 
 
94 

Παράρτηµα 3 
 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 
 
97 

ΑΤΡ Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής (∆εν είναι επίσηµο τµήµα της ΑΤΡ) 
 

99 
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Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α  Γ Ι Α  Τ Ι Σ  ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ  Ε Υ Π Α Θ Ω Ν  
Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο  Π Ο Υ  Θ Α  
Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι ’  Α Υ Τ Ε Σ  Τ Ι Σ  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ  ( A T P )  

 
 
Τ Α  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Η ,   

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τις συνθήκες διατήρησης της ποιότητας των ευπαθών τροφίµων 
κατά την διάρκεια της µεταφοράς τους, ειδικά στο διεθνές εµπόριο,  

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η βελτίωση αυτών των συνθηκών ενδέχεται να προωθήσει την διεύρυνση του 
εµπορίου ευπαθών τροφίµων, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 
Κεφάλαιο Ι 

 
Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Σ  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ   

 
Άρθρο 1 

 
 Για την διεθνή µεταφορά ευπαθών τροφίµων, ο εξοπλισµός δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως 

“µονωµένος”, “ψυχόµενος”, “ µηχανικά ψυχόµενος” ή “θερµαινόµενος” εξοπλισµός, εάν δεν ανταποκρίνεται 
στους ορισµούς και τα πρότυπα που αναφέρονται στο παράρτηµα 1 της παρούσας Συµφωνίας. 
 

Άρθρο 2 
 

 Τα Συµβαλλόµενα Μέρη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν ότι ο 
εξοπλισµός που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συµφωνίας ελέγχθηκε και δοκιµάστηκε για την 
συµµόρφωσή του µε τα εν λόγω πρότυπα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος 1, προσαρτηµάτων 
1, 2, 3 και 4 της παρούσας Συµφωνίας. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος οφείλει να αναγνωρίζει την ισχύ 
πιστοποιητικών συµµόρφωσης που εκδίδονται σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 1, παράγραφο 4 
της παρούσας Συµφωνίας, από την αρµόδια αρχή ενός άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους. Κάθε 
Συµβαλλόµενο Μέρος  δύναται να αναγνωρίζει την ισχύ πιστοποιητικών συµµόρφωσης που εκδίδονται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσαρτήµατα 1 και 2, παράγραφο 4 της παρούσας Συµφωνίας, από την 
αρµόδια αρχή Κράτους που δεν είναι Συµβαλλόµενο Μέρος. 

 
Σχόλιο:  
 
Η έκδοση του πιστοποιητικού συµµόρφωσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες  µε βάση τις εκθέσεις δοκιµών, 
αναφέρεται στο παράρτηµα 1, προσάρτηµα 1, παράγραφο 3, αλλά δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι τέτοιου 
είδους εκθέσεις πρέπει να εκδίδονται  από σταθµούς  δοκιµών στη χώρα εγγραφής του εξοπλισµού. 
 
Οι εκθέσεις δοκιµών σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2  δεν είναι πιστοποιητικά. Για να 
αποφευχθεί η επανάληψη της δοκιµής, κάθε συµβαλλόµενο µέρος πρέπει να αναγνωρίζει σταθµούς δοκιµής 
από κάθε συµβαλλόµενο µέρος, που έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή της οικείας χώρας. 
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να αναγνωρίζουν τις εκθέσεις δοκιµών, που εκδίδονται από τους 
σταθµούς δοκιµών των χώρων που δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη και έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές 
αυτών των χωρών. 
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Κεφάλαιο ΙΙ 
 

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  
Γ Ι Α  Τ Η Ν  ∆ Ι Ε Θ Ν Η  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν  Ε Υ Π Α Θ Ω Ν  

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  
 

Άρθρο 3 
 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας Συµφωνίας ισχύουν για όλες τις µεταφορές, είτε για µίσθωµα 
είτε για αµοιβή ή για ίδιο λογαριασµό, που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά – µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου – σιδηροδροµικώς, οδικώς ή µε συνδυασµό των δύο, 
 

- υπερκατεψυγµένων και κατεψυγµένων τροφίµων και 
 

- των τροφίµων που αναφέρονται στο παράρτηµα 3 της παρούσας Συµφωνίας, ακόµη κι εάν δεν 
είναι υπερκατεψυγµένα ή κατεψυγµένα,  

 
εάν το σηµείο στο οποίο φορτώνονται σε σιδηροδροµικό ή οδικό όχηµα τα εµπορεύµατα ή ο εξοπλισµός 
που τα περιέχει, και το σηµείο στο οποίο εκφορτώνονται από το όχηµα τα εµπορεύµατα ή ο εξοπλισµός που 
τα περιέχει, βρίσκονται σε διαφορετικά Κράτη, και το σηµείο στο οποίο εκφορτώνονται τα εµπορεύµατα 
βρίσκεται στην επικράτεια  κάποιου  Συµβαλλόµενου Μέρους.  
 

Στην περίπτωση µεταφοράς που συνεπάγεται έναν ή περισσότερους θαλάσσιους διάπλους εκτός από 
τους θαλάσσιους διάπλους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κάθε χερσαία 
διαδροµή πρέπει να εξετάζεται χωριστά. 
 
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν οµοίως για θαλάσσιους διάπλους 
µικρότερους των 150 χιλιοµέτρων, υπό τον όρο ότι τα εµπορεύµατα φορτώνονται σε εξοπλισµό 
χρησιµοποιούµενο για την χερσαία διαδροµή ή διαδροµές χωρίς µεταφόρτωση των εµπορευµάτων, και ότι 
αυτοί οι διάπλοι προηγούνται ή ακολουθούν µία ή περισσότερες χερσαίες διαδροµές, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή λαµβάνουν χώρα µεταξύ δύο τέτοιων χερσαίων διαδροµών. 
 
3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα Συµβαλλόµενα Μέρη 
δεν απαιτείται να εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας Συµφωνίας για την µεταφορά 
τροφίµων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.  
 
Σχόλιο: 
 
Εκτός από την περίπτωση που διασχίζει θαλάσσια περιοχή και αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφο 2, ξηρά 
/θάλασσα /ξηρά µεταφορά, µε ή χωρίς επαναφόρτωση των αγαθών στο τέλος της θαλάσσιας περιοχής δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις της συµφωνίας εάν η µεταφορά στην ξηρά στην ερώτηση δεν είναι από µόνες 
τους, διεθνούς χαρακτήρα. 
 

Άρθρο 4 
 
1. Για την µεταφορά των ευπαθών τροφίµων που διευκρινίζονται στα παραρτήµατα 2 και 3 της 
παρούσας Συµφωνίας,  πρέπει να χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας 
Συµφωνίας, εκτός εάν οι αναµενόµενες κατά την διάρκεια της µεταφοράς θερµοκρασίες καθιστούν αυτήν 
την προϋπόθεση φανερώς µη αναγκαία για τους σκοπούς της διατήρησης των συνθηκών θερµοκρασίας που 
αναφέρονται στα εν λόγω παραρτήµατα 2 και 3 της παρούσας Συµφωνίας. Ο εξοπλισµός πρέπει να 
επιλέγεται και να χρησιµοποιείται κατά τρόπο ώστε να τηρούνται οι συνθήκες θερµοκρασίας που 
προβλέπονται από τα παραρτήµατα αυτά καθ’ όλη την διάρκεια της µεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να 
λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, ειδικότερα όσον αφορά τόσο την θερµοκρασία των τροφίµων κατά  
την διάρκεια της φόρτωσης όσο και την ψύξη ή την εκ νέου ψύξη µε πάγο στην διάρκεια του ταξιδιού ή 
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άλλες αναγκαίες εργασίες. Παρ’ όλα αυτά, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν µόνο εφόσον 
δεν είναι ασυµβίβαστες µε τις διεθνείς δεσµεύσεις στο θέµα των διεθνών µεταφορών που προκύπτουν για τα 
Συµβαλλόµενα Μέρη βάσει ισχυουσών συµβάσεων κατά τον χρόνο που τίθεται σε ισχύ η παρούσα 
Συµφωνία ή βάσει συµβάσεων που τις αντικαθιστούν.  
 
 
2. Αν κατά την διάρκεια µεταφοράς βάσει της παρούσας Συµφωνίας δεν τηρούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
 

(α) τα τρόφιµα δεν µπορούν να διατεθούν στην επικράτεια κάποιου Συµβαλλόµενου µετά την 
ολοκλήρωση της µεταφοράς, εκτός εάν οι αρµόδιες αρχές αυτού του Συµβαλλόµενου κρίνουν ότι 
συµβιβάζεται µε τις απαιτήσεις της δηµόσιας υγείας να εγκρίνουν τέτοια διάθεση, και εκτός εάν πληρούνται 
οι όροι εκείνοι τους οποίους δυνατόν να συνδέσουν οι αρχές µε την έγκριση κατά την χορήγησή της� και 
 

(β) κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δύναται, για λόγους δηµόσιας υγείας ή προστασίας ζώων και 
εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις άλλες διεθνείς δεσµεύσεις που αναφέρονται στην τελευταία φράση της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να απαγορεύει την είσοδο τροφίµων στην επικράτειά του ή να 
καθιστά την είσοδο υποκείµενη στους όρους που πιθανώς θα καθορίσει.  
 
3. Συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου  πρέπει να απαιτείται από τους 
µεταφορείς για µίσθωµα ή αµοιβή, µόνο εφόσον έχουν αναλάβει να προµηθεύσουν ή να παράσχουν 
υπηρεσίες που αποσκοπούν στην διασφάλιση τέτοιας συµµόρφωσης και εάν αυτή η συµµόρφωση εξαρτάται 
από την εκτέλεση εκείνων των υπηρεσιών. Εάν άλλα πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νοµικά, έχουν αναλάβει να 
προµηθεύσουν ή να παράσχουν υπηρεσίες που αποσκοπούν στην διασφάλιση τέτοιας συµµόρφωσης προς 
τις διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας, πρέπει να απαιτηθεί να διασφαλίσουν αυτήν την συµµόρφωση, 
εφόσον εξαρτάται από την εκτέλεση των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει να προµηθεύσουν ή να 
παράσχουν. 
 
4. Κατά την διάρκεια της µεταφοράς η οποία υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας και για 
την οποία το σηµείο φόρτωσης βρίσκεται στην επικράτεια κάποιου Συµβαλλόµενου Μέρους, την ευθύνη για 
συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου την έχει, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
 

- στην περίπτωση µεταφοράς µε µίσθωµα ή αµοιβή, το πρόσωπο, είτε φυσικό , είτε νοµικό, το οποίο 
είναι ο αποστολέας σύµφωνα µε το έγγραφο της µεταφοράς, ή εάν δεν υπάρχει έγγραφο 
µεταφοράς, το πρόσωπο, είτε φυσικό, είτε νοµικό, το οποίο έχει συνάψει το συµβόλαιο µεταφοράς 
µε τον µεταφορέα� 

 
- σε άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νοµικό , το οποίο εκτελεί την µεταφορά. 

 
Κεφάλαιο ΙΙΙ 

 
∆ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  

 
Άρθρο 5 

 
Οι διατάξεις της παρούσας Συµφωνίας δεν ισχύουν για µεταφορές µε εµπορευµατοκιβώτια 

ταξινοµηµένα ως θερµικά ναυτιλιακά διά ξηράς χωρίς µεταφόρτωση των εµπορευµάτων στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες αυτή η µεταφορά προηγείται ή ακολουθεί θαλάσσιο διάπλουν, εκτός από τον θαλάσσιο 
διάπλου που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφο 2 της παρούσας Συµφωνίας. 
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Σχόλιο:  
 

Χερσαία µεταφορά µε εµπορευµατοκιβώτιο που ταξινοµείται σαν θερµικό θαλάσσιων ISO – 1496 – 2 
εµπορευµατοκιβώτιο ή εµπορευµατοκιβώτιο που ανταποκρίνεται σε ισοδύναµο πρότυπο, που έχει εγκριθεί 
από την αρµόδια αρχή από τα συµβαλλόµενα µέρη του ATP, που προηγείται ή έπεται από ένα ή 
περισσότερα θαλάσσια ταξίδια, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφο 2, που δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις της συµφωνίας. 
 

Άρθρο 6 
 
1. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την διασφάλιση της 
τήρησης των διατάξεων της παρούσας Συµφωνίας. Οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλοµένων Μερών πρέπει 
να τηρούν η µία την άλλη ενήµερη για τα γενικά µέτρα που λαµβάνονται γι’ αυτόν τον σκοπό. 
 
2. Εάν κάποιο Συµβαλλόµενο Μέρος διαπιστώσει παράβαση που έγινε από πρόσωπο το οποίο διαµένει στην 
επικράτεια άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, ή επιβάλει ποινή σε αυτό το πρόσωπο, η αρµόδια αρχή του 
πρώτου Συµβαλλόµενου Μέρους οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του άλλου Συµβαλλόµενου 
Μέρους για την ανακαλυφθείσα παράβαση και για την επιβληθείσα ποινή.  
 
Σχόλιο:  
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ 
∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ATP 
 
 
Όνοµα Χώρας  Ηµέρα / Χρόνος 
1. Αριθµός Ελέγχων που έγιναν                                   Έλεγχοι Εξοπλισµού για τον δρόµο:         ……… 
    ως προς το Άρθρο 6 του ATP:                                 Έλεγχοι Εξοπλισµού για τoν σιδηρ/µο:    ……… 
                                                           
                                                                                         Σύνολο:                                                     ……….. 
 
 
 
 

 
2. Αριθµός παραβιάσεων που έχουν ανιχνευθεί 
 
Εξοπλισµός εγγεγραµµένος στην εγχώρια αγορά            Εξοπλισµός εγγεγραµµένος σε ξένη χώρα 4                          
 
Αριθµός παραβιάσεων                                                      Αριθµός παραβιάσεων                                                      
στα έγγραφα του ATP1 :           …………..                       στα έγγραφα του ATP1 :           …………..                       
Αριθµός παραβιάσεων                                                      Αριθµός παραβιάσεων  
στις θερµαντικές συσκευές:      …………..                      στις θερµαντικές συσκευές:      ………….. 
Αριθµός παραβιάσεων που                                               Αριθµός παραβιάσεων που 
σχετίζονται µε το όχηµα2:           …………..                    σχετίζονται µε το όχηµα2:           ………….. 
Άλλες παραβιάσεις                                        Άλλες παραβιάσεις 
σύµφωνα µε το ATP3:                …………..                    σύµφωνα µε το ATP3:                ………….. 
Σύνολο παραβιάσεων:               …………..                      Σύνολο παραβιάσεων:               ………….. 

 
3. Ποσοστό ελαττωµατικού Εξοπλισµού:  ………….. 

4. Επιπρόσθετες πληροφορίες σε συµµόρφωση µε το ATP 
 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται µε αριθµό 1: ( νέο εξοπλισµό µόνο)     ………….. 
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Πιστοποιητικά που εκδίδονται µε αριθµό 2: ( βασισµένο από επιθεώρηση από εµπειρογνώµονα) ……. 
                                                                           ( βασισµένο στις τιµές του Κ από τα κέντρα ελέγχων) ….. 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται µε αριθµό 3: ( βασισµένο από επιθεώρηση από εµπειρογνώµονα) ……. 
                                                                           ( βασισµένο στις τιµές του Κ από τα κέντρα ελέγχων) ….. 
 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται µε αριθµό 4: ( βασισµένο από επιθεώρηση από εµπειρογνώµονα) ….. 
                                                                           ( βασισµένο στις τιµές του Κ από τα κέντρα ελέγχων) ….. 
 
Συνολικός αριθµός πιστοποιητικών που εκδόθηκαν: ………….. 
 
Σύνολο αντίγραφων πιστοποιητικών που εκδόθηκαν: ………… 
 

 
Σηµειώσεις: 
1/ Συµπεριλαµβανοµένου τις πινακίδες ATP και τις πινακίδες του κατασκευαστή ( Παράρτηµα 1, 
Προσάρτηµα 1, Παράγραφο 6). 
2/ Καταστροφή στεγανοποίησης, τρύπες ή ρωγµές. 
3/ Έλλειψη καταγραφής θερµοκρασίας, ή άλλο. 
4/ Αυτή η πληροφορία µπορεί να αποστέλλεται σε συµφωνία µε το Άρθρο 6, παράγραφο 2. 
 
Υπογραφή από τον αρµόδιο φορέα:  

 
 

Άρθρο 7 
 

Τα Συµβαλλόµενα Μέρη διατηρούν το δικαίωµα να συνάπτουν διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
σκοπό οι διατάξεις που ισχύουν για ειδικό εξοπλισµό και οι διατάξεις που ισχύουν για τις θερµοκρασίες στις 
οποίες χρειάζεται να διατηρούνται ορισµένα τρόφιµα κατά την διάρκεια του ταξιδιού, συγκεκριµένα για 
λόγους ειδικών κλιµατολογικών συνθηκών, να µπορούν να είναι αυστηρότερες από εκείνες που 
προβλέπονται στην παρούσα Συµφωνία. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν µόνο για διεθνείς µεταφορές µεταξύ 
Συµβαλλοµένων Μερών που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες όπως αυτές αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο. Οι συµφωνίες αυτές διαβιβάζονται στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος 
οφείλει να τις κοινοποιεί στα Συµβαλλόµενα Μέρη της παρούσας Συµφωνίας που δεν έχουν υπογράψει τις 
εν λόγω συµφωνίες.  
 

Άρθρο 8 
 

Η µη τήρηση των διατάξεων της παρούσας Συµφωνίας δεν επηρεάζει ούτε την ύπαρξη ούτε την 
εγκυρότητα συµβάσεων που έχουν συναφθεί για την εκτέλεση της µεταφοράς. 
 

Κεφάλαιο ΙV 
 

Τ Ε Λ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  
 

Άρθρο 9 
 
1. Κράτη µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη και Κράτη που έγιναν δεκτά στην Επιτροπή 
υπό συµβουλευτικό καθεστώς σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της συγγραφής υποχρεώσεων της Επιτροπής, 
δύνανται να καταστούν Συµβαλλόµενα Μέρη της παρούσας Συµφωνίας: 
 

(α) υπογράφοντας αυτήν� 
 
(β) κυρώνοντας αυτήν, αφού την υπογράψουν µε την επιφύλαξη της κύρωσης� ή 
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(γ) προσχωρώντας σε αυτήν. 

 
2. Κράτη τα οποία ενδέχεται να µετέχουν σε ορισµένες δραστηριότητες της Οικονοµικής Επιτροπής για 
την Ευρώπη σύµφωνα µε την παράγραφο 11 της συγγραφής υποχρεώσεων της Επιτροπής, δύνανται να 
καταστούν Συµβαλλόµενα Μέρη της παρούσας Συµφωνίας προσχωρώντας σε αυτήν αφού τεθεί αυτή σε 
ισχύ. 
 
3. Η παρούσα Συµφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή µέχρι και την 31η Μαΐου 1971. Κατόπιν, θα είναι 
ανοικτή για προσχώρηση. 
 
4. Η κύρωση ή προσχώρηση γίνεται µε κατάθεση εγγράφου στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων 
Εθνών.  
 
Σχόλιο:  
 
0.9-1 Υπογραφή που υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχής ή έγκρισης 
 
Όπου η υπογραφή υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχής ή έγκρισης, η υπογραφή δεν καθιερώνει την 
συναίνεση για δέσµευση. Παρ’όλα αυτά, είναι ένα µέσο αυθεντικότητας και εκφράζει την προθυµία του 
υπογράφοντος κράτους να συνεχίσει την συνθήκη για την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η υπογραφή 
πληροί τις προϋποθέσεις του υπογράφοντος κράτους να προχωρήσει σε επικύρωση, αποδοχής ή έγκρισης. 
Επίσης δηµιουργεί υποχρέωση να απέχουν, µε καλή πίστη, από ενέργειες  που µπορεί να νικηθεί το 
αντικείµενο και ο σκοπός της συνθήκης. 
 
0.9-2 Επικύρωση 
 
Η επικύρωση ορίζει την διεθνή δράση σύµφωνα µε την οποία ένα κράτος υποδεικνύει την συγκατάθεση του 
για δέσµευση σε µια συνθήκη ένα τα µέρη προτείθονται να δείξουν την συγκατάθεσή τους από µια τέτοια 
δράση. Στην περίπτωση διµερής συνθήκης, η επικύρωση συνήθως επιτυγχάνεται ανταλλάσσοντας τα 
απαιτούµενα όργανα, ενώ στην περίπτωση των πολυµερών συνθηκών η συνηθισµένη διαδικασία είναι να 
συλλέγονται όλες οι επικυρώσεις από όλα τα κράτη, κρατώντας ενήµερα όλα τα µέρη της κατάστασης. Ο 
οργανισµός της επικύρωσης επιχορηγεί τα κράτη µε το απαιτούµενο χρονοδιάγραµµα να επιδιώξει την 
απαιτούµενη έγκριση για την συνθήκη σε εγχώριο επίπεδο και να θεσπίσουν την απαραίτητη νοµοθεσία να 
παρέχουν τις εγχώριες επιπτώσεις της εν λόγω συνθήκης. 
 
0.9-3 Ένταξη 
 
«Ένταξη» είναι η δράση, σύµφωνα µε την οποία ένα κράτος αποδέχεται την προσφορά ή την ευκαιρία να 
γίνει συµβαλλόµενο µέρος σε µια συνθήκη, η οποία έχει ήδη διαπραγµατευτεί και υπογραφτεί από άλλα 
κράτη. Έχει την ίδια νοµική επίδραση όπως η επικύρωση. Η ένταξη λαµβάνει χώρα συνήθως αφού η 
συνθήκη έχει τεθεί σε ισχύ.   
 

Άρθρο 10 
 
1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπογραφής χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση της 
παρούσας Συµφωνίας, ή κατά τον χρόνο κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης ή προσχώρησης ή οποτεδήποτε 
στην συνέχεια, να δηλώσει µε γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών ότι η 
Συµφωνία δεν ισχύει για µεταφορές που πραγµατοποιούνται σε οποιαδήποτε ή σε συγκεκριµένη από τις 
επικράτειες του που βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Εάν η προαναφερόµενη γνωστοποίηση γίνει αφότου ετέθη 
σε ισχύ η Συµφωνία σε σχέση µε το Κράτος που γνωστοποιεί, η Συµφωνία παύει να ισχύει για µεταφορές 
στην επικράτεια ή στις επικράτειες που αναφέρονται σε αυτήν την γνωστοποίηση, ενενήντα ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία ο Γενικός Γραµµατέας θα έχει παραλάβει την γνωστοποίηση. Νέα 
συµβαλλόµενα µέρη που θα προσχωρήσουν στην ATP από τις 30 Απριλίου 1999 και εφαρµόζοντας την 
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παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν έχουν δικαίωµα να εισέρχονται σε κάθε αντίρρηση των 
τροποποιήσεων που επέφερε το σχέδιο, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, 
παράγραφο 2. 
  
2. Οποιοδήποτε Κράτος που έχει υποβάλει δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
δύναται οποτεδήποτε στην συνέχεια να δηλώσει µε γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών ότι η Συµφωνία ισχύει για µεταφορές που εκτελούνται σε επικράτεια αναφερόµενη στην 
γνωστοποίηση η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και η Συµφωνία 
πρέπει να καταστεί εφαρµοστέα για µεταφορές σε εκείνη την επικράτεια εκατόν ογδόντα ηµέρες µετά την 
ηµεροµηνία κατά την οποία ο Γενικός Γραµµατέας θα έχει παραλάβει την σχετική γνωστοποίηση. 
 
Σχόλια:  
 
0.10-1 Κοινοποίηση 
 
Ο όρος «Κοινοποίηση» αναφέρεται σε µια τυπικότητα µέσω της οποίας ένα κράτος ή ένας διεθνής 
οργανισµός επικοινωνεί ορισµένα γεγονότα ή καταστάσεις νοµικής σηµασίας. Στην κοινοποίηση 
καταφεύγουν όλο και περισσότερο σαν µέσο έκφρασης για την τελική συγκατάθεση. Αντί να επιλεγεί για 
την ανταλλαγή εγγράφων ή καταθέσεων, τα κράτη µπορούν να κοινοποιούν την συγκατάθεση τους για το 
περιεχόµενο στα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη ή στο θεµατοφύλακα. Παρ’όλα αυτά, όλες οι άλλες 
ενέργειες και όργανα που σχετίζονται µε την ζωή µιας συνθήκης µπορούν επίσης να ζητήσουν για την 
κοινοποίηση.   
 
0.10-2 ∆ηλώσεις 
 
Μερικές φορές τα κράτη κάνουν δηλώσεις  ως προς την κατανόηση κάποιου προβλήµατος ή ως προς την 
ερµηνεία µιας συγκεκριµένης διάταξης. Σε αντίθεση µε τις επιφυλάξεις, οι δηλώσεις απλώς διευκρινίζουν 
τη θέση του κράτους και δεν επιδιώκουν να αποκλείσουν ή τροποποιήσουν τη νοµική ισχύ µιας συνθήκης. 
Συνήθως, οι δηλώσεις γίνονται την χρονική περίοδο µια κατάθεσης ενός συγκεκριµένου οργάνου ή την 
χρονική περίοδο της υπογραφής. 
 

Άρθρο 11 
 
1. Η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ ένα έτος αφότου πέντε από τα Κράτη που αναφέρονται στο 
άρθρο 9, παράγραφο 1, την υπογράψουν χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση, ή καταθέσουν τα έγγραφα 
κύρωσης ή προσχώρησης.  
 
2. Αναφορικά µε οποιοδήποτε Κράτος το οποίο κυρώνει την παρούσα Συµφωνία ή προσχωρεί σε αυτήν 
µετά την υπογραφή της χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωσή της, ή µετά την κατάθεση των εγγράφων 
κύρωσης ή προσχώρησης από πέντε Κράτη, η παρούσα Συµφωνία τίθεται σε ισχύ ένα έτος µετά την 
κατάθεση από το εν λόγω Κράτος του εγγράφου του κύρωσης ή προσχώρησης. 
 

Άρθρο 12 
 
1. Οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο Μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συµφωνία αποστέλλοντας 
γνωστοποίηση της καταγγελίας στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. 
 
2. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε µήνες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Γενικός 
Γραµµατέας παραλάβει την ειδοποίηση καταγγελίας. 
 

Άρθρο 13 
 

Η παρούσα Συµφωνία παύει να ισχύει, εάν ο αριθµός των Συµβαλλοµένων Μερών είναι µικρότερος 
των πέντε κατά την διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου δώδεκα συνεχών µηνών αφότου ετέθη σε ισχύ. 
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Άρθρο 14 
 
1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Συµφωνίας χωρίς επιφύλαξη 
ως προς την κύρωση ή κατά τον χρόνο κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης ή προσχώρησης ή οποτεδήποτε 
στην συνέχεια, να δηλώσει µε γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών ότι η 
παρούσα Συµφωνία ισχύει για όλα ή οποιαδήποτε εδάφη, για τις διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι 
υπεύθυνο το Κράτος εκείνο. Η παρούσα Συµφωνία ισχύει για το έδάφος ή τα εδάφη που αναφέρονται στην 
γνωστοποίηση από την ενενηκοστή ηµέρα µετά την λήψη της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραµµατέα ή, 
εάν εκείνη την ηµέρα η Συµφωνία δεν είχε ακόµη τεθεί σε ισχύ, από τότε που ετέθη σε ισχύ. 
 
2. Οποιοδήποτε Κράτος το οποίο υποβάλει δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
που καθιστά την παρούσα Συµφωνία εφαρµοστέα σε έδαφος, για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι 
υπεύθυνο, δύναται να καταγγείλει την Συµφωνία ξεχωριστά σε σχέση µε εκείνο το έδαφος, σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 της παρούσας Συµφωνίας.  
 
 

Άρθρο 15 
 
1. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ δύο ή περισσότερων Συµβαλλοµένων που αφορά την ερµηνεία ή 
εφαρµογή της παρούσας Συµφωνίας, διευθετείται κατά το δυνατό µε διαπραγµατεύσεις µεταξύ τους. 
 
2. Οποιαδήποτε διαφορά η οποία δεν διευθετείται µε διαπραγµατεύσεις, υποβάλλεται σε διαιτησία εάν το 
ζητήσει οποιοδήποτε από τα Συµβαλλόµενα Μέρη που βρίσκονται σε διαφωνία, και παραπέµπεται ανάλογα 
σε έναν ή περισσότερους διαιτητές που επιλέγονται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ αυτών των Συµβαλλοµένων 
Μερών. Εάν εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία της αίτησης για διαιτησία, τα Συµβαλλόµενα Μέρη τα 
οποία αφορά η διαφορά δεν µπορέσουν να συµφωνήσουν σχετικά µε την επιλογή διαιτητή ή διαιτητών, 
οποιοδήποτε από αυτά τα Συµβαλλόµενα Μέρη δύναται να ζητήσει από τον Γενικό Γραµµατέα των 
Ηνωµένων Εθνών να ορίσει έναν διαιτητή, στον οποίον θα παραπεµφθεί η διαφορά για έκδοση απόφασης. 
 
3. Η απόφαση του διαιτητή ή των διαιτητών που διορίστηκαν σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 
είναι δεσµευτική για τα Συµβαλλόµενα Μέρη τα οποία αφορά η διαφορά.  
 

Άρθρο 16 
 
1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπογραφής ή κύρωσης της παρούσας Συµφωνίας ή 
προσχώρησης σε αυτήν, να δηλώσει ότι δεν θεωρεί ότι δεσµεύεται από το άρθρο 15, παραγράφους 2 και 3 
της παρούσας Συµφωνίας. Τα άλλα Συµβαλλόµενα Μέρη δεν δεσµεύονται από αυτές τις παραγράφους σε 
σχέση µε οποιονδήποτε Συµβαλλόµενο Μέρος το οποίο προέβη σε τέτοια επιφύλαξη. 
 
2. Οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο Μέρος το οποίο δήλωσε επιφύλαξη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, δύναται οποτεδήποτε στο µέλλον να άρει την επιφύλαξη αυτή µε γνωστοποίηση προς τον 
Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.  
 
3. Με εξαίρεση την επιφύλαξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν 
επιτρέπεται καµία άλλη επιφύλαξη αναφορικά µε την παρούσα Συµφωνία.  
 
Σχόλιο:  
 
0.16-1 Επιφύλαξη 
 
Η επιφύλαξη είναι η δήλωση που γίνεται από ένα κράτος από το οποίο επιδιώκεται να αποκλείσει ή να 
µεταβάλλει τη νοµική ισχύ ορισµένων διατάξεων της συνθήκης  κατά την εφαρµογή τους στο εν λόγω 
κράτος. Η επιφύλαξη δίνει την δυνατότητα σε ένα κράτος να αποδεχθεί µια πολυµερή συνθήκη στο σύνολό 
της δίνοντας του την δυνατότητα να µην εφαρµόσει ορισµένες διατάξεις µε τις οποίες δεν θέλει να 
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συµµορφωθεί. Οι επιφυλάξεις µπορούν να γίνουν όταν υπογραφθεί η συνθήκη, κυρωθεί, αποδεχθεί, 
εγκριθεί ή προσχωρήσει. Οι επιφυλάξεις δεν πρέπει να είναι µη συµβιβάσιµες µε το αντικείµενο και το 
σκοπό της συνθήκης. Επιπλέον, µια συνθήκη  µπορεί να απαγορεύει τις επιφυλάξεις ή µόνο να επιτρέπει για 
ορισµένες επιφυλάξεις να γίνονται. 
 
