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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
Αρ. 3626, 26.7.2002 
 
Αριθµός 373 

 Oι περί Bασικών Aπαιτήσεων (Συσκευές Aερίου) Kανονισµοί του 2002, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από το Yπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 59  του 
περί των Bασικών Aπαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Kαθορισµένες Kατηγορίες 
Προϊόντων, Nόµου του 2002, αφού κατατέθηκαν στη Bουλή των Aντιπροσώπων και 
εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην Eπίσηµη Eφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Kαταθέσεως στη Bουλή των 
Aντιπροσώπων των Kανονισµών που Eκδίδονται µε Eξουσιοδότηση Nόµου,  Nόµου  
(N. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε από το N.  227 του 1990). 

 
  Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ·I·ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

_________________ 

 

  Κανονισµοί βάσει του άρθρου 59  

   Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε 
τίτλο― 

 

   (α) «Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές 
αερίου» (EE L 196 της 26.07.1990, σ. 15), 

 

30(Ι) του 2002  

 (β) «Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ 
(ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοκιµών 
κατασκευών), 89/336/ΕΟΚ (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα), 89/392/ΕΟΚ 
(µηχανές), 89/686/ΕΟΚ (µέσα ατοµικής προστασίας), 90/384/ΕΟΚ (όργανα 
ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας), 90/385/ΕΟΚ (ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά 
βοηθήµατα), 90/396/ΕΟΚ (συσκευές αερίου), 91/263/ΕΟΚ (τερµατικός 
εξοπλισµός τηλεπικοι-νωνιών), 92/42/ΕΟΚ (νέοι λέβητες ζεστού νερού που 
τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα) και 73/23/ΕΟΚ (ηλεκτρολογικό υλικό 
που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως)» (EE L220 
της 30.08.1993, σ. 0001), 

 

   Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται 
βάσει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 
Πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµου του 2002, εκδίδει τους 
ακόλουθους Κανονισµούς. 

 

Συνοπτικός 
τίτλος 

1.  Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Βασικών Απαιτήσεων 
(Συσκευές Αερίου) Κανονισµοί του 2002. 

 

Ερµηνεία 2. - (1)  Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική από το 
κείµενο έννοια― 

 

   «αέριο καύσιµο» σηµαίνει κάθε καύσιµο που βρίσκεται σε αέρια 
κατάσταση σε θερµοκρασία 15° C και πίεση 1 bar· 

 

   «αρµόδια αρχή» σηµαίνει το ∆ιευθυντή Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών 
Υπηρεσιών· 

 

   «βεβαίωση εξοπλισµού» σηµαίνει τη βεβαίωση εξοπλισµού που 
καθορίζεται στον Κανονισµό 6 (4)· 

 

   «εξοπλισµοί» σηµαίνει τα συστήµατα ασφαλείας, ελέγχου ή ρύθµισης και 
τα υποσυγκροτήµατα τα οποία διατίθενται στην αγορά χωριστά για 
επαγγελµατική χρήση και προορίζονται να ενσωµατωθούν σε συσκευή αερίου ή 
να συναρµολογηθούν για να αποτελέσουν συσκευή αερίου· 

 

   «κανονικά χρησιµοποιούµενη συσκευή» ή «συσκευή που χρησιµοποιείται 
κανονικά» σηµαίνει τη συσκευή η οποία ταυτοχρόνως― 
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   (α) έχει εγκατασταθεί σωστά και συντηρείται κανονικά, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή· 

 

   (β) χρησιµοποιεί αέριο του οποίου οι ποιοτικές µεταβολές κινούνται 
εντός των κανονικών ορίων και του οποίου η διακύµανση της πίεσης 
τροφοδοσίας είναι κανονική· και 

 

   (γ) χρησιµοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή µε τρόπο 
χρήσης που είναι λογικά δυνατό να προβλεφθεί. 

 

30(Ι) του 2002   «Νόµος» σηµαίνει τον περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν 
Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόµο του 2002· 

 

   «συσκευή» σηµαίνει την συσκευή που λειτουργεί µε αέριο καύσιµο η 
οποία χρησιµοποιείται για µαγειρική, θέρµανση, θέρµανση νερού, ψύξη, 
φωτισµό και πλύσιµο και λειτουργεί, κατά περίπτωση, µε κανονική θερµοκρασία 
νερού όχι µεγαλύτερη από 105° C και περιλαµβάνει τους καυστήρες µε συνεχή 
ή διακεκοµµένη εµφύσηση αέρα (forced draught burners) και τα θερµαντικά 
σώµατα που πρόκειται να εξοπλιστούν µε τέτοιους καυστήρες. 

 

  (2)  Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους Κανονισµούς αυτούς και 
που δεν ερµηνεύονται διαφορετικά,  έχουν την έννοια που αποδίδεται στους 
όρους αυτούς από το Νόµο. 

