
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 181/2017 
Απ. 5018, 2.6.2017    
 
Απιθμόρ 181 

 
Οι πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων (Ηλεκηπομαγνηηική ςμβαηόηηηα) Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι 

εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 59 ηος πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων πος 
ππέπει να πληπούν Καθοπιζμένερ Καηηγοπίερ Πποϊόνηων Νόμος, με ηην έγκπιζη ηος Τποςπγικού ςμβοςλίος, 
αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ 
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝ  
ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2013 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 59 
 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα   
ηεο E.E: L 96,  
29.3.2014,         
ζ. 79. 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 
2014/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 
γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 
ζπκβαηφηεηα», 

  
      

30(I) ηνπ 2002 
     29(Ι) ηνπ 2003 
   258(Ι) ηνπ 2004 
     89(Ι) ηνπ 2005 
     71(Ι) ηνπ 2009 
       7(Ι) ηνπ 2011 
     90(Ι) ηνπ 2011 
    54(Ι) ηνπ 2013. 

ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγεί ην άξζξν 59 ηνπ πεξί ησλ 
Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ Καζνξηζκέλεο Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Νφκνπ, 
εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

 ΜΔΡΟ Ι 
 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ 
(Ηιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα) Καλνληζκνί ηνπ 2017. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 
  
 «αλάθιεζε» ζεκαίλεη θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ επηζηξνθή ζπζθεπήο πνπ έρεη ήδε 

ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε· 
  
 «αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηελ δηεξγαζία αμηνιφγεζεο κε ηελ νπνία 

απνδεηθλχεηαη θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη νπζηψδεηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
πνπ αθνξνχλ κηα ζπζθεπή· 

  
 «απφζπξζε» ζεκαίλεη θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζηελ 

αγνξά κηαο ζπζθεπήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ· 
  
 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη θάζε ιεηηνπξγφ 
δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ· 

  
 «αηξσζία» ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ε 

πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξά ηελ χπαξμε ειεθηξνκαγλεηηθήο δηαηαξαρήο· 
  
 «δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ» ζεκαίλεη ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο 

πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16· 
  
 «δηάζεζε ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη ηελ πξψηε θνξά πνπ ζπζθεπή θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηελ 

αγνξά· 
  
 «δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη θάζε πξνζθνξά ζπζθεπήο γηα δηαλνκή, θαηαλάισζε ή 

ρξήζε ζηελ αγνξά, ζην πιαίζην εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είηε έλαληη αληηηίκνπ είηε δσξεάλ· 
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 «δηαλνκέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, άιιν απφ 
ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εηζαγσγέα, ην νπνίν θαζηζηά δηαζέζηκε ζπζθεπή ζηελ αγνξά· 

  
 «δηαπίζηεπζε» ζεκαίλεη ηε δηαπίζηεπζε φπσο νξίδεηαη ζην ζηνηρείν (10) ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008· 
  

 
156(Ι) ηνπ 2002 

10(Ι) ηνπ 2010 
57(Ι) ηνπ 2011 
69(Ι) ηνπ 2012 

120(Ι) ηνπ 2012. 

«εζληθφο νξγαληζκφο δηαπίζηεπζεο» ζεκαίλεη ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο Πνηφηεηαο 
φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηαπίζηεπζεο, Σππνπνίεζεο θαη Σερληθήο 
Πιεξνθφξεζεο Νφκνπ· 

 «ελαξκνληζκέλν πξφηππν» ζεκαίλεη ην επξσπατθφ πξφηππν, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην ζεκείν 
(γ) ηνπ ζηνηρείνπ (1) ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ Kαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012· 

  
 «εηζαγσγέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζηελ Έλσζε πνπ 

δηαζέηεη ζηελ αγνξά ζπζθεπή πξνεξρφκελε απφ ηξίηε ρψξα· 
  
 «Έλσζε» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε· 
  
 «ελσζηαθή λνκνζεζία ελαξκφληζεο» ζεκαίλεη θάζε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο πνπ ελαξκνλίδεη 

ηνπο φξνπο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ· 
  
 «εμνπιηζκφο» ζεκαίλεη θάζε ζπζθεπή ή ζηαζεξή εγθαηάζηαζε· 
  
 «εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εγθαηεζηεκέλν 

ζηελ Έλσζε, πνπ έρεη ιάβεη γξαπηή εληνιή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή λα ελεξγεί εμ νλφκαηφο ηνπ 
γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ· 

  
 «ειεθηξνκαγλεηηθή δηαηαξαρή» ζεκαίλεη ειεθηξνκαγλεηηθφ θαηλφκελν πνπ ελδέρεηαη λα 

ππνβαζκίζεη ηε ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θαη πεξηιακβάλεη ζφξπβν ειεθηξνκαγλεηηθήο 
πξνέιεπζεο, αλεπηζχκεην ζήκα ή κεηαβνιή ηνπ ηδίνπ ηνπ κέζνπ δηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 
δηάδνζε· 

  
 «ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα» ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα εμνπιηζκνχ λα ιεηηνπξγεί 

ηθαλνπνηεηηθά ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ρσξίο λα πξνθαιεί απαξάδεθην επίπεδν 
ειεθηξνκαγλεηηθήο δηαηαξαρήο ζε άιιν εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζην πεξηβάιινλ απηφ· 

  
 «ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ» ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα 

νπνία είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζνχλ ζε κηα δεδνκέλε ηνπνζεζία· 
  
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο E.E: L 218,  
13.8.2008,         
ζ. 30. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Ινπιίνπ 2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
απαηηήζεσλ δηαπίζηεπζεο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ 
θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 339/93 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο E.E: L 316, 
14.11.2012,         
ζ. 12. 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ 
επξσπατθή ηππνπνίεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 89/686/ΔΟΚ θαη 
93/15/ΔΟΚ θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 94/9/ΔΚ, 
94/25/ΔΚ, 95/16/ΔΚ, 97/23/ΔΚ, 98/34/ΔΚ, 2004/22/ΔΚ, 2007/23/ΔΚ, 2009/23/ΔΚ θαη 
2009/105/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 87/95/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο απφθαζεο 
αξηζ. 1673/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ: L 79, 
19.3.2008, 
ζει. 1. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 216/2008» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 216/2008 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2008 γηα ηε ζέζπηζε 
θνηλψλ θαλφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο θαη γηα ηελ ίδξπζε Δπξσπατθνχ 
Οξγαληζκνχ Αζθαιείαο ηεο Αεξνπνξίαο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 
91/670/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1592/2002 θαη ηεο νδεγίαο 
2004/36/ΔΚ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
 «θαηαζθεπαζηήο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαζθεπάδεη ζπζθεπή, ή πνπ 

αλαζέηεη ζε άιινπο ην ζρεδηαζκφ ή ηελ θαηαζθεπή ζπζθεπήο, θαη δηαζέηεη απηή ηε ζπζθεπή 
ζηελ αγνξά ππφ ην φλνκα ή ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα· 
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 «θηλεηή εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη ην ζπλδπαζκφ ζπζθεπψλ, θαη, θαηά πεξίπησζε, άιισλ 
δηαηάμεσλ, πνπ πξννξίδνληαη λα κεηαθηλνχληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο· 

  
 «ιφγνη αζθαιείαο» ζεκαίλεη ηνπο ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ή ηεο πεξηνπζίαο· 
  
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ Καζνξηζκέλεο 

Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Νφκν· 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ: L 204, 
21.7.1998, 
ζει.37. 

«Οδεγία 98/34/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπλίνπ 1998 γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ 
ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ, φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο E.E: L 153,  
22.5.2014,         
ζ. 62. 

«Οδεγία 2014/53/ΔΔ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 
2014 ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηε 
δηαζεζηκφηεηα ξαδηνεμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 1999/5/ΔΚ, φπσο 
απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·     

 «νηθνλνκηθνί θνξείο» ζεκαίλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν, ηνλ 
εηζαγσγέα θαη ηνλ δηαλνκέα· 

  
 «νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ην θνξέα πνπ εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βαζκνλφκεζεο, ηεο δνθηκήο, ηεο 
πηζηνπνίεζεο θαη  ηεο επηζεψξεζεο· 

  
 «ζήκαλζε CE» ζεκαίλεη ηε ζήκαλζε κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο δειψλεη φηη ε ζπζθεπή 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ελαξκφληζεο, πνπ 
πξνβιέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζήκαλζεο· 

  
 «ζηαζεξή εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ ηχπσλ ζπζθεπψλ, θαη, 

ελδερνκέλσο, άιισλ δηαηάμεσλ πνπ ζπλαξκνινγνχληαη, ηνπνζεηνχληαη θαη πξννξίδνληαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφληκα ζε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ηφπν· 

  
 «ζπζθεπή» ζεκαίλεη θάζε ηειηθή δηάηαμε, ή ζπλδπαζκφ δηαηάμεσλ, πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά 

σο εληαία ιεηηνπξγηθή κνλάδα, πξννξηδφκελε γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ε νπνία ελδέρεηαη λα 
πξνθαιέζεη ειεθηξνκαγλεηηθή δηαηαξαρή ή ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ 
ηέηνηνπ είδνπο  δηαηαξαρή· 

  
 «ζπζηαηηθά κέξε» ή «ππνζχλνια» ζεκαίλεη ηα ζπζηαηηθά κέξε ή ππνζχλνια πνπ 

πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα ζπζθεπή απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ηα νπνία ελδέρεηαη λα 
πξνθαιέζνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή δηαηαξαρή ή ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα επεξεαζηεί 
απφ ηέηνηνπ είδνπο δηαηαξαρή· 

  
 «ηερληθή πξνδηαγξαθή» ζεκαίλεη έγγξαθν κε ην νπνίν νξίδνληαη ηα απαηηνχκελα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο· 
  
 
 

Παξάξηεκα Ι. 

«ππεχζπλν πξφζσπν γηα ηε ιεηηνπξγία ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο» ζεκαίλεη ην θπζηθφ 
πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα λα δηαζθαιίδεη φηη ε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε ζπκκνξθψλεηαη, 
θαηά ηε ρξήζε ηεο, κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι· 

  
 «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
  
      (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ 

εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο. 
  