 

Άρθρο 17 
 
1. Αφότου η παρούσα Συµφωνία βρίσκεται σε ισχύ επί τρία έτη, οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο Μέρος 
δύναται, µε γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, να ζητήσει την σύγκληση 
διάσκεψης µε σκοπό την αναθεώρηση της παρούσας Συµφωνίας. Ο Γενικός Γραµµατέας οφείλει να 
ειδοποιεί όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη σχετικά µε το αίτηµα και θα συγκαλείται αναθεωρητική διάσκεψη 
από τον Γενικό Γραµµατέα, εάν, εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης που 
απεστάλη από τον Γενικό Γραµµατέα, τουλάχιστον το ένα τρίτο των Συµβαλλοµένων Μερών 
γνωστοποιήσει την συναίνεσή του στο αίτηµα. 
 
2. Εάν συγκληθεί διάσκεψη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραµµατέας 
πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη και να τα καλέσει να υποβάλουν εντός τριών 
µηνών τις προτάσεις τις οποίες επιθυµούν να εξετάσει η διάσκεψη. Ο Γενικός Γραµµατέας οφείλει να 
κυκλοφορήσει την προσωρινή ηµερήσια διάταξη για την διάσκεψη µαζί µε το κείµενο αυτών των 
προτάσεων προς όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη τουλάχιστον τρεις µήνες πριν την ηµεροµηνία κατά την οποία 
πρόκειται να αρχίσει η διάσκεψη. 
 
3. Ο Γενικός Γραµµατέας οφείλει να προσκαλεί σε οποιαδήποτε διάσκεψη που συγκαλείται βάσει του 
παρόντος άρθρου, όλες τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφο 1 της παρούσας Συµφωνίας, 
καθώς και τις χώρες που έχουν καταστεί Συµβαλλόµενα Μέρη σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο 9, 
παράγραφο 2. 
 
Σχόλιο:  
 
0.17-1 Αναθεώρηση 
 
Μερικές συνθήκες προβλέπουν την αναθεώρηση επιπλέον µε τροπολογία (άρθρο 109 του κεφαλαίου των 
Ηνωµένων Εθνών). Σε αυτήν την περίπτωση, ο όρος «αναθεώρηση» αναφέρεται στην επιτακτική θέσπιση 
της συνθήκης στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, ενώ ο όρος «τροπολογία» αναφέρεται µόνο στην αλλαγή των 
διατάξεων 
 

Άρθρο 18 
 
1. Οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο Μέρος δύναται να προτείνει µία ή περισσότερες τροποποιήσεις της 
παρούσας Συµφωνίας. Το κείµενο οποιασδήποτε προτεινόµενης τροποποίησης πρέπει να κοινοποιείται στον 
Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος πρέπει να το κοινοποιεί σε όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη 
και να το θέτει υπ’ όψη όλων των άλλων Κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφο 1 της 
παρούσας Συµφωνίας.  
 
 Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται επίσης να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας Συµφωνίας ή των 
παραρτηµάτων της που έχουν διαβιβασθεί σε αυτόν από την Οµάδα Εργασίας για την Μεταφορά Ευπαθών 
Τροφίµων της Επιτροπής Χερσαίων Μεταφορών της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη.  
 
2. Εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η προτεινόµενη τροποποίηση κοινοποιήθηκε από 
τον Γενικό Γραµµατέα, οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να πληροφορήσει τον Γενικό 
Γραµµατέα: 
 

(α) ότι έχει αντίρρηση ως προς την προτεινόµενη τροποποίηση, ή 
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(β) ότι, παρόλο που έχει πρόθεση να αποδεχθεί την πρόταση, οι αναγκαίοι όροι για αυτήν την 
αποδοχή δεν έχουν εκπληρωθεί στην χώρα του.  

 
3. Εάν το Συµβαλλόµενο Μέρος διαβιβάσει στον Γενικό Γραµµατέα ειδοποίηση όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, µπορεί, εφόσον δεν έχει γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραµµατέα την 
αποδοχή του, να υποβάλει ένσταση για την προτεινόµενη τροποποίηση εντός εννέα µηνών από την λήξη της 
περιόδου των έξι µηνών που προβλέπεται σε σχέση µε την αρχική κοινοποίηση. 
 
4. Εάν δηλωθεί αντίρρηση για την προτεινόµενη τροποποίηση σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων 
2 και 3 του παρόντος άρθρου, η τροποποίηση θεωρείται ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή και δεν έχει καµία ισχύ. 
 
5. Εάν δεν έχει δηλωθεί αντίρρηση για την προτεινόµενη τροποποίηση σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 
και 3 του παρόντος άρθρου, η τροποποίηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή κατά την ηµεροµηνία που 
ορίζεται παρακάτω: 
 

(α) εάν κανένα Συµβαλλόµενο Μέρος δεν έχει αποστείλει ειδοποίηση στον Γενικό Γραµµατέα 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, κατά την λήξη της περιόδου των έξι µηνών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου� 
 
(β) εάν ένα τουλάχιστον Συµβαλλόµενο Μέρος έχει αποστείλει ειδοποίηση στον Γενικό 
Γραµµατέα σύµφωνα µε την παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, κατά την νωρίτερη από τις δύο 
παρακάτω ηµεροµηνίες� 

 
- την ηµεροµηνία κατά την οποία όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη τα οποία απέστειλαν τέτοια 

ειδοποίηση, έχουν πληροφορήσει τον Γενικό Γραµµατέα για την από µέρους τους αποδοχή της 
προτεινόµενης τροποποίησης, µε την επιφύλαξη όµως ότι, εάν όλες οι αποδοχές είχαν 
γνωστοποιηθεί πριν την λήξη της περιόδου των έξι µηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, η ηµεροµηνία πρέπει να είναι εκείνη της λήξης αυτής της περιόδου� 

 
- την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου των εννέα µηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του 

παρόντος άρθρου. 
 
6. Οποιαδήποτε τροποποίηση που θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, τίθεται σε ισχύ έξι µήνες µετά την 
ηµεροµηνία κατά την οποία θεωρήθηκε ότι έγινε αποδεκτή.  
 
 

 
 
7. Ο Γενικός Γραµµατέας οφείλει να πληροφορεί το ταχύτερο δυνατό όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη εάν 
έχει δηλωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση για την προτεινόµενη τροποποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2(α) 
του παρόντος άρθρου, και εάν ένα ή περισσότερα Συµβαλλόµενα Μέρη του απέστειλαν ειδοποίηση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου. Εάν ένα ή περισσότερα Συµβαλλόµενα Μέρη του 
απέστειλαν τέτοια ειδοποίηση, πρέπει στην συνέχεια να κρατά συνεχώς ενήµερα  όλα τα Συµβαλλόµενα 
Μέρη για το κατά πόσο το Συµβαλλόµενο Μέρος ή τα Συµβαλλόµενα Μέρη που έχουν αποστείλει τέτοια 
ειδοποίηση προβάλλουν τελικά αντίρρηση για την προτεινόµενη τροποποίηση ή την αποδέχονται. 
 
8. Ανεξάρτητα από την διαδικασία τροποποίησης που καθορίζεται στις παραγράφους 1 έως 6 του 
παρόντος άρθρου, τα παραρτήµατα και προσαρτήµατα της Συµφωνίας αυτής είναι δυνατόν να 
τροποποιηθούν κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών όλων των Συµβαλλοµένων Μερών. Εάν η 
αρµόδια αρχή ενός Συµβαλλόµενου Μέρους έχει δηλώσει ότι σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία η 
συµφωνία του εξαρτάται από ειδική εξουσιοδότηση ή από έγκριση νοµοθετικού φορέα, η συναίνεση αυτού 
του Συµβαλλόµενου Μέρους για την τροποποίηση κάποιου παραρτήµατος δεν θεωρείται ότι έχει δοθεί έως 
ότου το Συµβαλλόµενο Μέρος ειδοποιήσει τον Γενικό Γραµµατέα ότι έχει ληφθεί η αναγκαία 
εξουσιοδότηση ή έγκριση. Η συµφωνία µεταξύ των αρµοδίων αρχών δύναται να προβλέπει ότι κατά την 
διάρκεια µεταβατικής περιόδου τα παλαιά παραρτήµατα πρέπει να παραµένουν σε ισχύ, εν όλο ή εν µέρει, 
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συγχρόνως µε τα νέα παραρτήµατα. Ο Γενικός Γραµµατέας πρέπει να καθορίζει την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος των νέων κειµένων που θα προκύπτουν από αυτές τις τροποποιήσεις. 
 
Σχόλια:  
 
0.18-1 Τροπολογία 
 
Ο όρος «τροπολογία» αναφέρεται στη επίσηµη αλλαγή των διατάξεων της συνθήκης που επηρεάζουν όλα 
τα συµβαλλόµενα µέρη στη συγκεκριµένη συµφωνία. Τέτοιες αλλαγές πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τις 
ίδιες διατυπώσεις που έγιναν στη αρχική µορφή της συνθήκης. Αρκετές πολυµερείς συνθήκες προβλέπουν 
ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για τις τροπολογίες που πρέπει να ληφθούν. Στην 
περίπτωση απουσίας τέτοιων διατάξεων, οι τροπολογίες απαιτούν την συγκατάθεση όλων των 
συµβαλλόµενων µερών. 
 
0.18-2 ∆ιόρθωση Λαθών 
 
Εάν, µετά την πιστοποίηση του κειµένου, τα υπογράφοντα και τα συµβαλλόµενα κράτη συµφωνούν ότι 
περιέχει κάποιο λάθος, µπορεί να διορθωθεί µε την µονογράφηση του διορθωµένου κειµένου της συνθήκης, 
εκτελώντας ή ανταλλάσσοντας κάποιο όργανο που περιλαµβάνει την διόρθωση ή εκτελώντας το 
διορθωµένο κείµενο στο σύνολο της συνθήκης µε την ίδια διαδικασία όπως στην περίπτωση του αρχικού 
κειµένου. Εάν υπάρχει θεµατοφύλακας, ο θεµατοφύλακας πρέπει να επικοινωνεί τις προτεινόµενες 
διορθώσεις σε όλα τα υπογράφοντα και συµβαλλόµενα κράτη. Στα Ηνωµένα Έθνη, ο γενικός γραµµατέας, 
στο ρόλο του θεµατοφύλακα, ενηµερώνει όλα τα συµβαλλόµενα µέρη σε µια συνθήκη των λαθών και τις 
προτεινόµενες λύσεις. Εάν, στην λήξη της εύλογης προθεσµίας, δεν υπάρχει καµία αντίρρηση από τα 
υπογράφοντα και συµβαλλόµενα κράτη, ο θεµατοφύλακας ανακυκλώνει µια διαδικασία διόρθωσης και 
προκαλεί τις διορθώσεις που θα επηρεαστούν στο αυθεντικό κείµενο(α). 
 

Άρθρο 19 
 

Πέραν της κοινοποίησης των ειδοποιήσεων προς τα Συµβαλλόµενα Μέρη, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 17 και 18 της παρούσας Συµφωνίας, ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών οφείλει να 
ειδοποιεί τα Κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφο 1 της παρούσας Συµφωνίας, και τα Κράτη 
που έχουν καταστεί Συµβαλλόµενα Μέρη σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφο 2, για:  
 

(α) τις υπογραφές, κυρώσεις και προσχωρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 9� 
 
(β) τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας Συµφωνίας βάσει του άρθρου 11� 
 
(γ) τις καταγγελίες σύµφωνα µε το άρθρο 12� 
 
(δ) την λήξη ισχύος της παρούσας Συµφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 13� 
 
(ε) τις γνωστοποιήσεις που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 14� 
 
(στ) τις δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16, παραγράφους 1 

και 2� 
 
(ζ) την  έναρξη ισχύος οποιασδήποτε τροποποίησης βάσει του άρθρου 18. 

 
Άρθρο 20 

 
Μετά την 31η Μαίου 1971 το πρωτότυπο της παρούσας Συµφωνίας πρέπει να κατατεθεί στον Γενικό 

Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος οφείλει να διαβιβάσει επικυρωµένα πιστά αντίγραφα σε καθένα 
από τα Κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 9, παραγράφους 1 και 2 της παρούσας Συµφωνίας. 
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ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραµµένοι, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, 

υπέγραψαν την παρούσα Συµφωνία. 
 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ στην Γενεύη, σήµερα πρώτη Σεπτεµβρίου του έτους χίλια εννιακόσια εβδοµήντα σε ένα 

αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική και ρωσική� και τα τρία κείµενα είναι εξίσου πρωτότυπα .  
 

Παράρτηµα 1 
 

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Τ Υ Π Α  Γ Ι Α  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο 1 /  
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ  Ε Υ Π Α Θ Ω Ν  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  

 
1. Μονωµένος εξοπλισµός. Εξοπλισµός του οποίου το σώµα2/είναι κατασκευασµένο µε µονωτικά 

τοιχώµατα, θύρες, δάπεδο και οροφή, µε τα οποία οι ανταλλαγές θερµότητας µεταξύ του εσωτερικού 
και του εξωτερικού του σώµατος µπορούν να περιοριστούν κατά τρόπο ώστε ο ολικός συντελεστής 
θερµοπερατότητας (συντελεστής Κ) να είναι τέτοιος για να µπορεί ο εξοπλισµός να καταταχθεί σε µία 
από τις παρακάτω δύο κατηγορίες:  

 
ΙΝ = Κανονικά µονωµένος εξοπλισµός  –  χαρακτηριζόµενος από συντελεστή Κ ίσο ή µικρότερο 

από 0,70 W/m2.Κ 
 

ΙR = Βαρειά µονωµένος εξοπλισµός   
 χαρακτηριζόµενος από:  –  συντελεστή Κ ίσο ή µικρότερο από 0,40 W/m2.Κ και 

τα τοιχώµατα πάχους τουλάχιστον 45 mm για 
µεταφορικό εξοπλισµό πλάτους µεγαλύτερου από 
2,50 m. 

 
Ο ορισµός του συντελεστή Κ και η περιγραφή της µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί για την µέτρησή 
του, δίδονται στο προσάρτηµα 2 του παρόντος παραρτήµατος. 

 
2. Ψυχόµενος εξοπλισµός. Μονωµένος εξοπλισµός ο οποίος, χρησιµοποιώντας πηγή ψύχους (φυσικό 

πάγο, µε ή χωρίς προσθήκη άλατος� εύτηκτες πλάκες� ξηρό πάγο, µε ή χωρίς έλεγχο εξάχνωσης� 
υγροποιηµένα αέρια, µε ή χωρίς έλεγχο εξάτµισης κλπ.) εκτός από µηχανική µονάδα ή µονάδα 
“απορρόφησης”, έχει την δυνατότητα, µε µέση εξωτερική θερµοκρασία +30 οC, να χαµηλώνει την 
θερµοκρασία εντός του κενού σώµατος και στην συνέχεια να την διατηρεί: 

 
σε  +  7 οC  το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης Α, 
σε  - 10 οC  το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης Β, 
σε  - 20 οC  το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης C, και 
σε     0 οC  το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης D.  

 
Εάν τέτοιος εξοπλισµός περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα διαµερίσµατα, δοχεία ή δεξαµενές για το 
ψυκτικό µέσο, τα εν λόγω διαµερίσµατα, δοχεία ή δεξαµενές πρέπει να: 

 

 
έχουν την δυνατότητα να γεµίζονται και να ξαναγεµίζονται από έξω, και 
  
έχουν χωρητικότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος 1, προσαρτήµατος 2, 
παραγράφου 3.1.3. 

 
 

                                                 
1/ Σιδηροδροµικό όχηµα, φορτηγά αυτοκίνητα, ρυµουλκούµενα οχήµατα, ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα, 

εµπορευµατοκιβώτια και άλλος παρόµοιος εξοπλισµός. 
2/ Στην περίπτωση δεξαµενών, ο όρος “σώµα” θα σηµαίνει υπό αυτόν τον ορισµό την ίδια την δεξαµενή. 
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Ο συντελεστής Κ του ψυχόµενου εξοπλισµού των κλάσεων Β και C πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
είναι ίσος ή µικρότερος από 0,4 W/m2.K. 
 

 
3. Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός. Μονωµένος εξοπλισµός, είτε εφοδιασµένος µε δική του ψυκτική 

συσκευή ή εξυπηρετούµενος µαζί µε άλλες µονάδες µεταφορικού εξοπλισµού από τέτοια συσκευή 
(µονάδα µηχανικού συµπιεστή ή µονάδα “απορρόφησης”, κλπ.). Η συσκευή πρέπει να έχει την 
δυνατότητα, µε µέση εξωτερική θερµοκρασία +30 οC, να χαµηλώνει την θερµοκρασία Τi εντός του 
κενού σώµατος και έπειτα να την διατηρεί συνεχώς µε τον ακόλουθο τρόπο: 

 
 Στην περίπτωση των κλάσεων Α, Β και C σε οποιαδήποτε επιθυµητή πρακτικά σταθερή 
εσωτερική θερµοκρασία  Ti σύµφωνα µε τα κάτωθι καθοριζόµενα πρότυπα για τις τρεις κλάσεις: 

 
 Κλάση Α. Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός εφοδιασµένος µε ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Ti  να µπορεί να επιλέγεται µεταξύ +12 οC και 0 οC συµπεριλαµβανοµένων αυτών.  
 
 Κλάση Β. Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός εφοδιασµένος µε ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Ti  να µπορεί να επιλέγεται µεταξύ +12 οC και -10 οC συµπεριλαµβανοµένων αυτών.  
 
 Κλάση C. Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός εφοδιασµένος µε ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Ti  να µπορεί να επιλέγεται µεταξύ +12 οC και -20 οC συµπεριλαµβανοµένων αυτών.  
 
 Στην περίπτωση των κλάσεων D, Ε και F µια καθορισµένη πρακτικά σταθερή εσωτερική 
θερµοκρασία  Ti σύµφωνα µε τα κάτωθι καθοριζόµενα πρότυπα για τις τρεις κλάσεις: 
 
 Κλάση D. Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός εφοδιασµένος µε ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Ti  να είναι ίση ή µικρότερη από 0 οC. 
 
 Κλάση Ε. Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός εφοδιασµένος µε ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Ti  να είναι ίση ή µικρότερη από -10 οC. 
 
 Κλάση F. Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός εφοδιασµένος µε ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η 
Ti να είναι ίση ή µικρότερη από -20 οC. Ο συντελεστής Κ εξοπλισµού των κλάσεων Β, C, Ε και F 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή µικρότερος από 0,40 W/m2.K.  

 
4. Θερµαινόµενος εξοπλισµός. Μονωµένος εξοπλισµός, ο οποίος έχει την δυνατότητα να αυξάνει την 

θερµοκρασία εντός του κενού σώµατος και στην συνέχεια να την διατηρεί για τουλάχιστον 12 ώρες 
χωρίς ανανέωση παροχής, σε πρακτικά σταθερή τιµή όχι µικρότερη από +12 οC όταν η µέση 
εξωτερική θερµοκρασία,  όπως αναφέρεται παρακάτω:  

 
 -10 0C στην περίπτωση αυτή που ο θερµαινόµενος εξοπλισµός είναι κλάση Α, και 
 

 
 -20 0C στην περίπτωση αυτή που ο θερµαινόµενος εξοπλισµός είναι κλάση Β. 
 
Η θερµότητα που παράγουν αυτές οι συσκευές πρέπει να έχουν χωρητικότητα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παραρτήµατος 1, προσάρτηµα 2, παράγραφοι 3.3.1 έως  3.3.5. 
 
 Ο συντελεστής Κ εξοπλισµού της κλάσης Β πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή 
µικρότερος από 0,40W/m2.K.  
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Παράρτηµα 1, Προσάρτηµα 1 
 

∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Π Ο Υ  Α Φ Ο Ρ Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  Ε Λ Ε Γ Χ Ο  Μ Ο Ν Ω Μ Ε Ν Ω Ν ,  
Ψ Υ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ,  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Α  Ψ Υ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Ή  

Θ Ε Ρ Μ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ω Ν  Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  
Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Μ Ε  Τ Α  Π Ρ Ο Τ Υ Π Α  

 
1. Έλεγχοι ως προς την συµµόρφωση µε τα πρότυπα που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται: 
 
 (α) προτού ο εξοπλισµός τεθεί σε χρήση, 
 
 (β) περιοδικά, τουλάχιστον µία φορά κάθε έξι έτη, 
 
 (γ) όποτε ζητηθεί από την αρµόδια αρχή.  
 

Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο προσάρτηµα 2, τµήµα 5 και 6 του παρόντος 
παραρτήµατος, οι έλεγχοι πρέπει να πραγµατοποιούνται στους σταθµούς ελέγχου που καθορίζονται ή 
εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή της χώρας στην οποία είναι εγγεγραµµένος ή καταχωρηµένος ο 
εξοπλισµός, εκτός εάν, στην περίπτωση ελέγχου αναφερόµενου στο (α) ανωτέρω, έχει 
πραγµατοποιηθεί ήδη έλεγχος του ίδιου του εξοπλισµού ή του πρωτοτύπου του σε σταθµό ελέγχου 
καθορισµένου ή εγκεκριµένου από την αρµόδια αρχή της χώρας στην οποία κατασκευάστηκε ο 
εξοπλισµός. 
 

2. Οι µέθοδοι και οι διαδικασίες που πρέπει να χρησιµοποιούνται στον έλεγχο για την συµµόρφωση µε 
τα πρότυπα περιγράφονται στο προσάρτηµα 2 του παρόντος παραρτήµατος. 

 
3. Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης µε τα πρότυπα εκδίδεται από την αρµόδια αρχή της χώρας στην 

οποία είναι εγγεγραµµένος ή καταχωρηµένος ο εξοπλισµός σε έντυπο σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
παρατίθεται στο προσάρτηµα 3 του παρόντος παραρτήµατος.  

 
 Στην περίπτωση εξοπλισµού που µεταφέρεται σε άλλη χώρα που είναι Συµβαλλόµενο Μέρος στην 

ΑΤΡ, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, έτσι ώστε  η αρµόδια αρχή της χώρας 
στην οποία πρόκειται να εγγραφεί ή να καταχωρηθεί ο εξοπλισµός δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό 
ΑΤΡ: 

 
 (α) σε όλες τις περιπτώσεις, από την έκθεση ελέγχου – του ίδιου του εξοπλισµού ή, στην 

περίπτωση εξοπλισµού παραγόµενου εν σειρά, του εξοπλισµού αναφοράς� 
 
(β) σε όλες τις περιπτώσεις, από το πιστοποιητικό ΑΤΡ που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή της 

χώρας κατασκευής ή, για εξοπλισµό σε χρήση, από την αρµόδια αρχή της χώρας εγγραφής 
του. Αυτό το πιστοποιητικό θεωρείται προσωρινό πιστοποιητικό που ισχύει, εάν είναι 
απαραίτητο, για τρεις µήνες� 

 
(γ) στην περίπτωση εξοπλισµού παραγόµενου εν σειρά, οι τεχνικές προδιαγραφές του 

εξοπλισµού πρέπει να πιστοποιούνται όπως αυτές εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή ή από 
τον πιστοποιηµένο αντιπρόσωπο (αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν τα ίδια 
στοιχεία, όπως οι περιγραφικές σελίδες που αφορούν τον εξοπλισµό ο οποίος παρουσιάζεται 
στην έκθεση ελέγχου και να συντάσσονται σε  τουλάχιστον µια από τις τρεις επίσηµες 
γλώσσες).  

 
 Στην περίπτωση εξοπλισµού που µεταφέρεται αφότου έχει χρησιµοποιηθεί, ο εξοπλισµός δύναται να 

υπόκειται σε οπτική επιθεώρηση για να βεβαιωθεί η ταυτότητά του, προτού η αρµόδια αρχή της χώρας 
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στην οποία πρόκειται να εγγραφεί ή να καταχωρηθεί ο εξοπλισµός εκδώσει πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης. Το πιστοποιητικό ή επικυρωµένο ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού πρέπει να συνοδεύει 
τον εξοπλισµό κατά την διάρκεια της µεταφοράς και να επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από τις αρχές 
ελέγχου. Ωστόσο, εάν η πινακίδα πιστοποίησης, όπως παρουσιάζεται στο προσάρτηµα 3 του παρόντος 
παραρτήµατος,  είναι επικολληµένη στον εξοπλισµό, η προαναφερόµενη πινακίδα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως ισότιµη µε πιστοποιητικό ΑΤΡ. Αυτή η πινακίδα πιστοποίησης πρέπει να αφαιρείται 
µόλις ο εξοπλισµός παύσει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα.  

 
         

Για µια παρτίδα πανοµοιότυπου σειριακά παραχθέντος µονωµένου εξοπλισµού (κιβώτια) που έχει 
έναν εσωτερικό όγκο λιγότερο από 2 m3, µπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό συµµόρφωσης για την 
παρτίδα από την αρµόδια αρχή.  Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αριθµοί προσδιορισµού όλου του 
µονωµένου εξοπλισµού, ή ο πρώτος και ο τελευταίος αριθµός προσδιορισµού της σειράς, θα 
υποδεικνύονται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης αντί του αύξοντα αριθµού κάθε ατοµικής µονάδας.  
Σε αυτήν την περίπτωση, ο µονωµένος εξοπλισµός που αναγράφεται σε αυτό το πιστοποιητικό θα 
εξοπλίζεται µε µια πινακίδα βεβαίωσης συµµόρφωσης όπως περιγράφεται στο Προσάρτηµα 1, 
Παράρτηµα 3 Β που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή. 

 
Στην περίπτωση µεταφοράς αυτού του µονωµένου εξοπλισµού (κιβώτια) σε µια άλλη χώρα η οποία 
είναι ένα Συµβαλλόµενο Μέρος σε αυτήν τη Συµφωνία για να καταχωρηθεί ή καταγραφεί εκεί, η 
αρµόδια αρχή της χώρας της νέας καταχώρισης ή καταγραφής µπορεί να παράσχει ένα ατοµικό 
πιστοποιητικό συµµόρφωσης βασιζόµενο στο αρχικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης που έχει 
δηµιουργηθεί για ολόκληρη την παρτίδα. 

 
 
Σχόλια στην παράγραφο 3 (γ):  
 

         Ενώ το µοντέλο του πιστοποιητικού του ATP έχει ξεκάθαρα οριστεί σε αυτήν την παράγραφο, οι αιτήσεις 
για την έγκριση διαφέρουν από τη µια χώρα σε άλλη. Θα ήταν εποµένως χρήσιµο για µια ενιαία µορφή για 
όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 
       Η έκθεση δοκιµής θα µπορούσε να καταρτιστεί στην εθνική γλώσσα της χώρας επανέκδοσης του εγγράφου. 

Θα µπορούσε επίσης να καταρτιστεί σε µια από τις τρεις επίσηµες γλώσσες του ATP. 
 

 
4. Στον εξοπλισµό πρέπει να τοποθετούνται διακριτικά σήµατα και στοιχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του προσαρτήµατος 4 του παρόντος παραρτήµατος, και πρέπει να αφαιρούνται µόλις παύσει ο 
εξοπλισµός να ανταποκρίνεται στα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα. 

 
5. Τα µονωµένα σώµατα “µονωµένου”, “ψυχόµενου”, “ µηχανικά ψυχόµενου” ή “θερµαινόµενου” 

µεταφορικού εξοπλισµού και οι θερµικές συσκευές τους πρέπει να φέρουν καθένα τους µόνιµα 
διακριτικά σήµατα επικολληµένα από τον κατασκευαστή, σε εµφανές και προσιτό σηµείο, το οποίο 
δεν µπορεί να αντικατασταθεί κατά την χρήση του. Θα πρέπει να είναι σε θέση που θα µπορεί να γίνει 
ο έλεγχος εύκολα και χωρίς την χρήση εργαλείων. Για µονωµένα σώµατα, τα διακριτικά σήµατα του 
κατασκευαστή θα πρέπει να τοποθετούνται στο εξωτερικό µέρος του σώµατος. Τα διακριτικά σήµατα 
του κατασκευαστή θα πρέπει να εµφανίζουν ευανάγνωστα και ανεξίτηλα τις παρακάτω ενδείξεις3/ : 

 
Την χώρα κατασκευής ή τα γράµµατα που χρησιµοποιούνται στην διεθνή οδική κυκλοφορία� 
 
Το όνοµα του κατασκευαστή ή της εταιρίας, 
 

                                                 
3/ Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν µόνο για τις νέες πινακίδες. Μια µεταβατική περίοδος τριών µηνών 

χορηγείται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απαίτησης. 
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Το µοντέλο (ψηφία και/ή γράµµατα), 
 
Τον αριθµό σειράς παραγωγής, 
  
Τον µήνα και το έτος κατασκευής. 

 
    Σχόλιο: Λίστα ελέγχου ATP 

 
 Η λίστα ελέγχου του ATP η οποία εµφανίζεται στο τέλος αυτής της δηµοσίευσης στο τµήµα των 
Παραδειγµάτων Καλής Πρακτικής µπορεί να χρησιµεύσει σαν οδηγός  για τον έλεγχο του εξοπλισµού 
µεταφοράς που χρησιµοποιείται για την οδική µεταφορά των ευπαθών τροφίµων. Η λίστα ελέγχου του 
ATP περιλαµβάνει βασικές πληροφορίες ως προς την επιθεώρηση των ισοθερµικών ιδιοτήτων του 
εξοπλισµού των οδικών µεταφορών (πιστοποιητικό, πινακίδα πιστοποίησης, πινακίδα κατασκευαστή, 
κτλ.) και την καταγραφή των θερµοκρασιών του αέρα για τα γρήγορης ψύξης ευπαθή τρόφιµα 
(ECE/TRANS/WP.11/220, παράγραφος 39). 

 
 
6. (α) Νέος εξοπλισµός καθορισµένου τύπου παραγόµενος εν σειρά δύναται να εγκριθεί µε τον έλεγχο 

µιας µονάδας αυτού του τύπου. Εάν η ελεγχθείς µονάδα πληροί τις προϋποθέσεις, η έκθεση 
ελέγχου πρέπει να θεωρείται ως Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου. Η ισχύς του πιστοποιητικού 
αυτού θα λήγει στο τέλος περιόδου έξι ετών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου. 

 
  Η ηµεροµηνία λήξης της έκθεσης του ελέγχου θα πρέπει να δηλώνεται σε µήνες και χρόνια. 
 
Σχόλιο στην παράγραφο 6 (α):  
 
Μια έκθεση δοκιµής είναι έγκυρη για έξι χρόνια από την ηµεροµηνία οριστικοποίησης της δοκιµής. 
 
  

(β) Η αρµόδια αρχή οφείλει να λαµβάνει µέτρα προκειµένου να επαληθεύει ότι η παραγωγή των 
υπολοίπων µονάδων γίνεται σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο τύπο. Για τον σκοπό αυτό δύναται να 
ελέγχει δοκιµάζοντας µονάδες δειγµατοληπτικά που λαµβάνονται τυχαία από τις σειρές 
παραγωγής. 

 
(γ) Μια µονάδα δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι του ίδιου τύπου µε την ελεγχθείσα µονάδα, εκτός 

εάν πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: 
 

(i) Εάν πρόκειται για µονωµένο εξοπλισµό οπότε ο εξοπλισµός αναφοράς µπορεί να είναι 
µονωµένος, ψυχόµενος, µηχανικά ψυχόµενος ή θερµαινόµενος,, 

 
η κατασκευή πρέπει να είναι  συγκρίσιµη και συγκεκριµένα το µονωτικό υλικό και η 
µέθοδος µόνωσης πρέπει να είναι πανοµοιότυπα� 
 
Σχόλιο 1.1 ∆ιαφορετικοί τύποι εξοπλισµού, π.χ ρυµουλκούµενο, ηµι-
ρυµουλκούµενο, µπορεί να θεωρηθεί σαν συγκρίσιµη κατασκευή, εάν οι υπόλοιπες 
προϋποθέσεις στο παράρτηµα 1, προσάρτηµα 1, παράγραφο 6 (γ) (i) ικανοποιούνται. 
 
Σχόλιο 1.2  Χρησιµοποιώντας διαφορετικής επιφάνειας υλικά συγκρινόµενα µε το 
επιτρεπόµενο αναφερόµενο εξοπλισµό, εάν το πάχος των µονωµένων υλικών δεν 
µειώνεται και εάν αλλάζοντας την επιφάνεια του υλικού δεν µειώνει την µονωτική 
χωρητικότητα του υλικού. 
 