 

Πεδίο 
εφαρµογής 

3.  Οι παρόντες Κανονισµοί δεν εφαρµόζονται―  

   (α) Στις συσκευές, που δε φέρουν τη σήµανση και στους εξοπλισµούς 
για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης ή 
βεβαίωση εξοπλισµού και των οποίων, και στις δύο περιπτώσεις, η 
διάθεση στην αγορά έγινε πριν την εφαρµογή των παρόντων 
Κανονισµών· 

 

   (β) στις συσκευές που προορίζονται ειδικά για χρήση για βιοµηχανικούς 
σκοπούς και οι οποίες χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις· και 

 

   (γ) σε καυστήρες µε συνεχή ή διακεκοµµένη εµφύσηση αέρα και τα 
θερµαντικά σώµατα, που πρόκειται να εξοπλιστούν µε τέτοιους 
καυστήρες. 

 

Βασικές 
απαιτήσεις 

4.  Οι βασικές απαιτήσεις, για τις συσκευές και τους εξοπλισµούς, 
καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι. 

Παράρτηµα Ι 

Τεχνικές 
προδιαγραφές 

5. - (1)  Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόµου, και της 
παραγράφου (2), οι συσκευές και εξοπλισµοί θεωρούνται ότι πληρούν τις 
βασικές απαιτήσεις, βάσει του άρθρου 6 του Νόµου, εφόσον οι εν λόγω 
συσκευές και οι εν λόγω εξοπλισµοί συνάδουν µε― 

 

   (α) Τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα, ή  

   (β) τα σχετικά κυπριακά πρότυπα ή τα σχετικά εθνικά πρότυπα των 
κρατών µελών, στο βαθµό που, στους τοµείς που καλύπτονται από 
τα εν λόγω πρότυπα, δεν υφίστανται εναρµονισµένα πρότυπα. 

 

  (2)  Τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο (1)(β), θεωρούνται ότι 
παρέχουν τεκµήριο συµµόρφωσης  µε τις βασικές απαιτήσεις όταν 
κοινοποιηθούν από την Επιτροπή στα κράτη µέλη και στην ∆ηµοκρατία και όταν 
τα στοιχεία των εν λόγω προτύπων δηµοσιευθούν στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

∆ιαδικασία 
εκτίµησης 
συµµόρφωσης 

6. - (1)  Η διαδικασία εκτίµησης της συµµόρφωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 12 
του Νόµου, των συσκευών που παράγονται σε σειρά είναι― 

 

   (α) Η εξέταση τύπου ΕΚ, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
Παραρτήµατος ΙΙ· και 

Παράρτηµα ΙΙ

   (β) πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, κατ’ επιλογή του 
κατασκευαστή― 

 

   (i) είτε η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του Παραρτήµατος ΙΙ, 

Παράρτηµα ΙΙ
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   (ii) είτε η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης (εγγύηση της ποιότητας της 
παραγωγής) που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος 
ΙΙ, 

Παράρτηµα ΙΙ

   (iii) είτε η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης (εγγύηση της ποιότητας του 
προϊόντος) που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του Παραρτήµατος ΙΙ, 

Παράρτηµα ΙΙ

   (iv) είτε η επαλήθευση ΕΚ που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
Παραρτήµατος ΙΙ. 

Παράρτηµα ΙΙ

  (2)  Στην περίπτωση συσκευών που κατασκευάζονται µεµονωµένα ή σε µικρό 
αριθµό, ο κατασκευαστής µπορεί, για τους σκοπούς της διαδικασίας εκτίµησης 
της συµµόρφωσης, να επιλέγει να εφαρµόζει τη διαδικασία, που αναφέρεται 
στην παράγραφο (1) ή τη µοναδιαία επαλήθευση ΕΚ που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 του Παραρτήµατος ΙΙ.  Παράρτηµα ΙΙ

  (3)  Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (4) και (5), οι διαδικασίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο (1) εφαρµόζονται και στην περίπτωση των 
εξοπλισµών εκτός από την επίθεση της σήµανσης συµµόρφωσης. 

 

  (4)  Στην περίπτωση εξοπλισµών, εκδίδεται βεβαίωση εξοπλισµού, από 
κοινοποιηµένο οργανισµό ή, αναλόγως µε την περίπτωση, από τον 
κατασκευαστή, και µε την οποία δηλώνεται η συµµόρφωση του εξοπλισµού 
προς τις σχετικές διατάξεις των παρόντων Κανονισµών, και η οποία αναφέρει― 

 

   (α) Τα χαρακτηριστικά του εν λόγω εξοπλισµού, και  

   (β) τον τρόπο συναρµολόγησής του, ή της ενσωµάτωσής του σε συσκευή 
ή σε άλλους σχετικούς εξοπλισµούς, ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές 
απαιτήσεις που εφαρµόζονται στις ολοκληρωµένες συσκευές: 

 

   Νοείται ότι, η βεβαίωση εξοπλισµού µπορεί να σχετίζεται µε αριθµό 
πανοµοιότυπων εξοπλισµών: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, η εν λόγω βεβαίωση συνοδεύει τον εν λόγω 
εξοπλισµό. 

 

  (5)  Κανένα πρόσωπο δεν µπορεί να αιτηθεί εξέταση τύπου ΕΚ, που 
αναφέρεται στην παράγραφο (1)(α) για τύπο συσκευής ή εξοπλισµού για το 
οποίο εκκρεµεί άλλη αίτηση σε οποιοδήποτε κοινοποιηµένο οργανισµό.   