θνπφο ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

3.  Οη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δηέπνπλ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα 
εμνπιηζκνχ κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο κέζσ ηεο απαίηεζεο γηα 
ζπκκφξθσζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνο έλα επαξθέο επίπεδν ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο. 

  
Πεδίν  
εθαξκνγήο. 

4.-(1) Οη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ εθαξκφδνληαη ζε θάζε εμνπιηζκφ, φπσο απηφο 
νξίδεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 2. 

  
      (2) Οη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ εθαξκφδνληαη- 
  
  (α)  ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Οδεγία 2014/53/ΔΔ· 
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  (β)  ζηα αεξνλαπηηθά πξντφληα, ζηα εμαξηήκαηα θαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 216/2008/ΔΚ·  

   
  (γ)   ζηνλ ξαδηνεμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ξαδηνεξαζηηέρλεο, φπσο 

νξίδεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ξαδηνεπηθνηλσληψλ, πνπ εγθξίζεθαλ ζην πιαίζην 
ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο 
χκβαζεο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ, πνπ εγθξίζεθε απφ ηε 
πκπιεξσκαηηθή Γηάζθεςε Πιεξεμνπζίσλ ζηελ Γελεχε ην 1992,  φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ δηάζθεςε πιεξεμνπζίσλ ζην Κηφην ην 1994, εθηφο αλ ν 
εμνπιηζκφο απηφο θαζίζηαηαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά: 

 
 Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο ηα έηνηκα ζπζηήκαηα (kits) 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, πξνο ζπλαξκνιφγεζε απφ ξαδηνεξαζηηέρλεο, 
θαζψο θαη ν  εμνπιηζκφο ν νπνίνο δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά θαη ηξνπνπνηείηαη θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο δελ ζεσξνχληαη εμνπιηζκφο πνπ 
θαζίζηαηαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά·     

   
  (δ)  ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ηα εγγελή θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηέηνηα ψζηε - 
   
 (i)                 λα κελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο ή λα 

ζπκβάιεη ζηελ πξφθιεζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ εθπνκπψλ νη νπνίεο 
ππεξβαίλνπλ έλα επίπεδν πνπ επηηξέπεη ηελ πξνβιε-πφκελε 
ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ, ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ  θαη 

  
 (ii)  λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ππνβάζκηζε ζε απαξάδεθηα επίπεδα, παξά 

ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη ζπλήζσο θαηά 
ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ· 

   
  (ε)  ζε θαηά παξαγγειία παξαζθεπαζζέλησλ έηνηκσλ ζπζηεκάησλ (kits) 

αμηνιφγεζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα επαγγεικαηίεο κε ζθνπφ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζε ρψξνπο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηέηνην ζθνπφ. 

  

Παξάξηεκα Ι.   
     (3) Όηαλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) νη νπζηψδεηο απαηηήζεηο, 
πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι, θαζνξίδνληαη πην ζπγθεθξηκέλα, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζε άιιε 
λνκνζεζία ηεο Έλσζεο, νη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ εθαξκφδνληαη, ή παχνπλ 
λα εθαξκφδνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ απηφλ φζνλ αθνξά ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο, απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ ελσζηαθήο λνκνζεζίαο. 

  
      (4) Οη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή  λνκνζεζίαο ηεο 

Έλσζεο ή εζληθήο λνκνζεζίαο  πνπ δηέπεη ηελ αζθάιεηα ηνπ εμνπιηζκνχ.  
  
Γηαζεζηκφηεηα  
ζηελ αγνξά  
ή/θαη ζέζε  
ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 

5.  Ο εμνπιηζκφο θαζίζηαηαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά ή/θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κφλν εάλ 
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ εθφζνλ 
εγθαζίζηαηαη θαη ζπληεξείηαη ζσζηά θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
πξννξίδεηαη.   

  
Διεχζεξε 
θπθινθνξία 
εμνπιηζκνχ. 

6.-(1) Η αξκφδηα αξρή δελ εκπνδίδεη, γηα ιφγνπο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο, ηε 
δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά ή/θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

  
      (2)(α) Οη απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ 

εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ εηδηθψλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ή 
ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ: 

  
 (i) Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πθηζηάκελνπ ή πξνβιεπφκελνπ πξνβιήκαηνο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν·  

 (ii)  κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη ηα 
δεκφζηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα ή νη ζηαζκνί εθπνκπήο ή ιήςεο φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο αζθαιείαο ζε ζαθψο θαζνξηζκέλεο θαηαζηάζεηο ζε 
ζρέζε κε ην θάζκα.  

 (β) Με ηελ επηθχιαμε ηεο Οδεγίαο 98/34/ΔΚ, ε αξκφδηα αξρή θνηλνπνηεί ηα εηδηθά απηά κέηξα 
ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ινηπά θξάηε κέιε.  

 

 

1412



 

 

 
      (3)(α) Η αξκφδηα αξρή δελ παξεκπνδίδεη, θαηά ηελ δηάξθεηα εκπνξνπαλεγχξεσλ, 
εθζέζεσλ ή άιισλ εθδειψζεσλ, ηελ παξνπζίαζε ή/θαη ηελ επίδεημε εμνπιηζκνχ ν νπνίνο δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, αλ αλαθέξεηαη ζαθψο ζε νξαηή 
πηλαθίδα φηη ν εμνπιηζκφο δελ κπνξεί λα θαηαζηεί δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά ή/θαη λα ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία πξηλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

 
 (β) Η επίδεημε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα 

γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνκαγλεηηθψλ δηαηαξαρψλ. 
  
Οπζηψδεηο  
απαηηήζεηο.  
Παξάξηεκα Ι.   

7. Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα πιεξνί ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο 
πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

 ΜΔΡΟ ΙΙ 
 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ 
  
Τπνρξεψζεηο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ.  
Παξάξηεκα Ι. 

8.-(1) Οη θαηαζθεπαζηέο δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζπζθεπέο πνπ θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά 
είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα I. 

  
 
Παξάξηεκα II. 
Παξάξηεκα III. 

     (2)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο θαηαξηίδνπλ ηνλ ηερληθφ θάθειν, πνπ  αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 
II ή ην Παξάξηεκα ΙΙΙ, θαη δηελεξγνχλ ή αλαζέηνπλ ζε ηξίηνπο λα δηελεξγήζνπλ ηελ δηαδηθαζία 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 15.  

  
 (β) Όηαλ ε ζπκκφξθσζε ζπζθεπήο κε ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο απνδεηθλχεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α), νη θαηαζθεπαζηέο ζπληάζζνπλ δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ θαη 
ηνπνζεηνχλ ηε ζήκαλζε CE. 

  
Παξάξηεκα ΙΙ.      (3) Οη θαηαζθεπαζηέο θπιάζζνπλ ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ θαη 

ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο ζηελ 
αγνξά. 

  
      (4)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο δηαζθαιίδνπλ φηη εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο ψζηε λα δηαηεξείηαη 

ε ζπκκφξθσζε ηεο ελ ζεηξά παξαγσγήο κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  
 

(β) Οη αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο θαη νη αιιαγέο ζηα 
ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ηηο ινηπέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο δειψλεηαη ε 
ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο, ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε. 

  
      (5) Οη θαηαζθεπαζηέο δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο ζηελ 

αγνξά θέξνπλ αξηζκφ ηχπνπ, παξηίδαο ή ζεηξάο ή άιιν ζηνηρείν  πνπ επηηξέπεη ηελ 
ηαπηνπνίεζή ηνπο ή, φηαλ δελ ην επηηξέπεη ην κέγεζνο ή ε θχζε ηεο ζπζθεπήο, δηαζθαιίδνπλ 
φηη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ή ζε έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη 
ηε ζπζθεπή. 

  
      (6)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο αλαγξάθνπλ ζηε ζπζθεπή ην φλνκα, ηελ θαηαρσξεκέλε εκπνξηθή 

επσλπκία ή ην θαηαρσξεκέλν εκπνξηθφ ζήκα ηνπο, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο 
ηνπο θαη, ελδερνκέλσο ηε δηεχζπλζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ή, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 
αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζηελ ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπήο ή ζε έγγξαθν πνπ ηελ 
ζπλνδεχεη.  
 

(β) Η δηεχζπλζε ππνδεηθλχεη έλα κνλαδηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή.  
 

(γ) Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δηαηππψλνληαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο 
λα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιιεο επηπξφζζεηεο γιψζζαο.  

  
      (7)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο δηαζθαιίδνπλ φηη ε ζπζθεπή ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 18 ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 
ρσξίο λα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιιεο επηπξφζζεηεο γιψζζαο.  
 

(β) Οη πην πάλσ νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη θάζε επηζήκαλζε πξέπεη λα είλαη 
ζαθείο, θαηαλνεηέο θαη επθξηλείο. 

  
      (8)(α) Όηαλ νη θαηαζθεπαζηέο ζεσξνχλ ή έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη ε ζπζθεπή πνπ 

έρνπλ δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
ιακβάλνπλ ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο 
ζπζθεπήο, ηελ απνζχξνπλ ή ηελ αλαθαινχλ, θαηά πεξίπησζε.  
 

1413



 

 

(β) Όηαλ ε ζπζθεπή παξνπζηάδεη θίλδπλν, νη θαηαζθεπαζηέο ελεκεξψλνπλ ακέζσο ζρεηηθά 
ηελ αξκφδηα αξρή θαζψο θαη ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο ζηηο αγνξέο ησλ νπνίσλ θαζηζηνχλ 
δηαζέζηκε ηε ζπζθεπή, θαη παξέρνπλ ιεπηνκέξεηεο, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε κε ζπκκφξθσζε θαη 
ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ. 

  
      (9)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο παξέρνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο, 

ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη 
γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ,  
ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  
 

(β) Οη θαηαζθεπαζηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκα ηεο, γηα θάζε 
δξάζε πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηε ζπζθεπή πνπ έρνπλ 
θαηαζηήζεη δηαζέζηκε ζηελ αγνξά.  

  
Δμνπζηνδνηεκέλνη 
αληηπξφζσπνη. 