το πάχος του µονωτικού υλικού δεν πρέπει να είναι µικρότερο από εκείνο του 
εξοπλισµού αναφοράς� 
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Σχόλιο 2.1 Μειώνοντας σε κάποια µέρη του σώµατος το πάχος του µονωτικού 
υλικού, συγκρινόµενο µε το αναφερόµενο εξοπλισµό, και αντισταθµίζοντας την 
αλλαγή αυξάνοντας το πάχος του µονωτικού υλικού σε κάποια άλλα µέρη του 
σώµατος, δεν επιτρέπεται. 
 
τα εσωτερικά εξαρτήµατα πρέπει να είναι πανοµοιότυπα ή απλοποιηµένα� 

 
ο αριθµός των θυρών και ο αριθµός των στοµίων ή άλλων ανοιγµάτων πρέπει να 
είναι ίδιος ή µικρότερος, και 
 
το εµβαδόν της εσωτερικής επιφάνειας του σώµατος πρέπει να είναι το πολύ 20% 
µεγαλύτερο ή µικρότερο, 

   

(ii) Εάν πρόκειται για ψυχόµενο εξοπλισµό, οπότε και ο εξοπλισµός αναφοράς πρέπει να είναι 
ψυχόµενος, 

 
πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (i) ανωτέρω,  

   
οι συσκευές εσωτερικού αερισµού πρέπει να είναι συγκρίσιµες,  
 
η πηγή ψύξης πρέπει να είναι πανοµοιότυπη, και 
 
το απόθεµα ψύχους ανά µονάδα εµβαδού εσωτερικής επιφάνειας πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο ή ίσο� 

 

(iii) Εάν πρόκειται για µηχανικά ψυχόµενο εξοπλισµό, οπότε και ο εξοπλισµός αναφοράς πρέπει 
να είναι είτε:  

 
 (α) µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός,  

 
- πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (i) ανωτέρω, και 
 
- η πραγµατική ψυκτική ικανότητα της συσκευής µηχανικής ψύξης ανά µονάδα 

εµβαδού εσωτερικής επιφάνειας υπό τις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη ή ίση, 

 
είτε (β) µονωµένος εξοπλισµός ο οποίος έχει ολοκληρωθεί ως προς κάθε λεπτοµέρεια , αλλά  

του έχει αφαιρεθεί η µηχανική συσκευή ψύξης, το οποίο µπορεί να τοποθετηθεί σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία. 

 
  Το άνοιγµα που προκύπτει θα πρέπει να καλυφθεί, κατά την διάρκεια της µέτρησης 

του συντελεστή K, µε κλειστά επιστοµιακά πανέλα (panels) του ίδιου συνολικού 
πάχους και τύπου µόνωσης όπως έχουν τοποθετηθεί στο εµπρόσθιο τοίχωµα. Σε 
αυτήν την περίπτωση: 

 

- πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (i) ανωτέρω� και 
 
- η πραγµατική ψυκτική ικανότητα της συσκευής µηχανικής ψύξης που έχει 

τοποθετηθεί στον µονωµένο εξοπλισµό αναφοράς πρέπει να είναι η οριζόµενη στο 
παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, παράγραφο 3.2.6  

 
(iv) Εάν πρόκειται για θερµαινόµενο εξοπλισµό, οπότε ο εξοπλισµός αναφοράς δύναται να είναι 

µονωµένος ή θερµαινόµενος εξοπλισµός, 
 
- πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (i) ανωτέρω�  
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- η πηγή θερµότητας πρέπει να είναι πανοµοιότυπη� και 
 
- η θερµαντική ικανότητα της συσκευής θέρµανσης ανά µονάδα εσωτερικού 

εµβαδού πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση� 
 

 (δ) Εάν κατά την διάρκεια της εξαετούς περιόδου οι σειρές παραγωγής ξεπεράσουν τις 100 µονάδες, η 
αρµόδια αρχή οφείλει να καθορίζει το ποσοστό των µονάδων προς έλεγχο 

 
Σχόλιο στην παράγραφο 6 (δ):  
 
 Όταν ορίζεται το ποσοστό των µονάδων (σωµάτων) που πρέπει να ελεγχθούν, η αρµόδια αρχή µπορεί να 
λάβει υπόψη της, τις διαδικασίες των κατασκευαστών και τα συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας. 
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Παράρτηµα 1, Προσάρτηµα 2 
 

Μ Ε Θ Ο ∆ Ο Ι  Κ Α Ι  ∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  
Ε Λ Ε Γ Χ Ο  Τ Η Σ  Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Η Σ  Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Α Σ  Κ Α Ι  

Α Π Ο ∆ Ο Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  Τ Ω Ν  Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν  Ή  Θ Ε Ρ Μ Α Ν Τ Ι Κ Ω Ν  
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Υ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  

Ε Υ Π Α Θ Ω Ν  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  
 
1 .  Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Κ Α Ι  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Α Ρ Χ Ε Σ  
 
1.1 Συντελεστής Κ. Ο ολικός συντελεστής θερµοπερατότητας (συντελεστής Κ) που αντιπροσωπεύει την 

µονωτική ικανότητα του εξοπλισµού καθορίζεται µε το παρακάτω τύπο: 
 

T∆⋅
=Κ

S

W
 

 
 όπου W είναι είτε η θερµική ισχύς είτε η ικανότητα ψύξης, ανάλογα την περίπτωση, που απαιτείται  να 

διατηρήσει µια σταθερή απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας ∆Τ µεταξύ της µέσης εσωτερικής 
θερµοκρασίας Τi και της µέσης εξωτερικής θερµοκρασίας Τe, κατά την διάρκεια συνεχούς λειτουργίας, 
όταν η µέση εξωτερική θερµοκρασία Τe είναι σταθερή για το σώµα µέσου εµβαδού S.  

 
1.2 Το µέσο εµβαδόν επιφάνειας S του σώµατος είναι ο γεωµετρικός µέσος όρος του εµβαδού της 

εσωτερικής επιφάνειας Si και του εµβαδού της εξωτερικής επιφάνειας Se του σώµατος: 
 

SSS ei ⋅⋅⋅⋅====  
 

Κατά τον προσδιορισµό των εµβαδών των δύο επιφανειών Si και Se λαµβάνονται υπ’ όψη οι 
κατασκευαστικές ιδιοµορφίες και οι επιφανειακές ανωµαλίες του σώµατος, όπως οι φαλτσογωνίες, οι 
αψίδες των τροχών και τα παρόµοια χαρακτηριστικά, και σηµειώνονται µε την κατάλληλη 
επικεφαλίδα στην έκθεση ελέγχου που ορίζεται παρακάτω στο παρόν. Εντούτοις, εάν το σώµα είναι 
καλυµµένο µε κυµατοειδή µεταλλικά ελάσµατα το  εµβαδόν που θα ληφθεί υπόψη είναι εκείνο της 
επίπεδης επιφάνειας που καλύπτεται µε αυτά, και όχι εκείνο της ανεπτυγµένης κυµατοειδούς 
επιφάνειας. 

 
        Σηµεία µέτρησης θερµοκρασίας 
 
1.3 Στην περίπτωση παραλληλεπίπεδων σωµάτων, η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος  Τi είναι 

ο αριθµητικός µέσος όρος των θερµοκρασιών που µετριούνται 10 εκ. από τα τοιχώµατα στα παρακάτω 
12 σηµεία: 

 
(α) στις οκτώ εσωτερικές γωνίες του σώµατος� και 
 
(β) στα κέντρα των τεσσάρων εσωτερικών όψεων που έχουν το µεγαλύτερο εµβαδόν.  
 

Εάν το σώµα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, τα 12 σηµεία µέτρησης πρέπει να κατανέµονται όσο το 
δυνατόν ικανοποιητικότερα λαµβανοµένου υπ’ όψη του σχήµατος του σώµατος.  

 
1.4 Στην περίπτωση παραλληλεπίπεδων σωµάτων, η µέση εξωτερική θερµοκρασία του σώµατος  Τe είναι 

ο αριθµητικός µέσος όρος των θερµοκρασιών που µετριούνται 10 cm από τα τοιχώµατα στα παρακάτω 
12 σηµεία: 
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(α) στις οκτώ εξωτερικές γωνίες του σώµατος, και 
 
(β) στα κέντρα των τεσσάρων εξωτερικών όψεων που έχουν το µεγαλύτερο εµβαδόν.  
 

Εάν το σώµα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, τα 12 σηµεία µέτρησης πρέπει να κατανέµονται όσο τον 
δυνατόν ικανοποιητικότερα λαµβανοµένου υπ’ όψη του σχήµατος του σώµατος.  

 

 
1.5  Η µέση θερµοκρασία των τοιχωµάτων του σώµατος είναι ο αριθµητικός µέσος όρος της µέσης 

εξωτερικής θερµοκρασίας του σώµατος και της µέσης εσωτερικής θερµοκρασίας του σώµατος: 
 

2
ie TT +

 

 
1.6 Τα όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας προστατεύονται από την ακτινοβολία και πρέπει να 

τοποθετούνται εσωτερικά και εξωτερικά του σώµατος στα σηµεία που ορίζονται στις παραγράφους 1.3 
και 1.4 του παρόντος προσαρτήµατος. 

 
Σταθερή περίοδος κατάστασης και διάρκεια του ελέγχου. 
 
1.7 Η µέση εξωτερική θερµοκρασία και η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος, λαµβανόµενες σε 

σταθερή χρονική περίοδο τουλάχιστον 12 ωρών, δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από ± 0.3 Κ, 
και αυτές οι θερµοκρασίες δεν πρέπει να  διαφέρουν  περισσότερο από ± 1.0 Κ κατά τις προηγούµενες 6 
ώρες. 

 
Η διαφορά µεταξύ της θερµικής ισχύος ή της ικανότης ψύξης που µετράται σε δύο περιόδους 
τουλάχιστον 3 ωρών στην αρχή και στο τέλος της περιόδου σταθερής κατάστασης οι οποίες απέχουν 
µεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες, πρέπει να είναι µικρότερη από 3%.  
 
Οι µέσες τιµές των θερµοκρασιών και της θερµικής ή ψυκτικής ικανότητας των τελευταίων 
τουλάχιστον 6 ωρών  της περιόδου σταθερής κατάστασης χρησιµοποιούνται κατά τον υπολογισµό του 
συντελεστή Κ. 
 
Οι µέσες εσωτερικές και εξωτερικές θερµοκρασίες στην αρχή και στο τέλος της τουλάχιστον 6 ωρών 
περιόδου υπολογισµού δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 0.2 Κ.  

 
2 .  Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Η  Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Α  Τ Ο Υ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  
 

    ∆ιαδικασίες µέτρησης του συντελεστή Κ 
 
2.1 Εξοπλισµός εκτός από δεξαµενές υγρών τροφίµων 
 
2.1.1 Ο συντελεστής Κ πρέπει να µετράται σε συνεχή λειτουργία είτε µε την µέθοδο εσωτερικής ψύξης        

είτε µε την µέθοδο εσωτερικής θέρµανσης. Σε καθεµία από τις δύο περιπτώσεις το κενό σώµα 
πρέπει να τοποθετείται µέσα σε µονωµένο θάλαµο. 
 
Έκθεση  ελέγχου 

 
2.1.2   Όπου η εσωτερική µέθοδος ψύξης χρησιµοποιείται, ένας ή περισσότεροι εναλλάκτες θερµότητας 

πρέπει να τοποθετούνται µέσα στο σώµα. Το εµβαδόν των εναλλακτών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε, 
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εάν ένα υγρό σε θερµοκρασία όχι µικρότερη από 0 0C4 τους διαπεράσει , η µέση εσωτερική 
θερµοκρασία του σώµατος παραµένει κάτω από τους +10 0C, όταν υπάρχει συνεχής λειτουργία. 
Όπου η εσωτερική µέθοδος θέρµανσης χρησιµοποιείται , ηλεκτρικές συσκευές θέρµανσης 
(αντιστάσεις, κτλ.) πρέπει να χρησιµοποιούνται. Οι εναλλάκτες θερµότητας ή οι ηλεκτρικές 
συσκευές θέρµανσης πρέπει να τοποθετούνται µε ανεµιστήρες που έχουν παροχή ικανή για την 
απόκτηση 40 µε 70 αλλαγές του αέρα την ώρα που σχετίζονται µε τον άδειο όγκο του σώµατος 
δοκιµής, και η διανοµή του αέρα κατά µήκος όλων των εσωτερικών επιφανειών του σώµατος 
δοκιµής πρέπει να είναι ικανή να εξασφαλίσει ότι η µέγιστη διαφορά µεταξύ των θερµοκρασιών 
των κάθε 2 από τα 12 σηµεία που ορίζονται στην παράγραφο 1.3 του παρόντος προσαρτήµατος δεν 
υπερβαίνει τα 2 Κ, όταν υπάρχει συνεχής λειτουργία.     

 
2.1.3 Ποσότητα θερµότητας: Η θερµότητα που διαχέεται από τα ηλεκτρικά αερόθερµα δεν πρέπει να 

υπερβαίνει την ροή της τάξεως του 1W/cm2 και οι µονάδες θερµότητας πρέπει να προστατεύονται 
από περίβληµα  µε χαµηλό συντελεστή εκποµπής. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 
ορίζεται µε ακρίβεια της τάξεως του ± 0.5%. 

 
             ∆ιαδικασία ελέγχου 
 
2.1.4 Ανεξάρτητα από την µέθοδο που χρησιµοποιείται, η µέση θερµοκρασία του µονωµένου θαλάµου 

πρέπει να διατηρείται οµοιόµορφη και σταθερή σε συµµόρφωση µε την παράγραφο 1.7 του 
παρόντος προσαρτήµατος, στους ± 0,5 Κ, σε επίπεδο τέτοιο ώστε η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ 
του εσωτερικού του σώµατος και του µονωµένου θαλάµου είναι 25 οC ± 2 Κ, µε µέση θερµοκρασία 
των τοιχωµάτων του σώµατος να διατηρείται στους +20 οC ± 0,5 Κ. 

 
2.1.5 Κατά την διάρκεια της ελέγχου, είτε µε την µέθοδο εσωτερικής ψύξης ή µε την µέθοδο εσωτερικής 

θέρµανσης, η µάζα του αέρα µέσα στον θάλαµο πρέπει να ρυθµίζεται να ανακυκλοφορεί συνεχώς 
µε τρόπο ώστε η ταχύτητα κίνησης του αέρα 10 cm από τα τοιχώµατα να διατηρείται µεταξύ 1 και 2 
µέτρων/δευτερόλεπτο. 

 
2.1.6 Οι συσκευές για την παραγωγή και κατανοµή της ψύξης ή της θερµότητας καθώς και για την 

µέτρηση της ποσότητας ψύξης ή θερµότητας που ανταλλάχθηκε και του ισότιµου θερµότητας των 
ανεµιστήρων διακίνησης του αέρα  πρέπει να τεθούν σε λειτουργία. Οι ηλεκτρικές απώλειες 
καλωδίων µεταξύ του οργάνου µέτρησης της προσδιδόµενης θερµότητας και του εξεταζόµενου 
σώµατος πρέπει να προσδιορίζονται µε µέτρηση ή υπολογισµό και πρέπει να αφαιρούνται από την 
συνολικά προσδιδόµενη θερµότητα που µετρήθηκε. 

 
2.1.7 Όταν επιτευχθεί συνεχής λειτουργία, η µέγιστη διαφορά µεταξύ των θερµοκρασιών στα θερµότερα 

και ψυχρότερα σηµεία στο εξωτερικό µέρος του σώµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 2 Κ. 
 
2.1.8 Η µέση εξωτερική θερµοκρασία και η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος πρέπει να 

διαβάζονται  τουλάχιστον τέσσερις φορές ανά ώρα. 
 
2.2       ∆εξαµενές υγρών τροφίµων 
 
2.2.1 Η µέθοδος που περιγράφεται παρακάτω έχει εφαρµογή σε εξοπλισµό δεξαµενών µε ένα ή πολλά        

διαµερίσµατα που προορίζεται αποκλειστικά για την µεταφορά υγρών τροφίµων, όπως το γάλα. 
Κάθε διαµέρισµα τέτοιων δεξαµενών πρέπει να έχει τουλάχιστον µία ανθρωποθυρίδα και σύνδεσµο 
σωλήνα  εκκενώσεως� όπου υπάρχουν πολλά διαµερίσµατα, πρέπει να χωρίζονται µεταξύ τους µε 
µη µονωµένα κατακόρυφα χωρίσµατα.  

 
2.2.2 Ο συντελεστής Κ πρέπει να µετριέται σε συνεχή λειτουργία µε εσωτερική θέρµανση της κενής 

δεξαµενής σε µονωµένο θάλαµο. 

                                                 
4 Για την πρόληψη του παγώµατος. 
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             Έκθεση  ελέγχου 
 
2.2.3 Μια ηλεκτρική θερµική συσκευή (αντιστάτες, κτλ.) πρέπει να τοποθετείται µέσα στην δεξαµενή. 

Εάν η δεξαµενή έχει πολλά διαµερίσµατα, µια ηλεκτρική θερµική συσκευή πρέπει να τοποθετείται 
σε κάθε διαµέρισµα. Οι ηλεκτρικές θερµικές συσκευές πρέπει να εφοδιάζονται µε ανεµιστήρες µε 
παροχή ικανή να εξασφαλίζει ότι η διαφορά µεταξύ της µέγιστης θερµοκρασίας και της ελάχιστης 
θερµοκρασίας µέσα σε κάθε διαµέρισµα δεν υπερβαίνει τα 3 Κ όταν επιτυγχάνεται συνεχής 
λειτουργία. Εάν η δεξαµενή περιλαµβάνει περισσότερα από ένα διαµερίσµατα, η διαφορά µεταξύ 
της µέσης θερµοκρασίας στο πιο ψυχρό διαµέρισµα και της µέσης θερµοκρασίας στο πιο θερµό 
διαµέρισµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 Κ, οι θερµοκρασίες προσµετρούνται όπως καθορίζεται 
στην παράγραφο 2.2.4 του παρόντος προσαρτήµατος. 

 
2.2.4 Μέσα και έξω από την δεξαµενή, σε απόσταση 10 cm από τα τοιχώµατα, πρέπει να τοποθετηθούν 

όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας προστατευόµενα έναντι της ακτινοβολίας, σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα: 

 
(α) Εάν η δεξαµενή έχει ένα µόνο διαµέρισµα, πρέπει να γίνονται µετρήσεις σε τουλάχιστον 12 

σηµεία που καθορίζονται ως εξής: 
  

 Στα τέσσερα άκρα δύο διαµέτρων σε ορθές γωνίες µεταξύ τους, µίας οριζόντιας και µιας 
κατακόρυφης, κοντά σε καθένα από τα δύο άκρα της δεξαµενής� 

 
 Στα τέσσερα άκρα δύο διαµέτρων σε ορθές γωνίες µεταξύ τους, µε κλίση σε γωνία 45ο προς 

την οριζόντια στο αξονικό επίπεδο της δεξαµενής. 
 
 

                  Σχόλιο στην παράγραφο 2.2.4 (α) : 
 

Η διάταξη της τοποθέτησης των συσκευών µέτρησης της θερµοκρασίας του αέρα µέσα και 
έξω από τις δεξαµενές µε ένα διαµέρισµα δείχνεται στην εικόνα 1 στο τµήµα επί των 
Παραδειγµάτων Καλής Πρακτικής της ΑΤΡ στο τέλος αυτής της δηµοσίευσης. 
(ECE/TRANS/WP.11/220, παράγραφος 40). 

 
          (β)   Αν η δεξαµενή έχει δυο διαµερίσµατα, οι µετρήσεις θα γίνονται τουλάχιστον στα ακόλουθα  
                 σηµεία : 
 

Κοντά στο τέλος του πρώτου διαµερίσµατος και κοντά στο διαχωριστικό µε το δεύτερο 
διαµέρισµα, στα άκρα των τριών ακτίνων που σχηµατίζουν γωνίες 120ο, της µιας εκ των 
ακτίνων κατευθυνόµενων κάθετα προς τα επάνω.  

 
Κοντά στο τέλος του δεύτερου διαµερίσµατος και κοντά στο διαχωριστικό µε το πρώτο 
διαµέρισµα, στα άκρα των τριών ακτίνων που σχηµατίζουν γωνίες 120ο, της µιας εκ των 
ακτίνων κατευθυνόµενων κάθετα προς τα κάτω. 

 
                  Σχόλια στην παράγραφο 2.2.4 (β) : 
 

Η διάταξη της τοποθέτησης των συσκευών µέτρησης της θερµοκρασίας του αέρα µέσα και 
έξω από τις δεξαµενές µε δυο διαµερίσµατα δείχνεται στην εικόνα 2 (ECE/TRANS/ 
WP.11/222, παράγραφος 35). 

 
           (γ)   Αν η δεξαµενή έχει διάφορα διαµερίσµατα, οι µετρήσεις θα γίνονται ως ακολούθως : 
 
                  Για κάθε ένα από τα δυο τελικά διαµερίσµατα, τουλάχιστον τα ακόλουθα : 
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Τα άκρα µιας οριζόντιας διαµέτρου κοντά στο τέλος και τα άκρα µιας κάθετης διαµέτρου 
κοντά στο διαχωριστικό  
 

                  και για κάθε ένα από τα άλλα διαµερίσµατα, τουλάχιστον τα ακόλουθα : 
 

Τα άκρα µιας διαµέτρου κεκλιµένης σε µια γωνία 45ο προς την οριζόντια κοντά σε ένα από 
τα διαχωριστικά και τα άκρα µιας διαµέτρου κάθετης προς την πρώτη και κοντά στο άλλο 
διαχωριστικό. 

 
                  Σχόλιο στην παράγραφο 2.2.4 (γ) : 
 

Η διάταξη της τοποθέτησης των συσκευών µέτρησης της θερµοκρασίας του αέρα µέσα και 
έξω από τις δεξαµενές µε τρία ή περισσότερα διαµερίσµατα δείχνεται στην εικόνα 3 στο 
τµήµα επί των Παραδειγµάτων Καλής Πρακτικής της ΑΤΡ στο τέλος αυτής της 
δηµοσίευσης. (ECE/TRANS/WP.11/220, παράγραφος 40). 

 
 δ)  Η µέση εσωτερική θερµοκρασία και η µέση εξωτερική θερµοκρασία της δεξαµενής θα είναι 

αντίστοιχα ο αριθµητικός µέσος όλων των µετρήσεων που λήφθηκαν εκτός της δεξαµενής. 
Στην περίπτωση δεξαµενών που έχουν τουλάχιστον δυο διαµερίσµατα, η µέση εσωτερική 
θερµοκρασία κάθε διαµερίσµατος θα είναι ο αριθµητικός µέσος των µετρήσεων που έγιναν 
στο διαµέρισµα, και ο αριθµός αυτών των µετρήσεων σε κάθε διαµέρισµα δεν θα είναι 
µικρότερος από τέσσερις και ο συνολικός αριθµός των µετρήσεων σε όλα τα διαµερίσµατα 
της δεξαµενής δεν θα είναι µικρότερος από δώδεκα. 

 
∆ιαδικασία δοκιµής 
 

2.2.5   Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, η µέση θερµοκρασία του µονωµένου θαλάµου θα διατηρείται 
ενιαία, και σταθερή σε συµµόρφωση µε την παράγραφο 1.7 αυτού του προσαρτήµατος, σε ένα 
επίπεδο τέτοιο ώστε η διαφορά σε θερµοκρασία µεταξύ του εσωτερικού της δεξαµενής και 
αυτής του µονωµένου θαλάµου να µην είναι µικρότερη από 25οC + 2K, µε τη µέση 
θερµοκρασία των τοιχωµάτων της δεξαµενής να διατηρείται στους + 20οC + 0,5 K. 

 
 

2.2.6    Η µάζα του αέρα µέσα στον θάλαµο πρέπει να ρυθµίζεται να ανακυκλοφορεί συνεχώς µε τρόπο 
ώστε η ταχύτητα κίνησης του αέρα 10 cm από τα τοιχώµατα να διατηρείται µεταξύ 1 και 2 
µέτρων/δευτερόλεπτο. 

 
2.2.7    Οι συσκευές  για την µέτρηση της ποσότητας ψύξης ή θερµότητας που ανταλλάχθηκε και του 

ισότιµου θερµότητας των ανεµιστήρων διακίνησης του αέρα  πρέπει να τεθούν σε λειτουργία.  
 
 

2.2.8  Όταν επιτευχθεί συνεχής λειτουργία, η µέγιστη διαφορά µεταξύ των θερµοκρασιών στα 
θερµότερα και ψυχρότερα σηµεία στο εξωτερικό µέρος του σώµατος δεν πρέπει να ξεπερνά 
τους 2 Κ. 

 
2.2.9    Η µέση εξωτερική θερµοκρασία και η µέση εσωτερική θερµοκρασία της δεξαµενής πρέπει να 

διαβάζονται  τουλάχιστον τέσσερις φορές ανά ώρα. 
 
2.3 ∆ιατάξεις κοινές για όλους τους τύπους µονωµένου εξοπλισµού 
 
2.3.1 Επαλήθευση του συντελεστή Κ 
 

Όπου ο σκοπός των δοκιµών δεν είναι ο προσδιορισµός του συντελεστή Κ, αλλά απλώς η 
επαλήθευση ότι βρίσκεται κάτω από ορισµένο όριο, οι διεξαγόµενες δοκιµές, όπως περιγράφονται 
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στις παραγράφους 2.1.1 έως 2.2.9 του παρόντος προσαρτήµατος, είναι δυνατόν να σταµατήσουν 
µόλις οι διεξαγόµενες µετρήσεις καταδείξουν ότι ο συντελεστής Κ ικανοποιεί τις απαιτήσεις. 
 

 
2.3.2 Ακρίβεια µετρήσεων του συντελεστή Κ 
 

Οι σταθµοί ελέγχου πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε τον εξοπλισµό και τα όργανα που απαιτούνται 
για να διασφαλισθεί ότι ο συντελεστής Κ προσδιορίζεται µε ανώτατο περιθώριο λάθους ± 10% όταν 
χρησιµοποιείται η µέθοδος εσωτερικής ψύξης και ± 5% όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος 
εσωτερικής θέρµανσης. 
 
Σχόλια στην παράγραφο 2.3:  
 
1. παραδείγµατα από τα σφάλµατα τα οποία συνήθως λαµβάνονται υπόψη από τους σταθµούς 

ελέγχου είναι η θερµοκρασία, η ισχύς και η επιφάνεια του σώµατος. 
 
Η µέθοδος υπολογισµού του σφάλµατος, που συνήθως εφαρµόζεται, είναι το συνολικό 
επιτρεπόµενο σφάλµα ε:  
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όπου: 
S είναι το µέσο εµβαδόν επιφάνειας του αµαξώµατος (γεωµετρική µέση των εσωτερικών και 
των εξωτερικών επιφανειών), W είναι η διαχεόµενη ενέργεια µέσα στο αµάξωµα σε µια 
σταθερή κατάσταση, Τe και Τi είναι η αντίστοιχη εξωτερική και εσωτερική θερµοκρασία του 
αµαξώµατος κατά την διάρκεια δοκιµής. 

  
2. Κάτω από νορµάλ συνθήκες δοκιµής, το S µπορεί να µετρηθεί στο 1%. Παρ’όλα αυτά, 

υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αδύνατον να γίνουν οι µετρήσεις µε τόση ακρίβεια. 
 

Το σφάλµα του W δεν υπερβαίνει το 1%, αν και σε ορισµένους σταθµούς ελέγχου 
χρησιµοποιούν εξοπλισµούς που δίνουν µεγαλύτερα σφάλµατα. 
 

      Η θερµοκρασία µετριέται µε απόλυτη ακρίβεια της τάξεως του 0.1Κ . η µέτρηση της διαφοράς 
θερµοκρασίας (Te – Ti) της τάξης των 20Κ, συνεπώς δίνει ένα σφάλµα διπλάσιο του 0.5%, π.χ 
1%. 

 

      Το συνολικό σφάλµα είναι εποµένως ε=± 0 0003. = 0.017 δηλ. 1.7%. Το µέγιστο αποδεκτό 
σφάλµα είναι = 3%  
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3. Άλλα σφάλµατα τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ακριβή 
τιµή του συντελεστή Κ. αυτά τα σφάλµατα είναι τα παρακάτω:  

a) Σφάλµατα που οφείλονται στις επιτρεπόµενες µεταβολές των εσωτερικών και εξωτερικών       
θερµοκρασιών, τα οποία είναι µια συνάρτηση της θερµικής αδράνειας των τειχών του 
εξοπλισµού, της θερµοκρασίας και του χρόνου. 
 

b) Σφάλµατα λόγω της µεταβολής της ταχύτητας του αέρα στο οριακό στρώµα και η επίδραση στη 
θερµική αντίσταση. 

 
Αν οι εξωτερικές και εσωτερικές ταχύτητες του αέρα έχουν την ίδια τιµή, το πιθανό σφάλµα 
µπορεί να είναι 2.5% µεταξύ 1 µε 2 m/s για ένα µέσο συντελεστή Κ 0.40 W/m2.K.  Για 
συντελεστή W/m2.K, αυτό το σφάλµα θα είναι γύρω στο 5%. Εάν υπάρχουν σηµαντικές 
θερµικές γέφυρες, η επίδραση της ταχύτητας και η κατεύθυνση του αέρα θα είναι µεγαλύτερη. 

 
4. Τέλος, λόγω του σφάλµατος υπολογισµού του εµβαδού επιφάνειας του σώµατος, ένα σφάλµα 

που στην πράξη είναι δύσκολο να υπολογίσεις όταν έχεις να κάνεις µε µη πρότυπο εξοπλισµό ( 
αυτή η εκτίµηση περιλαµβάνει παράγοντες του υποκειµενικού χαρακτήρα), θα µπορούσε να 
προβλεφθεί ο ορισµός του σφάλµατος στην µέτρηση της συνολικής µεταφοράς θερµότητας ανα 
βαθµό διαφοράς θερµοκρασίας:    
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3.      ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
         

∆ιαδικασίες για τον προσδιορισµό της αποδοτικότητας των θερµικών συσκευών του       
εξοπλισµού 

 
3.1      Ψυχόµενος εξοπλισµός 
 
3.1.1 Ο κενός εξοπλισµός πρέπει να τοποθετείται σε µονωµένο θάλαµο, του οποίου η µέση θερµοκρασία  

πρέπει να διατηρείται οµοιόµορφη και σταθερή, µέσα στο όριο των  ± 0,5 Κ, στους +30 οC. Η µάζα 
του αέρα µέσα στο θάλαµο πρέπει να ρυθµίζεται έτσι ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.5 του παρόντος προσαρτήµατος. 

 
3.1.2 Μέσα και έξω από το σώµα, στα σηµεία που καθορίζονται στις παραγράφους 1.3 και 1.4 του 

παρόντος προσαρτήµατος, πρέπει να τοποθετηθούν όργανα µέτρησης θερµοκρασίας 
προστατευόµενα έναντι της ακτινοβολίας. 

 
             ∆ιαδικασία Ελέγχου 
 
3.1.3 (α) Στην περίπτωση εξοπλισµού άλλου εκτός του εξοπλισµού µε σταθερές εύτηκτες πλάκες και  

εξοπλισµού εφοδιασµένου µε συστήµατα υγροποιηµένου αερίου, το µέγιστο βάρος ψυκτικού 
µέσου που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή το οποίο µπορεί να αποθηκευτεί υπό κανονικές 
συνθήκες, πρέπει να φορτώνεται στους προβλεπόµενους χώρους όταν η µέση εσωτερική 
θερµοκρασία φτάσει την µέση εξωτερική θερµοκρασία του σώµατος (+30 οC). Οι θύρες, τα στόµια 
και τα υπόλοιπα ανοίγµατα πρέπει να κλείνονται και οι τυχόν υπάρχουσες συσκευές εσωτερικού 
αερισµού του εξοπλισµού πρέπει να τίθενται σε λειτουργία στην µέγιστη ισχύ. Επιπλέον, σε 
περίπτωση νέου εξοπλισµού πρέπει να τίθεται σε λειτουργία, µέσα στο σώµα, θερµαντική συσκευή 
µε θερµαντική ικανότητα ίση µε το 35 τοις εκατό της σε συνεχή λειτουργία ανταλλασσόµενης µέσω 
των τοιχωµάτων θερµότητας , όταν επιτευχθεί η θερµοκρασία που προβλέπεται για την κλάση στην 
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οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισµός. Κατά την διάρκεια του ελέγχου δεν πρέπει να φορτωθεί 
πρόσθετο ψυκτικό µέσο. 