 

  (6)  Στην περίπτωση που κοινοποιηµένος οργανισµός παραλάβει αίτηση για 
εξέταση τύπου ΕΚ, για τύπο για τον οποίο γνωρίζει ότι εκκρεµεί παρόµοια 
αίτηση σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, δεν εξετάζει την αίτηση µέχρι που η 
εκκρεµούσα αίτηση αποπερατωθεί ή αποσυρθεί. 

 

  (7)  Τα δεδοµένα και η αλληλογραφία που αφορούν την εκτίµηση της 
συµµόρφωσης, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι αποδεκτή από τον 
επιφορτισµένο µε την εν λόγω διαδικασία κοινοποιηµένο οργανισµό. 

 

Σήµανση 
συµµόρφωσης 
και άλλες 
ενδείξεις που 
τίθενται πάνω 
στις συσκευές 

7. Τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους V του Νόµου, η σήµανση 
συµµόρφωσης και άλλες ενδείξεις που πρέπει να  τίθενται επιθέτονται στη 
συσκευή, καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.   Παράρτηµα ΙΙΙ

Λειτουργίες 
κοινοποιηµένω
ν οργανισµών 

8. - (1) Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να διενεργεί ή να αναθέτει µε βάση το 
άρθρο 26 του Νόµου, ελέγχους και δοκιµές και, αναλόγως µε την περίπτωση, 
εκτιµήσεις και να― 

 

   (α) Εκδίδει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ για συσκευές και 
εξοπλισµούς που υπόκεινται στις διατάξεις του Κανονισµού 6(1)(α)· 

 

   (β) εγκρίνει συστήµατα ποιότητας για τους σκοπούς των Κανονισµών 
6(1)(β)(ii) και 6(1)(β)(iii)· 
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   (γ) εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις συµµόρφωσης για συσκευές και 
εξοπλισµούς που υπόκεινται στις διατάξεις του Κανονισµού 
6(1)(β)(iv). 

 

  (2)  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί, για τους σκοπούς εφαρµογής του 
Νόµου και των παρόντων Κανονισµών, να ζητά από τον κατασκευαστή να του 
παραχωρεί ικανοποιητικό αριθµό δειγµάτων για συσκευές και εξοπλισµούς για 
τα οποία διεξάγεται οποιοσδήποτε έλεγχος από τον κοινοποιηµένο οργανισµό 
µε βάση τον Κανονισµό 6.  

 

  (3)  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να αρνηθεί να εκδώσει ή να 
ανακαλέσει ή, εκεί όπου καθορίζεται στα Παραρτήµατα, να τροποποιήσει 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδει εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι 
όροι, κριτήρια και απαιτήσεις µε βάση τα οποία θα πρέπει τα έγγραφα αυτά να 
εκδίδονται και, ιδιαίτερα, εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι βασικές 
απαιτήσεις. 

 

  (4)  Στην περίπτωση που ο κοινοποιηµένος οργανισµός προτίθεται να 
εφαρµόσει τις διατάξεις της παραγράφου (3), οφείλει να ενηµερώσει τον 
ενδιαφερόµενο επ’ αυτού εξηγώντας τους λόγους και να του δώσει την ευκαιρία 
να παρουσιάσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, στοιχεία για τους λόγους 
που ενδεχοµένως να υπάρχουν ώστε οι διατάξεις της παραγράφου (3) να µην 
εφαρµοστούν. 

 

  (5)  Στην περίπτωση που κοινοποιηµένος οργανισµός ορίζεται από 
κατασκευαστή για τους σκοπούς της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης 
που καθορίζεται στον Κανονισµό 6 και διαπιστώσει µη συµµόρφωση µε τις 
πρόνοιες των παρόντων Κανονισµών συµβουλεύει τον κατασκευαστή για τα 
αναγκαία µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να αποκατασταθεί η µη 
συµµόρφωση και εάν― 

 

   (α) Είναι ο κοινοποιηµένος οργανισµός που έκδωσε το σχετικό 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, εφαρµόζει ενδεχοµένως τις 
διατάξεις των παραγράφων (3) και (4)· 

 

   (β) δεν είναι ο κοινοποιηµένος οργανισµός που έκδωσε το σχετικό 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο 
οργανισµό που το έχει εκδώσει· 

 

   (γ) είναι  ο κοινοποιηµένος οργανισµός που έγκρινε το σχετικό σύστηµα 
ποιότητας, εφαρµόζει ενδεχοµένως τις διατάξεις των παραγράφων 
(3) και (4)·ή 

 

   (δ) δεν είναι ο κοινοποιηµένος οργανισµός που έγκρινε το σχετικό 
σύστηµα ποιότητας, ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό που 
το έχει εγκρίνει. 

 

  (6)  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει ενδεδειγµένα µέτρα για να 
εµποδίζει τη διάθεση στην αγορά συσκευών ή εξοπλισµών που απορρίφθηκαν 
κατά τη διαδικασία συµµόρφωσης. 