9.-(1)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο δχλαληαη λα δηνξίδνπλ, κε γξαπηή εληνιή, εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν. 

  
 (β) Οη ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 8, 

θαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 8, δελ αλαηίζεληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. 

  
      (2) Ο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 

εληνιή πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα - 

  
  (α)  λα ηεξεί ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ θαη ηνλ ηερληθφ θάθειν ζηε δηάζεζε 

ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηε δηάζεζε ηεο 
ζπζθεπήο ζηελ αγνξά· 

   
  (β)  λα παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο, φιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε 
ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο· 

   
  (γ)  λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκα ηεο, γηα θάζε 

δξάζε πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη πνπ 
παξνπζηάδεη ε ζπζθεπή πνπ θαιχπηεη ε εληνιή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ. 

   
Τπνρξεψζεηο  
ησλ εηζαγσγέσλ. 

10.-(1) Οη εηζαγσγείο δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά κφλν ζπκκνξθνχκελεο ζπζθεπέο. 

      (2)(α) Οη εηζαγσγείο, πξνηνχ δηαζέζνπλ ζπζθεπή ζηελ αγνξά, δηαζθαιίδνπλ φηη ν 
θαηαζθεπαζηήο έρεη δηελεξγήζεη ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 15 θαη φηη- 

   
Παξάξηεκα ΙΙ.  (i)  έρεη θαηαξηίζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ , 

 
(ii)  ε ζπζθεπή θέξεη ηε ζήκαλζε CE θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα, θαη 
 
(iii)  έρεη ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (5) θαη (6) 

ηνπ Καλνληζκνχ 8. 
  
 
Παξάξηεκα Ι. 

    (β) Δάλ ν εηζαγσγέαο ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ζπζθεπή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι,  

 
 (i) δελ δηαζέηεη ηε ζπζθεπή ζηελ αγνξά έσο φηνπ εμαζθαιηζηεί ε   

ζπκκφξθσζή ηεο·  
 
(ii)  ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ αξκφδηα αξρή φηαλ ε 

ζπζθεπή παξνπζηάδεη θίλδπλν. 
  
      (3)(α) Οη εηζαγσγείο ζεκεηψλνπλ ζηε ζπζθεπή ην φλνκα, ηελ θαηαρσξεκέλε εκπνξηθή 

επσλπκία ή ην θαηαρσξεκέλν εκπνξηθφ ηνπο ζήκα, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο 
ηνπο, θαη ελδερνκέλσο ηε δηεχζπλζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ή, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 
αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή ζε έγγξαθν 
πνπ ην ζπλνδεχεη.  
 

(β) Η δηεχζπλζε ππνδεηθλχεη έλα κνλαδηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο κε ηνλ εηζαγσγέα.  
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(γ) Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δηαηππψλνληαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα 
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιιεο επηπξφζζεηεο γιψζζαο.   

  
      (4)  Οη εηζαγσγείο δηαζθαιίδνπλ φηη ε ζπζθεπή ζπλνδεχεηαη απφ ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 18, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 
ρσξίο λα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιιεο επηπξφζζεηεο γιψζζαο. 

  
 
 
Παξάξηεκα Ι. 

     (5) Οη εηζαγσγείο δηαζθαιίδνπλ φηη, ελφζσ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηνπο, νη 
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο 
νπζηψδεηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 

  
      (6)(α) Όηαλ νη εηζαγσγείο ζεσξνχλ ή έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη ζπζθεπή πνπ έρνπλ 

δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
ιακβάλνπλ ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο 
ζπζθεπήο, ηελ απνζχξνπλ ή ηελ αλαθαινχλ, θαηά πεξίπησζε.  
 

(β) Όηαλ ε ζπζθεπή παξνπζηάδεη θίλδπλν, νη εηζαγσγείο ελεκεξψλνπλ ακέζσο ζρεηηθά ηελ 
αξκφδηα αξρή θαζψο θαη ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο, ζηηο αγνξέο ησλ νπνίσλ θαζηζηνχλ 
δηαζέζηκε ηε ζπζθεπή, θαη παξέρνπλ ιεπηνκέξεηεο, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ κε ζπκκφξθσζε θαη 
ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ. 

  
 
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

     (7) Οη εηζαγσγείο δηαηεξνχλ, γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ κεηά ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο 
ζηελ αγνξά, αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ΔΔ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη 
δηαζθαιίδνπλ φηη ν ηερληθφο θάθεινο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ κπνξεί λα ηεζεί ζηε 
δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, κεηά απφ αίηεκα ηεο.  

  
      (8)(α) Οη εηζαγσγείο παξέρνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο, ζε 

έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο, ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  
 

(β) Οη εηζαγσγείο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκα ηεο, γηα θάζε δξάζε 
πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηε ζπζθεπή πνπ έρνπλ 
δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 

  
Τπνρξεψζεηο  
ησλ δηαλνκέσλ. 

11.-(1) Όηαλ νη δηαλνκείο θαζηζηνχλ δηαζέζηκε κηα ζπζθεπή ζηελ αγνξά ελεξγνχλ κε ηε δένπζα 
πξνζνρή ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

  
     (2)(α) Οη δηαλνκείο, πξηλ θαηαζηήζνπλ ηε ζπζθεπή δηαζέζηκε ζηελ αγνξά, επαιεζεχνπλ φηη – 
   
  (i)  απηή θέξεη ηε ζήκαλζε CE, 

 
(ii)  ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη απφ νδεγίεο θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 18, ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιιεο 
επηπξφζζεηεο γιψζζαο, θαη 

 
(iii)  ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν εηζαγσγέαο έρνπλ ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (5) θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ 8, θαη ηεο 
παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 10, αληίζηνηρα. 

  
 
Παξάξηεκα Ι. 

    (β) Δάλ ν δηαλνκέαο ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη κηα ζπζθεπή δελ ζπκκνξθψλεηαη 
κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι,  

 
(i) δελ θαζηζηά δηαζέζηκε ηε ζπζθεπή ζηελ αγνξά έσο φηνπ εμαζθαιηζηεί ε 

ζπκκφξθσζή ηεο.  
 

         (ii) ελεκεξψλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εηζαγσγέα θαζψο θαη ηελ αξκφδηα 
αξρή φηαλ ε ζπζθεπή παξνπζηάδεη θίλδπλν. 

  
 
 
Παξάξηεκα Ι. 

     (3) Οη δηαλνκείο δηαζθαιίδνπλ φηη, ελφζσ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηνπο, νη 
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηηο 
νπζηψδεηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 

  
      (4)(α) Δάλ νη δηαλνκείο ζεσξνχλ ή έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη κηα ζπζθεπή πνπ έρνπλ 

θαηαζηήζεη δηαζέζηκε ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ιακβάλνπλ ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο 
ζπζθεπήο, ηελ απφζπξζή ηεο ή ηελ αλάθιεζή ηεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  
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 (β) Όηαλ ε ζπζθεπή παξνπζηάδεη θίλδπλν, νη δηαλνκείο ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ αξκφδηα 
αξρή θαζψο θαη ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο ζηηο αγνξέο ησλ νπνίσλ θαζηζηνχλ δηαζέζηκε ηε 
ζπζθεπή, θαη παξέρνπλ ιεπηνκέξεηεο, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ κε ζπκκφξθσζε θαη ηα ηπρφλ 
δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ.  

  
      (5)(α) Οη δηαλνκείο παξέρνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο, ζε 

έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη 
γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο.  
 

(β) Οη δηαλνκείο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκα ηεο, γηα θάζε δξάζε 
πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ 
θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά. 

  
Τπνρξεψζεηο  
ησλ θαηαζθεπαζηψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη 
ζηνπο εηζαγσγείο 
 θαη ζηνπο δηαλνκείο. 

12. Ο εηζαγσγέαο ή ν δηαλνκέαο ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ θαη ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 8, φηαλ δηαζέηεη ζπζθεπή ζηελ αγνξά κε ην φλνκα ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ ή 
ηξνπνπνηεί ζπζθεπή πνπ έρεη ήδε δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 
ηε ζπκκφξθσζε ηεο κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Σαπηνπνίεζε  
ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ. 

13.-(1) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζδηνξίδνπλ, ζηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεκά ηεο: 

  (α)  Κάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο ηνπο έρεη πξνκεζεχζεη ζπζθεπή· 
   
  (β)  θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν έρνπλ πξνκεζεχζεη ζπζθεπή. 
  
      (2) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνβάιινπλ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1), γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηε ζηηγκή 
πνπ έρνπλ πξνκεζεπζεί ηε ζπζθεπή, θαη  γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ 
πξνκεζεχζεη νη ίδηνη ηε ζπζθεπή.  

  
 ΜΔΡΟ ΙΙI 
 ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  
  
Σεθκήξην 
ζπκκφξθσζεο  
ηνπ εμνπιηζκνχ. 
Παξάξηεκα Ι. 

14. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή κε κέξε απηψλ, ηα 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, ζεσξείηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα I, ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή κέξε ηνπο. 

  
Αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο  
γηα ζπζθεπέο. 
Παξάξηεκα Ι. 

15.-(1) Η ζπκκφξθσζε κηαο ζπζθεπήο κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
Παξάξηεκα Ι, απνδεηθλχεηαη κε κηα απφ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο-   

Παξάξηεκα II.   (α)   εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ·  
   
 
Παξάξηεκα III. 

  (β)  εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηχπν βάζεη ηνπ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

  
      (2) Ο θαηαζθεπαζηήο δχλαηαη λα επηιέμεη λα πεξηνξίζεη ζε νξηζκέλεο πηπρέο ησλ νπζησδψλ 

απαηηήζεσλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζρεηηθά κε ηηο άιιεο πηπρέο 
ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1).  

  
Γήισζε  
ζπκκφξθσζεο  
ΔΔ.  
Παξάξηεκα I. 

16.-(1) Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ δειψλεη φηη απνδεδεηγκέλα πιεξνχληαη νη νπζηψδεηο 
απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

 
Παξάξηεκα IV. 
Παξάξηεκα II. 
Παξάξηεκα III. 