 
           (β) Στην περίπτωση εξοπλισµού µε σταθερές εύτηκτες πλάκες, η δοκιµή πρέπει να περιλαµβάνει   

προκαταρκτική φάση κατάψυξης του εύτηκτου διαλύµατος. Για τον σκοπό αυτό, όταν η µέση 
εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος και η θερµοκρασία των πλακών φθάσει την µέση εξωτερική 
θερµοκρασία (+30 οC), πρέπει να τίθεται σε λειτουργία η συσκευή ψύξης των πλακών επί 18 
συνεχείς ώρες µετά το κλείσιµο των θυρών και στοµίων. Εάν η συσκευή ψύξης των πλακών 
περιλαµβάνει κυκλικά λειτουργούντα µηχανισµό, η συνολική διάρκεια λειτουργίας της συσκευής 
πρέπει να είναι 24 ώρες. Στην περίπτωση νέου εξοπλισµού, µόλις σταµατήσει η ψυκτική συσκευή, 
πρέπει να τίθεται σε λειτουργία µέσα στο σώµα θερµαντική συσκευή µε θερµαντική ικανότητα ίση 
µε το 35% της σε συνεχή λειτουργία ανταλλασσόµενης θερµότητας µέσω των τοιχωµάτων, όταν 
επιτευχθεί η θερµοκρασία που προβλέπεται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο 
εξοπλισµός. Το διάλυµα δεν θα υποβάλλεται σε καµία διαδικασία εκ νέου κατάψυξης κατά την 
διάρκεια του ελέγχου. 

 
(γ) Στην περίπτωση εξοπλισµού εφοδιασµένου µε συστήµατα υγροποιηµένου αερίου, πρέπει να 
χρησιµοποιείται η παρακάτω διαδικασία ελέγχου: όταν η µέση εσωτερική θερµοκρασία του 
σώµατος φθάσει την µέση εξωτερική θερµοκρασία (+30 οC), τα δοχεία υγροποιηµένου αερίου 
πρέπει να γεµίζονται στο ύψος που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Ύστερα οι θύρες, τα 
στόµια και τα άλλα ανοίγµατα πρέπει να κλείνονται όπως στην κανονική λειτουργία και οι τυχόν 
υπάρχουσες εσωτερικές συσκευές αερισµού του εξοπλισµού πρέπει να τίθενται σε λειτουργία στην 
µέγιστη απόδοση. Ο θερµοστάτης πρέπει να ρυθµίζεται σε θερµοκρασία έως 2 βαθµούς κάτω από 
την οριακή θερµοκρασία της υποτιθέµενης κλάσης του εξοπλισµού. Τότε πρέπει να αρχίζει η ψύξη 
του σώµατος. Κατά την διάρκεια της ψύξης του σώµατος το ψυκτικό µέσο που καταναλώνεται 
πρέπει να αντικαθίσταται άµεσα. Αυτή η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται:  

 
 είτε για ένα χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί στο ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ της έναρξης 

της ψύξης και της στιγµής κατά την οποία θα επιτευχθεί για πρώτη φορά η προβλεπόµενη 
θερµοκρασία για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισµός� 

 
 είτε για διάρκεια τριών ωρών που ξεκινά να µετράει µε την έναρξη της ψύξης, όποιο από 

αυτά είναι συντοµότερο. 
  
 Πέραν από αυτήν την περίοδο δεν θα φορτώνεται πρόσθετο ψυκτικό µέσο κατά την 

διάρκεια της δοκιµής. 
 

Στην περίπτωση νέου εξοπλισµού, πρέπει να τίθεται σε λειτουργία µέσα στο σώµα  
θερµαντική συσκευή µε θερµαντική ικανότητα ίση µε το 35 τοις εκατό της σε συνεχή 
λειτουργία ανταλλασσόµενης θερµότητας µέσω των τοιχωµάτων, όταν επιτευχθεί η 
θερµοκρασία της κλάσης. 
 

             ∆ιατάξεις κοινές για όλους τους τύπους ψυκτικού εξοπλισµού 
 
 
3.1.4 Η µέση εξωτερική θερµοκρασία και η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος πρέπει να 

ελέγχονται, καθεµία τους, τουλάχιστον µία φορά κάθε 30 λεπτά. 
 
3.1.5 Ο έλεγχος  πρέπει να συνεχίζεται επί 12 ώρες αφότου η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος 

φτάσει το κατώτερο προβλεπόµενο όριο για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο 
εξοπλισµός (Α = +7 οC, Β = -10 οC, C = -20 οC, D = 0 οC) ή, στην περίπτωση εξοπλισµού µε 
σταθερές εύτηκτες πλάκες, µετά το σταµάτηµα της συσκευής ψύξης. 
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             Κριτήριο Ικανοποίησης 
 
3.1.6 Ο έλεγχος  πρέπει να θεωρείται ικανοποιητική, εάν η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος 

δεν υπερβαίνει το προαναφερόµενο ελάχιστο όριο κατά την προαναφερόµενη περίοδο των 12 ωρών. 
3.2 Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός 
 
            Μέθοδος Ελέγχου 
 
3.2.1 Ο έλεγχος  πρέπει να διεξάγεται µε τις συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 3.1.1 και 

3.1.2 του παρόντος προσαρτήµατος. 
 
 
            ∆ιαδικασία Ελέγχου 
 
3.2.2 Όταν η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος φθάσει την εξωτερική θερµοκρασία (+30 οC), οι 

θύρες, τα στόµια και τα άλλα ανοίγµατα πρέπει να κλείνονται και η ψυκτική συσκευή και οι 
συσκευές εσωτερικού αερισµού (εάν υπάρχουν) του εξοπλισµού πρέπει να τίθενται σε λειτουργία 
στην µέγιστη ισχύ. Επιπλέον, στην περίπτωση νέου εξοπλισµού, πρέπει να τίθεται σε λειτουργία 
µέσα στο σώµα µία θερµαντική συσκευή µε θερµαντική ικανότητα ίση µε το 35 τοις εκατό της σε 
συνεχή λειτουργία ανταλλασσόµενης θερµότητας µέσω των τοιχωµάτων, όταν επιτευχθεί η 
θερµοκρασία που προβλέπεται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισµός. 

 
3.2.3 Η µέση εξωτερική θερµοκρασία και η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος πρέπει να 

διαβάζονται, καθεµία τους, τουλάχιστον µία φορά κάθε 30 λεπτά. 
 
3.2.4 Ο έλεγχος  πρέπει να συνεχίζεται επί 12 ώρες αφότου η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος   

φθάσει: 
 

είτε το κατώτερο όριο που προβλέπεται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο   
εξοπλισµός στην περίπτωση των κλάσεων A, B και C (Α = 0 οC, Β = -10 οC, C = -20 οC,) ή 

 
                 σε επίπεδο όχι κατώτερο από το ανώτατο όριο που προβλέπεται για την κλάση στην οποία                 

υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισµός στην περίπτωση των κλάσεων D, Ε και F (D = 0 οC,             
Ε = -10 οC, F = -20 οC). 

 
           Κριτήριο Ικανοποίησης 

 
3.2.5 Ο έλεγχος  θεωρείται ικανοποιητική, εάν η ψυκτική συσκευή έχει την δυνατότητα να διατηρεί τις 

προβλεπόµενες συνθήκες θερµοκρασίας κατά την διάρκεια των προαναφερόµενων 12ωρων 
περιόδων, µη λαµβανοµένης υπόψη οποιασδήποτε µονάδας απόψυξης της ψυκτικής µονάδας. 

 
3.2.6 Εάν η ψυκτική συσκευή µε όλα τα εξαρτήµατά της έχει υποβληθεί ξεχωριστά, κατά τρόπο 

ικανοποιητικό για την αρµόδια αρχή, σε έλεγχο για τον προσδιορισµό της πραγµατικής ψυκτικής 
ικανότητας στις προβλεπόµενες θερµοκρασίες αναφοράς, ο εξοπλισµός µεταφοράς δύναται να γίνει 
αποδεκτός ως µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός χωρίς να υποβληθεί σε δοκιµή απόδοσης, εάν η 
πραγµατική ψυκτική ικανότητα της συσκευής σε συνεχή λειτουργία υπερβαίνει τις θερµικές 
απώλειες µέσω των τοιχωµάτων για την εξεταζόµενη κλάση αφού πολλαπλασιαστεί µε τον 
συντελεστή 1,75. 

 
Σχόλιο στην παράγραφο 3.2.6:  
 
Η προτεινόµενη διάταξη σχετικά µε την χρήση του πολλαπλασιαστή παράγοντα 1.75 όταν ορίζεται η 
ψυκτική χωρητικότητα της συσκευής που θα εγκατασταθεί στο αµάξωµα, είναι εφαρµόσιµο είτε το 
αµάξωµα είναι εφοδιασµένο µε την συσκευή είτε όχι, όταν ο συντελεστής Κ έχει µετρηθεί. Εάν κατά την 
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διάρκεια δοκιµής της µόνωσης δεν ήταν το αµάξωµα εξοπλισµένο µε την συσκευή, θα ήταν συµβουλέψιµο 
να επιβεβαιωθεί ότι ο συντελεστής Κ του αµαξώµατος όταν εξοπλίστηκε µε την συσκευή δεν υπερβαίνει τα 
όρια την κλάσης, προκειµένου να επιτρέψει τις µεταβολές που µπορεί να προκύψουν µε εξοπλισµό 
διαφορετικού µήκους και τύπου. 
 
3.2.7 Εάν η  συσκευή µηχανικής ψύξης αντικατασταθεί µε µονάδα διαφορετικού τύπου, η αρµόδια αρχή    

δύναται: 
 

 (α) να ζητήσει να υποβληθεί ο εξοπλισµός στους προσδιορισµούς και επαληθεύσεις που   
προβλέπονται από τις παραγράφους 3.2.1 έως 3.2.4 ή 

 (β) να πεισθεί ότι η πραγµατική ψυκτική ικανότητα της νέας συσκευής µηχανικής ψύξης είναι, 
στην θερµοκρασία που προβλέπεται για εξοπλισµό της υπόψη κλάσης, τουλάχιστον ίση µε 
εκείνη της µονάδας που αντικαταστάθηκε� ή 

 
(γ) να πεισθεί ότι η πραγµατική ψυκτική ικανότητα της νέας συσκευής µηχανικής ψύξης    

πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.2.6. 
 
 
3.3       Θερµαινόµενος εξοπλισµός 
 
            Μέθοδος Ελέγχου 
 
3.3.1  Ο κενός εξοπλισµός πρέπει να τοποθετείται σε µονωµένο θάλαµο του οποίου η θερµοκρασία 

πρέπει να διατηρείται οµοιόµορφη και σταθερή στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο αέρας του 
θαλάµου πρέπει να ρυθµιστεί να ανακυκλοφορεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.5 του 
παρόντος προσαρτήµατος. 

 
3.3.2   Μέσα και έξω από το σώµα πρέπει να τοποθετηθούν όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας 

προστατευόµενα έναντι της ακτινοβολίας, στα σηµεία που ορίζονται στις παραγράφους 1.3 και 1.4 
του παρόντος προσαρτήµατος. 

 
             ∆ιαδικασία Ελέγχου 
 
3.3.3   Οι θύρες, τα στόµια και τα άλλα ανοίγµατα πρέπει να κλειστούν και θα τεθούν σε λειτουργία στην 

µέγιστη ισχύ ο εξοπλισµός θέρµανσης και οι συσκευές εσωτερικού αερισµού, εάν υπάρχουν. 
 
3.3.4 Η µέση εξωτερική θερµοκρασία και η µέση εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος πρέπει να 

διαβάζονται, καθεµία τους, τουλάχιστον µία φορά κάθε 30 λεπτά. 
 
3.3.5 Ο έλεγχος  πρέπει να συνεχίζεται επί 12 ώρες, αφότου η διαφορά µεταξύ της µέσης εσωτερικής 

θερµοκρασίας και της µέσης εξωτερικής θερµοκρασίας του σώµατος φθάσει στο επίπεδο που 
αντιστοιχεί στις συνθήκες που προβλέπονται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο 
εξοπλισµός. Στην περίπτωση νέου εξοπλισµού, η παραπάνω διαφορά θερµοκρασίας θα πρέπει να 
αυξηθεί κατά 35 τοις εκατό. 

 
           Κριτήριο Ικανοποίησης 

 
3.2.6 Ο έλεγχος  θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικός, εάν η συσκευή θέρµανσης είναι ικανή να διατηρεί 

την προαναφερόµενη καθορισµένη διαφορά θερµοκρασίας κατά την διάρκεια των 12 ωρών. 
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4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΞΗΣ W0                   
ΜΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΟΤΑΝ Ο ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΓΟ.   

         
 

4.1      Γενικές Αρχές 
 
4.1.1 Όταν συνδέεται είτε σε ένα κουτί θερµιδόµετρου, ή σε ένα µονωµένο σώµα σε µια µονάδα 

εξοπλισµού µεταφοράς και λειτουργεί συνεχόµενα, αυτή η χωρητικότητα είναι:  
 

W0 = Wj + U.∆T 
 

Όπου U  είναι η διαρροή θερµότητας του κουτιού του θερµιδόµετρου ή του µονωµένου σώµατος,  
σε W/οC.  
∆Τ είναι η διαφορά µεταξύ της µέσης εσωτερικής θερµοκρασίας Τi και της µέσης εξωτερικής 
θερµοκρασίας Te του θερµιδοµετρητή ή του µονωµένου σώµατος (Κ), 
Wj είναι η θερµότητα που διαχέεται από τη µονάδα του θερµαντήρα για να διατηρείται σε 
ισορροπία κάθε διαφορά θερµοκρασίας. 

  
 

4.2      Μέθοδος Ελέγχου 
 
4.2.1 Η µονάδα ψύξης είναι προσαρµοσµένη  είτε στο κουτί θερµιδόµετρου ή στο µονωµένο σώµα της             

µονάδα  του εξοπλισµού µεταφοράς. 
 

Σε κάθε περίπτωση, µετράται η ολική µεταφορά θερµότητας σε µία απλή µέση θερµοκρασία 
τοιχώµατος πριν την δοκιµή ισχύος. Με βάση την εµπειρία του σταθµού ελέγχου καθορίζεται ένας 
αριθµητικός συντελεστής διόρθωσης, για να λαµβάνει υπ’ όψη την µέση θερµοκρασία των 
τοιχωµάτων σε κάθε θερµική ισορροπία κατά τον προσδιορισµό της πραγµατικής ψυκτικής 
ικανότητας. 

 
             Για να υπάρξει η µέγιστη ακρίβεια είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί βαθµονοµηµένο   κουτί 

θερµιδόµετρο.  
 

Οι µετρήσεις και η διαδικασία πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στις παραγράφους 1.1 έως 
2.1.8 ανωτέρω� ωστόσο, αρκεί να µετρηθεί απ’ ευθείας  η U, και η τιµή του συντελεστή αυτού να 
καθορίζεται µε την ακόλουθη σχέση: 
 

m

W
U

T∆
=  

όπου: 

 
W είναι η  ισχύς θέρµανσης (σε watt) που διαχέεται από τους εσωτερικούς θερµαντήρες 

και ανεµιστήρες. 
 

Tm∆  είναι η διαφορά µεταξύ της µέσης εσωτερικής θερµοκρασίας Τi και της µέσης 
εξωτερικής θερµοκρασίας Τe, 

 
U είναι η ροή θερµότητας ανά βαθµό διαφοράς µεταξύ της θερµοκρασίας του αέρα µέσα 

και έξω από το κουτί θερµιδόµετρο ή την µονάδα του εξοπλισµού µεταφοράς η οποία 
µετράται µε την µονάδα ψύξης προσαρτηµένη. 

 
Το κουτί θερµιδόµετρο ή η µονάδα του εξοπλισµού µεταφοράς τοποθετείται µέσα σε ένα θάλαµο 
ελέγχου. Εάν χρησιµοποιηθεί κουτί θερµιδόµετρο , το T∆⋅U  δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 
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35% της συνολικής ροής θερµότητας Wo.  
 
Το κουτί του θερµιδοµετρητή ή η µονάδα του εξοπλισµού µεταφοράς πρέπει να είναι βαριά 
µονωµένη. 
 
 
Σχόλιο στην παράγραφο 4.2.1:  
 
Ο παράγοντας U του κουτιού του θερµιδοµετρητή συνήθως µετριέται χωρίς την ψυκτική µονάδα 
που είναι τοποθετηµένη στο άνοιγµα. Στην περίπτωση µιας µονάδας εξοπλισµού µεταφοράς, η 
µέτρηση του U µπορεί να γίνει µε ή χωρίς την ψυκτική µονάδα που εφαρµόζεται στο µονωµένο 
αµάξωµα, στην απουσία ψυκτικής µονάδας ένα µονωµένο πάνελ εφαρµόζεται στο άνοιγµα. 
 

 
4.2.2    Όργανα 
 

Οι σταθµοί ελέγχου πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε όργανα µέτρησης της τιµής U µε ακρίβεια      
± 5%. Η µεταφορά θερµότητας λόγω διαφυγής αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% της συνολικής 
µεταφοράς θερµότητας µέσω του κουτιού του θερµιδόµετρου ή µέσω της µονάδας του εξοπλισµού 
µεταφοράς. Η µέτρηση της παροχής του ψυκτικού µέσου πρέπει να έχει ακρίβεια ± 5%.  

 
    Τα όργανα του κουτιού του θερµιδόµετρου ή της µονάδας του εξοπλισµού µεταφοράς πρέπει να   

είναι σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους 1.3 και 1.4. Πρέπει να µετρώνται τα εξής:  
 
 

 
 (α) Θερµοκρασίες αέρα: Τουλάχιστον τέσσερα θερµόµετρα 

κατανεµηµένα οµοιόµορφα στην είσοδο του  ατµοποιητή, 
 
  Τουλάχιστον τέσσερα θερµόµετρα κατανεµηµένα οµοιόµορφα στην 

έξοδο του ατµοποιητή, 
 
  Τουλάχιστον τέσσερα θερµόµετρα κατανεµηµένα οµοιόµορφα στην 

είσοδο (εισόδους) προσαγωγής αέρα στην ψυκτική συσκευή, 
 
  Τα θερµόµετρα πρέπει να προστατεύονται έναντι ακτινοβολίας. 
   
  Η ακρίβεια του συστήµατος της µέτρησης θερµοκρασίας πρέπει να 

είναι ± 0,2 Κ.     
 
 (β) Κατανάλωση ενέργειας: Πρέπει να  υπάρχουν όργανα για να 

µετρούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίµου της 
ψυκτικής µονάδας. 

 
  Η ηλεκτρική ενέργεια και η κατανάλωση καυσίµου πρέπει να 

ορίζονται µε ακρίβεια  ± 0,5 %.  
 
Σχόλιο στην παράγραφο 4.2.2 (β):  
 
1.  Αυτή η διαδικασία περιγράφει την µέθοδο µέτρησης για να οριστεί η κατανάλωση καυσίµου του 
οχήµατος που έχει µονάδες ψύξης, ή µε άλλα λόγια την αύξηση κατανάλωσης πετρελαίου όταν η 
ψυκτική µονάδα είναι σε λειτουργία. 
 
2.  Τρία πρότυπα έχουν εισαχθεί και χρησιµοποιούνται για να ορίσουν την αύξηση κατανάλωσης 
καυσίµου σαν αποτέλεσµα λειτουργίας της ψυκτικής µονάδας: 
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� Πρότυπη µηχανή πετρελαίου µε δεδοµένη κατανάλωση καυσίµου cs = 165 g/(kW.h). 
� Πρότυπη απόδοση εναλλάκτη οχήµατος: ε = 50%. 
� Πρότυπη ειδική πυκνότητα καυσίµου diesel: ρ = 836 g/l. 
 
 
3.  H πιο συχνή ρύθµιση υποτίθεται ότι: ο ψυκτικός συµπιεστής ή µια ειδική ηλεκτρική γεννήτρια που 
προµηθεύει την ψυκτική µονάδα, κινείται από τον στροφαλοφόρο άξονα της µηχανής του οχήµατος  
(συνήθως µε ιµάντα). Χρησιµοποιώντας ένα κατάλληλο σχέδιο στο σταθµό δοκιµής, η ροπή τ  (Ν.m) 
και η λειτουργία της ταχύτητας περιστροφής n (s-1) υπολογίζονται και η ισχύς εισόδου P1 (W) στον 
άξονα του συµπιεστή ή της γεννήτριας υπολογίζονται.  
 

P1 (W) = 2πnτ     ….. όπου π = 3.141593 
 

4.  Υπάρχουν επίσης µονάδες οι οποίες από την ισχύ του οχήµατος παίρνουν επιπρόσθετο ηλεκτρικό 
ρεύµα από τον κύριο (ή βοηθητικό) εναλλάκτη του οχήµατος, ή από τις µπαταρίες του οχήµατος, 
συνήθως για να λειτουργήσουν οι ηλεκτρικοί ανεµιστήρες και οι φυσητήρες. Ως προς την ισχύ του 
άξονα P2 (W) από τον κύριο ή βοηθητικό εναλλάκτη που ορίζεται από την µέτρηση του ρεύµατος, η 
απόδοση τέτοιου εναλλάκτη οχήµατος πρέπει να εξεταστεί (συνήθως 24V dc, 100A µέχρι 150Α). η 
απόδοση του εναλλάκτη ε γι’αυτούς τους υπολογισµούς προνοείται στο 50% (βλέπε το δεύτερο από 
τα τρία πρότυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω). Αντίστοιχα, εάν Pfans είναι το σύνολο της ηλεκτρικής 
εισόδου που χρειάζεται να λειτουργήσουν οι ανεµιστήρες, η είσοδος του άξονα του εναλλάκτη είναι: 
 

P2 = 2*Pfans 
 
 
 
5.  Σε αυτήν την περίπτωση η συνολική ισχύς εισόδου P (W) που πρέπει να µεταφέρει ο κινητήρας του 
οχήµατος στην µονάδα ψύξης αποτελείται από την ισχύ εισόδου του συµπιεστή P1 και από την ισχύ 
εισόδου του εναλλάκτη P2 για τους ανεµιστήρες: 
 

P = P1 + P2 
 

6.  Εάν P (W) είναι η συνολική ισχύς εισόδου της ψυκτικής µονάδας σε συγκεκριµένες συνθήκες 
λειτουργίας, τότε η κατανάλωση καυσίµου κατά βάρος Cfw (g/h) της δοκιµασµένης ψυκτικής µονάδας 
µπορεί να υπολογιστεί ως:                                         
 

Cfw (g/h) = P * Cs = 0.165 * P 
 
7.  H κατανάλωση κατά βάρος (µετρηµένη σε g/h) µπορεί να µετατραπεί σε κατανάλωση κατά όγκου 
(µετρηµένη σε l/h) εάν η ειδική πυκνότητα ρ του καυσίµου diesel είναι γνωστή. Αυτή η πυκνότητα 
ποικίλει από 830 kg/m3 (χειµώνας) µέχρι 842 kg/m3 (καλοκαίρι). Η πρότυπη (µέση) τιµή της ειδικής 
πυκνότητας ρ = 836 kg/m3 = 836 g/l έχει χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς αυτής της διαδικασίας 
(βλέπε το τρίτο από τα πρότυπα που αναφέρονται παραπάνω). 
 

Cfvol (l/h) = Cfw/836 
 

8.  Είναι ευεγερτικό να εισαχθεί η ειδική κατανάλωση καυσίµου. Είναι η ποσότητα η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να συγκριθεί η οικονοµία των µονάδων µε διαφορετικές ψυκτικές χωρητικότητες. 
Ειδική κατανάλωση καυσίµου cfvol ( κατανάλωση κατά όγκο µειωµένη σε 1kW ψυκτικής 
χωρητικότητας Q) ορίζεται όπως παρακάτω:  
 

cfvol [(l/h.kW)] = 1000 Cfvol/Q 
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 (γ) Ταχύτητα περιστροφής:     Πρέπει να υπάρχουν όργανα για να 
µετρούν την ταχύτητα περιστροφής των συµπιεστών και 
ανεµιστήρων ανακυκλοφορίας ή για να επιτρέπουν τον υπολογισµό 
αυτών των ταχυτήτων, όπου δεν είναι εφικτή η απ’ ευθείας µέτρηση. 

 
 Η ταχύτητα περιστροφής πρέπει να υπολογίζεται µε ακρίβεια  ± 1%, 

 
(δ) Πίεση:  Μετρητές πίεσης υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια ± 1%) πρέπει 

να είναι τοποθετηµένοι στον συµπυκνωτή και στον ατµοποιητή και 
στην είσοδο του συµπιεστή, όταν ο ατµοποιητής είναι εφοδιασµένος 
µε ρυθµιστή πίεσης. 

 
 
4.2.3  Συνθήκες ελέγχου 
 

(i) Η µέση θερµοκρασία του αέρα στην είσοδο (εισόδους) προσαγωγής στην ψυκτική συσκευή 
πρέπει να διατηρείται στους 30 οC ± 0,5 Κ. 

 
 Η µέγιστη διαφορά µεταξύ των θερµοκρασιών στα θερµότερα και στα ψυχρότερα σηµεία δεν 

πρέπει να υπερβαίνει του 2 Κ. 
 
(ii) Μέσα στο κουτί θερµιδόµετρο ή στην µονάδα του εξοπλισµού µεταφοράς (στην είσοδο του 

αέρα προς τον ατµοποιητή ): πρέπει να υπάρχουν τρία επίπεδα θερµοκρασιών µεταξύ – 25 οC 
και +12 οC ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της µονάδας, µε το ένα επίπεδο θερµοκρασίας να 
είναι το ελάχιστο οριζόµενο για την κλάση, την οποία ζητά ο κατασκευαστής, µε ανοχή ± 1 Κ.  

 
Η µέση εσωτερική θερµοκρασία πρέπει να διατηρείται µε ανοχή ± 0,5 Κ. Κατά την διάρκεια της 
µέτρησης της ψυκτικής ικανότητας, η θερµότητα  που διαχέεται εντός του κουτιού του θερµιδόµετρου 
ή της µονάδας του εξοπλισµού µεταφοράς πρέπει να διατηρείται σε σταθερό επίπεδο µε ανοχή ± 1%. 

 
Κατά την παρουσίαση µιας ψυκτικής µονάδας για έλεγχο, ο κατασκευαστής πρέπει να προσκοµίζει τα 
εξής: 

 
-  Έγγραφα που να περιγράφουν την προς έλεγχο µονάδα �  
 
- Τεχνικό φυλλάδιο που να παρουσιάζει τις παραµέτρους που είναι οι σηµαντικότερες για την 
λειτουργία της µονάδας και να διευκρινίζουν το επιτρεπτό εύρος� 
 
- Τα χαρακτηριστικά των σειρών κατασκευής του προς έλεγχο εξοπλισµού, και   
 
- ∆ήλωση σχετικά µε το ποια µορφή/ές ενέργειας πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατά την διάρκεια του 

ελέγχου . 
 

 
4.3      ∆ιαδικασία Ελέγχου 
 
4.3.1 Ο έλεγχος πρέπει να χωρίζεται σε δύο κύρια µέρη, την φάση ψύξης και την µέτρηση της πραγµατικής             

ψυκτικής ικανότητας σε τρία επίπεδα αυξανόµενης θερµοκρασίας. 
 

(α) Φάση ψύξης: η αρχική θερµοκρασία του κουτιού του θερµιδόµετρου ή του εξοπλισµού 
µεταφοράς πρέπει να είναι 30 0C ± 3 K. Στην συνέχεια πρέπει να µειώνεται στους -25 οC για 
την κλάση – 20 0C, -13 0C για την κλάση –10 0C ή –2 0C για την κλάση 0 0C, 

 

(β) Μέτρηση της πραγµατικής ψυκτικής ικανότητας, σε κάθε επίπεδο εσωτερικής θερµοκρασίας. 
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Πρέπει να διεξαχθεί ένας πρώτος έλεγχος, για τουλάχιστον τέσσερις ώρες σε κάθε επίπεδο 
θερµοκρασίας, υπό τον έλεγχο του θερµοστάτη (της ψυκτικής µονάδας) για να 
σταθεροποιηθεί η µεταφορά θερµότητας µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του 
κουτιού του θερµιδόµετρου ή της µονάδας του εξοπλισµού µεταφοράς. 

 

Πρέπει να διεξαχθεί ένας δεύτερος έλεγχος χωρίς τον θερµοστάτη σε λειτουργία µε σκοπό να 
προσδιορισθεί η µέγιστη αποδιδόµενη ψυκτική ισχύς , µε την θερµαντική ισχύ του 
εσωτερικού θερµαντήρα να παράγει  κατάσταση ισορροπίας σε κάθε επίπεδο θερµοκρασίας, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2.3. 

 

    Η διάρκεια του δεύτερου ελέγχου δεν πρέπει να είναι µικρότερος από τέσσερις ώρες.    
 

Πριν την αλλαγή από το ένα επίπεδο θερµοκρασίας σε άλλο, το κουτί ή η µονάδα πρέπει  να    
αποψύχεται χειροκίνητα.  

 

 
Εάν η ψυκτική µονάδα δύναται να λειτουργήσει µε περισσότερες από µία µορφές ενέργειας, 
οι έλεγχοι πρέπει να επαναληφθούν για καθεµία από αυτές. 

 
Εάν ο συµπιεστής κινείται από µηχανή οχήµατος, ο έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί τόσο µε την 
ελάχιστη ταχύτητα όσο και µε την ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής του συµπιεστή, που 
καθορίζει ο κατασκευαστής.  

 
 Εάν ο συµπιεστής κινείται από την κίνηση οχήµατος  ο έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί µε την 

ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής του συµπιεστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 
 
 
4.3.2 Η ίδια διαδικασία πρέπει να εφαρµοστεί και για στην µέθοδο ενθαλπίας όπως περιγράφεται 

παρακάτω, αλλά σε αυτήν την περίπτωση  η ισχύς της θερµότητας που διαχέεται από τους 
ανεµιστήρες του ατµοποιητή σε κάθε επίπεδο θερµοκρασίας πρέπει επίσης να προσµετρείται.  

 
 Η συγκεκριµένη µέθοδος µπορεί, εναλλακτικά, να χρησιµοποιηθεί και για τον εξοπλισµό αναφοράς. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η πραγµατική ψυκτική ικανότητα µετράται πολλαπλασιάζοντας την ροή 
µάζας (m) του ψυκτικού υγρού µε την διαφορά ενθαλπίας µεταξύ του ατµού του ψυκτικού µέσου που 
εγκαταλείπει την µονάδα (ho) και του υγρού στην είσοδο της µονάδας (hi).  

 
 

Για να προσδιορισθεί η πραγµατική ψυκτική ικανότητα, αφαιρείται η  ισχύς θέρµανσης που 
παράγεται από τους ανεµιστήρες ανακυκλοφορίας αέρα (Wf). Είναι δύσκολο να µετρηθεί η Wf , εάν 
οι ανεµιστήρες ανακυκλοφορίας αέρα κινούνται µε εξωτερικό κινητήρα και σε αυτήν την 
συγκεκριµένη περίπτωση δεν συνιστάται η µέθοδος της ενθαλπίας. Όταν οι ανεµιστήρες κινούνται µε 
εσωτερικούς ηλεκτρικούς κινητήρες, η ηλεκτρική ισχύς µετράται µε κατάλληλα όργανα µε ακρίβεια 
+3%, µε την µέτρηση ροής του ψυκτικού µέσου µε ακρίβεια ± 3%. 