 

Υποχρεώσεις 
κατασκευαστή 

9.  Άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων που καθορίζονται 
στο Νόµο ή στους παρόντες Κανονισµούς, ο κατασκευαστής οφείλει να― 

 

   (α) Συνεργάζεται δεόντως µε τον κοινοποιηµένο οργανισµό που ορίζεται 
για τους σκοπούς της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης που 
καθορίζεται στον Κανονισµό 6 και επιτρέπει την είσοδο και την 
πρόσβαση του κοινοποιηµένου οργανισµού στις εγκαταστάσεις του 
και στα σχετικά έγγραφα· 

 

   (β) εκπληρώνει τις υποχρεώσεις για τις οποίες δεσµεύεται σε σχέση µε 
τις βασικές απαιτήσεις για τις εγκεκριµένες συσκευές και εξοπλισµούς 
που παράγει και, ιδιαίτερα, σε σχέση µε το σύστηµα ποιότητας που 
ενδεχοµένως εφαρµόζει. 

 



 4042 Κ.∆.Π. 373/2002 

 

Αρµόδια αρχή 10.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών είναι η 
αρµόδια αρχή για την εφαρµογή και υλοποίηση των διατάξεων του Νόµου, που 
αφορούν τις συσκευές και τους εξοπλισµούς. 

 

Μεταβατική 
διάταξη 

11.  Πριν την ηµεροµηνία προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αντίτυπα της κατά τον Κανονισµό 5(2) Επίσηµης Εφηµερίδας των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τηρούνται στα γραφεία της αρµόδιας αρχής και το 
κοινό έχει πρόσβαση σε αυτά. 

 

Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισµών 

12. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα ορίσει το 
Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίησή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Κανονισµός 4) 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
  Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις βασικές απαιτήσεις του 

παρόντος Παραρτήµατος για τις συσκευές εφαρµόζονται και στους εξοπλισµούς 
εφόσον υπάρχει ο αντίστοιχος κίνδυνος. 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1  Όλες οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε 
να λειτουργούν µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια και χωρίς κινδύνους για τα 
πρόσωπα, τα κατοικίδια ζώα και τα αγαθά, εφόσον χρησιµοποιούνται κανονικά. 

1.2  Κατά τη διάθεσή της στην αγορά, κάθε συσκευή πρέπει― 

  (α) Να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες για τον εγκαταστάτη·  

  (β) να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης, για το χρήστη·  

  (γ) να φέρει, τόσο η ίδια όσο και η συσκευασία της, τις κατάλληλες 
προειδοποιήσεις.  

  Οι οδηγίες και προειδοποιήσεις πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή, στην περίπτωση που η συσκευή προορίζεται για χρήση σε κράτος 
µέλος, στην ή στις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους προορισµού.  

1.2.1  Οι τεχνικές οδηγίες για τον εγκαταστάτη πρέπει να παρέχουν όλες τις 
οδηγίες για την εγκατάσταση, τη ρύθµιση και τη συντήρηση, ώστε οι σχετικές 
ενέργειες να εκτελούνται σωστά και η συσκευή να χρησιµοποιείται κατά τρόπο 
ασφαλή. Οι οδηγίες πρέπει ιδίως να αναφέρουν― 

  (α) Το χρησιµοποιούµενο είδος αερίου·  

  (β) τη χρησιµοποιούµενη πίεση τροφοδοσίας· 

  (γ) την απαιτούµενη εισροή φρέσκου αέρα στον χώρο εγκατάστασης για―

   ― την παροχή αέρα για την καύση,  

  ― την αποφυγή δηµιουργίας µειγµάτων µε επικίνδυνη 
περιεκτικότητα σε άκαυστο αέριο όσο αφορά τις συσκευές που 
δεν φέρουν τη διάταξη της παραγράφου 3.2.3·  

  (δ) τις συνθήκες αποβολής των καυσαερίων· 

  (ε) για τους καυστήρες µε συνεχή ή διακεκοµµένη εµφύσηση αέρα και τα 
θερµαντικά σώµατα που πρόκειται να εξοπλιστούν µε τέτοιους 
καυστήρες, τα χαρακτηριστικά τους, τους όρους συναρµολόγησης 
που συµβάλλουν στην τήρηση των βασικών απαιτήσεων που 
ισχύουν για τις ολοκληρωµένες συσκευές, και, ενδεχοµένως, τον 
κατάλογο των συνδυασµών που συνιστούν οι κατασκευαστές.  
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1.2.2  Οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης, που προβλέπονται για το χρήστη, 
πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ασφαλή 
χρήση και πρέπει ιδίως να εφιστούν την προσοχή του χρήστη σε ενδεχόµενους 
περιορισµούς όσο αφορά τη χρήση. 

1.2.3  Οι προειδοποιήσεις που φέρει η συσκευή και η συσκευασία της πρέπει να 
αναφέρουν µε σαφήνεια το είδος του αερίου, την πίεση της τροφοδοσίας και 
τους τυχόν περιορισµούς όσο αφορά τη χρήση, ιδίως δε τον περιορισµό 
σύµφωνα µε τον οποίο η συσκευή πρέπει να τοποθετείται µόνο σε χώρους µε 
επαρκή αερισµό.  