     
 (2) Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ έρεη ηε δνκή πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα IV, πεξηέρεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο ησλ  Παξαξηεκάησλ ΙΙ θαη 
III θαη πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηα λέα δεδνκέλα θαη κεηαθξάδεηαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα. 

  
      (3) Όηαλ κηα ζπζθεπή δηέπεηαη απφ πεξηζζφηεξεο πξάμεηο ηεο Έλσζεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

απαηηείηαη δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ, ζπληάζζεηαη κία δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ ε νπνία  
πεξηέρεη θαη φιεο ηηο άιιεο πξάμεηο ηεο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ 
δεκνζίεπζήο ηνπο.    
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      (4) Με ηε ζχληαμε ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο EE, ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηελ 
επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Σνπνζέηεζε ηεο 
ζήκαλζεο CE. 

17.-(1)(α) Η ζήκαλζε CE, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Άξζξνπ 30 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008, ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη 
αλεμίηειν ζηε ζπζθεπή ή ζηελ πηλαθίδα ησλ ζηνηρείσλ ηεο.  
 
     (β) Όηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ή φηαλ ε θχζε ηεο ζπζθεπήο δελ ην επηηξέπεη, ε ζήκαλζε 
CE ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπήο θαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα.  

  
      (2) Η ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη πξηλ ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο ζηελ αγνξά. 
  
      (3) Η αξκφδηα αξρή βαζίδεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο κεραληζκνχο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηε ζήκαλζε CE, θαη ιακβάλεη ηα 
αλαγθαία κέηξα ζε πεξίπησζε αζέκηηεο ρξήζεο ηεο ελ ιφγσ ζήκαλζεο. 

  
Πιεξνθνξίεο  
ζρεηηθά κε  
ηε ρξήζε  
ηεο ζπζθεπήο. 
Παξάξηεκα Ι. 

18.-(1) Η ζπζθεπή ζπλνδεχεηαη απφ πιεξνθνξίεο γηα νπνηεζδήπνηε εηδηθέο πξνθπιάμεηο πνπ 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηε ζπλαξκνιφγεζε, ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ζπληήξεζε ή ηε ρξήζε 
ηεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη, φηαλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ε ζπκκφξθσζή ηεο πξνο ηηο νπζηψδεηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  
 
Παξάξηεκα Ι. 

     (2) Οη ζπζθεπέο γηα ηηο νπνίεο ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 
ζην ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο I δελ εμαζθαιίδεηαη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζπλνδεχνληαη 
απφ ζαθή έλδεημε ηνπ ελ ιφγσ πεξηνξηζκνχ ρξήζεο θαη, φπνπ απαηηείηαη, ε έλδεημε απηή 
ππάξρεη θαη ζηε ζπζθεπαζία. 

  
      (3) Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζχκθσλα 

κε ηνλ πξνβιεπφκελν πξννξηζκφ ηεο πεξηέρνληαη ζηηο νδεγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζπζθεπή. 
  
ηαζεξέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

19.-(1)(α) Οη ζπζθεπέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά θαη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε 
ζηαζεξή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

  
      (β) Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνπαξάγξαθν (α), νη  απαηηήζεηο ησλ  πξνλνηψλ ησλ 

Καλνληζκψλ 7 κέρξη 13 θαη ησλ Καλνληζκψλ 15 κέρξη 18 δελ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηηο 
ζπζθεπέο πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε θαη δελ 
θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά γηα άιιν ζθνπφ: 

  
       Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλνδεπηηθή ηεθκεξίσζε πξνζδηνξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηαζεξή εγθαηάζηαζε, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηάο ηεο θαη ηηο 
πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ζπζθεπήο ζηε ζηαζεξή 
εγθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ζπκκφξθσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο  
εγθαηάζηαζεο θαη ε ηεθκεξίσζε απηή πεξηιακβάλεη, επηπξφζζεηα, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (5) θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ 8, θαη ηεο 
παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 10. 

  
Παξάξηεκα Ι.       (γ) Η νξζή κεραλνινγηθή πξαθηηθή πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2 ηνπ  Παξαξηήκαηνο I 

πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλε, θαη θάζε πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία 
ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο ηεξεί ηελ ηεθκεξίσζε θαζφιε ηελ  δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, φπνηε απηή ην δεηήζεη.  

  
      (2)(α) Δάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο κε ζπκκφξθσζεο ηεο ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο, ηδίσο εάλ 

ππάξρνπλ θαηαγγειίεο γηα δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε, ε αξκφδηα 
αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο θαη, 
ελδερνκέλσο, λα θηλήζεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

  
 
Παξάξηεκα Ι. 

(β) Όηαλ δηαπηζηψλεηαη κε ζπκκφξθσζε, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα γηα 
ηελ ζπκκφξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 

      
 (3) Η αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ, ή ησλ πξνζψπσλ 
πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο κηαο ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο 
κε ηηο ζρεηηθέο νπζηψδεηο απαηηήζεηο. 
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Απαγνξεχζεηο  
γηα ηελ ιεηηνπξγία  
ζηαζεξήο 
εγθαηάζηαζεο. 

20.-(1) Καλέλα πξφζσπν δελ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζηαζεξή εγθαηάζηαζε γηα ηελ νπνία δελ έρεη 
ζπληαρζεί ηεθκεξίσζε θαη ζε ζρέζε κε ηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο 
αξκφδηαο αξρήο, φπνηε απηή ην δεηήζεη, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ππεπζχλνπ πξνζψπνπ 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο.  

  
 
 
 
Παξάξηεκα Ι. 

     (2) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψλεη κε ζπκκφξθσζε ηεο ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δχλαηαη λα επηβάιεη ηα θαηά ηελ θξίζεο 
ηεο απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 

  
      (3) ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο κε ζπκκφξθσζεο ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο, 

ηδίσο αλ ππάξρνπλ θαηαγγειίεο γηα δηαηαξαρέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ζηαζεξή 
εγθαηάζηαζε, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη- 

   
  (α)  λα δεηεί απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο θαη 

 
(β)  λα δεηεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο ζηαζεξήο εγθαηάζηαζεο λα κεξηκλά γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο θαη λα ηεο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ή λα 
δηεμάγεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ε ίδηα ηελ αμηνιφγεζε. 

   
      (4) Πξφζσπν πνπ αξλείηαη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 

(1) ή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (3), δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε 
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) 
κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (€4.000) ή θαη ζηηο 
δχν πνηλέο καδί.   

  
      (5) Πξφζσπν πνπ αξλείηαη ή παξαιείπεη λα πξνβεί ζε δηεμαγσγή αμηνιφγεζεο ζηαζεξήο 

εγθαηάζηαζεο, θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1), 
δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα 
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 
ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (€4.000) ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί.   

  
      (6) Πξφζσπν ην νπνίν ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζηαζεξή εγθαηάζηαζε πνπ δελ ζπλάδεη κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ην νπνίν δελ ιακβάλεη ηα κέηξα πνπ 
επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (3), δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή 
θπιάθηζεο γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) ρξφλν ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηηο επηά ρηιηάδεο επξψ (€7.000) ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί.     

  
 ΜΔΡΟ IV 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
  
Κνηλνπνίεζε.  21. Η Κνηλνπνηνχζα Αξρή θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ιάβεη έγθξηζε γηα ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηξίησλ ζην πιαίζην ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Κνηλνπνηνχζα 
 Αξρή. 

22.-(1) Η Κνηλνπνηνχζα Αξρή είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ δηεμαγσγή ησλ 
αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο, ηελ θνηλνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, θαη γηα ηε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 26. 

  
      (2) Η αμηνιφγεζε θαη ε παξαθνινχζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) 

δηεμάγεηαη απφ ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ δηαπίζηεπζεο. 
  
Τπνρξέσζε ηεο 
Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο 
γηα ελεκέξσζε. 

23. Η Κνηλνπνηνχζα Αξρή ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
αμηνιφγεζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ζρεηηθά κε ηπρφλ αιιαγέο ζηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο. 

  
Απαηηήζεηο  
γηα ηνπο 
θνηλνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο. 

24.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θνηλνπνίεζεο, θάζε νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
πιεξεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (2) έσο 
(11). 

      (2) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 
  
      (3)(α) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο είλαη ηξίηνο θνξέαο αλεμάξηεηνο απφ 

ηνλ νξγαληζκφ ή ηε ζπζθεπή πνπ αμηνινγεί. 
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 (β) Έλαο νξγαληζκφο πνπ αλήθεη ζε έλσζε επηρεηξήζεσλ ή επαγγεικαηηθή νκνζπνλδία 
πνπ εθπξνζσπεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ 
παξνρή, ηε ζπλαξκνιφγεζε, ηε ρξήζε ή ηε ζπληήξεζε ζπζθεπψλ ηηο νπνίεο αμηνινγεί, κπνξεί 
λα ζεσξείηαη νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ θαη ε 
απνπζία ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ είλαη απνδεδεηγκέλεο. 

  
      (4)(α) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ηα δηεπζπληηθά ηνπ ζηειέρε θαη ην 

ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνζσπηθφ, δελ 
ζπκπίπηνπλ κε ην ζρεδηαζηή, ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ πξνκεζεπηή, ηνλ ππεχζπλν 
εγθαηάζηαζεο, ηνλ αγνξαζηή, ηνλ ηδηνθηήηε, ην ρξήζηε ή ην ζπληεξεηή ησλ ζπζθεπψλ πνπ 
αμηνινγεί νχηε κε ηνλ αληηπξφζσπν θάπνηνπ εθ ησλ αλσηέξσ: 
 

Ννείηαη φηη, απηφ δελ απνθιείεη ηε ρξήζε αμηνινγεκέλσλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα 
ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ή ηε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ γηα 
πξνζσπηθνχο ζθνπνχο. 