 
  Ο θερµικός ισολογισµός δίδεται µε τον τύπο: 
 

Wo = (ho – hi) m-Wf 
 

Οι κατάλληλες µέθοδοι περιγράφονται στα πρότυπα ISO 917, BS 3122, DIN, NEN κλπ.   
Τοποθετείται ηλεκτρικός θερµαντήρας εντός του εξοπλισµού για να διασφαλισθεί η θερµική 
ισορροπία. 
 

4.3.3 Προληπτικά Μέτρα 
  

Καθώς διεξάγονται οι έλεγχοι για την πραγµατική ψυκτική ικανότητα µε τον θερµοστάτη της 
ψυκτικής µονάδας αποσυνδεδεµένο, πρέπει να λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:  
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 εάν ο εξοπλισµός έχει σύστηµα έγχυσης θερµού αερίου, πρέπει να είναι απενεργοποιηµένο 

κατά την διάρκεια του ελέγχου , 
 

µε αυτοµατισµούς ελέγχου της ψυκτικής µονάδας που απενεργοποιούν  µεµονωµένους 
κυλίνδρους (για να προσαρµοσθεί η ψυκτική  ισχύς της µονάδας στην διαθέσιµη ισχύ του 
κινητήρα), ο έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί µε τον κατάλληλο για την εκάστοτε θερµοκρασία 
αριθµό κυλίνδρων ενεργοποιηµένο. 

 
4.3.4 Έλεγχοι 
 

Τα ακόλουθα πρέπει να επαληθευθούν και οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι πρέπει να αναφέρονται 
στην έκθεση ελέγχου: 

 
(i) ότι το σύστηµα αποπάγωσης και ο θερµοστάτης λειτουργούν σωστά, 
 
(ii) ότι ο ρυθµός ανακυκλοφορίας  του αέρα είναι αυτός που καθορίζεται από τον 

κατασκευαστή, 
  

 Εάν η  παροχή αέρα της ψυκτικής µονάδας πρόκειται να µετρηθεί, πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν µέθοδοι ικανές να µετρούν την συνολική παροχή. Χρησιµοποιήστε ένα 
από τα υφιστάµενα σχετικά πρότυπα, προτείνονται δηλαδή το BS 848, ISO 5801, AMCA 
210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796, 

 
                (iii)    ότι το ψυκτικό µέσο που χρησιµοποιείται για τους ελέγχους είναι αυτό που καθορίζεται από      

τον κατασκευαστή. 
 
 
4.4         Αποτέλεσµα Ελέγχου 
 
4.4.1 Η ψυκτική ικανότητα για τους σκοπούς της ΑΤΡ είναι αυτή που συναρτάται  από την µέση 

θερµοκρασία στη είσοδο (ή εισόδους) του ατµοποιητή. Τα όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας 
πρέπει να προστατεύονται από την ακτινοβολία. 

 
5.  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΡΗΣΗ 
 

Για τον σκοπό της επαλήθευσης της µονωτικής ικανότητας κάθε µέρους του εξοπλισµού σε χρήση  
όπως προβλέπεται στο προσάρτηµα 1, παράγραφοι 1(β) και 1(γ), του παρόντος παραρτήµατος, οι 
αρµόδιες αρχές έχουν την δυνατότητα:  

 
 

Να εφαρµόζουν τις µεθόδους που ορίζονται στις παραγράφους 2.1.1 έως 2.3.2 του παρόντος 
προσαρτήµατος, ή 

 
Να ορίζουν εµπειρογνώµονες για να αξιολογούν την καταλληλότητα του εξοπλισµού για την 
διατήρηση σε µια ή άλλη από τις κατηγορίες του µονωµένου εξοπλισµού. Οι εµπειρογνώµονες 
πρέπει να λαµβάνουν τις ακόλουθες ενδείξεις υπόψη και πρέπει να βασίζουν τα απότελέσµατά 
τους σε πληροφορίες όπως αναφέρονται παρακάτω. 

 
5.1  Γενική εξέταση του εξοπλισµού 
 

Αυτή η εξέταση θα πρέπει να έχει την µορφή του ελέγχου του εξοπλισµού για να ορίζει τα 
παρακάτω:  
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(i) η ανθεκτική πινακίδα του κατασκευαστή τοποθετείται από τον κατασκευαστή,  
(ii)  το γενικό σχεδιασµό του µονωτικού προστατευτικού, 
(iii)  την µέθοδο εφαρµογής της µόνωσης, 
(iv) την φύση και την κατάσταση των τοιχωµάτων, 
(v) την κατάσταση του µονωµένου διαµερίσµατος, 
(vi) το πάχος των τοιχωµάτων, 
 
και να προβεί σε όλες τις ενδεδειγµένες παρατηρήσεις σχετικά µε την αποτελεσµατική ικανότητα 
µόνωσης του εξοπλισµού. Για το σκοπό αυτό οι εµπειρογνώµονες µπορούν να προκαλέσουν τα 
µέρη του εξοπλισµού που πρέπει να διαλυθούν και να απαιτούν όλα τα έγγραφα που είναι πιθανό να 
χρειαστούν  για την συµβουλή (σχέδια, αναφορές δοκιµής, προδιαγραφές, τιµολόγια, κ.τλ.) να 
τίθενται στη διάθεσή τους. 

 
Σχόλια στην παράγραφο 5.1:  
 
Αλλαγές στον συντελεστή Κ κατά την διάρκεια ζωής των µονωµένων σωµάτων εξαρτώνται από του 
παρακάτω παράγοντες:    

 
a) Η φύση των υλικών µόνωσης, 
 
b) Φύση των στρωµάτων επικάλυψης (ενισχυµένο πλαστικό γυαλί – ίνας ή µέταλλο), 
 
c) Κατασκευή του σώµατος, 
 
d) Αριθµός των πόρτων και των ανοιγµάτων που επιτρέπονται στις εγκεκριµένες 

δοκιµές, 
 

          e)         Συνθήκες χρήσης (µεταφορά φρέσκιας παραγωγής ή κατεψυγµένης ή ταχείας  
                      κατάψυξης προϊόντων). 

 
 
 
5.2   Εξέταση για την αερο - στεγανότητα (δεν ισχύει για τον εξοπλισµό της δεξαµενής) 
 

Η επιθεώρηση θα πρέπει να γίνει από έναν παρατηρητή που έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του 
εξοπλισµού, το οποίο θα πρέπει να είναι σε µια έντονα φωτισµένη περιοχή. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε µέθοδος που δίνει πιο ακριβή αποτελέσµατα.  
 

5.3 Αποφάσεις 
 

(i) Εάν τα αποτελέσµατα σχετικά µε τις γενικές συνθήκες του σώµατος είναι ικανοποιητικές, ο  
εξοπλισµός µπορεί να κρατιέται σε λειτουργία σαν µονωµένος εξοπλισµός στην αρχική του 
κλάση για περαιτέρω περίοδο όχι µεγαλύτερη των τριών ετών. Εάν τα αποτελέσµατα του 
εµπειρογνώµονα ή των εµπειρογνωµόνων δεν είναι αποδεκτά, ο εξοπλισµός µπορεί αν 
παραµείνει σε λειτουργία µόνο ακολουθώντας µια επιτυχή µέτρηση του συντελεστή Κ 
σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 2.1.1 έως 2.3.2 του 
παρόντος προσαρτήµατος. Τότε µπορεί να µείνει σε λειτουργία για περαιτέρω περίοδο έξι 
ετών. 

 
(ii)  Στην περίπτωση εξοπλισµού βαριά µονωµένου, εάν τα αποτελέσµατα του εµπειρογνώµονα 

ή των εµπειρογνωµόνων δείχνουν ότι το σώµα είναι ακατάλληλο για να συνεχίσει να είναι 
σε λειτουργία στην αρχική του κλάση, αλλά ικανό να συνεχίσει να είναι σε λειτουργία σαν 
κανονικός µονωµένος εξοπλισµός, τότε το σώµα µπορεί να παραµείνει σε λειτουργία στην 
κατάλληλη κλάση για επιπλέον τρία χρόνια. Σε αυτήν την περίπτωση, τα διακριτικά σηµεία 
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( όπως στο προσάρτηµα 4 του παρόντος παραρτήµατος) πρέπει να αλλαχτούν κατάλληλα. 
 
(iii)  Εάν ο εξοπλισµός αποτελείται από µονάδες εξοπλισµού παραγόµενες σε σειρά ενός 

συγκεκριµένου τύπου ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του προσαρτήµατος 1, παράγραφο 6, 
του παρόντος παραρτήµατος και ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη, τότε επιπροσθέτως της 
επιθεώρησης κάθε µονάδας του εξοπλισµού, ο συντελεστής Κ που εµπλέκεται δεν πρέπει 
να είναι µικρότερος του 1%, πρέπει να µετριέται σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των 
άρθρων 2.1, 2.2 και 2.3 του παρόντος προσαρτήµατος. Εάν τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων και των µετρήσεων είναι αποδεκτά, όλος ο εν λόγω εξοπλισµός µπορεί να 
συνεχίσει να λειτουργεί σαν µονωµένος εξοπλισµός στην αρχική του κλάση για περαιτέρω 
περίοδο έξι ετών. 

 
 

Σχόλιο στην παράγραφο 5.3:  
 
Μερικές χώρες θεωρούν 0.40 να είναι η µέγιστη τιµή Κ για τις κλάσεις B, C, E και F  επίσης από 
επανεκτίµηση και κάποιες άλλες είναι της γνώµης ότι η επανεκτίµηση γίνεται για την εκπλήρωση 
των παραγράφων 5 και 6. 
 
Επανεκτίµηση µπορεί να γίνει είτε από ένα σταθµό δοκιµών επιβεβαιώνοντας την µέγιστη τιµή Κ 
για τις κλάσεις B, C, E και F είναι µικρότερη από 0.40 W/m2.K και 0.70 W/m2.K για τις κλάσεις A 
και D ή εκπληρώνοντας τις παραγράφους 5 και 6. 
 

  
6.   ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Για να επαληθευτεί όπως καθορίζεται στο προσάρτηµα 1, παράγραφοι 1(β) και 1(γ), του παρόντος 
παραρτήµατος η αποτελεσµατικότητα της θερµικής συσκευής του κάθε είδους του ψυχόµενου 
εξοπλισµού, µηχανικά ψυχόµενου εξοπλισµού και θερµαινόµενου εξοπλισµού σε λειτουργία, οι 
αρµόδιες αρχές µπορούν:  

 
Να εφαρµόσουν τις µεθόδους που περιγράφονται στα µέρη 3.1, 3.2 και 3.3 του παρόντος 
προσαρτήµατος, ή  
 
Να διορίσουν εµπειρογνώµονες να εφαρµόσουν τις λεπτοµέρειες που περιγράφονται στα 
µέρη 5.1 και 5.2 του παρόντος προσαρτήµατος όταν είναι εφαρµόσιµες καθώς και τις 
παρακάτω διατάξεις:  

 
 
6.1    Ψυχόµενος εξοπλισµός άλλος εκτός εξοπλισµού µε σταθερούς εύτηκτους συσσωρευτές 
 

 Πρέπει να επαληθευτεί ότι η εσωτερική θερµοκρασία του κενού εξοπλισµού, που προηγουµένως 
είχε αχθεί στην εξωτερική θερµοκρασία, µπορεί να αχθεί στην οριακή θερµοκρασία της κλάσης 
στην οποία ανήκει ο εξοπλισµός, όπως ορίζεται στο παρόν παράρτηµα, και να διατηρείται κάτω από 
την προαναφερόµενη οριακή θερµοκρασία για χρονικό διάστηµα t τέτοιο ώστε να ισχύει:  

    
 

 
όπου  ∆T είναι η διαφορά µεταξύ +30 οC και της προαναφερόµενης οριακής θερµοκρασίας, και  
 
          ∆T΄ είναι η διαφορά µεταξύ της µέσης εξωτερικής θερµοκρασίας κατά την διάρκεια του  
          ελέγχου και της προαναφερόµενης οριακής θερµοκρασίας, µε εξωτερική θερµοκρασία όχι  

T΄

T

∆

∆
≥

 12
t 
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          χαµηλότερη από +15 οC.  
 

Εάν τα αποτελέσµατα είναι αποδεκτά, ο εξοπλισµός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε χρήση ως 
ψυχόµενος εξοπλισµός της αρχικής κλάσης αυτού για περαιτέρω χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο 
από τρία έτη. 

 
6.2    Μηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός 
 

(i) Εξοπλισµός που κατασκευάστηκε ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος αυτών των διατάξεων 
(ΗΜ ΜΜ ΕΕΕΕ) 

 
Πρέπει να επαληθευτεί ότι, όταν η εξωτερική θερµοκρασία δεν είναι χαµηλότερη από +15οC, η 
εσωτερική θερµοκρασία του κενού εξοπλισµού µπορεί να φτάσει την θερµοκρασία της κλάσης 
µέσα σε µια µέγιστη περίοδο (σε λεπτά), όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Εξωτ..Θερµ. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 0C 
Κλάση C, F 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 min 
Κλάση B, E 270 262 253 245 236 228 219 211 202 194 185 177 168 160 151 143 min 
Κλάση Α, D 180 173 166 159 152 145 138 131 124 117 110 103 96 89 82 75 min 

 
Η εσωτερική θερµοκρασία του κενού εξοπλισµού θα πρέπει αρχικά έρθει στην εξωτερική 
θερµοκρασία. 
 
Εάν τα αποτελέσµατα είναι αποδεκτά, ο εξοπλισµός µπορεί να παραµείνει σε λειτουργία σαν 
µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός, στην αρχική του κλάση για µια επιπλέον περίοδο όχι περισσότερο 
από τρία χρόνια. 

 
(ii)  Μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για τους εξοπλισµούς σε λειτουργία 
 
Εξοπλισµός που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος αυτών των διατάξεων (ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ), 
οι παρακάτω διατάξεις πρέπει να εφαρµοστούν :  
 
Πρέπει να επαληθευτεί ότι, όταν η εξωτερική θερµοκρασία δεν είναι χαµηλότερη από +15οC, η 
εσωτερική θερµοκρασία του κενού εξοπλισµού, η οποία προηγουµένως έχει φτάσει την εξωτερική 
θερµοκρασία, µπορεί να φτάσει σε µια µέγιστη περίοδο έξι ωρών:  
 

  Στην περίπτωση εξοπλισµού των κλάσεων Α, Β ή C, στην ελάχιστη θερµοκρασία, όπως 
ορίζεται από το παρόν παράρτηµα, 

 
Στην περίπτωση εξοπλισµού των κλάσεων D, Ε ή F, στην οριακή θερµοκρασία, όπως 
ορίζεται από το παρόν παράρτηµα. 

 
Εάν τα αποτελέσµατα είναι αποδεκτά, ο εξοπλισµός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε χρήση ως 
µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός της αρχικής κλάσης του για περαιτέρω χρονικό διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο από τρία έτη. 
 
Σχόλιο στην παράγραφο 6.2 (ii):  
 
Αποτυχία να περάσει την δοκιµή απόδοσης σε πολλές περιπτώσεις είναι λόγω έλλειψη συντήρησης. 
Για να αποτραπεί περιττό βάρος επιπλέον κόστος για τον ιδιοκτήτη λόγω των επαναληπτικών 
δοκιµών, συστήνεται ότι η θερµική συσκευή πρέπει να συντηρείται σωστά και ελέγχεται για τη 
σωστή της λειτουργία πριν τη δοκιµή απόδοσης (ECE/TRANS/WP.11/220, παράγραφος 44). 
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6.3    Θερµαινόµενος εξοπλισµός 
 

Πρέπει να επαληθευτεί ότι, όταν η διαφορά µεταξύ της εσωτερικής θερµοκρασίας του εξοπλισµού 
και της εξωτερικής θερµοκρασίας που διέπει την κλάση στην οποία ανήκει ο εξοπλισµός, όπως 
ορίζεται από το παρόν παράρτηµα, (διαφορά 22 K στην περίπτωση της κλάσης Α και 32 K στην 
περίπτωση της κλάσης Β) µπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 ώρες. Εάν τα 
αποτελέσµατα είναι αποδεκτά, ο εξοπλισµός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε χρήση ως θερµαινόµενος 
εξοπλισµός της αρχικής κλάσης του για περαιτέρω χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρία έτη. 
 

6.4    Σηµεία µέτρησης θερµοκρασίας  
 

Τα σηµεία µέτρησης θερµοκρασίας που προστατεύονται από την ακτινοβολία πρέπει να 
τοποθετούνται µέσα και έξω από το σώµα. 
 
Για την εσωτερική µέτρηση της θερµοκρασίας του σώµατος (Τi), το λιγότερο 2 σηµεία µέτρησης 
θερµοκρασίας πρέπει να τοποθετούνται εσωτερικά του σώµατος µε µέγιστη απόσταση 50 cm από 
το µπροστινό τοίχωµα, 50 cm από το πίσω τοίχωµα, σε ύψος το ελάχιστο 15 cm και το µέγιστο     
50 cm πάνω από το δάπεδο.  
 
Για την εξωτερική µέτρηση της θερµοκρασίας του σώµατος (Τe), το λιγότερο 2 σηµεία µέτρησης 
θερµοκρασίας πρέπει να τοποθετούνται  σε απόσταση όχι µικρότερη από 10 cm από το εξωτερικό 
τοίχωµα του σώµατος και όχι µικρότερη από 20 cm από την εισαγωγή του αέρα της µονάδας 
συµπύκνωσης. 
 
Η τελική τιµή πρέπει να είναι από το πιο θερµό σηµείο εσωτερικά του σώµατος και το πιο ψυχρό 
σηµείο εξωτερικά. 
 
 
Σχόλιο για την παράγραφο 6.4 – Φιγούρα που δείχνει την θέση των οργάνων 
 
 

 
a = µέγιστο 50cm από το µπροστινό τοίχωµα και πίσω πόρτα 
b = ελάχιστο 15cm και µέγιστο 20cm πάνω από το δάπεδο 
 
 
 

6.5    ∆ιατάξεις κοινές για ψυχόµενο, µηχανικά ψυχόµενο και θερµαινόµενο εξοπλισµό 
 

(i)     Εάν τα αποτελέσµατα δεν είναι αποδεκτά, ο ψυχόµενος, ο µηχανικά ψυχόµενος ή 
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θερµαινόµενος εξοπλισµός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε λειτουργία στην αρχική του 
κλάση, µόνο εάν περάσει επιτυχώς σε σταθµό ελέγχου τις δοκιµές που περιγράφονται στις 
παραγράφους 3.1, 3.2 και 3.3 του παρόντος προσαρτήµατος. Επιτρέπεται δε στην συνέχεια 
να διατηρείται σε χρήση στην αρχική του κλάση για περαιτέρω χρονικό διάστηµα έξι ετών. 

 
(ii)      Εάν ο εξοπλισµός συνίσταται από µονάδες εν σειρά παραγόµενου ψυχόµενου, µηχανικά 

ψυχόµενου ή θερµαινόµενου εξοπλισµού συγκεκριµένου τύπου που πληροί τις 
προϋποθέσεις του προσαρτήµατος, 1, παραγράφου 6, του παρόντος παραρτήµατος και 
ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη, τότε πέραν µιας επιθεώρησης των θερµικών συσκευών για να 
διασφαλισθεί ότι η γενική τους κατάσταση φαίνεται να είναι ικανοποιητική, η απόδοση 
των ψυκτικών ή θερµικών συσκευών τουλάχιστον 1% του αριθµού των µονάδων, δύναται 
να προσδιορισθεί σε σταθµό ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3.1, 3.2 
και 3.3 του παρόντος προσαρτήµατος. Εάν τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και του 
προσδιορισµού της απόδοσης είναι αποδεκτά, όλος ο υπό κρίση εξοπλισµός επιτρέπεται να 
διατηρηθεί σε χρήση  στην αρχική του κλάση για περαιτέρω περίοδο έξι ετών. 

 
 
  
7.   ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Έκθεση ελέγχου του τύπου για τον δοκιµαζόµενο εξοπλισµό πρέπει να καταρτίζεται για κάθε 
δοκιµή σύµφωνα µε το ένα ή το άλλο από τα µοντέλα 1 έως 10 όπως παρακάτω. 

 
 

 

 8.      ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΨΥΞΗΣ, ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 
8.1 Ορισµοί  

 

a) Εξοπλισµός πολλών διαµερισµάτων : Εξοπλισµός µε δυο ή περισσότερα µονωµένα 
διαµερίσµατα για διατήρηση µιας διαφορετικής θερµοκρασίας σε κάθε διαµέρισµα.  

 
b) Mηχανική µονάδα ψύξης πολλών θερµοκρασιών : Μηχανική µονάδα ψύξης µε συµπιεστή 

και κοινό στόµιο αναρρόφησης, συµπυκνωτή και δυο ή περισσότερους εξατµιστές που 
έχουν τεθεί σε διαφορετικές θερµοκρασίες στα διάφορα διαµερίσµατα του εξοπλισµού 
πολλών διαµερισµάτων. 

 
c) Μονάδα κεντρικού υπολογιστή : Μονάδα ψύξης µε ή χωρίς έναν αναπόσπαστο εξατµιστή. 
 
d) ∆ιαµέρισµα χωρίς κλιµατισµό : ένα διαµέρισµα που θεωρείται ότι δεν έχει κανένα 

εξατµιστή ή για το οποίο ο εξατµιστής είναι ανενεργός για τους σκοπούς των υπολογισµών 
καθορισµού διαστάσεων και πιστοποίησης. 

 
e) Λειτουργία πολλών θερµοκρασιών : Λειτουργία µιας µηχανικής µονάδας ψύξης πολλών 

θερµοκρασιών µε δυο ή περισσότερους εξατµιστές που λειτουργούν σε διαφορετικές 
θερµοκρασίες σε εξοπλισµό πολλών διαµερισµάτων. 

 
f)  Ονοµαστική δυναµικότητα ψύξης : Μέγιστη δυναµικότητα ψύξης της µονάδας ψύξης σε 

λειτουργία µιας θερµοκρασίας (mono-temperature) µε δυο ή τρεις εξατµιστές που 
λειτουργούν ταυτόχρονα στην ίδια θερµοκρασία. 

 
g) Ατοµική δυναµικότητα ψύξης (Pind-evap) : Η µέγιστη δυναµικότητα ψύξης κάθε εξατµιστή 
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σε ατοµική λειτουργία µε τη µονάδα κεντρικού υπολογιστή.  
 

h) Αποτελεσµατική δυναµικότητα ψύξης (Peff-frozen-evap) : H δυναµικότητα ψύξης που είναι 
διαθέσιµη στον εξατµιστή χαµηλότερης θερµοκρασίας όταν δυο ή περισσότεροι εξατµιστές 
λειτουργούν έκαστος µε τρόπο πολλών θερµοκρασιών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
8.3.5. 

 
 
 
8.2       ∆ιαδικασία δοκιµής για µηχανικές µονάδες ψύξης πολλών θερµοκρασιών 
 
8.2.1    Γενική ∆ιαδικασία 
 

Η διαδικασία δοκιµής θα είναι όπως καθορίζεται στην ενότητα 4 αυτού του προσαρτήµατος. 
 

Η µονάδα κεντρικού υπολογιστή θα δοκιµάζεται σε συνδυασµό µε διάφορους εξατµιστές. Κάθε 
εξατµιστής θα δοκιµάζεται σε ένα διαφορετικό θερµιδόµετρο, αν είναι εφαρµοστέο. 
 
Η ονοµαστική δυναµικότητα ψύξης της µονάδας κεντρικού υπολογιστή σε λειτουργία µιας 
θερµοκρασίας (mono-temperature) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.2.2, θα µετράται µε ένα 
µοναδικό συνδυασµό δυο ή τριών εξατµιστών περιλαµβανοµένου του µικρότερου και του 
µεγαλύτερου. 
 
Η ατοµική δυναµικότητα ψύξης θα µετράται για όλους τους εξατµιστές, έκαστος σε λειτουργία µιας 
θερµοκρασίας µε τη µονάδα του κεντρικού υπολογιστή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.2.3. 
 
Αυτή η δοκιµή θα διεξαχθεί µε δυο ή τρεις εξατµιστές περιλαµβανοµένου του µικρότερου, του 
µεγαλύτερου και, αν είναι αναγκαίο, ενός εξατµιστή µεσαίου µεγέθους. 
 
Αν η µονάδα πολλών θερµοκρασιών µπορεί να λειτουργήσει µε περισσότερους από δυο    
εξατµιστές : 
 

- Η µονάδα κεντρικού υπολογιστή θα δοκιµάζεται µε ένα συνδυασµό τριών εξατµιστών : του 
µικρότερου, του µεγαλύτερου και ενός µεσαίου µεγέθους εξατµιστή. 

 
- Επιπλέον, µε απαίτηση του κατασκευαστή, η µονάδα κεντρικού υπολογιστή µπορεί να 

δοκιµαστεί προαιρετικά µε ένα συνδυασµό δυο εξατµιστών : του µεγαλύτερου και του 
µικρότερου. 

 
Οι δοκιµές γίνονται σε ανεξάρτητη κατάσταση λειτουργίας και ετοιµότητα.   
 

8.2.2    Προσδιορισµός της ονοµαστικής δυναµικότητας ψύξης της µονάδας κεντρικού υπολογιστή 
 

Η ονοµαστική δυναµικότητα ψύξης της µονάδας του κεντρικού υπολογιστή σε λειτουργία µονής 
θερµοκρασίας θα µετράται µε έναν µοναδικό συνδυασµό δυο ή τριών εξατµιστών που λειτουργούν 
ταυτόχρονα στην ίδια θερµοκρασία. Αυτή η δοκιµή θα διεξαχθεί σε - 20 οC και σε 0  οC. 

 
Η θερµοκρασία εισόδου του αέρα της µονάδας του κεντρικού υπολογιστή θα είναι +30 οC. 

 
Η ονοµαστική δυναµικότητα ψύξης στους -10 oC θα υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή από τις 
δυναµικότητες σε -20 οC και σε 0  οC. 
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8.2.3     Προσδιορισµός της ατοµικής δυναµικότητας ψύξης κάθε εξατµιστή.  
 

Η ατοµική δυναµικότητα ψύξης κάθε εξατµιστή θα µετράται σε λειτουργία σόλο µε τη µονάδα του 
κεντρικού υπολογιστή. Η δοκιµή θα διεξαχθεί σε -20 οC και σε 0  οC.  
 
Η θερµοκρασία εισόδου του αέρα της µονάδας ψύξης θα είναι +30 οC. 
 
Η ατοµική δυναµικότητα ψύξης στους -10 oC θα υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή από τις 
δυναµικότητες στους 0  οC και στους -20 οC. 

 

8.2.4    ∆οκιµή των υπολειπόµενων αποτελεσµατικών δυναµικοτήτων ψύξης ενός συνόλου εξατµιστών σε  
λειτουργία πολλών θερµοκρασιών σε ένα φορτίο θερµότητας αναφοράς 

 
Η εναποµένουσα αποτελεσµατική δυναµικότητα ψύξης θα µετράται για κάθε ελεγχόµενο εξατµιστή 
στους -20 οC µε τον άλλον (-ους) εξατµιστή (-ές) που λειτουργούν υπό έλεγχο µιας συσκευής 
θερµοστάτη ρυθµισµένης στους 0 οC µε ένα φορτίο θερµότητας αναφοράς 20% της ατοµικής 
δυναµικότητας ψύξης στους -20 οC του υπό εξέταση εξατµιστή.  Η θερµοκρασία εισόδου του αέρα 
της µονάδας του κεντρικού υπολογιστή θα είναι +30 οC. 

 
Για µονάδες ψύξης πολλαπλών θερµοκρασιών µε περισσότερους από έναν συµπιεστές όπως 
σειριακά συστήµατα ή µονάδες µε συστήµατα συµπίεσης δυο σταδίων, όπου οι δυναµικότητες 
ψύξης µπορεί να διατηρηθούν ταυτόχρονα στα κατεψυγµένα και παγωµένα διαµερίσµατα, η 
µέτρηση της αποτελεσµατικής δυναµικότητας ψύξης θα γίνεται σε ένα πρόσθετο φορτίο 
θερµότητας. 

 

8.3        Καθορισµός διαστάσεων και πιστοποίηση κατεψυγµένου εξοπλισµού πολλών θερµοκρασιών 
 

8.3.1     Γενική ∆ιαδικασία 
 

Η ζήτηση δυναµικότητας ψύξης εξοπλισµού πολλών θερµοκρασιών θα βασίζεται επί της ζήτησης 
δυναµικότητας ψύξης του εξοπλισµού µιας θερµοκρασίας όπως ορίζεται στο προσάρτηµα. 

 
Για εξοπλισµό πολλών διαµερισµάτων, ένας συντελεστής Κ µικρότερος από ή ίσος µε 0.40 W/m2.K 
για το εξωτερικό σώµα ως σύνολο θα εγκρίνεται σύµφωνα µε τις υποπαραγράφους 2 ως 2.2 αυτού 
του προσαρτήµατος. 

 
Οι δυνατότητες µόνωσης του εξωτερικού σώµατος θα υπολογίζονται µε τη χρησιµοποίηση του 
συντελεστή Κ του σώµατος που εγκρίθηκε σύµφωνα µε αυτήν τη Συµφωνία. Οι δυνατότητες 
µόνωσης των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωµάτων θα υπολογίζονται µε τη χρησιµοποίηση των 
συντελεστών Κ στον πίνακα της παραγράφου 8.3.7. 

 
Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού ΑΡΤ : 

 
 -  Η ονοµαστική δυναµικότητα ψύξης της µονάδας ψύξης πολλών θερµοκρασιών θα είναι 

τουλάχιστον ίση µε την απώλεια θερµότητας µέσω των εσωτερικών διαχωριστικών 
τοιχωµάτων και των τοιχωµάτων του εξωτερικού σώµατος του εξοπλισµού ως ένα σύνολο 
πολλαπλασιαζόµενο µε το συντελεστή 1.75 όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2.6 αυτού του 
προσαρτήµατος. 

 
-  Σε κάθε τµήµα, η υπολογιζόµενη εναποµένουσα δυναµικότητα ψύξης στη χαµηλότερη 

θερµοκρασία κάθε εξατµιστή  σε λειτουργία πολλών θερµοκρασιών θα είναι µεγαλύτερη από 
ή ίση µε τη µέγιστη ζήτηση ψύξης του διαµερίσµατος στις πιο δυσµενείς συνθήκες, όπως 
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καθορίζεται στις παραγράφους 8.3.5 και 8.3.6, πολλαπλασιαζόµενη µε το συντελεστή 1.75 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2.6 αυτού του προσαρτήµατος. 

 

8.3.2 Συµµόρφωση ολοκλήρου του σώµατος 
 

Το εξωτερικό σώµα θα έχει µια αξία Κ < 0.40 W/m2.K. 
 
Η εσωτερική επιφάνεια του σώµατος δεν θα ποικίλει περισσότερο από 20%.   
 
 
Ο εξοπλισµός θα συµµορφώνεται µε : 
 
                                                            Ρnomial > 1.75 * Kbody * Sbody * ∆Τ 
 

Όπου : 
Ρnomial είναι η ονοµαστική δυναµικότητα ψύξης στη µονάδα ψύξης πολλών θερµοκρασιών, 
 
Κbody είναι η τιµή Κ του εξωτερικού σώµατος 
 
Sbody είναι η εσωτερική επιφάνεια ολοκλήρου του σώµατος 
 
∆Τ είναι η διαφορά στη θερµοκρασία µεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού σώµατος. 