1.3  Κάθε εξοπλισµός που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε συσκευή, πρέπει 
να σχεδιάζεται και κατασκευάζεται έτσι ώστε να επιτελεί σωστά την 
προβλεπόµενη λειτουργία, εφόσον συναρµολογηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές 
οδηγίες εγκατάστασης.  

  Οι οδηγίες για την εγκατάσταση, τη ρύθµιση, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση πρέπει να συνοδεύουν το σχετικό εξοπλισµό.  

2.  ΥΛΙΚΑ 

2.1  Τα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται και να αντέχουν στις µηχανικές, χηµικές και θερµικές συνθήκες 
στις οποίες προβλέπεται να εκτεθούν.  

2.2  Οι ιδιότητες των υλικών που είναι σηµαντικές για την ασφάλεια πρέπει να 
εγγυώνται από τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή της συσκευής. Η εγγύηση 
αυτή αποτελεί µέρος της απαιτούµενης τεχνικής τεκµηρίωσης. 

3.  ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

3.1  Γενικά 

3.1.1  Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται µε τρόπο ώστε, όταν 
χρησιµοποιούνται κανονικά, να µη δηµιουργείται αστάθεια, παραµόρφωση, 
ρήγµατα ή φθορά που να µειώνει την ασφάλειά τους. 

3.1.2  Οι συµπυκνώσεις που δηµιουργούνται κατά την έναρξη λειτουργίας ή/και 
κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να µειώνουν την ασφάλειά της.  

3.1.3  Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε τρόπο 
που να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς από 
εξωτερική αιτία. 

3.1.4  Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
αδύνατη η διείσδυση νερού και ανεπιθύµητου αέρα στο κύκλωµα του αερίου.  

3.1.5  Οι συσκευές πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν ασφαλισµένα στις 
περιπτώσεις φυσιολογικών διακυµάνσεων της παροχής βοηθητικής ενέργειας. 

3.1.6  Τυχόν ασυνήθης διακύµανση της τροφοδοσίας ή διακοπή ή 
αποκατάσταση της τροφοδοσίας από τη βοηθητική ενέργεια δεν πρέπει να 
οδηγεί σε µη ασφαλείς συνθήκες. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι συσκευές δεν 
πρέπει να συνιστούν αιτία κινδύνου.  

3.1.7 Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που πηγάζουν από ηλεκτρολογική αιτία. Στο 
σχετικό πεδίο εφαρµογής, η τήρηση των κανόνων ασφάλειας για τους 
κινδύνους από ηλεκτρολογικές αιτίες που αναφέρονται στους σχετικούς 
κανονισµούς για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό που εκδίδονται δυνάµει του 
νόµου θεωρείται ότι αποτελεί και πλήρωση αυτής της απαίτησης. 
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3.1.8  Όλα τα υπό πίεση µέρη µιας συσκευής πρέπει να αντέχουν στις µηχανικές 
και θερµικές καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται, χωρίς να προκαλούνται 
παραµορφώσεις που να επηρεάζουν την ασφάλεια. 

3.1.9  Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε η 
βλάβη κάποιου συστήµατος ασφαλείας, ελέγχου και ρύθµισης να µη συνιστά 
αιτία κινδύνου.  

3.1.10  Αν µια συσκευή είναι εφοδιασµένη µε συστήµατα ασφαλείας και ρύθµισης, 
η λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας δεν πρέπει να ανατρέπεται από τη 
λειτουργία των συστηµάτων ρύθµισης. 

3.1.11  Τα µέρη των συσκευών τα οποία τοποθετούνται ή ρυθµίζονται κατά την 
κατασκευή και τα οποία δεν επιτρέπεται να χειρίζεται ο χρήστης ή ο 
εγκαταστάτης, πρέπει να προστατεύονται κατά το δέοντα τρόπο. 

3.1.12  Οι µοχλοί ή τα όργανα χειρισµού ή ρύθµισης πρέπει να επισηµαίνονται µε 
ακρίβεια και να περιλαµβάνουν κάθε ένδειξη που απαιτείται προκειµένου να 
αποφεύγεται οποιοσδήποτε λανθασµένος χειρισµός. Ο σχεδιασµός τους πρέπει 
να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείονται οι λανθασµένοι χειρισµοί. 

3.2  ∆ιαφυγή άκαυστου αερίου 

3.2.1  Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε το ποσοστό του 
διαφεύγοντος αερίου να µη δηµιουργεί κινδύνους.  

3.2.2  Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε η διαφυγή αερίου κατά 
την ανάφλεξη, την επανέναυση καθώς και µετά τη σβέση της φλόγας να είναι 
επαρκώς περιορισµένη, προκειµένου να αποφεύγονται επικίνδυνες 
συγκεντρώσεις άκαυστου αερίου στη συσκευή.  