  
 (β) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ηα δηεπζπληηθά ηνπ ζηειέρε θαη ην 

ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνζσπηθφ, δελ 
εκπιέθνληαη άκεζα ζην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή ή ηελ θαηαζθεπή, ηελ εκπνξία, ηελ 
εγθαηάζηαζε, ηε ρξήζε ή ηε ζπληήξεζε ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ νχηε εθπξνζσπνχλ ηα κέξε 
πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαη δελ αλαιακβάλνπλ θακηά δξαζηεξηφηεηα πνπ 
ελδέρεηαη λα ζίμεη ηελ αλεμάξηεηε θξίζε ή ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο γηα ηηο νπνίεο είλαη θνηλνπνηεκέλνη θαη απηφ 
ηζρχεη ηδίσο γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

  
 (γ) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δηαζθαιίδεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ζπγαηξηθψλ ή ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. 

  
      (5)  Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ εθηειεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα 
θαη ηελ απαηηνχκελε ηερληθή επάξθεηα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη είλαη απαιιαγκέλνη απφ 
θάζε πίεζε θαη πξνηξνπή, θπξίσο νηθνλνκηθή, πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ θξίζε 
ηνπο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ηδίσο απφ 
πξφζσπα ή νκάδεο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. 

  
 
 
Παξαξηήκαηνο III. 

     (6)(α) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο εθηειεί φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο III θαη γηα ηα νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί, είηε πξφθεηηαη γηα θαζήθνληα πνπ 
εθηεινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ή εμ νλφκαηφο ηνπ θαη 
ππφ ηελ επζχλε ηνπ. 

  
 (β) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ν νπνίνο είλαη θνηλνπνηεκέλνο γηα θάζε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη γηα θάζε είδνο ή θαηεγνξία ζπζθεπήο έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ, νπνηεδήπνηε - 

  
 (i) ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηηο ηερληθέο γλψζεηο θαη ηελ επαξθή θαη 

θαηάιιειε πείξα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο· 

 
 (ii) ηηο αλαγθαίεο πεξηγξαθέο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

δηελεξγείηαη ε αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο θαη εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε 
δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαζέηεη ηηο 
θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηάθξηζε 
κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ πνπ εθηειεί σο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο· 

 
 (iii)  ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ,  

ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο, ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν 
δξαζηεξηνπνηείηαη, ηε δνκή ηεο, ην βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο 
ηεο ζπζθεπήο θαη ηνλ καδηθφ ή ελ ζεηξά ραξαθηήξα ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

  
 (γ) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δηαζέηεη ηα αλαγθαία κέζα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη έρεη πξφζβαζε ζε φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ ή ηηο 
εγθαηαζηάζεηο. 
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      (7) Σν πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο δηαζέηεη - 

  
  (α)  πιήξε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε νπνία θαιχπηεη φια ηα 

θαζήθνληα αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο γηα ηα νπνία ν νξγαληζκφο 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο έρεη θνηλνπνηεζεί· 

   
  (β)  επαξθή γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

δηελεξγήζεη θαη επαξθέο θχξνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ· 
   
 
Παξάξηεκα I. 

 (γ)  θαηάιιειεο γλψζεηο θαη θαηαλφεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ πνπ 
νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I, ησλ εθαξκνζηέσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ 
θαη ηεο ζρεηηθήο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ελαξκφληζεο θαη ησλ Καλνληζκψλ 
εθαξκνγήο ηεο· 

   
  (δ)  ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα λα θαηαξηίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά, ηα πξαθηηθά θαη 

ηηο εθζέζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ αμηνινγήζεσλ. 
  
      (8)(α) Η ακεξνιεςία ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη. 

  
 (β) Οη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δελ εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ 
ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ή απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ απηψλ. 

  
      (9) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ζπλάπηεη αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο, 

εθηφο θαη εάλ ε επζχλε απηή θαιχπηεηαη απφ άιιε δηάηαμε εζληθνχ δηθαίνπ ή εάλ ε αμηνιφγεζε 
ηεο ζπκκφξθσζεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ άκεζε επζχλε ηεο αξκφδηαο αξρήο. 

  
 
 
Παξάξηεκα III. 

     (10) Σν πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα ηεξεί ην 
επαγγεικαηηθφ απφξξεην γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηε γλψζε ηνπ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα III ή νπνηαδήπνηε εθηειεζηηθή 
δηάηαμε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, εμαηξνπκέλεο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ αξκφδηα αξρή, ηα δε 
δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο πξνζηαηεχνληαη. 

  
      (11) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ζπκκεηέρεη ζηηο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηππνπνίεζεο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ ησλ 
θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 
36, ή εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, θαη εθαξκφδεη σο 
γεληθέο νδεγίεο ηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ 
εξγαζηψλ ηεο νκάδαο απηήο. 

  
Σεθκήξην 
ζπκκφξθσζεο 
 ησλ 
 θνηλνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ. 

25.  Όηαλ έλαο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο απνδείμεη φηη πιεξεί ηα θξηηήξηα 
πνπ νξίδνληαη ζηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ζε κέξε ησλ πξνηχπσλ απηψλ, ηα 
ζηνηρεία ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ηεθκαίξεηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 24, ζην βαζκφ πνπ ηα εθαξκνζηέα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ηεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο απηέο. 

  
Θπγαηξηθέο θαη 
ππεξγνιάβνη ησλ 
θνηλνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ. 

26.-(1) Όηαλ θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ή πξνζθεχγεη ζε ζπγαηξηθή, δηαζθαιίδεη φηη 
ν ππεξγνιάβνο ή ε ζπγαηξηθή πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 24 θαη ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή. 

  
      (2) Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ επζχλε γηα ηα θαζήθνληα πνπ 

εθηεινχλ νη ππεξγνιάβνη ή νη ζπγαηξηθέο, φπνπ θη αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 
  
      (3) Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζε ππεξγνιάβν ή λα δηεμάγνληαη απφ 

ζπγαηξηθή κφλνλ αθνχ ζπκθσλήζεη ν πειάηεο. 
  
 
 
Παξάξηεκα III. 

     (4) Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηεξεί ζηε δηάζεζε ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο ηα έγγξαθα 
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ ππεξγνιάβνπ ή ηεο ζπγαηξηθήο θαη ζρεηηθά κε 
ηηο εξγαζίεο πνπ δηεμήγαγε ν ππεξγνιάβνο ή ε ζπγαηξηθή δπλάκεη ηνπ Παξαξηήκαηνο III. 

  
Αίηεζε γηα 
θνηλνπνίεζε. 

27.-(1) Κάζε νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ππνβάιιεη αίηεζε θνηλνπνίεζεο ζηελ 
Κνηλνπνηνχζα Αξρή. 
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      (2) Η αίηεζε θνηλνπνίεζεο ζπλνδεχεηαη απφ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνιφγεζεο 
ηεο ζπκκφξθσζεο, ηεο ελφηεηαο ή ησλ ελνηήησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ 
ζπζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο ηζρπξίδεηαη φηη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε επάξθεηα, 
θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, φηαλ απηφ ππάξρεη, ην νπνίν εθδφζεθε απφ ηνλ 
εζληθφ νξγαληζκφ δηαπίζηεπζεο, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη ν νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο πιεξεί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 24. 

  
      (3) Αλ ν νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δελ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, ηφηε παξέρεη ζηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή φιε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ 
είλαη αλαγθαία γηα ηελ επαιήζεπζε, αλαγλψξηζε θαη ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 
ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 24. 

  
Γηαδηθαζία 
θνηλνπνίεζεο. 

28.-(1) Η Kνηλνπνηνχζα Αξρή δχλαηαη λα θνηλνπνηεί κφλν ηνπο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ  πξνβιέπνληαη  ζηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ  24. 

  
      (2) Η Κνηλνπνηνχζα Αξρή γλσζηνπνηεί ηνπο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ θνηλνπνίεζεο πνπ έρεη 
δεκηνπξγήζεη θαη δηαρεηξίδεηαη ε Δπηηξνπή. 

  
      (3) ηελ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο ζπκκφξθσζεο, ηελ ελφηεηα ή ηηο ελφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ηε ζπζθεπή θαη 
ηε ζρεηηθή βεβαίσζε επάξθεηαο. 

  
      (4) Όηαλ ε θνηλνπνίεζε δελ βαζίδεηαη ζε πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο 

πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 27, ε Κνηλνπνηνχζα Αξρή παξέρεη ζηελ 
Δπηηξνπή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ πηζηνπνηεί ηελ επάξθεηα ηνπ 
νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί 
φηη ν νξγαληζκφο ειέγρεηαη ηαθηηθά θαη πιεξεί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο 
ηνπ Καλνληζκνχ 24.   

  
      (5)(α) Οξγαληζκφο δχλαηαη λα εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ κφλνλ 

εάλ δελ έρεη δηαηππσζεί έλζηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε εληφο δχν (2) 
εβδνκάδσλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, θαη εληφο 
δχν (2) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, εάλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη δηαπίζηεπζε.   

  
 (β) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ κφλν έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο ζεσξείηαη 

θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 
  
      (6) Η Κνηλνπνηνχζα Αξρή ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε γηα θάζε ηπρφλ 

κεηαγελέζηεξε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο θνηλνπνίεζεο. 
  
Αξηζκνί κεηξψνπ 
 θαη θαηάινγνη 
θνηλνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ. 

29. Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν πνπ δεκνζηνπνηεί ε 
Δπηηξνπή, θέξνπλ ην ζρεηηθφ αξηζκφ κεηξψνπ πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή. 

  
Αιιαγέο ζηελ 
θνηλνπνίεζε. 

30.-(1) Όηαλ ε Κνηλνπνηνχζα Αξρή δηαπηζηψλεη ή πιεξνθνξείηαη φηη έλαο θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 24 ή 
φηη αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ε Κνηλνπνηνχζα Αξρή πεξηνξίδεη, αλαζηέιιεη 
ή αλαθαιεί ηελ θνηλνπνίεζε, θαηά πεξίπησζε, αλαιφγσο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο κε ηήξεζεο 
ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ ή ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ελεκεξψλεη ακέζσο 
ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε. 

  
      (2) ηελ πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ, αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο θνηλνπνίεζεο ή εάλ ν 

θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο παχζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ην θνηλνπνηνχλ θξάηνο κέινο 
πξνβαίλεη ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ηα αξρεία ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ ηα 
δηαρεηξίδεηαη άιινο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ή ηα θαζηζηά δηαζέζηκα ζηηο αξκφδηεο αξρέο 
θνηλνπνίεζεο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο, εθφζνλ ην δεηήζνπλ. 