 

8.3.3        Προσδιορισµός της ζήτησης ψύξης παγωµένων εξατµιστών  
 
Με τα διαχωριστικά τοιχώµατα σε δεδοµένη θέση, η ζήτηση δυναµικότητας ψύξης κάθε 
παγωµένου εξατµιστή υπολογίζεται ως ακολούθως : 
 
        Pchilled demand  =  (Schilled-comp – ΣSbulk) * K body * ∆Τext + Σ(Sbulk * K bulk * ∆Τint)  
 

Όπου : 
 
Kbody  είναι η τιµή Κ που δίδεται από µια έκθεση δοκιµής ΑΡΤ για το εξωτερικό σώµα, 
 
Schilled-comp είναι η επιφάνεια του παγωµένου διαµερίσµατος για τις δεδοµένες θέσεις των 

διαχωριστικών τοιχωµάτων, 
 
Sbulk  είναι οι επιφάνειες των διαχωριστικών τοιχωµάτων 
 
Kbulk είναι οι τιµές Κ των διαχωριστικών τοιχωµάτων που δίδονται από τον πίνακα στην    

παράγραφο 8.3.7, 
 
∆Τext είναι η διαφορά στις θερµοκρασίες µεταξύ του παγωµένου διαµερίσµατος και των +30 

οC έξω από το σώµα,  
 
∆Τint είναι η διαφορά στις θερµοκρασίες µεταξύ του παγωµένου διαµερίσµατος και άλλων 

διαµερισµάτων. Για µη κλιµατιζόµενα διαµερίσµατα µια θερµοκρασία +20 oC θα 
χρησιµοποιείται για τους υπολογισµούς. 

 

8.3.4        Προσδιορισµός της ζήτησης ψύξης κατεψυγµένων διαµερισµάτων 
 

Με τα διαχωριστικά τοιχώµατα σε δεδοµένες θέσεις η ζήτηση δυναµικότητας ψύξης κάθε  
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κατεψυγµένου διαµερίσµατος υπολογίζεται ως ακολούθως : 
 
         Pfrozen demand = (Sfrozen-comp – ΣSbulk) * K body * ∆Τext + Σ(Sbulk * K bulk * ∆Τint) 
 

Όπου : 
 
Kbody   είναι η τιµή Κ που δίδεται από µια έκθεση δοκιµής ΑΡΤ για το εξωτερικό σώµα, 
 
Sfrozen-comp είναι η επιφάνεια του κατεψυγµένου διαµερίσµατος για τις δεδοµένες θέσεις των 

διαχωριστικών τοιχωµάτων, 
Sbulk  είναι οι επιφάνειες των διαχωριστικών τοιχωµάτων 
 
Kbulk είναι οι τιµές Κ των διαχωριστικών τοιχωµάτων που δίδονται από τον πίνακα στην 

παράγραφο 8.3.7, 
 
∆Τext είναι η διαφορά στις θερµοκρασίες µεταξύ του κατεψυγµένου διαµερίσµατος και των     

+30 οC έξω από το σώµα,  
 
∆Τint είναι η διαφορά στις θερµοκρασίες µεταξύ του κατεψυγµένου διαµερίσµατος και άλλων 

διαµερισµάτων. Για µονωµένα διαµερίσµατα µια θερµοκρασία +20 oC θα χρησιµοποιείται 
για υπολογισµούς. 

 

8.3.5         Προσδιορισµός της αποτελεσµατικής δυναµικότητας ψύξης κατεψυγµένων εξατµιστών 
 

  Η αποτελεσµατική δυναµικότητα ψύξης, σε δεδοµένες θέσεις των διαχωριστικών τοιχωµάτων, 
υπολογίζεται ως ακολούθως : 

 
Peff-frozen-evap = Pind-frozen-evap* [1- Σ (Peff-chilled-evap/ Pind-chilled-evap)] 
 

Όπου : 
 
Peff-frozen-evap είναι η αποτελεσµατική δυναµικότητα ψύξης του κατεψυγµένου εξατµιστή µε µια 

δεδοµένη διαµόρφωση 
 
Pind-frozen-evap είναι η ατοµική δυναµικότητα ψύξης του κατεψυγµένου εξατµιστή σε - 20 oC 
 
Peff-chilled-evap είναι η αποτελεσµατική δυναµικότητα ψύξης κάθε παγωµένου εξατµιστή στη 

δεδοµένη διαµόρφωση όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.3.6, 
 
Pind-chilled-evap είναι η ατοµική δυναµικότητα ψύξης στους -20 oC για κάθε παγωµένο εξατµιστή. 

 
Αυτή η µέθοδος υπολογισµού εγκρίνεται µόνο για µηχανικές µονάδες ψύξης πολλών 
θερµοκρασιών µε ένα µοναδικό συµπιεστή ενός σταδίου. Για µονάδες ψύξης πολλών 
θερµοκρασιών µε περισσότερους από ένα συµπιεστές όπως αλυσιδωτά συστήµατα ή µονάδες µε 
συστήµατα συµπιεστών δυο σταδίων, όπου οι δυναµικότητες ψύξης µπορεί να διατηρηθούν 
ταυτόχρονα στα κατεψυγµένα και τα παγωµένα διαµερίσµατα, αυτή η µέθοδος υπολογισµού δεν 
θα χρησιµοποιείται, επειδή θα οδηγήσει σε µια υποεκτίµηση των αποτελεσµατικών 
δυναµικοτήτων ψύξης. Για αυτόν τον εξοπλισµό, οι αποτελεσµατικές δυναµικότητες ψύξης θα 
παρεµβάλλονται µεταξύ των αποτελεσµατικών δυναµικοτήτων ψύξης που µετρώνται µε δυο 
διαφορετικά φορτία θερµότητας που δίδονται στις εκθέσεις δοκιµών όπως καθορίζονται στην 
παράγραφο 8.2.4. 

 



 50

8.3.6        ∆ήλωση Συµµόρφωσης 
 

Ο εξοπλισµός δηλώνεται σε συµµόρφωση µε λειτουργία πολλών θερµοκρασιών αν, για κάθε θέση 
των διαχωριστικών τοιχωµάτων, και κάθε διανοµή θερµοκρασίας στα διαµερίσµατα: 
 
     Peff-frozen-evap    > 1.75 * Ρfrozen demand 

 

 Peff-chilled-evap  > 1.75 * Pchilled demand 

 

Όπου : 
 
Peff-frozen-evap είναι η αποτελεσµατική δυναµικότητα ψύξης του εξεταζόµενου κατεψυγµένου 

εξατµιστή στη θερµοκρασία κατηγορίας του διαµερίσµατος στη δεδοµένη διαµόρφωση, 
 
Peff-chilled-evap είναι η αποτελεσµατική δυναµικότητα ψύξης του εξεταζόµενου παγωµένου 

εξατµιστή στη θερµοκρασία κατηγορίας του διαµερίσµατος στη δεδοµένη διαµόρφωση, 
 
Ρfrozen demand είναι η ζήτηση ψύξης του εξεταζόµενου διαµερίσµατος στη θερµοκρασία 

κατηγορίας του διαµερίσµατος στη δεδοµένη διαµόρφωση όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε 
την 8.3.4, 

 
Pchilled demand είναι η ζήτηση ψύξης του εξεταζόµενου διαµερίσµατος στη θερµοκρασία 

κατηγορίας του διαµερίσµατος στη δεδοµένη διαµόρφωση όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε 
την 8.3.3. 

 
Θα θεωρείται ότι όλες οι θέσεις των διαχωριστικών τοιχωµάτων έχουν διαστασιοποιηθεί αν οι 
θέσεις των τοιχωµάτων από τα µικρότερα ως τα µεγαλύτερα µεγέθη διαµερισµάτων ελέγχονται µε 
επαναληπτικές µεθόδους µε τις οποίες καµία αλλαγή βαθµίδας εισόδου στην περιοχή της 
επιφάνειας δεν θα είναι µεγαλύτερη από 20%. 

 

8.3.7        Εσωτερικά διαχωριστικά τοιχώµατα 
 

Οι θερµικές απώλειες µέσω των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωµάτων θα υπολογίζονται µε τη 
χρησιµοποίηση των συντελεστών Κ στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Οι συντελεστές Κ των κινητών διαχωριστικών τοιχωµάτων περιλαµβάνουν ένα όριο ασφαλείας 
για συγκεκριµένη γήρανση και αναπόφευκτες θερµικές διαρροές.  

 
Για συγκεκριµένα σχέδια µε επιπρόσθετη µεταφορά θερµότητας που προκαλείται από πρόσθετες 
θερµικές γέφυρες σε σύγκριση µε ένα τυπικό σχέδιο, ο συντελεστής χωρίσµατος Κ θα αυξάνεται. 

 

8.3.8      Οι απαιτήσεις της ενότητας 8 δεν θα εφαρµόζονται σε εξοπλισµό που παρήχθη πριν από την 
έναρξη ισχύος των απαιτήσεων και έχει υποστεί ισοδύναµες δοκιµές ως εξοπλισµός πολλών 

         Συντελεστής Κ - [W/m2.K]   Ελάχιστο πάχος 
αφρού σε (mm)  Σταθερό Μεταφερόµενο 

∆ιαµήκης - δάπεδο alu  2.0 3.0 25 
∆ιαµήκης - δάπεδο GRP 1.5 2.0 25 
Εγκάρσιος - δάπεδο alu  2.0 3.2 40 
Εγκάρσιος - δάπεδο GRP 1.5 2.6 40 
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θερµοκρασιών.  Εξοπλισµός που παρήχθη πριν από την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου 
µπορεί να λειτουργεί σε διεθνή µεταφορά αλλά µπορεί να µεταφέρεται µόνο από µια χώρα σε 
άλλη µε τη συµφωνία των αρµόδιων αρχών της ενδιαφερόµενης χώρας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 1Α 

Έκθεση ελέγχου  

Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συµφωνίας για τις ∆ιεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίµων και 
για τον Εξοπλισµό που θα χρησιµοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ). 

 
        Έκθεση  ελέγχου   αριθµ .…………………………………………… 
…………………….………………………………………………………………………………….. 
 

Τµήµα  1 
 

Προδιαγραφές του εξοπλισµού (εξοπλισµού άλλου εκτός των δεξαµενών για την µεταφορά υγρών 
τροφίµων) 
 
Εγκεκριµένος σταθµός  ελέγχου /εµπειρογνώµονας1/  

Όνοµα……………………………………………………………………………………………….. 

∆ιεύθυνση…………………………………………………………………………………………… 

Τύπος εξοπλισµού :  2/  

Μάρκα………………Αριθµός κυκλοφορίας……………Αριθµός σειράς…………………….. 

Ηµεροµηνία  κατά  την  οποία  τέθηκε  για  πρώτη  φορά  σε  χρήση……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Απόβαρο  3/………….…….kg. Ικανότητα  µεταφοράς 3/……….……….kg 

Σώµα: 

Μάρκα  και  τύπος ……………………. Αριθµός αναγνωρίσεως ……………………… 

Κατασκευάστηκε  από…………………………………………………………………….. 

Την  κυριότητα  ή  εκµετάλλευση  έχει…………………………………………………… 

Υπεβλήθη  από…………………………………………………………………………….. 

Ηµεροµηνία  κατασκευής………………………………………………………………… 

Κύριες διαστάσεις: 

Εξωτερικά :  µήκος……………m., πλάτος…………….m., ύψος……………………..m. 

Εσωτερικά :  µήκος……………m., πλάτος…………….m., ύψος……………………..m. 

Oλικό εµβαδόν δαπέδου σώµατος…..………………………………………………………………………m2 

Ωφέλιµος εσωτερικός όγκος  του  σώµατος…………….………………………………m3 

 Ολικό  εµβαδόν  εσωτερικής επιφάνειας  Si  σώµατος………………………………...m2 

Ολικό  εµβαδόν  εξωτερικής  επιφάνειας  Se σώµατος…………………………………m2 

Μέσο  εµβαδόν  επιφάνειας:  SS ei •=S ……………...………….……..……………..m2  

Προδιαγραφές των τοιχωµάτων του σώµατος: 4/ 

 Οροφή ………………………………………………………………………………………………. 

 ∆άπεδο ……………………………………………………………………………………………… 

 Πλευρές………...…………………………………………………………………………………… 
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Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες σώµατος: 5/ 

 Αριθµός,  ) θυρών………………………………………………………………………. 

 θέσεις  ) οπών αερισµού……………………………………………………………………… 

 και διαστάσεις ) θυρίδων φόρτωσης πάγου…………………………………………………………... 

Εξαρτήµατα 6/…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Συντελεστής Κ = ……………………………………………………..…….W/m2K 

 

 
 
_________________ 
1/ Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο (εµπειρογνώµονες µόνο στην περίπτωση ελέγχων που διεξάγονται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, παραγράφους 29 ή 49 της ΑΤΡ). 
2/  Σ ι δ η ρ ο δ ρ ο µ ι κ ό  ό χ η µ α , φορτηγό αυτοκίνητο, ρυµουλκούµενο όχηµα, ηµιρυµουλκούµενο 
όχηµα, εµπορευµατοκιβώτιο κλπ. 
3/ ∆ηλώστε την πηγή των πληροφοριών 
4/ Είδος και πάχος των υλικών που συνιστούν τα τοιχώµατα του σώµατος, από το εσωτερικό στο εξωτερικό, 
τρόπος κατασκευής κ.λπ. 
5/ Εάν υπάρχουν επιφανειακές ανωµαλίες, δείξτε πώς προσδιορίσθηκαν το Si και το Se.  
6/ ∆οκοί αναρτήσεως κρέατος, ανεµιστήρες flettner κλπ. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 1Β 

Έκθεση ελέγχου  

Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συµφωνίας για τις ∆ιεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίµων και 
για τον Εξοπλισµό που θα Χρησιµοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ). 

        Έκθεση ελέγχου αριθµ.…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τµήµα 1 

Προδιαγραφές των δεξαµενών για την µεταφορά υγρών τροφίµων 

 

Εγκεκριµένος σταθµός ελέγχου/εµπειρογνώµονας1/ 

Όνοµα………………………………………………………………………………………… 

∆ιεύθυνση…………………………………………………………………………………… 

Τύπος δεξαµενής: 2/ 

Μάρκα………………Αριθµός κυκλοφορίας…………… Αριθµός  σειράς……………. 

Ηµεροµηνία  κατά  την  οποία  τέθηκε  για  πρώτη  φορά  σε  χρήση…………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

Απόβαρο  3/………….…….kg. Ικανότητα  µεταφοράς3/………….……kg 

∆εξαµενή: 

 Μάρκα και τύπος…………………….Αριθµός αναγνωρίσεως…………………………………….. 

 Κατασκευάστηκε από………………………………………………………………………………. 

 Την κυριότητα ή εκµετάλλευση έχει……………………………………………………………….. 

 Υπεβλήθη από………………………………………………………………………………………. 

 Ηµεροµηνία κατασκευής…………………………………………………………………………… 

Κύριες διαστάσεις: 

Εξωτερικά :  µήκος  κυλίνδρου……………m.,  

κύριος άξονας…………….m., δευτερεύων  άξονας…………m. 

Εσωτερικά :  µήκος κυλίνδρου……………m.,  

κύριος άξονας…………….m., δευτερεύων  άξονας…………m. 

Ωφέλιµος εσωτερικός όγκος  ……………..……………………………………….m3 

Εσωτερικός όγκος κάθε  διαµερίσµατος….………………………………………m3 

Ολικό  εµβαδόν  εσωτερικής  επιφάνειας  Si  δεξαµενής……..…….…………….m2  

Εµβαδόν  εσωτερικής επιφάνειας κάθε  διαµερίσµατος Si 1 . … … ……, Si 2…… …. . , ….m
2 

Ολικό  εµβαδόν  εξωτερικής  επιφάνειας  Se δεξαµενής……….….….………….m2 

Μέσο  εµβαδόν  επιφάνειας δεξαµενής :  SS ei •=S .……..…………………….m2 

Προδιαγραφές των τοιχωµάτων της δεξαµενής: 4/ 

Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες δεξαµενής: 5/ 
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 Αριθµός, διαστάσεις και περιγραφή των ανθρωποθυρίδων…………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 Περιγραφή των καλυµµάτων των ανθρωποθυρίδων………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 Αριθµός, διαστάσεις και περιγραφή των σωλήνων εξαγωγής……….……………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Εξαρτήµατα…..………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
_________________ 
1/ Απαλείψατε  όπως είναι αναγκαίο (εµπειρογνώµονες µόνο στην περίπτωση ελέγχων που διεξάγονται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, παραγράφους 29 ή 49 της ΑΤΡ). 
2/  Σ ι δ η ρ ο δ ρ ο µ ι κ ό  ό χ η µ α , φορτηγό αυτοκίνητο, ρυµουλκούµενο όχηµα, ηµιρυµουλκούµενο 
όχηµα, εµπορευµατοκιβώτιο κλπ. 
3/ ∆ηλώστε την πηγή των πληροφοριών 
4/ Είδος και πάχος των υλικών που συνιστούν τα τοιχώµατα της δεξαµενής, από το εσωτερικό στο 
εξωτερικό, τρόπος κατασκευής κλπ. 
5/ Εάν υπάρχουν επιφανειακές ανωµαλίες, δείξτε πώς προσδιορίσθηκαν το Si και το Se.  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 2Α 

Τµήµα 2 

Μέτρηση, σύµφωνα µε την ATP παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, υποενότητα 2.1, του ολικού συντελεστή 
θερµοπερατότητας εξοπλισµού άλλου εκτός  δεξαµενών υγρών τροφίµων. 

 
  

Μέθοδος ελέγχου: εσωτερική ψύξη/εσωτερική θέρµανση 1/ 

Ηµεροµηνία και ώρα κλεισίµατος των θυρών του εξοπλισµού και άλλων ανοιγµάτων: 

Μέσοι όροι που προέκυψαν για………………………………………ώρες συνεχούς λειτουργίας 
(από……………….a.m./p.m. έως……………..a.m./p.m.): 

 (α) Μέση εξωτερική θερµοκρασία σώµατος: Τe = ……..οC ±…....Κ 

 (β) Μέση εσωτερική θερµοκρασία σώµατος: Τi = ……..οC ±…....Κ 

 (γ) Μέση θερµοκρασιακή διαφορά που επιτεύχθηκε: ∆Τ = …………K 

Μέγιστο εύρος θερµοκρασίας: 

Εξωτερικά  του  σώµατος ……...…………………………………………..……….Κ  

Εσωτερικά  του  σώµατος…...……………………………………………………….Κ  

Μέση θερµοκρασία των τοιχωµάτων του σώµατος  
2
TT ie

+
…………...οC 

Θερµοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερµότητας 2/ …………………………………..……...οC 

Σηµείο δρόσου του αέρα εξωτερικά του σώµατος κατά τη συνεχή λειτουργία2/   
……………………………………………………….οC± …………………………………………………K 

Συνολική διάρκεια της δοκιµής……………………………………………….h 

∆ιάρκεια συνεχούς λειτουργίας……………………………………………….h 

Ισχύς που αναλώθηκε στους εναλλάκτες: W1.……………………...………..W 

Ισχύς που απορροφήθηκε από τους ανεµιστήρες: W2……………...………..W 

Ολικός συντελεστής θερµοπερατότητας που υπολογίζεται µε τον τύπο: 

 ∆οκιµή  εσωτερικής ψύξης 1   
∆T

21

•

−
=

S
K WW  

∆οκιµή  εσωτερικής θέρµανσης  1/        
∆T

21

•

+
=

S
K WW  

Κ  = ……………………..W/m2K 

 

Μέγιστο σφάλµα µέτρησης µε την χρησιµοποιούµενη δοκιµή………………..% 

Παρατηρήσεις:3/…….………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Να συµπληρωθεί µόνο εάν ο εξοπλισµός δεν έχει θερµικές συσκευές:) 
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Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, που ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
µε το διακριτικό σήµα IN/IR1/. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήµατος 
1, προσαρτήµατος 1, παραγράφου 6(α) µόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος Ελέγχων  

 

 

 

 
_________________ 
1/ Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο.  
2/ Για έλεγχο µε  εσωτερική ψύξη µόνο. 
3/ Εάν το σώµα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, καθορίστε τα σηµεία στα οποία µετρήθηκαν οι εσωτερικές και 
εξωτερικές θερµοκρασίες. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 2Β 

Τµήµα 2 

Μέτρηση, σύµφωνα µε την ATP παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, υποενότητα 2.2, του ολικού συντελεστή 
θερµοπερατότητας δεξαµενών υγρών τροφίµων. 

 

Μέθοδος ελέγχου: εσωτερική θέρµανση 

Ηµεροµηνία και ώρα κλεισίµατος των ανοιγµάτων του εξοπλισµού: ………………………………………… 

Μέσες τιµές που προέκυψαν για………………………………………ώρες συνεχούς λειτουργίας 
(από……………….a.m./p.m. έως……………..a.m./p.m.).: 

 (α) Μέση εξωτερική θερµοκρασία της δεξαµενής:  Τe= ………………οC ±  …………..…....Κ 

 (β) Μέση εσωτερική θερµοκρασία της δεξαµενής: 

 
S

TST
in

inin
i Σ

•Σ
=    ………………οC ±  …………..…...Κ  

(γ) Μέση  θερµοκρασιακή  διαφορά  που  επιτεύχθηκε :  ∆Τ  = ……………………..K 

 

Μέγιστο εύρος θερµοκρασίας: 

  Εντός της δεξαµενής ….………………………………………………………………Κ 

 Εντός κάθε  διαµερίσµατος  …...…………………………………………….Κ  

 Εκτός της δεξαµενής….………………………………………………………………..Κ 

Μέση θερµοκρασία των τοιχωµάτων της δεξαµενής  ………………………............................οC 

Συνολική διάρκεια της δοκιµής…………………………………………………………………h 

∆ιάρκεια συνεχούς λειτουργίας…………………………………………………………………h 

Ενέργεια που αναλώθηκε στους εναλλάκτες: W1…………..…………...……………………...W 

Ενέργεια που απορροφήθηκε από τους ανεµιστήρες: W2…..…………….…………………….W 

Ολικός συντελεστής θερµοπερατότητας που υπολογίζεται µε τον τύπο: 

∆Τ
21

•

+
=

S
K WW  

Κ = ……………………..W/m2 K 

 

Μέγιστο σφάλµα µέτρησης µε την χρησιµοποιούµενη δοκιµή………………..% 

Παρατηρήσεις: 1/………………………………………………………………………………………………. 

 

(Να συµπληρωθεί µόνο εάν ο εξοπλισµός δεν έχει θερµικές συσκευές:) 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, που ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
µε το διακριτικό σήµα IN/IR 2/. 
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Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήµατος 
1, προσαρτήµατος 1, παραγράφου 6(α) µόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως………………………………………….…….. 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων 

 

 

 

 

_________________ 
1/ Εάν η δεξαµενή δεν είναι παραλληλεπίπεδη, καθορίστε τα σηµεία στα οποία µετρήθηκαν οι εξωτερικές 
και εσωτερικές θερµοκρασίες. 
2/ Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο .  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 3 

Τµήµα 2 

Έλεγχος από ειδικό εµπειρογνώµονα της µονωτικής ικανότητας εξοπλισµού σε χρήση , σύµφωνα µε την 
ATP παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, ενότητα 5 

 

 Ο έλεγχος βασίσθηκε στην υπ’ αριθµ…………………..έκθεση ελέγχου µε ηµεροµηνία……………………. 
εκδοθείσα από εµπειρογνώµονα εγκεκριµένου σταθµού ελέγχου (όνοµα και διεύθυνση) …………………… 
………………………………………….…………………..………………………………………………….. 

………………………………………….…………………………………………….. 

Κατάσταση όταν ελέγχθηκε: 

Οροφή……………………….……………………………………………. 

Πλαϊνά τοιχώµατα………………….……………………………………………. 

Πρόσθια τοιχώµατα…………………….……………………………………………. 

Τοιχώµατα βάθους…………………….……………………………………………. 

∆άπεδο.……….…………….……………………………………………. 

Πόρτες και ανοίγµατα………………….……………………………………………. 

Στεγανοποιήσεις.……………………………………………………………………. 

Οπές αποστράγγισης καθαρισµού………………………………………………. 

Αεροστεγανότητα.…………………….……………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………….. 

Συντελεστής Κ του εξοπλισµού όταν ήταν καινούργιος (όπως εµφανίζεται στην προηγούµενη έκθεση 
δοκιµής) 

………………………………………….………………………………………………………..……W/m2 K 

Παρατηρήσεις: ………..…..……………………………………………………………………. 

……………………..………………………………………….…………………………………………….. 

 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου , ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, µε το διακριτικό σήµα IN/IR 1/. 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων 

 

_________________ 
1/ Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο .  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 4Α 

Τµήµα 3 

Προσδιορισµός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών ψυχόµενου εξοπλισµού που χρησιµοποιούν 
πάγο ή ξηρό πάγο, από έναν εγκεκριµένο σταθµό ελέγχου, σύµφωνα µε την ATP παράρτηµα 1, προσάρτηµα 
2, υποενότητα 3.1, εκτός της 3.1.3(β) και 3.1.3(γ). 

 Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή  της ψυκτικής συσκευής . .…………………………………….………………. 

Είδος ψυκτικού  µέσου . .…………………………………………………………………… 

Ονοµαστική  ικανότητα  πλήρωσης ψυκτικού  µέσου  που  καθορίζει  ο  
κατασκευαστής .….……… ..……………………………………………………………kg. 

Πραγµατική  πλήρωση  ψυκτικού  µέσου  που  χρησιµοποιείται  για  την   

δοκιµή .………………………………………………………………...…………………kg. 

Κίνηση  ανεξάρτητη /εξαρτηµένη /µε  λειτουργία  από  δίκτυο  1/  

Ψυκτική  συσκευή  αφαιρούµενη /µη  αφαιρούµενη  1/  

Κατασκευαστής .………………………....………………………………………………… 

Τύπος,  αριθµός σειράς  .……………….………………………………………………….. 

Έτος κατασκευής  .……………………..………………………………………………….. 

Συσκευή  πλήρωσης (περιγραφή ,  που  βρίσκεται�  

να  επισυναφθεί  σχέδιο ,  εάν  χρειάζεται) .……………….………………………………. 

Συσκευές εσωτερικού αερισµού: 

Περιγραφή(αριθµός συσκευών ,  κ.λπ.)  …………………………………………………..  

Ισχύς ηλεκτρικών  ανεµιστήρων…………………………………………………………W 

Παροχή…………………………………………….……………………………………m3/h 

∆ιαστάσεις των  αγωγών :  εγκάρσια  τοµή……………m2,  µήκος…………m 

Πλέγµα  εισαγωγής  αέρα�  περιγραφή1/…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1/ Απαλείψατε εάν δεν ισχύει.  
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Αυτόµατες συσκευές……………………………………………………………………………………….. 

Μέσες θερµοκρασίες στην αρχή της δοκιµής: 

Εσωτερική…………………………………..…… οC ±…………..………………Κ  

Εξωτερική…………………………………..…… οC ±…………..………………Κ  

Σηµείο  δρόσου  στον  θάλαµο  δοκιµής………… οC ±…………………………..Κ  

Ισχύς του  συστήµατος εσωτερικής θέρµανσης…………………………………W 

Ηµεροµηνία και ώρα κλεισίµατος των θυρών και των άλλων ανοιγµάτων του εξοπλισµού : ……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Καταγραφή  των  µέσων  εσωτερικών  και  εξωτερικών  θερµοκρασιών  του  σώµατος και /ή  
καµπύλη  που  δείχνει  την  µεταβολή  αυτών  των  θερµοκρασιών  σε  συνάρτηση  µε  το  χρόνο  

……………………………………………………………………………………………………….. 

Παρατηρήσεις: ……….………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
µε το διακριτικό σήµα …………………………………………………………………………………………. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήµατος 
1, προσαρτήµατος 1, παραγράφου 6(α) µόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως………………………………………….…………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………         ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 4Β 

Τµήµα 3 

Προσδιορισµός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών ψυχόµενου εξοπλισµού µε εύτηκτες πλάκες, 
από εγκεκριµένο σταθµό ελέγχου, σύµφωνα µε την ATP παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, υποενότητα 3.1, 

εκτός της 3.1.3(α) και 3.1.3(γ) . 

 

 Ψυκτική συσκευή: 

 Περιγραφή……………………………..……………………………………………………………… 

 Είδος του εύτηκτου διαλύµατος………………………..…………………………………………….. 

Ονοµαστική  ικανότητα  πλήρωσης  εύτηκτου  διαλύµατος που  καθορίζει  ο  
κατασκευαστής  …………….….……………………….……. kg. 

Λανθάνουσα  θερµότητα  σε  θερµοκρασία  κατάψυξης που  δηλώνει  ο   

κατασκευαστής .…………………kJ/kg στους………………………...…οC 

Ψυκτική  συσκευή  αφαιρούµενη /µη  αφαιρούµενη  1/  

Κίνηση  ανεξάρτητη /εξαρτηµένη /µε  λειτουργία  από  δίκτυο  1/  

Κατασκευαστής .………………………....…………………………………………………. 

Τύπος,  αριθµός σειράς .……………….…………………………………………………… 

Έτος κατασκευής .……………………..…………………………………………………… 

Εύτηκτες πλάκες:  Μάρκα .……………………..Τύπος………………………………….. 

∆ιαστάσεις και  αριθµός πλακών ,  που  βρίσκονται�  απόσταση  από  τα  τοιχώµατα  (να  

επισυναφθεί  σχέδιο) ……………………………….……………………………………… 

Συνολικό  απόθεµα  ψύχους που  δηλώνει  ο  κατασκευαστής για  θερµοκρασία  

κατάψυξης.………………………kJ… στους …………………...…οC 

Συσκευές εσωτερικού αερισµού (εάν υπάρχουν): 

 Περιγραφή …………………………………………………………….…………………………… 

 Συσκευές αυτοµατισµού ………………...……………………………………………. 

 

_________________ 
1/ Απαλείψατε εάν δεν ισχύει.  
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Μηχανικό ψυγείο (εάν υπάρχει):  

Μάρκα…………………………….Τύπος………………………Αριθµ…….………… 

Που  βρίσκεται………………………………………………………………………….. 

Συµπιεστής:  Μάρκα………………………….  Τύπος……………………………….. 

Τύπος κίνησης………………………………………………………………………….. 

Φύση  του  ψυκτικού……………………………………………………………………. 

Συµπυκνωτής…………………………………………………………………………… 

Ψυκτική  ικανότητα  που  δηλώνει  ο  κατασκευαστής για  την  συγκεκριµένη  
θερµοκρασία  κατάψυξης και  εξωτερική  θερµοκρασία  +30 οC …………………… 

………………………………………………………………………………………….W 

Συσκευές αυτοµατισµού: 

Μάρκα……………….………………………..Τύπος…..……………………………… 

Αποπάγωση(εάν  υπάρχει) .…………………………………………………………….. 

Θερµοστάτης…………………………………………………………………………….. 

Πρεσσοστάτης  χαµηλής πίεσης………………………………………………….……. 

Πρεσσοστάτης  υψηλής  πίεσης…..……………………………………………………. 

Ανακουφιστική  βαλβίδα….…………………………………………………………… 

Λοιπά……….…………………………………………………………………………… 

Συσκευές εξαρτηµάτων: 

Ηλεκτρικές συσκευές θέρµανσης  του  συνδέσµου  της πόρτας:  

Ικανότητα  ανά  γραµµικό  µέτρο  της αντιστάσεως…………….…….W/m 

Γραµµικό  µήκος  της  αντιστάσεως……………………………………m 

Μέσες θερµοκρασίες στην αρχή της δοκιµής: 

 Εσωτερικά…………………………………………...οC ±……………………………………….Κ 

 Εξωτερικά……………………………………….…..οC ±……………………………………….Κ 

 Σηµείο δρόσου στον θάλαµο δοκιµής……………… οC ±……………………………………….Κ 

Ισχύς του συστήµατος εσωτερικής θέρµανσης ………………………..…………………………………W 

Ηµεροµηνία  και  ώρα  κλεισίµατος των  θυρών  και  των  άλλων  ανοιγµάτων  του  εξοπλισµού  
……………………………………………………………..………………….. 