3.2.3  (α) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3.2.3(β) οι  συσκευές 
που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους, 
πρέπει να φέρουν ειδική διάταξη µε την οποία να αποφεύγεται η 
επικίνδυνη συσσώρευση άκαυστου αερίου στους χώρους αυτούς. 

  (β) Οι συσκευές που δε φέρουν τη διάταξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.2.3(α), πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε χώρους 
µε επαρκή αερισµό, για να αποφεύγεται η επικίνδυνη συσσώρευση 
άκαυστου αερίου. Η αρµόδια αρχή δύναται να καθορίζει στο έδαφος 
της ∆ηµοκρατίας όρους αερισµού των χώρων εγκατάστασης των 
συσκευών αυτών λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των 
συσκευών.  

  (γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 3.2.3(β) οι συσκευές 
µαγειρείων και οι συσκευές που τροφοδοτούνται µε αέριο που 
περιέχει τοξικά στοιχεία πρέπει να φέρουν τη διάταξη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.2.3(α).  

3.3  Έναυση 

  Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται µε τρόπο ώστε, όταν 
χρησιµοποιούνται κανονικά― 

  (α) Η έναυση και η επανέναυση να γίνονται οµαλά·  

  (β) να διασφαλίζεται η διάδοση της φλόγας (inter-allumage). 

3.4  Καύση 

3.4.1  Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται µε τρόπο ώστε, όταν 
χρησιµοποιούνται κανονικά, να διασφαλίζεται η σταθερότητα της φλόγας και τα 
προϊόντα της καύσης να µην περιέχουν επικίνδυνες ποσότητες συγκέντρωσης 
επιβλαβών για την υγεία ουσιών.  
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3.4.2  Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται µε τρόπο ώστε, όταν 
χρησιµοποιούνται κανονικά, να µην προκαλείται απρόβλεπτη έκλυση 
προϊόντων καύσης.  

3.4.3  Οι συσκευές οι οποίες συνδέονται µε αγωγό αποµάκρυνσης των 
προϊόντων καύσης πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση µη 
φυσιολογικού ελκυσµού των προϊόντων καύσης προς το εξωτερικό του 
εσωτερικού χώρου που είναι εγκατεστηµένη η συσκευή, να µην προκαλείται 
απελευθέρωση ή έκλυση προϊόντων καύσης στον χώρο εγκατάστασης της 
συσκευής σε ποσότητα που συνιστά κίνδυνο. 

3.4.4  Οι ανεξάρτητες οικιακές συσκευές θέρµανσης και οι συσκευές στιγµιαίας 
θέρµανσης νερού, οι οποίες δε συνδέονται µε αγωγό αποµάκρυνσης των 
προϊόντων καύσης, δεν πρέπει να προκαλούν, στο χώρο εγκατάστασης τους, 
συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα που δυνατό να παρουσιάζει κίνδυνο για 
την υγεία των προσώπων που εκτίθενται, λαµβανοµένου υπόψη του 
προβλεπόµενου χρόνου της έκθεσης των προσώπων αυτών. 

3.5  Ορθολογική χρήσης της ενέργειας. 

 Οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορθολογική χρήση της ενέργειας, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες γνώσεις και 
τεχνικές, λαµβάνοντας υπόψη τα θέµατα ασφάλειας.  

3.6  Θερµοκρασίες 

3.6.1  Τα µέρη των συσκευών που πρόκειται να γειτνιάζουν µε το δάπεδο ή µε 
άλλες επιφάνειες, δεν πρέπει να θερµαίνονται σε θερµοκρασίες που 
συνεπάγονται κινδύνους για τον περιβάλλοντα χώρο.  

3.6.2  Η θερµοκρασία των κοµβίων και των µοχλών ρύθµισης που προορίζονται 
για χειρισµούς, δεν πρέπει να συνεπάγεται κίνδυνο για τον χρήστη. 

3.6.3  Η θερµοκρασία της επιφάνειας των εξωτερικών µερών συσκευών που 
προορίζονται για οικιακή χρήση, εκτός από επιφάνειες ή µέρη που µετέχουν στη 
λειτουργία µεταφοράς θερµότητας, δεν πρέπει, κατά τη λειτουργία, να 
δηµιουργούν κινδύνους για τον χρήστη και ιδίως για τα παιδιά, για τα οποία 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατάλληλος χρόνος αντίδρασης.  

3.7  Τρόφιµα και νερό για χρήσεις υγιεινής.  

 Τα υλικά και τα συστατικά µέρη που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 
συσκευών οι οποίες είναι δυνατό να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα ή νερό που 
χρησιµοποιούνται για σκοπούς υγιεινής, δεν πρέπει να αλλοιώνουν την 
ποιότητά τους.  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(Κανονισµός 6) 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
1.  ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 

1.1  Η εξέταση τύπου ΕΚ είναι το στάδιο της διαδικασίας εκτίµησης της 
συµµόρφωσης µε το οποίο ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξακριβώνει και 
πιστοποιεί ότι µια συσκευή, αντιπροσωπευτική της προτιθέµενης παραγωγής, 
πληροί τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών που εφαρµόζονται σ’ αυτή. 