  
Ακθηζβήηεζε ηεο 
επάξθεηαο ησλ 
θνηλνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ. 

31.-(1) Η Κνηλνπνηνχζα Αξρή, παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή, κεηά απφ αίηεκα ηεο, φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο επάξθεηαο ηνπ ελ ιφγσ 
θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή έρεη ακθηβνιίεο ή 
πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηεο ακθηβνιίεο φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα ελφο θνηλνπνηεκέλνπ 
νξγαληζκνχ ή γηα ηελ ηθαλφηεηα ζπλερνχο εθπιήξσζεο απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ησλ 
απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη θαη πξνρσξεί ζε ζρεηηθή έξεπλα.  
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      (2) ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή ελεκεξψζεη ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή, φηη έρεη 
δηαπηζηψζεη φηη έλαο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ πιεξεί ή παχεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο 
θνηλνπνίεζήο ηνπ, ιακβάλεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αλάθιεζεο ηεο θνηλνπνίεζεο.  

  
Λεηηνπξγηθέο 
ππνρξεψζεηο ησλ 
θνηλνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ. 
Παξάξηεκα III. 

32.-(1)  Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δηελεξγνχλ αμηνινγήζεηο ηεο ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα III. 

      (2)(α) Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δηελεξγνχλ ηηο αμηνινγήζεηο ζπκκφξθσζεο θαηά 
ηξφπνλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
 

(β) Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ην 
κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο, ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ηε δνκή ηεο, ηελ 
πνιππινθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή θαη ην καδηθφ 
ή ελ ζεηξά ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο.  

  
 (γ) Καηά ηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο, νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί ηεξνχλ ην βαζκφ 

απζηεξφηεηαο θαη ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο 
πξνο ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
 
Παξάξηεκα I. 

     (3) Δάλ θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαπηζηψζεη φηη νη νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα I ή ηα αληίζηνηρα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή νη άιιεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο δελ πιεξνχληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, δεηά απφ ηνλ ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηή 
λα ιάβεη ηα ελδεδεηγκέλα δηνξζσηηθά κέηξα θαη δελ εθδίδεη ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ 
ΔΔ. 

  
      (4) Όηαλ, θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κεηά ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαπηζηψζεη φηη θάπνηα ζπζθεπή δελ 
ζπκκνξθψλεηαη πιένλ, απαηηεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή λα ιάβεη ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά 
κέηξα θαη αλαζηέιιεη ή αλαθαιεί ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, εθφζνλ απαηηείηαη. 

  
      (5) Δάλ δελ ιεθζνχλ δηνξζσηηθά κέηξα ή εάλ απηά δελ έρνπλ ην απαηηνχκελν απνηέιεζκα, 

ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πεξηνξίδεη, αλαζηέιιεη ή αλαθαιεί θάζε ηπρφλ πηζηνπνηεηηθφ 
εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
Πξνζθπγή θαηά 
απνθάζεσλ ησλ 
θνηλνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ. 

33. Οη απνθάζεηο ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ππφθεηληαη ζε πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ εδαθίνπ (1) ηεο παξαγξάθνπ (ζη2) ηνπ άξζξνπ 25. 

  
Τπνρξέσζε 
ελεκέξσζεο  
γηα ηνπο 
θνηλνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο. 

34.-(1) Oη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί ελεκεξψλνπλ ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή γηα ηα αθφινπζα -  

  (α)  ηελ απφξξηςε, ηνλ πεξηνξηζκφ, ηελ αλαζηνιή ή ηελ αλάθιεζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ·     

   
  (β)  ηηο θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο ή ηνπο φξνπο ηεο 

θνηλνπνίεζεο· 
   
  (γ)  θάζε αίηεκα γηα ελεκέξσζε, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο, ην νπνίν έιαβαλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή · 
   
  (δ)  ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ εθηεινχλ ζην πιαίζην 

ηεο θνηλνπνίεζήο ηνπο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζπλνξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ππεξγνιαβηψλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί. 

   
      (2) Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί παξέρνπλ ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο 

πνπ δηεμάγνπλ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη θαιχπηνπλ ηηο 
ίδηεο ζπζθεπέο κε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ αξλεηηθά θαη, θαηφπηλ 
αηηήκαηνο, ζεηηθά απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. 
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Αληαιιαγή  
εκπεηξηψλ. 

35. Η αξκφδηα αξρή ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζία αληαιιαγήο εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ 
αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ πνιηηηθή θνηλνπνίεζεο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο. 

  
πληνληζκφο 
θνηλνπνηεκέλσλ 
νξγαληζκψλ. 

36. Η Κνηλνπνηνχζα Αξρή, ζην πιαίζην θαηάιιεινπ ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ 
Δπηηξνπή, δηαζθαιίδεη φηη νη νξγαληζκνί ηνπο νπνίνπο έρεη θνηλνπνηήζεη ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
εξγαζίεο ησλ ηνκεαθψλ νκάδσλ ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, απεπζείαο ή κε ηνλ 
δηνξηζκφ αληηπξνζψπσλ. 

 ΜΔΡΟ V 

 ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ, ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΤΚΔΤΩΝ ΠΟΤ ΔΙΔΡΥΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ 

  
Δπνπηεία ηεο αγνξάο 
θαη έιεγρνο ησλ 
ζπζθεπψλ πνπ 
εηζέξρνληαη  
ζηελ αγνξά. 

37.  Η παξάγξαθνο (3) ηνπ Άξζξνπ 15 θαη ηα Άξζξα 16 έσο 29 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 765/2008 εθαξκφδνληαη ζηηο ζπζθεπέο.  

  
Γηαδηθαζία 
αληηκεηψπηζεο  
ησλ ζπζθεπψλ 
 πνπ  
παξνπζηάδνπλ  
θίλδπλν. 

38.-(1)(α) Δάλ ε αξκφδηα αξρή έρεη επαξθείο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη κηα ζπζθεπή παξνπζηάδεη 
θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ ή ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ ή γηα ηελ 
ηδηνθηεζία, αμηνινγεί ηελ ελ ιφγσ ζπζθεπή, εάλ θαιχπηεη φιεο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπλεξγάδνληαη, φπσο 
απαηηείηαη, κε ηελ αξκφδηα αξρή. 

 (β) Δάλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α), ε 
αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη φηη ε ζπζθεπή δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, δεηά ακέζσο απφ ην ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ θνξέα λα πξνβεί ζε φια ηα 
αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο κε ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο ή γηα 
απφζπξζή ηεο απφ ηελ αγνξά, ή γηα αλάθιεζή ηεο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 
νπνίν νξίδεη ε ίδηα, αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ θηλδχλνπ. 

  
 (γ) Η αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. 
  
 (δ) Σν Άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 εθαξκφδεηαη ζηα κέηξα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β). 
  
      (2) Δάλ ε αξκφδηα αξρή ζεσξεί φηη ε κε ζπκκφξθσζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ Γεκνθξαηία, 

ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα 
κέηξα πνπ δήηεζε λα ιάβεη ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

  
      (3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη φια ηα ελδεηθλπφκελα δηνξζσηηθά 

κέηξα γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά. 
  
      (4)(α) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα κέζα ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1), ε 
αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα πξνζσξηλά κέηξα γηα λα απαγνξεχζεη ή λα 
πεξηνξίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ζπζθεπήο ζηελ αγνξά ή λα απνζχξεη ηε ζπζθεπή απφ ηελ 
αγνξά ή λα αλαθαιέζεη ηε ζπζθεπή. 

  
 (β) Η αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε γηα ηα κέηξα 

απηά. 
  
      (5) Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο 

παξαγξάθνπ (4) πεξηιακβάλνπλ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηδίσο ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ ηαχηηζε ηεο κε ζπκκνξθνχκελεο ζπζθεπήο, ηελ πξνέιεπζή ηεο, ηε θχζε ηεο ηπρφλ κε 
ζπκκφξθσζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ, ηε θχζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 
ειήθζεζαλ, θαζψο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιιεη ν ζρεηηθφο νηθνλνκηθφο θνξέαο· ε 
αξκφδηα αξρή αλαθέξεη ηδίσο ζε πνηνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο νθείιεηαη ε κε 
ζπκκφξθσζε - 

  
  (α)  ε ζπζθεπή δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο· ή 
   
  (β)  ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο  

πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 14 θαη ζηα νπνία βαζίδεηαη ην ηεθκήξην ηεο 
ζπκκφξθσζεο.   
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       (6) Η αξκφδηα αξρή, εθηφο εάλ είλαη απηή πνπ θίλεζε ηελ δηαδηθαζία δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ 
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε γηα ηα 
κέηξα πνπ έιαβε, θαη παξέρεη ηπρφλ άιιεο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε κε 
ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο, θαη, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε θνηλνπνηεζέλ κέηξν, ελεκεξψλεη 
γηα ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηεο. 

  
      (7) Δάλ, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (4), δελ έρεη δηαηππσζεί έλζηαζε απφ θξάηνο κέινο ή ηελ 
Δπηηξνπή ζε ζρέζε κε πξνζσξηλφ κέηξν πνπ έρεη ιάβεη ε αξκφδηα αξρή, ηφηε ην ελ ιφγσ 
κέηξν ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλν. 

  
      (8) Η αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη ακέζσο ηα απαξαίηεηα πεξηνξηζηηθά κέηξα 

φζνλ αθνξά ηε ζρεηηθή ζπζθεπή, φπσο ε απφζπξζε ηεο ζπζθεπήο απφ ηελ αγνξά. 
  
Γηαδηθαζία 
δηαζθάιηζεο. 