Περίοδος συσσώρευσης ψύχους ………..….………………………………………………… 

Καταγραφή των µέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερµοκρασιών του σώµατος και/ή καµπύλη που δείχνει 
την µεταβολή αυτών των θερµοκρασιών σε συνάρτηση µε το χρόνο  

……………………………………………...…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Παρατηρήσεις: …………………….……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 65

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
µε το διακριτικό σήµα ……………………………………………………….……………………………….. 

……………………………………………...…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………..………………………………………………… 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήµατος 
1, προσαρτήµατος 1, παραγράφου 6(α) µόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή έως 
………..………………………………………….…….. 

 

 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 4Γ 

Τµήµα 3 

Προσδιορισµός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών ψυχόµενου εξοπλισµού που χρησιµοποιούν 
υγροποιηµένα αέρια, από εγκεκριµένο σταθµό ελέγχου, σύµφωνα µε την ATP παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, 

υποενότητα 3.1, εκτός της 3.1.3(α) και 3.1.3(β). 

 

Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή  ………….………………………...……………………………………………. 

Κίνηση  ανεξάρτητη /εξαρτηµένη /µε  λειτουργία  από  δίκτυο  1/  

Ψυκτική  συσκευή  αφαιρούµενη /µη  αφαιρούµενη  1/  

Κατασκευαστής  ……...………………………....………………………………………… 

Τύπος,  αριθµός σειράς .……………….………………………………………………….. 

Έτος κατασκευής .……………………..………………………………………………….. 

Είδος του  ψυκτικού  µέσου . .…………………………………………………………….. 

Ονοµαστική  ικανότητα  πλήρωσης  ψυκτικού  µέσου  που  καθορίζει  ο   

κατασκευαστής  …...….……… ..……………………………………………………....kg. 

Πραγµατική  πλήρωση  ψυκτικού  µέσου  που  χρησιµοποιείται  για  την  δοκιµή  

.………………………………………………………………...………………………….kg. 

Περιγραφή  δεξαµενής  …………………...……………………………………………….. 

Συσκευή  πλήρωσης (περιγραφή ,  πού  βρίσκεται) ………..…..……………………….. 

Συσκευές εσωτερικού αερισµού: 

Περιγραφή  (αριθµός  κλπ.)….…………………………….……………………………… 

Ισχύς ηλεκτρικών  ανεµιστήρων  …………..………………………………………….W 

Παροχή………………………………………………….………………………………m3/h 

∆ιαστάσεις των  αγωγών :  εγκάρσια  τοµή…………..…….m2,  µήκος………………m 

Συσκευές αυτοµατισµού ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1/ Απαλείψατε εάν δεν ισχύει.  
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Μέσες θερµοκρασίες στην αρχή της δοκιµής: 

 Εσωτερική………………………………………… οC ±………...………….Κ 

 Εξωτερική………………………………………… οC ±……………………Κ 

 Σηµείο δρόσου στον θάλαµο δοκιµής……….…… οC ±…………………….Κ 

Ισχύς του συστήµατος εσωτερικής θέρµανσης……………………………………….W 

Ηµεροµηνία και ώρα κλεισίµατος των θυρών και των άλλων ανοιγµάτων του 
εξοπλισµού………………………………………………………………………….. 

Καταγραφή των µέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερµοκρασιών του σώµατος και/ή καµπύλη που δείχνει 
την µεταβολή αυτών των θερµοκρασιών σε συνάρτηση µε το 
χρόνο…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Παρατηρήσεις:……….………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
µε το διακριτικό σήµα …………………………………………………………………………………………. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήµατος 
1, προσαρτήµατος 1, παραγράφου 6(α) µόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως………………………………………….…………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………         ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 5 

Τµήµα 3 

Προσδιορισµός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών µηχανικά ψυχόµενου εξοπλισµού, από 
εγκεκριµένο σταθµό ελέγχου, σύµφωνα µε την ATP παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, υποενότητα 3.2. 

 

Συσκευές Μηχανικής Ψύξης: 

Κίνηση  ανεξάρτητη /εξαρτηµένη /µε  λειτουργία  από  δίκτυο  1/  

Συσκευές Μηχανικής Ψύξης αφαιρούµενες/µη  αφαιρούµενες  1/  

Κατασκευαστής .………………………....…………………………………………………. 

 Τύπος, αριθµός σειράς.……………….………………………………………………………………. 

 Έτος κατασκευής.……………………..……………………………………………………………… 

 Είδος του ψυκτικού µέσου και ικανότητα πλήρωσης………..……………………………………...kg 

Πραγµατική  ψυκτική  ισχύς που  δηλώνει  ο  κατασκευαστής  για  εξωτερική  
θερµοκρασία  +30 οC και  εσωτερική  θερµοκρασία :  

  0 οC.…………………………………………………………………………..W 

-10 οC.………………………………………………………………….………W 

-20 οC.………………………………………………………………………….W 

Συµπιεστής:  

Μάρκα……………….……………………….Τύπος…………………………………….. 

K ίνηση :  ηλεκτρική /θερµική /υδραυλική  1/  

Περιγραφή……………………………..…………………………………………………. 

Μάρκα………………….τύπος………………..ισχύς…………..kW  στις………..rpm. 

Συµπυκνωτής  και  ατµοποιητής………………………………………………………...  

Στοιχείο  κίνησης του(των) ανεµιστήρα(ων):  
µάρκα………….……….τύπος…………………….αριθµός…………….……………. 

ισχύς…………………kW     στις……………..…...rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1/ Απαλείψατε εάν δεν ισχύει.  
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Συσκευές εσωτερικού αερισµού: 

 Περιγραφή (αριθµός συσκευών κλπ.)….………………….……………………………………… 

 Ισχύς ηλεκτρικών ανεµιστήρων…………………………………………………………………W 

 Παροχή…………………………………………………………………………………………m3/h 

 ∆ιαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τοµή……………………..m2,    µήκος…………………….m 

Συσκευές αυτοµατισµού: 

Μάρκα……………….…………………………….Τύπος……………………………… 

Αποπάγωση  (εάν  υπάρχει).……………………………………………………………. 

Θερµοστάτης……………………………………………………………………………. 

Πρεσσοστάτης  χαµηλής πίεσης………………………………………………………. 

Πρεσσοστάτης  υψηλής  πίεσης…..…………………………………………………… 

Ανακουφιστική  βαλβίδα….…………………………………………………………… 

Λοιπά……….…………………………………………………………………………… 

Μέσες θερµοκρασίες στην αρχή της δοκιµής: 

 Εσωτερική θερµοκρασία………………………… οC ±…...………………..Κ 

 Εξωτερική θερµοκρασία ………………………… οC ±…………………….Κ 

 Σηµείο δρόσου στον θάλαµο δοκιµής……….……οC ±…………………….Κ 

Ισχύς του συστήµατος εσωτερικής θέρµανσης………………………………………W 

Ηµεροµηνία  και  ώρα  κλεισίµατος των  θυρών  και  των  άλλων  ανοιγµάτων  του  
εξοπλισµού………………………………………………………………………….. 

Καταγραφή των µέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερµοκρασιών του σώµατος και/ή καµπύλη που δείχνει 
την µεταβολή αυτών των θερµοκρασιών σε συνάρτηση µε το 
χρόνο…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Χρόνος µεταξύ της αρχής της δοκιµής και της επίτευξης της προκαθορισµένης µέσης εσωτερικής 
θερµοκρασίας του σώµατος…………………………………………………………………………………...h 

Παρατηρήσεις:……….………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
µε το διακριτικό σήµα …………………………………………………………………….. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήµατος 
1, προσαρτήµατος 1, παραγράφου 6(α) µόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως………………………………………….…….. 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 6 

Τµήµα 3 

Προσδιορισµός της αποδοτικότητας των θερµικών συσκευών θερµαινόµενου εξοπλισµού, από εγκεκριµένο 
σταθµό ελέγχου, σύµφωνα µε την ATP παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, υποενότητα 3.3. 

 

 Θερµική συσκευή: 

Περιγραφή……..………………………....………………………………………………… 

Κίνηση  ανεξάρτητη /εξαρτηµένη /µε  λειτουργία  από  δίκτυο1/  

Θερµαινόµενη  συσκευή  αφαιρούµενη /µη  αφαιρούµενη  1/  

Κατασκευαστής .………………………....…………………………………………………. 

 Τύπος, αριθµός σειράς.……………….………………………………………………………………... 

 Έτος κατασκευής.……………………..………………………………………………………………. 

 Που είναι τοποθετηµένη ..……………………..……………………………………………………… 

Συνολικό  εµβαδόν  των  επιφανειών  ανταλλαγής θερµότητας……..………………..m2 

Πραγµατική  απόδοσης ισχύος που  δηλώνει  ο  κατασκευαστής  
……………………………………………………….……………………………………kW 

Συσκευές εσωτερικού αερισµού: 

 Περιγραφή (αριθµός συσκευών κλπ.)….………………….…………………………………………... 

 Ισχύς ηλεκτρικών ανεµιστήρων……………………………………………………………………..W 

Παροχή…………………………………………………………………………………………….m3/h 

 ∆ιαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τοµή…………………………m2,     µήκος……………………m 

Μέσες θερµοκρασίες στην αρχή της δοκιµής: 

 Εσωτερική θερµοκρασία…………………………οC ±…………………….Κ 

 Εξωτερική θερµοκρασία …………………….…..οC ±…………………….Κ 

Ηµεροµηνία  και  ώρα  κλεισίµατος των  θυρών  και  των  άλλων  ανοιγµάτων  του  
εξοπλισµού…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1/ Απαλείψατε εάν δεν ισχύει.  
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Καταγραφή των µέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερµοκρασιών του σώµατος και/ή καµπύλη που δείχνει 
την µεταβολή αυτών των θερµοκρασιών σε συνάρτηση µε το χρόνο ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Χρόνος µεταξύ της αρχής της δοκιµής και της επίτευξης της προκαθορισµένης µέσης εσωτερικής 
θερµοκρασίας του σώµατος…………………………………………………………………………………...h 

Όπου ισχύει, µέση απόδοση θέρµανσης κατά την διάρκεια της δοκιµής για να διατηρηθεί η προκαθορισµένη 
διαφορά θερµοκρασίας2/ µεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού του σώµατος .……………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………..W 

Παρατηρήσεις:……….…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..…………… 

 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
µε το διακριτικό σήµα …………………………………………………………………….. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ παραρτήµατος 
1, προσαρτήµατος 1, παραγράφου 6(α) µόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως………………………………………….…….. 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
2/ Αυξανόµενη κατά 35% για καινούργιο εξοπλισµό.  
 
 



 73

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 7 

Τµήµα 3 

Έλεγχος από  ειδικό  εµπειρογνώµονα  της αποδοτικότητας ψυκτικών  συσκευών  ψυχόµενου  
εξοπλισµού  σε  χρήση ,  σύµφωνα  µε  την  ATP παράρτηµα  1,  προσάρτηµα  2,      

υποενότητα  6.1.  

 

Ο έλεγχος διεξήχθη µε βάση την υπ’ αριθµ……………………………………………έκθεση µε ηµεροµηνία 
……………………………………………………………………………εκδοθείσα από εγκεκριµένο σταθµό 
ελέγχου/εµπειρογνώµονα (όνοµα, διεύθυνση) ………………………..………………………………………. 

……………………………..…………………………………………..………………………………………. 

Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή……..………………………....……………………………………………………………. 

Κατασκευαστής.………………………....…………………………………………………………….. 

 Τύπος, αριθµός σειράς.……………….………………………………………………………………... 

 Έτος κατασκευής.……………………..………………………………………………………………. 

 Είδος του ψυκτικού µέσου.…………………..……………………………………………………….. 

Ονοµαστική  ικανότητα  πλήρωσης ψυκτικού  µέσου  που  καθορίζει   ο  
κατασκευαστής .….……… ..……………………………………………………………kg. 

Πραγµατική  πλήρωση  ψυκτικού  µέσου  που  χρησιµοποιείται  για  την  
δοκιµή .………………………………………………………………...…………………kg 

Συσκευή  πλήρωσης (περιγραφή ,  που  βρίσκεται)……………………………………… 

Συσκευές εσωτερικού αερισµού: 

 Περιγραφή (αριθµός συσκευών κλπ.)….………………….………………………………………… 

 Ισχύς ηλεκτρικών ανεµιστήρων…………………………………………………………………….W 

 Παροχή………………………………………………….………………………………………..m3/h 

 ∆ιαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τοµή……………………………m2,   µήκος…………………m 

Κατάσταση  της ψυκτικής συσκευής  και  των  συσκευών  αερισµού………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Εσωτερική  θερµοκρασία  που  επιτεύχθηκε………………………………οC 

  Με εξωτερική θερµοκρασία………………..……………………………….οC 

Εσωτερική θερµοκρασία του εξοπλισµού πριν τεθεί σε λειτουργία η ψυκτική συσκευή 
………………………………………………………………………………………………………………. οC 

Συνολικός χρόνος λειτουργίας της ψυκτικής µονάδας……………………………………………………….h 

Χρόνος µεταξύ της αρχής της δοκιµής και της επίτευξης της προκαθορισµένης µέσης εσωτερικής 
θερµοκρασίας του σώµατος…………………………………………………………………………………..h 

Έλεγχος  της λειτουργίας του θερµοστάτη…………………………………………………………………………………… 

Για  ψυχόµενο  εξοπλισµό  µε  εύτηκτες πινακίδες:  

Περίοδος λειτουργίας της ψυκτικής συσκευής για  κατάψυξη  του  εύτηκτου  
διαλύµατος …………………………………………………………………………………h 
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Περίοδος κατά  την  οποία  η  εσωτερική  θερµοκρασία  του  αέρα   

διατηρείται  αφότου  ετέθη  εκτός λειτουργίας η  συσκευή…….……………………….h 

Παρατηρήσεις:……….………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, µε το διακριτικό σήµα ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 8 

Τµήµα 3 

Έλεγχος από ειδικό εµπειρογνώµονα της αποδοτικότητας ψυκτικών συσκευών µηχανικά ψυχόµενου 
εξοπλισµού σε χρήση, σύµφωνα µε την ATP παράρτηµα 1, προσάρτηµα 2, υποενότητα 6.2. 

 

Ο έλεγχος διεξήχθη µε βάση την υπ’ αριθµ…………………………………….…………………έκθεση µε 
ηµεροµηνία………………………………………………………………………. εκδοθείσα από εγκεκριµένο 
σταθµό ελέγχου/εµπειρογνώµονα (όνοµα, διεύθυνση) .………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Μηχανικά ψυχόµενη συσκευή: 

Κατασκευαστής.………………………....……………………………………………………………. 

 Τύπος, αριθµός σειράς.……………….………………………………………………………………. 

 Έτος κατασκευής.……………………..……………………………………………………………… 

Περιγραφή……..………………………....………………………………………………………….. 

Πραγµατική ψυκτική ισχύς που δηλώνει ο κατασκευαστής για εξωτερική θερµοκρασία +30 οC και 
εσωτερική θερµοκρασία  

   0 οC………………………………………………………………………..W 

-10 οC………………………………………………………………………..W 

-20 οC………………………………………………………………………..W 

 Είδος του ψυκτικού µέσου και ικανότητα πλήρωσης…………..……..…………… kg. 

Συσκευές εσωτερικού αερισµού: 

 Περιγραφή (αριθµός συσκευών κλπ.)….………………….………………. 

 Ισχύς ηλεκτρικών ανεµιστήρων……………………………………………………………………..W 

 Παροχή………………………………………………….…………………………………………m3/h 

 ∆ιαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τοµή………………………..m2,   µήκος………………………m 

Κατάσταση  της  µηχανικά  ψυχόµενης συσκευής και  των  συσκευών  εσωτερικού 
αερισµού……………………………………………………………………..... . . . . . . . . . . . . . . . .  
……………………………………………………………………………………………….. 
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Εσωτερική θερµοκρασία που επιτεύχθηκε …………..………….………………………….οC 

Με  εξωτερική  θερµοκρασία……………………...………………………οC 

και  µε  σχετικό  χρόνο  λειτουργίας……………..……..……………….. % 

Χρόνος λειτουργίας…………………………….………………………….h 

Έλεγχος της λειτουργίας του θερµοστάτη ……………………………………………………………………. 

Παρατηρήσεις:……….………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, µε το διακριτικό σήµα ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 9 

Τµήµα 3 

Έλεγχος από  ειδικό  εµπειρογνώµονα  της αποδοτικότητας θερµικών  συσκευών  
θερµαινόµενου  εξοπλισµού  σε  χρήση ,  σύµφωνα  µε  την  ATP παράρτηµα  1, προσάρτηµα  2, 

υποενότητα  6.3.  

 

Ο έλεγχος διεξήχθη µε βάση την υπ’ αριθµ…….……………….………………………………….. έκθεση µε 
ηµεροµηνία………………………………………………………………. εκδοθείσα από εγκεκριµένο σταθµό 
ελέγχου/εµπειρογνώµονα (όνοµα, διεύθυνση)……………...………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τύπος θέρµανσης: 

Περιγραφή……..………………………....………………………………………………. 

Κατασκευαστής .………………………....……………………………………………….. 

 Τύπος, αριθµός σειράς.……………..……….……………………………………………………… 

 Έτος κατασκευής.……………………..……………………………………………………………. 

 Που είναι τοποθετηµένη ……….…..……………………..……………………………………….. 

Συνολικό εµβαδόν των επιφανειών ανταλλαγής θερµότητας…………………….…..……………m2 

Πραγµατική απόδοση ισχύος που δηλώνει ο κατασκευαστής……………………………………kW 

Συσκευές εσωτερικού αερισµού: 

 Περιγραφή (αριθµός συσκευών κλπ.)….………………….…………………………………………. 

 Ισχύς ηλεκτρικών ανεµιστήρων…………………………………………………………………....W 

 Παροχή……………………..……………………………………………………………………m3/h 

∆ιαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τοµή……………..…………m2, µήκος……………………………….m 

Κατάσταση της θερµαντικής συσκευής και των συσκευών εσωτερικού αερισµού……….………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Εσωτερική θερµοκρασία που επιτεύχθηκε………….………………………………………………………οC 

Με  εξωτερική  θερµοκρασία…………………………………...……………………….οC 

και  µε  σχετικό  χρόνο  λειτουργίας………………..…...………………………..……..% 

Χρόνος λειτουργίας…………………………….…………………………….………….h 

Έλεγχος της λειτουργίας του θερµοστάτη ……………………………………………………………………. 

Παρατηρήσεις:……………………..……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Βάσει των ανωτέρω αποτελεσµάτων του ελέγχου, ο εξοπλισµός µπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, προσάρτηµα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, µε το διακριτικό σήµα ………………………..……………………………………………………….. 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 10 

Έκθεση ελέγχου 

 

Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συµφωνίας για τις ∆ιεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίµων και 
για τον Εξοπλισµό που θα χρησιµοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ). 

Έκθεση ελέγχου αριθµ……………………… 

Προσδιορισµός της πραγµατικής ψυκτικής ικανότητας ψυκτικής µονάδας, σύµφωνα µε το παράρτηµα 1, 
προσάρτηµα 2, ενότητα 4 του ΑΤΡ. 

 

Εγκεκριµένος σταθµός ελέγχου 

Όνοµα………………………………………………………………………………………………………….. 

∆ιεύθυνση……………………………………………………………………………………………………… 

Η ψυκτική µονάδα παρουσιάσθηκε από………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(α) Τεχνικές προδιαγραφές της µονάδας 

 Ηµεροµηνία κατασκευής:…………………………………….Μάρκα………………………………. 

 Τύπος: Αριθµός σειράς:……………………………………………………………………………… 

 Κατηγορία 1/ 

 Ανεξάρτητη/µη ανεξάρτητη 

 Αφαιρούµενη/µη αφαιρούµενη 

 Απλή µονάδα/συναρµολογηµένες συνιστώσες 

Περιγραφή :  

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Συµπιεστής    -  Μάρκα:…………………………… ……… Τύπος:…………………………..……………. 

 Αριθµός κυλίνδρων:………………………. Κυβική χωρητικότητα:………………………. 

 Ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής: ……………………………………………………..rpm 

Μέθοδοι κίνησης 1/: ηλεκτρικός κινητήρας, ξεχωριστή µηχανή εσωτερικής καύσης, µηχανή οχήµατος, 
κίνηση οχήµατος 

Κινητήρας συµπιεστή: (δείτε τις υποσηµειώσεις 1 και 2) 

 Ηλεκτρικός:  Μάρκα:…………………………… …… Τύπος:…………………………..…………. 

 Ισχύς:……………………………….kW     σε………………………………..………rpm     

                          Τάση παροχής……………………….V      Συχνότητα παροχής……………………..Hz 
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       Μηχανή εσωτερικής καύσης:  

  Μάρκα:…………………………… …… Τύπος:…………………………..…………. 

 Αριθµός κυλίνδρων:……………………. Κυβική χωρητικότητα:……………………. 

 Ισχύς:………………………………..kW      σε…………………………..…..………rpm  

  Καύσιµο………………………………… 

 

 Υδραυλικός κινητήρας: 

  Μάρκα:…………………………… …… Τύπος:…………………………..………….  

 Μέθοδος κίνησης……………………….. 

Εναλλάκτης:  

  Μάρκα:…………………………… …… Τύπος:…………………………..…………. 

  Μέθοδος κίνησης:……………………… 

Ταχύτητα περιστροφής:  (ονοµαστική ταχύτητα που δίνεται από τον  κατασκευαστή: 

    ( 

     (…………………………….……………………………rpm 

     ( 

 (ελάχιστη ταχύτητα:………………………..…………….rpm 

Ψυκτικό υγρό:……………………………………………………………………………..…………… 

 

 

 

 

 



 81

 
  Εναλλάκτες θερµότητας  

Συµπυκνωτής  Ατµοποιητής 

Μάρκα-τύπος    

Αριθµός σωλήνων    

Bήµα  πτερυγίου  (mm)2/    

Σωλήνας:  είδος  και  διάµετρος (mm)  2/    

Εµβαδόν  επιφάνειας ανταλλαγής (m2) 2/    

Μετωπικό  εµβαδόν  (m2)   

Α
Ν
Ε
Μ

ΙΣ
Τ
Η
Ρ
Ε
Σ

 

Αριθµός    

Αριθµός πτερυγίων  ανά  
ανεµιστήρα  

  

∆ιάµετρος (mm)   

Ονοµαστική  ισχύς  (W) 2/  3/    

Συνολική  ονοµαστική  απόδοση  
σε  πίεση…..…….Pa (m3/h) 2/  

  

Μέθοδος κίνησης   

 

Βαλβίδα εκτονώσεως: Μάρκα:…………………….……  Μοντέλο:………………………………… 

  Ρυθµιζόµενη: 1/…………..……. Μη ρυθµιζόµενη: 1/………………….….. 

Συσκευή αποπάγωσης:…….………………………….………………………………………………….. 

Συσκευή αυτοµατισµού:…………………………………………..……………………………………… 
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Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α  τ ω ν  µ ε τ ρ ή σ ε ω ν  κ α ι  τ η ς  ψ υ κ τ ι κ ή ς  α π ό δ ο σ η ς  

( Μ έ σ η  θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ί α  τ ο υ  α έ ρ α  σ τ ι ς  ε ί σ ο δ ο / ε ι σ ό δ ο υ ς  π ρ ο σ α γ ω γ ή ς  τ η ς  ψ υ κ τ ι κ ή ς  
σ υ σ κ ε υ ή ς … … . … … . ο C )  

 
 
 
 

Ταχύτητα περιστροφής 

Ισχύς εσωτερικού 
ανεµιστήρα 
θέρµανσης 

Ισχύς 
απορροφούµενη 

από τον 
ανεµιστήρα της 
µονάδας ψύξης 4/ 

Κατανάλωση 
ηλεκτρικής ισχύος ή 

καυσίµου 

Μέση 
θερµοκρασία 
γύρω από το 

σώµα 

Εσωτερική 
θερµοκρασία 

 

Πραγµατική ψυκτική ισχύς 

 

Α
νε

µ
ισ

τή
ρε

ς 
3/
 

Ε
να

λλ
άκ

τη
ς3/

 

Σ
υµ

πι
εσ

τή
ς3/

 

Μ
έσ

η
 

Ε
ίσ

οδ
ος

 σ
το

ν 
α
τµ

οπ
οι
ητ

ή
 

 rpm rpm rpm W W W or l/hr oC oC oC W 
 

Ο
νο

µ
α
σ
τι
κή

 

……
……
……
……
……. 

……
……
……
……
…… 

….…
……
……
……
…….   

…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

………………
………………
………………
………………
……………… 

……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

………………
………………
………………
………………
……………… 

………
………
………
………
……… 

………
………
………
………
……… 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
 
 

Ε
λά

χι
σ
τη

 

….…
……
……
……
……. 

……
……
……
……
……. 

……
……
……
……
……. 

…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

………………
………………
………………
………………
……………… 

……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

………………
………………
………………
………………
……………… 

………
………
………
………
……… 

………
………
………
………
……… 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
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(β) Μέθοδος και αποτελέσµατα του ελέγχου: 

Μέθοδος ελέγχου 1/: µέθοδος θερµικής εξισορροπήσεως /µέθοδος διαφοράς ενθαλπίας 

Σε ένα κουτί θερµιδόµετρο µέσου εµβαδού επιφανείας= …..…………………..……………………………m2 

µετρηµένη τιµή του συντελεστή U ενός κουτιού εφοδιασµένου µε ψυκτική µονάδα:…………….........W/οC, 
σε µέση θερµοκρασία τοιχώµατος…………………………………………………………………………….οC. 

Σε τµήµα µεταφορικού εξοπλισµού: 

µετρηµένη τιµή του συντελεστή U τµήµατος µεταφορικού εξοπλισµού εφοδιασµένου µε ψυκτική 
µονάδα:…………………………………………………………………………………………………….W/οC, 
σε  µέση θερµοκρασία τοιχώµατος…..……………………………………………………………………….oC. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την διόρθωση του συντελεστή U σώµατος ως συνάρτηση της µέσης 
θερµοκρασίας τοιχώµατος του σώµατος:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μέγιστα σφάλµατα προσδιορισµού: 

 του συντελεστή U του σώµατος…………………………………………….…………………………. 

 της ψυκτικής ισχύος της µονάδας…………………….……………………………………………….. 

(γ) Έλεγχοι 

 Ρυθµιστής θερµοκρασίας: Ρύθµιση…………………………… ∆ιαφορικό…..…………………… οC 

Λειτουργία της συσκευής αποπάγωσης1/: ικανοποιητική/ µη ικανοποιητική 

Παροχή όγκου  αέρα που εγκαταλείπει τον ατµοποιητή τιµή µετρηµένη….…………………. m3/h 

……………………………………………………………. σε πίεση……………..………………..Pa 

Ύπαρξη µέσων παροχής θερµότητας στον ατµοποιητή για να ρυθµιστεί ο θερµοστάτης                          
µεταξύ 0 και 12 οC 1/: ναι/όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 
1/  Απαλείψατε  όπου  ισχύει .   
2 / Τιµή  που  αναφέρει  ο  κατασκευαστής.   
3/  Όπου  ισχύει .   
4/  Μέθοδος διαφοράς  ενθαλπίας µόνο .   
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(δ) Παρατηρήσεις 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Υπεγράφη στ……………………………… 

Ηµεροµηνία:………………………………  ……………………………. 

          Υπεύθυνος ελέγχων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1,   ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 
 

Α. Υπόδειγµα εντύπου πιστοποιητικού συµµόρφωσης του εξοπλισµού, όπως προβλέπεται στο 
Παράρτηµα 1, Προσάρτηµα 1, παράγραφος 3 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟ, ΨΥΧΟΜΕΝΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΝΟ ή 
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ Ο∆ΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Πιστοποιητικά συµµόρφωσης του εξοπλισµού που εκδόθηκαν πριν από τις 2 Ιανουαρίου 2011 σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε το υπόδειγµα του πιστοποιητικού στο Παράρτηµα Ι, Προσάρτηµα 3 ισχύος 
έως 1 Ιανουαρίου 2011, πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν έως την ηµεροµηνίας λήξης τους. 
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Ε∆Ω ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ATP  
(το οποίο αναζητήστε το στο ξεχωριστό αρχείο) 
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Β.  Πινακίδα πιστοποίησης συµµόρφωσης του εξοπλισµού, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα 1, 
προσάρτηµα 1, παράγραφο 3 

 
 

1. Η πινακίδα πιστοποίησης θα είναι µόνιµα τοποθετηµένη στον εξοπλισµό και σε καθαρά ορατή θέση   
δίπλα σε οποιαδήποτε άλλη πινακίδα έγκρισης που έχει εκδοθεί για επίσηµους σκοπούς. Η πινακίδα, που θα 
είναι σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ανατυπούται παρακάτω, θα έχει µορφή ορθογώνιας, αντιοξειδωτικής, 
πυρίµαχης πινακίδας, διαστάσεων τουλάχιστον 160 mm επί 100 mm. Θα αναγράφονται ευανάγνωστα και θα 
είναι ανεξίτηλα πάνω στην πινακίδα  τα ακόλουθα στοιχεία τουλάχιστον στην αγγλική ή γαλλική ή ρωσική:  

        

        (α)    τα λατινικά γράµµατα “ΑΤΡ” ακολουθούµενα από τις λέξεις “ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
                ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”. 

 

(β)   ο “ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ” ακολουθούµενος από το διακριτικό σήµα (σε διεθνή οδική κυκλοφορία)  
       του κράτους στο οποίο χορηγήθηκε η έγκριση και τον αριθµό (ψηφία, γράµµατα κλπ.) πρωτοκόλλου  
        της έγκρισης, 

 

(γ)   ο “ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ακολουθούµενος από τον ατοµικό αριθµό που χορηγείται για την  
       αναγνώριση του συγκεκριµένου είδους εξοπλισµού (ο οποίος µπορεί να είναι ο αριθµός του  
       κατασκευαστή), 

  

(δ)    το “ΣΗΜΑ ΑΤΡ” ακολουθούµενο από το διακριτικό σήµα που προβλέπεται στο παράρτηµα 1,  
        προσάρτηµα 4 και αντιστοιχεί στην κλάση και κατηγορία του εξοπλισµού, 

 

(ε)    “ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ” ακολουθούµενο από την ηµεροµηνία (µήνα και έτος) κατά την οποία λήγει η ισχύς  
         της έγκρισης της µονάδας του εξοπλισµού. Εάν η ισχύς της έγκρισης ανανεωθεί κατόπιν δοκιµής ή  
         επιθεώρησης, θα µπορεί να προστεθεί στην ίδια γραµµή η µεταγενέστερη ηµεροµηνία λήξης  
        ισχύος.  

 

2. Τα γράµµατα “ΑΤΡ” και τα γράµµατα του διακριτικού σήµατος θα πρέπει να έχουν ύψος περίπου    
        20 mm.  Τα άλλα γράµµατα και  ψηφία θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 5 mm.  
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α
 ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ        

ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
  
β 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: [GB-LR-456789]*                       

γ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: [AB12C987]*  

 
δ

  ΣΗΜΑ ΑΤΡ:  *     
       
 
 
ε

 ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ: [02-2011]* 

 
          
 
 
 
* Τα στοιχεία  σε αγκύλη δίνονται ως παράδειγµα.  

 
 
 

≥ 160 mm 

≥
 1

00
 m

m
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Παράρτηµα 1, Προσάρτηµα 4 
 

∆ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α  Σ Η Μ Α Τ Α  Π Ο Υ  Θ Α  Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Θ Ο Υ Ν  Σ Ε  
Ε Ι ∆ Ι Κ Ο  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο  

 
 

 Τα διακριτικά σήµατα που προβλέπονται στο προσάρτηµα 1, παράγραφο 4 του παρόντος 
παραρτήµατος, θα αποτελούνται από κεφαλαία λατινικά γράµµατα σε σκούρο µπλε πάνω σε λευκό 
φόντο� το ύψος των γραµµάτων θα είναι τουλάχιστον 100 mm για τις σηµάνσεις των κλάσεων 
ταξινόµησης και τουλάχιστον 50 mm για τις ηµεροµηνίες λήξης. Για ειδικό εξοπλισµό, όπως 
φορτωµένο όχηµα µε µέγιστο βάρος όχι µεγαλύτερο από 3.5 τόνους, το ύψος της σήµανσης 
ταξινόµησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm και τουλάχιστον 25 mm για τις ηµεροµηνίες λήξης. 
 