1.2  Η αίτηση για την εξέταση τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή 
τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστηµένος σε οποιοδήποτε κράτος µέλος ή 
στη ∆ηµοκρατία, σε ένα και µόνο κοινοποιηµένο οργανισµό.  

1.2.1 Η αίτηση περιλαµβάνει― 

  (α) Το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, επιπλέον, σε 
περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο του, το 
όνοµα και η διεύθυνση του εντολοδόχου·  
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  (β) γραπτή δήλωση ότι η αίτηση δεν υποβλήθηκε σε κανέναν άλλο 
κοινοποιηµένο οργανισµό·  

  (γ) τον τεχνικό φάκελο, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙV. 

1.2.2  Ο αιτητής θέτει στη διάθεση του κοινοποιηµένου οργανισµού µια συσκευή, 
αντιπροσωπευτική της προτιθέµενης παραγωγής, η οποία εφεξής καλείται 
«τύπος». Ο κοινοποιηµένος οργανισµός είναι δυνατό να ζητήσει να του δοθούν 
και άλλα δείγµατα του τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται για το πρόγραµµα 
δοκιµών. Ο τύπος είναι δυνατό να καλύπτει και παραλλαγές του προϊόντος, µε 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω παραλλαγές δεν έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά όσο αφορά τη φύση των κινδύνων. 

1.3  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός― 

1.3.1  Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, ελέγχει αν ο τύπος έχει κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε το φάκελο αυτό και εντοπίζει τα στοιχεία τα οποία έχουν σχεδιαστεί 
σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στον 
Κανονισµό 5 και των βασικών απαιτήσεων των παρόντων Κανονισµών. 

1.3.2  Πραγµατοποιεί ή αναθέτει τις δέουσες εξετάσεις ή/και δοκιµές ώστε να 
ελεγχθεί κατά πόσο οι λύσεις που επέλεξε ο κατασκευαστής ανταποκρίνονται 
στις βασικές απαιτήσεις, εφόσον τα πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισµό 
5 δεν έχουν εφαρµοστεί. 

1.3.3  Πραγµατοποιεί ή αναθέτει τις δέουσες εξετάσεις ή/και δοκιµές ώστε να 
ελεγχθεί αν τα σχετικά πρότυπα εφαρµόστηκαν όντως, εφόσον ο 
κατασκευαστής επέλεξε να τα εφαρµόσει, και εποµένως να εξασφαλίσει τη 
συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις. 

1.4  Όταν ο τύπος πληροί τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών, ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό εξέτασης 
τύπου ΕΚ. Το πιστοποιητικό περιέχει τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά 
την εξέταση, τις τυχόν προϋποθέσεις όσο αφορά την ισχύ του πιστοποιητικού, 
τα αναγκαία στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριµένου τύπου και, εάν 
απαιτείται, περιγραφή της λειτουργίας του. Στο πιστοποιητικό επισυνάπτονται 
και τα σχετικά τεχνικά στοιχεία, όπως σχέδια και διαγράµµατα. 

1.5  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει αµέσως τους υπόλοιπους 
κοινοποιηµένους οργανισµούς σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού 
εξέτασης τύπου ΕΚ καθώς και τις σχετικές προσθήκες, που αναφέρονται στη 
παράγραφο. 1.7. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί δύνανται να λαµβάνουν 
αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών του, 
εφόσον δε το ζητήσουν αιτιολογηµένα, είναι δυνατό να τους χορηγείται 
αντίγραφο των παραρτηµάτων του πιστοποιητικού και των εκθέσεων όσο 
αφορά τις εξετάσεις και τις δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν.  

1.6  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός που αρνείται να χορηγήσει ή που ανακαλεί 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή ή 
ανάλογα µε την περίπτωση το κράτος µέλος που έχει δηλώσει τον οργανισµό 
αυτό καθώς και τους υπόλοιπους κοινοποιηµένους οργανισµούς, αναφέροντας 
τους λόγους της απόφασής του.  

1.7 Ο αιτητής τηρεί ενήµερο τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εκδώσει το 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ σχετικά µε κάθε τροποποίηση του 
εγκεκριµένου τύπου που µπορεί να έχει επιπτώσεις στην τήρηση των βασικών 
απαιτήσεων.  

  Για τις τροποποιήσεις του εγκεκριµένου τύπου πρέπει να χορηγείται νέα 
έγκριση από τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου ΕΚ, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές έχουν επιπτώσεις στην 
τήρηση των βασικών απαιτήσεων ή των προβλεπόµενων προϋποθέσεων όσο 
αφορά τη χρήση της συσκευής. Η νέα αυτή έγκριση παρέχεται υπό τύπο 
προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ.  
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2.  ∆ΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

2.1  Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης είναι η πράξη της διαδικασίας εκτίµησης της 
συµµόρφωσης µε την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι οι υπόψη συσκευές 
είναι σύµφωνες προς τον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις των 
παρόντων Κανονισµών. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή στη ∆ηµοκρατία εντολοδόχος του επιθέτει την σήµανση 
συµµόρφωσης σε κάθε συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης. 
Αυτή η δήλωση συµµόρφωσης καλύπτει µία ή περισσότερες συσκευές και 
παραµένει στην κατοχή του κατασκευαστή. Η σήµανση συµµόρφωσης 
ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού 
που είναι επιφορτισµένος µε τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.3.  