39.-(1) Δάλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ 
παξαγξάθσλ (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 38, δηαηππσζνχλ ελζηάζεηο γηα κέηξν πνπ έρεη ιάβεη 
ε αξκφδηα αξρή ή εάλ ε Δπηηξνπή ζεσξεί ην κέηξν αληίζεην κε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο, ε 
Δπηηξνπή δηαβνπιεχεηαη ακέζσο κε ηελ αξκφδηα αξρή θαη ην ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ θνξέα ή 
θνξείο, θαη δηελεξγεί αμηνιφγεζε ηνπ κέηξνπ θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 
αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθή πξάμε πνπ νξίδεη αλ ην κέηξν είλαη 
δηθαηνινγεκέλν ή φρη θαη απεπζχλεη ηελ απφθαζή ηεο ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ζηα άιια θξάηε 
κέιε θαη ηελ αλαθνηλψλεη ακέζσο ζε απηά θαη ζην ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ θνξέα ή θνξείο. 

  
      (2) Δάλ ην κέηξν πνπ ειήθζε ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλν, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ε κε ζπκκνξθνχκελε ζπζθεπή απνζχξεηαη απφ ηελ 
αγνξά ηεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή θαη εάλ ην κέηξν πνπ ειήθζε δελ ζεσξεζεί 
δηθαηνινγεκέλν, ε αξκφδηα αξρή αλαθαιεί ην κέηξν. 

  
      (3) Δάλ ην κέηξν πνπ ειήθζε ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλν θαη ε κε ζπκκφξθσζε ηεο 

ζπζθεπήο απνδνζεί ζε ειιείςεηο ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 38, ε Δπηηξνπή εθαξκφδεη ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012. 

  
Σππηθή κε 
ζπκκφξθσζε. 

40.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 38, φηαλ ε αξκφδηα αξρή πξνβεί ζε 
κία απφ ηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο- 

  
  (α)  ε ζήκαλζε CE έρεη ηεζεί θαηά παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ 30 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 765/2008 ή ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 17 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 
   
  (β)  δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ε ζήκαλζε CE· 
   
  (γ)  δελ έρεη ζπληαρζεί δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ· 
   
  (δ)  ε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ δελ έρεη ζπληαρζεί ζσζηά· 
   
  (ε)  ν ηερληθφο θάθεινο δελ είλαη δηαζέζηκνο ή δελ είλαη πιήξεο· 
   
  (ζη)  νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 

Καλνληζκνχ 8 ή ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 10, ιείπνπλ ή είλαη 
ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο· 

   
  (δ)  δελ πιεξνί  νπνηαδήπνηε άιιε απφ ηηο δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Καλνληζκφ 8 ή ζηνλ Καλνληζκφ 10. 
   
 απαηηεί απφ ην ζρεηηθφ  νηθνλνκηθφ θνξέα λα ζπκκνξθσζεί. 
  
      (2)  Δάλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε κε ζπκκφξθσζε ηεο παξαγξάθνπ (1), ε αξκφδηα αξρή 

ιακβάλεη φια ηα δένληα κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη ή λα απαγνξεχζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο 
ζπζθεπήο ζηελ αγνξά θαη εμαζθαιίδεη φηη απηή αλαθαιείηαη ή απνζχξεηαη απφ ηελ αγνξά. 

  
 ΜΔΡΟ VI 
 ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Δθαξκνγή  
εηδηθψλ  
κέηξσλ. 

41.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 
δχλαηαη, κε Γηάηαγκα πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα 
θαζνξίδεη ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα εηδηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηε ζέζε ζε 
ιεηηνπξγία ή ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ -   
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  (α)  γηα ηελ αληηκεηψπηζε πθηζηάκελνπ ή πξνβιεπφκελνπ πξνβιήκαηνο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν·  

   
  (β)  γηα ηελ αζθάιεηα δεκνζίσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ή ζηαζκψλ εθπνκπήο 

ή ιήςεο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ζε ζαθψο 
θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο θάζκαηνο. 

   
      (2) Αληίγξαθν ηνπ Γηαηάγκαηνο θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη ζηα θξάηε κέιε. 
  
      (3) ε πεξίπησζε δηαπηζηνχκελεο παξάβαζεο ησλ κέηξσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο 

πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1), ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη, κε ζπλνδεία 
αζηπλνκηθνχ, λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ πνπ πξνθαιεί ηελ παξάβαζε γηα φζν 
δηάζηεκα θξίλεη θαηάιιειν, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε πνηληθή δηαδηθαζία πνπ είηε 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε είηε ζα μεθηλήζεη ζε ζρέζε κε ηελ παξάβαζε. 

  
 ΜΔΡΟ VII 
 ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Καηάξγεζε 
Καλνληζκψλ. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
30.3.2007  
27.2.2009. 

42. Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ νη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ 
(Ηιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα) Καλνληζκνί ηνπ 2007 θαη 2009, θαηαξγνχληαη. 

  
Μεηαβαηηθέο  
δηαηάμεηο. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
2.6.2017. 

43. Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 42, ε αξκφδηα αξρή δελ εκπνδίδεη ηελ 
δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά ή/θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηέπεηαη απφ θαη 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ πνπ θαηαξγνχληαη, λννπκέλνπ φηη απηφο έρεη 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ πεξί Βαζηθψλ 
Απαηηήζεσλ (Ηιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα) Καλνληζκψλ ηνπ 2017. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

  

 (Καλνληζκνί 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 24 θαη 32) 
  
 ΟΤΙΩΓΔΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 
  
 1. Γεληθέο Απαηηήζεηο: 
  
 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε, λα ιακβάλεηαη ππφςε ην εθάζηνηε 

ηξέρνλ επίπεδν ηερλνινγηθήο γλψζεο, λα εμαζθαιίδεηαη φηη -  
  
 (α)  νη πξνθαινχκελεο ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο δελ ππεξβαίλνπλ ην επίπεδν επάλσ απφ ην νπνίν 

θαζίζηαηαη αδχλαηε ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ή άιινπ 
εμνπιηζκνχ,   

  
 (β)  έρεη ην αλακελφκελν επίπεδν αηξσζίαο ζηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε 

ηνπ, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο πξνβιεπφκελεο ρξήζεο ηνπ ζε απαξάδεθην 
επίπεδν.  

  
 2.  Δηδηθέο Απαηηήζεηο γηα ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο: 
    

Δγθαηάζηαζε θαη πξνβιεπφκελε ρξήζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ. 
 

  Μηα ζηαζεξή εγθαηάζηαζε ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε νξζέο κεραλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 1. 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
 

 (Καλνληζκνί 8, 10, 15  θαη 16)  
  
 ΔΝΟΣΗΣΑ  Α  

 
ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  
 1.  Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ νπνία ν 

θαηαζθεπαζηήο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο 
θαη βεβαηψλεη θαη δειψλεη κε απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε φηη ε ζρεηηθή ζπζθεπή πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηήλ. 

  
 2. Δκηίμηζη ηηρ ηλεκηπομαγνηηικήρ ζςμβαηόηηηαρ 

  
 
 
 
 

Ο θαηαζθεπαζηήο δηελεξγεί εθηίκεζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ηεο ζπζθεπήο, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 
θαηλνκέλσλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 
 
ηελ εθηίκεζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο, ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη θαλνληθέο ζπλζήθεο ηεο 
πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. Αλ ε ζπζθεπή κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ε 
εθηίκεζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο επηβεβαηψλεη φηη ε ζπζθεπή πιεξνί ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο I ζε φιεο ηηο πηζαλέο δηακνξθψζεηο πνπ ν θαηαζθεπαζηήο ζεσξεί σο 
αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξήζεο ηεο. 

 
 
 
 
 
 
 3. Σεσνικόρ θάκελορ 

  
 Ο θαηαζθεπαζηήο θαηαξηίδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν. Ο ηερληθφο θάθεινο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζεί ε 

ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο, θαη πεξηιακβάλεη επαξθή αλάιπζε θαη εθηίκεζε ηνπ (ησλ) 
θηλδχλνπ(-σλ). 

  
 Ο ηερληθφο θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο θαη θαιχπηεη, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Ο ηερληθφο θάθεινο πεξηέρεη θαηά 
πεξίπησζε, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα- 

  
 (α)  κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο.  
  
 (β)  ζρέδηα αξρηθήο ζχιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ππνζπγθξνηεκάησλ, 

θπθισκάησλ θ.ιπ.· 
  
 (γ)  ηηο πεξηγξαθέο θαη επεμεγήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ, θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο· 
  
 (δ)  πίλαθα ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ κέξε απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα 

ελαξκνληζκέλα απηά πξφηππα δελ έρνπλ εθαξκνζηεί, πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ ησλ 
άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί. ε πεξίπησζε πνπ ηα ελαξκνληζκέλα 
πξφηππα έρνπλ εθαξκνζηεί κεξηθψο, ν ηερληθφο θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηα κέξε πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί· 

  
 (ε)  ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεδηαζηηθψλ ππνινγηζκψλ, ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θ.ιπ.· 
  
 (ζη)  ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 
  
 4. Καηαζκεςή  

  
 Ο θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο 

λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ ζπζθεπψλ κε ηνλ ηερληθφ θάθειν ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην 
ζεκείν 3 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη κε ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  
 5.  ήμανζη CE και δήλωζη ζςμμόπθωζηρ ΔΔ  

  
 5.1 Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE ζε θάζε ζπζθεπή πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ. 
  
 5.2 Ο θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε κνληέιν ζπζθεπήο θαη ηε ζέηεη, καδί κε 

ηνλ ηερληθφ θάθειν, ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο ζηελ 
αγνξά. Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ αλαθέξεη ηε ζπζθεπή γηα ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί. 
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 ηελ αξκφδηα αξρή δηαηίζεηαη, κεηά απφ αίηεκα ηεο, αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ΔΔ.  
  
 6. Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

  
 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 5 είλαη δπλαηφλ λα εθπιεξψλνληαη απφ ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νξίδνληαη 
ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ 
 

 (Καλνληζκνί 8, 15, 16, 24, 26 θαη 32) 
  
 ΜΔΡΟ A 

  
 ΔΝΟΣΗΣΑ  B 

 
Δξέηαζη ηύπος ΔΔ 

  
 
 
 
 
 

1.  Η εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ είλαη ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην νπνίν θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ ζρεδηαζκφ ηεο ζπζθεπήο, θαη επαιεζεχεη θαη βεβαηψλεη φηη ν ηερληθφο ζρεδηαζκφο 
ηεο ζπζθεπήο πιεξνί ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι.  