Οι σηµάνσεις των κλάσεων ταξινόµησης και της ηµεροµηνίας λήξης πρέπει, τουλάχιστον, να 
τοποθετούνται εξωτερικά και στις δύο πλευρές στις πάνω γωνίες κοντά στο εµπρόσθιο τµήµα.  
 
Οι σηµάνσεις θα είναι οι εξής: 

 
 

Εξοπλισµός ∆ιακριτικό σήµα 

Κανονικά µονωµένος εξοπλισµός ΙΝ 

Βαριά µονωµένος εξοπλισµός IR 

Κλάση Α ψυχόµενος εξοπλισµός µε κανονική µόνωση RNA 

Κλάση Α ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά µόνωση RRA 

Κλάση Β ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά µόνωση RRB 

Κλάση C ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά µόνωση RRC 

D ψυχόµενος εξοπλισµός µε κανονική µόνωση RND 

Κλάση D ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά µόνωση RRD 

Κλάση Α µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός µε κανονική 
µόνωση 

FNA 

Κλάση Α µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά 
µόνωση 

FRA 

Κλάση Β µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά 
µόνωση 

FRB 

Κλάση C µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά 
µόνωση 

FRC 

 
_________________ 
1/ ∆είτε τις µεταβατικές διατάξεις στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήµατος.  
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Κλάση D µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός µε κανονική 
µόνωση 

FND 

Κλάση D µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά 
µόνωση 

FRD 

Κλάση Ε µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά 
µόνωση 

FRE 

Κλάση F µηχανικά ψυχόµενος εξοπλισµός µε βαριά 
µόνωση 

FRF 

Κλάση Α θερµαινόµενος εξοπλισµός µε κανονική µόνωση CAN 

Κλάση Α θερµαινόµενος εξοπλισµός µε βαριά µόνωση CRA 

Κλάση Β θερµαινόµενος εξοπλισµός µε βαριά µόνωση CRB 

 
 Εάν ο εξοπλισµός είναι εφοδιασµένος µε αφαιρούµενες ή εξαρτηµένες θερµικές συσκευές, το 
διακριτικό σήµα ή τα διακριτικά σήµατα θα συµπληρώνονται µε το γράµµα Χ στις ακόλουθες 
περιπτώσεις. 
 
1. ΓΙΑ ΨΥΧΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
  
 Όταν οι εύτηκτες πλάκες χρειάζεται να τοποθετηθούν σε άλλο θάλαµο για την ψύξη 
 
2. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 
2.1  Όταν ο συµπιεστής τροφοδοτείται από την µηχανή του οχήµατος 
 
2.2  Όταν η ψυκτική συσκευή ή τµήµα της µπορεί να µετακινηθεί, εµποδίζοντας την λειτουργία της 
 
 Η ηµεροµηνία (µήνας, έτος) που δηλώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο Α, στοιχείο 8 στο 
προσάρτηµα 3 του παρόντος παραρτήµατος ως ηµεροµηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού το οποίο 
εκδίδεται σε σχέση µε τον εξοπλισµό, θα αναγράφεται κάτω από το προαναφερόµενο διακριτικό σήµα ή 
τα διακριτικά σήµατα. 

 
 Υπ ό δ ε ι γ µ α :   
 
 
 F R C  0 2  =  µ ή ν α ς  (Φε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς )   λ ή ξ η ς  ι σ χ ύ ο ς  τ ο υ  
 0 2  –  2 0 1 1  2 0 1 1  =  έ τ ο ς   )   π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ο ύ  
 
 
_________________ 
1/ ∆είτε τις µεταβατικές διατάξεις στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήµατος.  
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Παράρτηµα 2 
 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Τ Ο Υ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ  
Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Σ  Π Ο Υ  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ο Υ Ν Τ Α Ι  

Κ Α Τ Α  Τ Η Ν  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  Υ Π Ε Ρ - Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν  Κ Α Ι  
Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν   

 

1. Για την µεταφορά των ακόλουθων υπερκατεψυγµένων και κατεψυγµένων τροφίµων, ο µεταφορικός 
εξοπλισµός πρέπει να επιλεγεί και να χρησιµοποιηθεί µε τέτοιον τρόπο ώστε κατά την διάρκεια της 
µεταφοράς η υψηλότερη θερµοκρασία των τροφίµων σε οποιοδήποτε σηµείο του φορτίου να µην υπερβαίνει 
την αναφερόµενη θερµοκρασία.  
 

Με αυτόν τον τρόπο ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την µεταφορά υπερκατεψυγµένων τροφίµων,  θα 
είναι εφοδιασµένος µε την αναφερόµενη στο προσάρτηµα 1 του παρόντος παραρτήµατος συσκευή. Εάν, 
ωστόσο, κάποιος οφείλει να προβεί στην επαλήθευση της θερµοκρασίας των τροφίµων, θα πρέπει να το 
πράξει σύµφωνα µε την διαδικασία που επεξηγείται στο προσάρτηµα 2 του παρόντος παραρτήµατος. 
 

2. Αντίστοιχα, η θερµοκρασία των τροφίµων σε οποιοδήποτε σηµείο του φορτίου πρέπει να είναι ίση ή 
χαµηλότερη από την απαιτούµενη  τιµή κατά την φόρτωση, κατά τη διάρκεια της  µεταφοράς και κατά την 
εκφόρτωση. 
 

3. Όπου χρειάζεται να ανοιχθεί ο εξοπλισµός, π.χ. για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων, είναι ουσιαστικό να 
διασφαλισθεί, ότι τα τρόφιµα δεν εκτίθενται σε διαδικασίες ή συνθήκες αντίθετες µε τους σκοπούς του 
παρόντος παραρτήµατος και αυτούς της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Εναρµόνιση των Ελέγχων των 
Εµπορευµάτων στα Σύνορα. 
 

 

4. Κατά την διάρκεια συγκεκριµένων λειτουργιών, όπως η αποπάγωση του ατµοποιητή µηχανικά 
ψυχόµενου εξοπλισµού, θα µπορεί να επιτραπεί µια σύντοµη άνοδος της θερµοκρασίας της επιφάνειας των 
τροφίµων έως 3ο C άνω της δέουσας θερµοκρασίας σε ένα µέρος του φορτίου, π.χ. κοντά στον ατµοποιητή. 
  

Παγωτό…………………………………………………………………….……….….-20 οC 
 
Κατεψυγµένα ή υπερκατεψυγµένα ψάρια, προϊόντα ψαριών, µαλάκια  
και οστρακοειδή, και όλα τα άλλα υπερκατεψυγµένα τρόφιµα  ….……………..…….-18 οC 
 
Όλα τα κατεψυγµένα τρόφιµα (εκτός του βουτύρου) …………………………....…….-12 οC 
 
Βούτυρο ..………………..………………………….………………………………….-10 οC 
 
Τα υπερκατεψυγµένα και κατεψυγµένα τρόφιµα που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να υποστούν άµεσα 
περαιτέρω επεξεργασία στον προορισµό: 1/   

 

Βούτυρο 
 
Συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων 

 
                                                 
1/ Για τα αναφερόµενα υπερκατεψυγµένα και κατεψυγµένα τρόφιµα, όταν προορίζονται να υποστούν άµεση 

περαιτέρω επεξεργασία στον προορισµό, θα επιτρέπεται σταδιακή άνοδος της θερµοκρασίας κατά την 
µεταφορά, έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισµό µε θερµοκρασία όχι υψηλότερη από αυτήν που 
καθορίζει ο αποστολέας και αναγράφεται στην σύµβαση µεταφοράς. Αυτή η θερµοκρασία δεν θα µπορεί 
να είναι υψηλότερη από την µέγιστη θερµοκρασία που επιτρέπεται για τα ίδια τρόφιµα όταν είναι 
κατεψυγµένα όπως αναφέρεται στο παράρτηµα 3. Τα έγγραφα µεταφοράς θα δηλώνουν το όνοµα του 
τροφίµου, εάν αυτό είναι κατεψυγµένο ή υπερκατεψυγµένο, καθώς και ότι πρέπει να υποστεί άµεσα 
περαιτέρω επεξεργασία στον προορισµό. Η µεταφορά αυτή θα πραγµατοποιείται µε εγκεκριµένο 
εξοπλισµό ΑΤΡ χωρίς χρήση κάποιας θερµικής συσκευής για την αύξηση της θερµοκρασίας των 
τροφίµων. 
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Παράρτηµα 2, Προσάρτηµα 1 
 

Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η  Τ Ω Ν  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν  Α Ε Ρ Α  Γ Ι Α  Τ Η Ν  
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  Υ Π Ε Ρ - Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν  Ε Υ Π Α Θ Ω Ν  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  

 
Ο εξοπλισµός µεταφοράς πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε κατάλληλο όργανο καταγραφής για την 
παρακολούθηση σε συχνά και τακτά διαστήµατα των θερµοκρασιών αέρα στις οποίες εκτίθενται τα 
υπερκατεψυγµένα τρόφιµα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
  
Τα όργανα µέτρησης πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές της χώρας στην οποία είναι 
εγγεγραµµένα τα µεταφορικά µέσα και τα έγγραφα πρέπει να είναι διαθέσιµα για την έγκριση των αρµόδιων 
αρχών ΑΤΡ. 
  
Τα όργανα µέτρησης πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα ΕΝ 12830 (Καταγραφή της θερµοκρασίας 
για την µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή των διατηρηµένων µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, πολύ 
κατεψυγµένα/γρήγορα κατεψυγµένα τρόφιµα και παγωτά - ∆οκιµές, απόδοση, καταλληλότητα) και ΕΝ 13486 
(Καταγραφή της θερµοκρασίας και θερµόµετρα για την µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή των 
διατηρηµένων µε απλή ψύξη, κατεψυγµένων, πολύ κατεψυγµένα/γρήγορα κατεψυγµένα τρόφιµα και παγωτά 
– περιοδικός έλεγχος). 
 
Οι καταγραφές θερµοκρασίας που γίνονται µε αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία και να 
αποθηκεύονται από τον χειριστή για τουλάχιστον ένα έτος ή περισσότερο, ανάλογα µε το είδος των 
τροφίµων. 
 
Τα όργανα µέτρησης πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος προσαρτήµατος ένα χρόνο 
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω διάταξης. Τα όργανα µέτρησης που έχουν ήδη 
τοποθετηθεί, αλλά δεν συµµορφώνονται µε το παραπάνω πρότυπο, πριν από την συγκεκριµένη µέρα, 
συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
                      Σχόλια στο παράρτηµα 2, προσάρτηµα 1:  
 

1. Το όργανο µέτρησης πρέπει να µετράει την θερµοκρασία του αέρα  στην µεταφορά του      
       εξοπλισµού µε ακρίβεια τουλάχιστον ±1 0C. 

 
 2. Το όργανο µέτρησης πρέπει να επιτρέπει την µέτρηση της θερµοκρασίας του αέρα κα να 

καταγράφει την τιµή της θερµοκρασίας του αέρα που έχει µετρηθεί :  
 
            • τουλάχιστον µια φορά κάθε 5 λεπτά εάν η διάρκεια του ταξιδιού δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες, 
 
            • τουλάχιστον µια φορά κάθε 15 λεπτά εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι µεταξύ 24 ωρών και 7  
              ηµερών, 
 
            • τουλάχιστον µια φορά κάθε 60 λεπτά εάν η διάρκεια του ταξιδιού υπερβαίνει τις 7 ηµέρες. 
 

3.  Το όργανο καταγραφής θα πρέπει να καθιστά δυνατό να ορίζει πότε το όργανο ή τα εξαρτήµατα 
για την µέτρηση και την καταγραφή και αποθήκευση των τιµών των θερµοκρασιών του αέρα 
έχουν κλείσει κατά την διάρκεια της µεταφοράς των ευπαθών τροφίµων γρήγορης κατάψυξης. 
(ECE/TRANS/WP.11/222, παράγραφος37). 

 
4.   Όπου είναι δυνατόν, το όργανο µέτρησης πρέπει να τοποθετείται εντός του αµαξώµατος του 

µεταφορικού εξοπλισµού στο σηµείο µε την υψηλότερη θερµοκρασία αέρα σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του παραρτήµατος 2, παράγραφος 2 της ATP :  

 
               • Στην  περίπτωση συστηµάτων κυκλοφορίας ψυχρού αέρα από ψηλά, κοντά (στα αριστερά ή  
                 στα δεξιά του) στο κάτω µέρος του ανοίγµατος της πόρτας όσο γίνεται µακρύτερα από την  
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                ψυκτική µονάδα,  
 
               • Στην περίπτωση συστηµάτων κυκλοφορίας ψυκτικού αέρα από χαµηλά, στον µέσον  του 
                 άνω µέρους του ανοίγµατος της πόρτας όσο γίνεται µακρύτερα από την ψυκτική µονάδα, 

 
 

5.   Το όργανο θα προστατεύεται επαρκώς για την αποφυγή ζηµίας προκαλούµενης από κινούµενα 
µέρη του εξοπλισµού ή επαφή µε αντικείµενα του φορτίου κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και 
εκφόρτωσης ή από µετακίνηση ή µερική ή πλήρη κατάρρευση στοιβών του φορτίου κατά τη 
διάρκεια της µεταφοράς.   

 
      Κανένα µέσο προστασίας των οργάνων (δηλ. προστατευτικό περίβληµα ή τοποθέτηση του 

οργάνου µέτρησης σε ένα προστατευτικό περίβληµα σε µια εσοχή ενός τοιχώµατος του 
εξοπλισµού µεταφοράς, αν υπάρχει), δεν θα επηρεάσει την ακρίβεια των µετρήσεων της 
θερµοκρασίας αέρος µέσα στον εξοπλισµό µεταφοράς  

 
   (ECE/TRANS/WP.11/226, παράγραφος 46). 
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Παράρτηµα 2, Προσάρτηµα 2 
 

∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Τ Η Ν  ∆ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Λ Η Ψ Ι Α  Κ Α Ι  Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  
Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α   Ψ Υ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ,  

Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν  Κ Α Ι  Υ Π Ε Ρ Κ Α Τ Ε Ψ Υ Γ Μ Ε Ν Ω Ν  Ε Υ Π Α Θ Ω Ν  
Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  

 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Η επιθεώρηση και µέτρηση των θερµοκρασιών που ορίζονται στα παραρτήµατα 2 και 3 πρέπει να   
πραγµατοποιούνται έτσι ώστε να µην εκτίθενται τα τρόφιµα σε συνθήκες επιβλαβείς για την ασφάλεια ή 
ποιότητα των τροφίµων. Η µέτρηση των θερµοκρασιών των τροφίµων πρέπει να πραγµατοποιείται σε 
ψυχόµενο περιβάλλον και µε τις ελάχιστες καθυστερήσεις και ελάχιστη παρεµπόδιση των µεταφορικών 
λειτουργιών.  
 
2. Οι διαδικασίες επιθεώρησης και µέτρησης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
λαµβάνουν χώρα κατά προτίµηση στο σηµείο φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Αυτές οι διαδικασίες δεν θα πρέπει 
κανονικά να γίνονται κατά την διάρκεια της µεταφοράς, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε 
την τήρηση των θερµοκρασιών των τροφίµων που ορίζονται στα παραρτήµατα 2 και 3. 
 
3. Όπου είναι δυνατόν, η επιθεώρηση πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη στοιχεία που παρέχουν οι συσκευές 
παρακολούθησης των θερµοκρασιών κατά την διάρκεια του ταξιδιού πριν την επιλογή αυτών των φορτίων 
ευπαθών τροφίµων για µεθόδους δειγµατοληψίας και µέτρησης. Μέτρηση της θερµοκρασίας των τροφίµων 
πρέπει να επιχειρείται µόνο όταν υπάρχουν εύλογες αµφιβολίες για τον έλεγχο της θερµοκρασίας κατά την 
µεταφορά. 
 

 
4. Όπου έχουν επιλεγεί φορτία, πρέπει πρώτα να χρησιµοποιείται µη καταστροφική µέτρηση (µεταξύ 
κιβωτίων ή µεταξύ συσκευασιών). Μόνο όταν τα αποτελέσµατα της µη καταστροφικής µέτρησης δεν 
συµφωνούν µε τις θερµοκρασίες που αναφέρονται στα παραρτήµατα 2 ή 3 (λαµβανοµένης υπ’ όψη της 
επιτρεπόµενης ανοχής), πρέπει να διεξάγονται καταστροφικές µετρήσεις. Όπου έχουν ανοιχθεί για 
επιθεώρηση αποστελλόµενα εµπορεύµατα ή κιβώτια αλλά δεν έχει γίνει καµία περαιτέρω ενέργεια, πρέπει να 
σφραγίζονται εκ νέου και να φέρουν την ώρα, ηµεροµηνία, τόπο επιθεώρησης και την επίσηµη σφραγίδα της 
αρχής που διεξήγαγε την επιθεώρηση. 
 
Β. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
5. Οι τύποι των συσκευασιών που επιλέγονται για την µέτρηση της θερµοκρασίας πρέπει να είναι 
τέτοιοι έτσι ώστε η θερµοκρασία τους να είναι αντιπροσωπευτική του θερµότερου σηµείου των 
αποστελλοµένων εµπορευµάτων. 
 
6. Όπου είναι αναγκαίο να επιλεγούν δείγµατα κατά την µεταφορά ενώ φορτώνεται το εµπόρευµα, 
πρέπει να λαµβάνονται δύο δείγµατα από την κορυφή και  το κάτω µέρος του αποστελλοµένου εµπορεύµατος 
πλησίον της άκρης του ανοίγµατος κάθε θύρας ή  ζεύγους θυρών.  
 
7. Όπου λαµβάνονται δείγµατα κατά την εκφόρτωση του αποστελλοµένου εµπορεύµατος, πρέπει να 
επιλέγονται τέσσερα δείγµατα από κάποιο από τα ακόλουθα σηµεία: 
 

- κορυφή και κάτω µέρος του αποστελλοµένου εµπορεύµατος πλησίον της άκρης του ανοίγµατος των 
θυρών� 

 
- άνω οπίσθιες γωνίες του αποστελλοµένου  εµπορεύµατος (δηλαδή όσο πιο µακριά γίνεται από την 

ψυκτική µονάδα)� 
 

 
- κέντρο του αποστελλοµένου εµπορεύµατος� 
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- κέντρο της εµπρόσθιας επιφάνειας του αποστελλοµένου εµπορεύµατος (δηλαδή όσο πιο κοντά 
γίνεται στην ψυκτική µονάδα)� 

 
- άνω ή κάτω γωνίες της εµπρόσθιας επιφάνειας του αποστελλοµένου εµπορεύµατος(δηλαδή όσο πιο 

κοντά γίνεται στην αναρρόφηση του αέρα επιστροφής της ψυκτικής µονάδας). 
 
8. Στην περίπτωση ψυχόµενων  τροφίµων του παραρτήµατος 3, πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα από το 
ψυχρότερο σηµείο για να διασφαλισθεί ότι δεν υπήρξε κατάψυξη κατά την µεταφορά.  
 
Γ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
9. Το αισθητήριο µέτρησης της θερµοκρασίας πρέπει να προψυχθεί όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στην 
θερµοκρασία του προϊόντος πριν την µέτρηση. 
 
         Ι. Ψυχόµενα τρόφιµα 
 
10. Μη καταστροφική µέτρηση. Η µέτρηση µεταξύ κιβωτίων ή µεταξύ συσκευασιών πρέπει να 
διεξάγεται µε αισθητήριο µε επίπεδη κεφαλή που παρέχει καλή επαφή επιφάνειας, χαµηλή θερµική µάζα, και 
υψηλή θερµική αγωγιµότητα. Κατά την τοποθέτηση του αισθητηρίου µεταξύ των κιβωτίων ή των 
συσκευασιών τροφίµων, πρέπει να υπάρχει επαρκής πίεση για να προσφέρει καλή θερµική επαφή, και 
επαρκές µήκος του εισαγόµενου αισθητηρίου για να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλµατα αγωγιµότητας. 
 
11. Καταστροφική µέτρηση. Πρέπει να χρησιµοποιηθεί αισθητήριο µε άκαµπτο γερό σωλήνα και 
αιχµηρή µύτη, κατασκευασµένος από υλικό που να µπορεί να καθαρισθεί και να απολυµανθεί εύκολα. Το 
αισθητήριο πρέπει να εισαχθεί στο κέντρο της συσκευασίας τροφίµων και η θερµοκρασία να σηµειωθεί όταν 
επιτευχθεί σταθερή ένδειξη. 
 
 

 
        ΙΙ. Κατεψυγµένα και υπερκατεψυγµένα τρόφιµα 
 
12. Μη καταστροφική µέτρηση. Όπως στην παράγραφο 10. 
 
 

13. Καταστροφική µέτρηση. Οι αισθητήρες θερµοκρασίας δεν είναι σχεδιασµένοι να διεισδύουν σε 
κατεψυγµένα τρόφιµα. Εποµένως, είναι απαραίτητο να ανοιχθεί µία οπή στο προϊόν για να εισαχθεί ο 
µετρητής. Η οπή δηµιουργείται µε προψυχθέν όργανο διείσδυσης προϊόντος το οποίο είναι µεταλλικό όργανο 
µε αιχµηρή µύτη όπως η διατρητική µηχανή πάγου, το δράπανο χειρός ή άλλο τρυπάνι. Η διάµετρος της οπής 
πρέπει να εξασφαλίζει στενή εφαρµογή σε αυτήν του αισθητηρίου. Το βάθος στο οποίο εισάγεται το 
αισθητήριο εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος: 
 

(i)  Όταν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του  προϊόντος, να εισαχθεί το αισθητήριο σε βάθος  2.5 cm 
από την επιφάνεια του προϊόντος� 
 
(ii)  Όπου το (i) δεν είναι δυνατό εξαιτίας του  µεγέθους του προϊόντος, το αισθητήριο πρέπει να 
εισαχθεί σε ένα ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια ίσο µε 3 µε 4 φορές την διάµετρο του αισθητηρίου� 
   
(iii)     ∆εν είναι δυνατό ή εφικτό να ανοιχθεί µία οπή σε ορισµένα τρόφιµα εξαιτίας του µεγέθους τους 
ή της σύνθεσής τους, π.χ. λαχανικά σε κύβους. Σε αυτές τις  περιπτώσεις, η εσωτερική θερµοκρασία της  
συσκευασίας τροφίµων πρέπει να προσδιορίζεται µε την εισαγωγή κατάλληλου αισθητηρίου µε αιχµηρό 
σωλήνα στο κέντρο της συσκευασίας για να µετρηθεί η θερµοκρασία σε επαφή µε τα τρόφιµα.  

    

 
Μετά την εισαγωγή του αισθητηρίου, η θερµοκρασία πρέπει να καταγράφεται όταν επιτευχθεί σταθερή τιµή. 
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∆. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
14. Το σύστηµα µέτρησης (αισθητήριο και καταγραφή ενδείξεων) που χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό της θερµοκρασίας θα τηρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

(i) Ο χρόνος ανταπόκρισης πρέπει να επιτύχει 90% της διαφοράς µεταξύ της αρχικής και τελικής 
ένδειξης εντός τριών λεπτών� 

 
(ii) */ το σύστηµα πρέπει να έχει ακρίβεια ± 0,5οC  στην περιοχή µέτρησης από –20 oC έως +30 οC� 
 
(iii) * η ακρίβεια της µέτρησης δεν πρέπει να µεταβάλλεται περισσότερο από 0,3 οC κατά την 

λειτουργία στην περιοχή θερµοκρασίας περιβάλλοντος από –20 oC έως +30 οC� 
 
(iv) η ανάλυση της ένδειξης του οργάνου πρέπει να είναι 0,1 οC� 
 
(v) *η ακρίβεια του συστήµατος πρέπει να ελέγχεται σε τακτά διαστήµατα� 
 
(vi) το σύστηµα πρέπει να έχει ισχύον πιστοποιητικό διακρίβωσης από εγκεκριµένο φορέα� 
 
(vii) οι ηλεκτρικές συνιστώσες του συστήµατος πρέπει να προστατεύονται έναντι ανεπιθύµητων 

επιδράσεων εξαιτίας της συµπυκνώσεως υγρασίας� 
  
(viii) το σύστηµα πρέπει να είναι αντοχής και αντιδονηστικό.  

 
Ε. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
 
15. Θα επιτρέπονται συγκεκριµένες ανοχές κατά την ερµηνεία των µετρήσεων θερµοκρασίας: 
 

(i) λειτουργικά - στην περίπτωση κατεψυγµένων και υπερκατεψυγµένων τροφίµων, είναι ανεκτή 
σύντοµη άνοδος έως 3 οC σε σχέση µε την θερµοκρασία που επιτρέπεται στο παράρτηµα 2 για 
την επιφανειακή θερµοκρασία των τροφίµων. 

 
(ii) µεθοδολογία - η µη καταστροφική µέτρηση µπορεί να δώσει διαφορά ένδειξης έως 2 οC το 

µέγιστο σε σύγκριση µε την µέτρηση της πραγµατικής θερµοκρασίας του προϊόντος, ειδικότερα 
σε σχέση µε το πάχος του χαρτονιού στην συσκευασία κιβωτίου. Αυτή η ανοχή δεν ισχύει για την 
καταστροφική µέτρηση της θερµοκρασίας. 

 
  

 

                                                 
*/ Η διαδικασία θα καθορισθεί 
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Παράρτηµα 3 
 
Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Σ  

Π Ο Υ  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Τ Η Ρ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  
∆ Ι Α Τ Η Ρ Η Μ Ε Ν Ω Ν  Μ Ε  Α Π Λ Η  Ψ Υ Ξ Η  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν  

 
  

1. Για την µεταφορά των παρακάτω διατηρηµένων τροφίµων, ο εξοπλισµός µεταφοράς πρέπει να έχει 
επιλεγεί και χρησιµοποιηθεί µε τέτοιον τρόπο ώστε κατά την διάρκεια της µεταφοράς η υψηλότερη 
θερµοκρασία των τροφίµων σε κάθε σηµείο του φορτίου δεν υπερβαίνει την ενδεδειγµένη 
θερµοκρασία. Εάν, όµως ο έλεγχος της θερµοκρασίας του τροφίµου γίνεται, θα πρέπει να γίνεται 
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο προσάρτηµα 2 του παραρτήµατος 2 της 
συγκεκριµένης συµφωνίας. 

 
2. Εποµένως, η θερµοκρασία των τροφίµων σε κάθε σηµείο στο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την 

θερµοκρασία όπως ενδείκνυται παρακάτω για την φόρτωση, κατά την διάρκεια της µεταφοράς και 
για το ξεφόρτωµα. 

 
3. Όπου είναι απαραίτητο να ανοιχθεί ο εξοπλισµός, π.χ. για να γίνει ένας έλεγχος, είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιµα δεν εκτίθενται σε διαδικασίες ή συνθήκες αντίθετες µε τους στόχους του 
παρόντος παραρτήµατος και εκείνων της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την εναρµόνιση των ελέγχων των 
εµπορευµάτων στα σύνορα. 

 
4. Ο έλεγχος της θερµοκρασίας των τροφίµων που αναφέρονται στο παρών παράρτηµα πρέπει να είναι 

τέτοιος ώστε να µην προκαλεί πάγωµα σε οποιοδήποτε σηµείο του φορτίου. 
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                                       Μέγιστη θερµοκρασία 
 

I.   Νωπό γάλα1 +6 οC  

II.  Κόκκινο κρέας2 και µεγάλα θηράµατα 

(εκτός από κόκκινα εντόσθια) +7 οC 

III. Προϊόντα κρέατος3, παστεριωµένο γάλα, φρέσκα       είτε στους +6 0C ή σε θερµοκρασία  

      γαλακτοκοµικά προϊόντα (γιαούρτι, κεφίρ, κρέµα       που αναγράφεται πάνω στην ετικέτα 

      και φρέσκο τυρί4), έτοιµα ψηµένα τρόφιµα (κρέας,     και/ή στα έγγραφα µεταφοράς 

      ψάρι, λαχανικά), έτοιµα για κατανάλωση  

      προετοιµασµένα  ωµά λαχανικά και  

      προϊόντα λαχανικών5 και προϊόντα  

      ψαριών3 που δεν περιλαµβάνονται στη λίστα παρακάτω  

IV.  Θήραµα, Πουλερικά2 και κουνέλια +4 οC  

V.   Κόκκινα εντόσθια2 +3 οC  

VI.  Κιµάς2    είτε στους +2 oC ή σε θερµοκρασία που                        
υποδεικνύεται στην ετικέτα 

                                           και/ή στα έγγραφα µεταφοράς 
     VII. Ανεπεξέργαστα ψάρια, µαλάκια και οστρακοειδή6   σε λιώσιµο των πάγων ή σε θερµοκρασία                           
τήξης του πάγου                                                                          τήξης του πάγου 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
                                                 
1 Όταν το γάλα συλλέγεται από την φάρµα για άµεση µεταποίηση, η θερµοκρασία µπορεί να αυξηθεί κατά 

την µεταφορά µέχρι +10 0C. 
2 Κάθε είδους παρασκευάσµατα αυτών. 
3 Εκτός για προϊόντα που αντιµετωπίζονται πλήρως από το αλάτισµα, το κάπνισµα, την ξήρανση ή την 

αποστείρωση.   
4 “Φρέσκο τυρί” σηµαίνει τυρί µη ώριµο (που δεν έχει υποστεί ζύµωση) το οποίο είναι έτοιµο για 

κατανάλωση αµέσως µετά την παραγωγή και το οποίο έχει περιορισµένη περίοδο συντήρησης 
5 Ωµά λαχανικά τα οποία έχουν κοπεί σε κύβους, ή σε φέτες ή σε άλλο µικρότερο µέγεθος, αλλά µε εξαίρεση 

αυτά τα οποία έχουν µόνο πλυθεί, ξεφλουδισθεί, ή απλά έχουν κοπεί στα δύο. 
6 Εκτός των ζωντανών ψαριών, των ζωντανών µαλακίων και των ζωντανών οστρακοειδών 
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ATP Examples of Good Practice (Not an official part of the ATP) 
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Front view 

The letters "i" and "e" in the numbers 
of the temperature measuring devices  
indicate that the devices are 
respectively inside or outside the tank. 

 
 

 
F i g u r e  1   P l a c e m e n t  o f  d e v i c e s  f o r  m e a s u r i n g  a i r  t em p e r a t u r e  
i n s i d e  a n d  o u t s i d e  a  t a n k  w i t h  o n e  c o m p a r t m e n t .  
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Section C-C Section D-D 

Front view 
principale 

Compartment 1 Compartment 2 

Section A-A Section B-B 

Note: 
(1)   Index “I” in the number of the device for 
measuring air temperature designates its 
installation inside the tank, “e” – outside. 
 

 
 
 

F i g u r e  2   P l a c e m e n t  o f  d e v i c e s  f o r  m e a s u r i n g  a i r  t em p e r a t u r e  
i n s i d e  a n d  o u t s i d e  a  t a n k  w i t h  t w o  c o m p a r t m e n t s .  
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Compartment 1  

  
   

Front view 

1)   The letters"i" and "e" in the numbers of the 

temperature measuring devices indicate that the 

devices are inside or outside the tank. 

2)   "N" is the number of compartments in the tank. 

"4N" is the minimum number of devices for 

measuring the temperature in all the compartments of 

the tank. 

Compart. 2 Compart. N-1 Compartment N 

 
 Figure 3  Placement of devices for measuring temperatures inside and outside tanks with three or more 

compartments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