 
2. Η εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ δηελεξγείηαη σο αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο ηεο ζπζθεπήο κέζσ 
ηεο εμέηαζεο ηεο ηερληθήο ηεθκεξίσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3, ρσξίο εμέηαζε δείγκαηνο (ηχπνο ζρεδίαζεο). 
Μπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο πηπρέο ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

  
 3. Η αίηεζε γηα εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε έλαλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο 

επηινγήο ηνπ.  
  
 ηελ αίηεζε πξνζδηνξίδνληαη νη πηπρέο ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο δεηείηαη εμέηαζε θαη 

πεξηιακβάλνληαη -  
  
 (α)  ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

αληηπξφζσπν, ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ· 
  
 (β)  γξαπηή δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ε ίδηα αίηεζε ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ· 
 (γ)  ν ηερληθφο θάθεινο. Ο ηερληθφο θάθεινο θαζηζηά εθηθηή ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ζπζθεπήο 

πξνο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη πεξηιακβάλεη επαξθή αλάιπζε θαη εθηίκεζε ηνπ 
(ησλ) θηλδχλνπ(-σλ).  

 
 Ο ηερληθφο θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο θαη θαιχπηεη —ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε— ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.  
 Ο ηερληθφο θάθεινο πεξηέρεη, θαηά πεξίπησζε, ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:  

   
  (i) κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο,  

(ii) ζρέδηα αξρηθήο ζχιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ κεξψλ, 
ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισ κάησλ θ.ιπ.,  

(iii) ηηο πεξηγξαθέο θαη επεμεγήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ ζρεδίσλ θαη 
δηαγξακκάησλ, θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο,  

(iv)  πίλαθα ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη, ησλ νπνίσλ ηα 
ζηνηρεία έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, φπνπ ηα 
ελαξκνληζκέλα απηά πξφηππα δελ έρνπλ εθαξκνζηεί, πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ 
εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ ησλ άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ 
εθαξκνζηεί. ε πεξίπησζε κεξηθψο εθαξκνδφκελσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, ν ηερληθφο 
θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηα κέξε πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί,  

(v) ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεδηαζηηθψλ ππνινγηζκψλ, ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θ.ιπ.,  

(vi) ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 

  
 4.  Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν γηα λα εθηηκήζεη ηελ επάξθεηα ηεο ηερληθήο ζρεδίαζεο 

ηεο ζπζθεπήο σο πξνο ηηο πηπρέο ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ πνπ δεηείηαη λα εμεηαζηνχλ. 
  
 5. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ζπληάζζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4 θαζψο θαη ε έθβαζή ηνπο. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο, δεκνζηνπνηεί ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο απηήο, 
εμ νινθιήξνπ ή ην κέξνο απηήο, κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

  
 6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηχπνο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ζρεηηθή 

ζπζθεπή, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ. Σν ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθφ πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηα πνξίζκαηα ηεο εμέηαζεο, ηηο πηπρέο ησλ 
νπζησδψλ απαηηήζεσλ πνπ θαιχπηεη ε εμέηαζε, ηνπο ηπρφλ φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ κπνξεί λα 
επηζπλάπηνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα παξαξηήκαηα. 
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 Σν πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο θαηαζθεπαζκέλεο ζπζθεπήο πξνο ηνλ εμεηαζζέληα ηχπν θαη ηνλ έιεγρν ελ 
ιεηηνπξγία. 

  
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηχπνο δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο 

αξλείηαη λα ρνξεγήζεη πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ αηηνχληα, αηηηνινγψληαο 
ιεπηνκεξψο ηελ άξλεζή ηνπ. 

  
 7. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο, αθελφο, παξαθνινπζεί φιεο ηηο εμειίμεηο ηεο γεληθψο αλαγλσξηζκέλεο ηερλνινγίαο 

απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη ν εγθεθξηκέλνο ηχπνο κπνξεί λα κελ πιεξνί πιένλ ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ θαη, αθεηέξνπ, νξίδεη εάλ νη εμειίμεηο απηέο απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά. 

  
 Ο θαηαζθεπαζηήο γλσζηνπνηεί ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ ηερληθφ θάθειν γηα ην 

πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε 
ζπκκφξθσζε ηεο ζπζθεπήο πξνο ηηο νπζηψδεηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή πξνο ηνπο φξνπο ππφ ηνπο 
νπνίνπο ηζρχεη ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ. ρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή έγθξηζε κε 
ηε κνξθή πξνζζήθεο ζην αξρηθφ πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ. 

  
 8. Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο 

ηχπνπ ΔΔ θαη/ή θάζε πξνζζήθε ζε απηά πνπ ρνξήγεζε ή αλαθάιεζε θαη ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο, 
πεξηνδηθά ή εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηνλ θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ θαη/ή φισλ ησλ πξνζζεθψλ ζε απηά πνπ 
έρνπλ απνξξηθζεί, αλαζηαιεί ή ζηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί κε άιιν ηξφπν.  

  
 Κάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά 

εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη/ή ηηο ηπρφλ πξνζζήθεο ζε απηά πνπ έρνπλ απνξξηθζεί, αλαθιεζεί, αλαζηαιεί ή ζηα νπνία 
έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί κε άιιν ηξφπν θαη, χζηεξα απφ αίηεζε, ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξήγεζε θαη/ή 
ηηο πξνζζήθεο ζε απηά. 

  
 Η Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη νη άιινη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί κπνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε, λα ιάβνπλ 

αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη/ή ησλ πξνζζεθψλ ζε απηά. Ύζηεξα απφ αίηεζε, ε Δπηηξνπή 
θαη ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ θαη ησλ πνξηζκάησλ ησλ ειέγρσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. Ο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαηεξεί αληίγξαθν ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ θαη ησλ πξνζζεθψλ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ηερληθφ θάθειν 
πνπ πεξηέρεη ηα έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή έσο ηε ιήμε ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ. 

  
 9.  Ο θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηα αξρήο αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ, ησλ 

παξαξηεκάησλ θαη ησλ πξνζζεθψλ ηνπ καδί κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηε δηάζεζε ηεο 
ζπζθεπήο ζηελ αγνξά. 

  
 10.  Ο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

ζεκείν 3 ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 7 θαη 9 επίζεο ηνπ 
παξφληνο Μέξνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 

  
 ΜΔΡΟ B 

  
 ΔΝΟΣΗΣΑ Γ 

 
ςμμόπθωζη ππορ ηον ηύπο με βάζη ηον εζωηεπικό έλεγσο ηηρ παπαγωγήρ 

  
 1. 1. Η ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηχπν κε βάζε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο παξαγσγήο είλαη ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην νπνίν ν θαηαζθεπαζηήο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 
ζεκεία 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, θαη βεβαηψλεη θαη δειψλεη φηη ε ζρεηηθή ζπζθεπή είλαη ζχκθσλε πξνο ηνλ ηχπν 
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε βεβαίσζε ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε απηήλ. 

  
 2. Καηαζκεςή 

  
 Ο θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο λα 

δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ ζπζθεπψλ πξνο ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 
πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ πνπ ηζρχεη γη’ απηά. 

  
 3. ήμανζη CE και δήλωζη ζςμμόπθωζηρ ΔΔ 

  
 3.1 Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE ζε θάζε ζπζθεπή πνπ είλαη ζχκθσλε πξνο ηνλ ηχπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο ηχπνπ ΔΔ θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
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 3.2 Ο θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε κνληέιν ζπζθεπήο θαη ηε ζέηεη ζηε 
δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηε δηάζεζε ηεο ζπζθεπήο ζηελ αγνξά. Η δήισζε 
ζπκκφξθσζεο ΔΔ πξνζδηνξίδεη ην κνληέιν ζπζθεπήο γηα ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί.  

  
 Αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ΔΔ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν πξνο ηελ αξκφδηα αξρή, κεηά απφ αίηεζή ηεο. 
  
 4. Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

  
 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 3 ηνπ παξφληνο Μέξνπο είλαη δπλαηφλ λα 

εθπιεξψλνληαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ εληνιή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1431



 

 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
 

 (Καλνληζκφο 16)  
 

 ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΔ (αξηζ………) (
1
)   

  

 Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
  
 (α)  Μνληέιν ζπζθεπήο/πξντφλ (πξντφλ, αξηζκφο ηχπνπ, παξηίδαο ή ζεηξάο). 
  
 (β)  Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 
  
 (γ)  Η παξνχζα δήισζε ζπκκφξθσζεο εθδίδεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
  
 (δ)  ηφρνο ηεο δήισζεο (ηαπηνπνίεζε πξντφληνο πνπ επηηξέπεη ηελ ηρλειαζηκφηεηα· κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

έγρξσκε εηθφλα επαξθνχο επθξίλεηαο, αλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο). 
  
 (ε)  Ο ζηφρνο ηεο δήισζεο πνπ πεξηγξάθεηαη  πην πάλσ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ζρεηηθή ελσζηαθή λνκνζεζία 

ελαξκφληζεο.  
  
 (ζη)  Παξαπνκπή ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ζηηο ινηπέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε 

ζρέζε κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ελαξκνληζκέλνπ 
πξνηχπνπ ή ηερληθήο πξνδηαγξαθήο απνηεινχληαη απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, ηελ ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπο, 
θαζψο θαη φιεο ηηο εθαξκνζηέεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

  
 (δ)  Όπνπ έρεη εθαξκνγή, ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ (νλνκαζία, αξηζκφο) πξαγκαηνπνίεζε (πεξηγξαθή ηεο 

παξέκβαζεο) θαη ρνξήγεζε ην πηζηνπνηεηηθφ: 
  
 (ε)  πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 
  
 Τπνγξαθή γηα ινγαξηαζκφ θαη εμ νλφκαηνο: 
  
 (ηφπνο θαη εκεξνκελία έθδνζεο): 
  
 (φλνκα, ηίηινο θαη ηδηφηεηα) (ππνγξαθή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 

 (
1
) Ο θαηαζθεπαζηήο δχλαηαη, πξναηξεηηθά, λα δειψλεη αξηζκφ ζηε δήισζε ζπκκφξθσζεο. 
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