2.2  Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η µέθοδος 
παραγωγής, καθώς και η τελική επιθεώρηση της συσκευής και οι δοκιµές, να 
εξασφαλίζουν την οµοιογένεια της παραγωγής και τη συµµόρφωση των 
συσκευών προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου 
ΕΚ και προς τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. 
Ένας κοινοποιηµένος οργανισµός, της επιλογής του κατασκευαστή, διενεργεί 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις συσκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.  

2.3  Οι επιτόπιοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι συσκευών πραγµατοποιούνται σε 
χρονικά διαστήµατα µία φορά το χρόνο ή συχνότερα, από τον κοινοποιηµένο 
οργανισµό. Κατά τους ελέγχους αυτούς, πρέπει να εξετάζεται επαρκής αριθµός 
συσκευών και να εκτελούνται κατάλληλες δοκιµές, όπως προβλέπουν τα 
εφαρµοστέα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στον Κανονισµό 5 ή ισοδύναµες 
δοκιµές ώστε να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει η συµµόρφωση των συσκευών 
προς τις βασικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός καθορίζει σε κάθε περίπτωση εάν οι δοκιµές αυτές πρέπει να 
διεξαχθούν πλήρως ή µερικώς. Σε περίπτωση που απορρίπτονται µία ή 
περισσότερες συσκευές, ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα κατάλληλα 
µέτρα ώστε να προληφθεί η εµπορία τους.  

3.  ∆ΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Εγγύηση της ποιότητας της παραγωγής) 

3.1  Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης (εγγύηση της ποιότητας της παραγωγής) 
είναι το µέρος της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης κατά το οποίο ο 
κατασκευαστής που τηρεί τις υποχρεώσεις τις αναφερόµενες στην παράγραφο 
3.2, δηλώνει ότι οι υπόψη συσκευές συµφωνούν µε τον τύπο ο οποίος 
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις 
εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Ο 
κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη ∆ηµοκρατία 
εντολοδόχος του επιθέτει την σήµανση συµµόρφωσης σε κάθε συσκευή και 
συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης. Η δήλωση αυτή καλύπτει µία ή 
περισσότερες συσκευές και παραµένει στην κατοχή του κατασκευαστή. Η 
σήµανση συµµόρφωσης ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του 
κοινοποιηµένου οργανισµού που είναι επιφορτισµένος µε την επιτήρηση ΕΚ 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3.4.  

3.2  Ο κατασκευαστής εφαρµόζει σύστηµα ποιότητας της παραγωγής µε το 
οποίο εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των συσκευών προς τον τύπο που 
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις εφαρµοστέες 
βασικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Ο κατασκευαστής υπόκειται 
στην επιτήρηση ΕΚ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.4.  
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3.3  Σύστηµα ποιότητας 

3.3.1  Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την έγκριση του συστήµατος 
ποιότητας που εφαρµόζει σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του για τις 
εν λόγω συσκευές. Η αίτηση περιλαµβάνει― 

  (α) Το φάκελο που περιέχει τα έγγραφα και πληροφορίες του 
συστήµατος ποιότητας·  

  (β) ανάληψη δέσµευσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας όπως αυτό εγκρίθηκε·  

  (γ) ανάληψη δέσµευσης για τη διατήρηση του εγκεκριµένου συστήµατος 
ποιότητας, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η 
καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητά του· 

  (δ) τα έγγραφα που αφορούν τον εγκεκριµένο τύπο και αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ.  

3.3.2  Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα του κατασκευαστή τεκµηριώνονται 
κατά τρόπο συστηµατικό και ορθολογικό υπό τύπο µέτρων, διαδικασιών και 
γραπτών οδηγιών. Με τα έγγραφα αυτά του συστήµατος ποιότητας, 
εξασφαλίζεται η ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και 
εγγράφων του συστήµατος ποιότητας. Τα έγγραφα περιλαµβάνουν, ιδίως, 
κατάλληλη περιγραφή― 

  (α) Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος και των διοικητικών 
ευθυνών καθώς και των ευθυνών όσο αφορά την ποιότητα των 
συσκευών·  

  (β) των διαδικασιών παραγωγής, των τεχνικών ποιοτικού ελέγχου και 
εξασφάλισης της ποιότητας που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και των 
συστηµατικών ενεργειών που θα αναληφθούν·  

  (γ) των εξετάσεων και δοκιµών που θα εκτελούνται πριν, κατά και µετά 
την παραγωγή καθώς και της συχνότητάς τους· 

  (δ) την µέθοδο µε την οποία παρακολουθείται κατά πόσο επιτυγχάνεται 
το απαιτούµενο επίπεδο ποιότητας των συσκευών και κατά πόσο 
λειτουργεί αποτελεσµατικά το σύστηµα ποιότητας.  

3.3.3  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει και αξιολογεί το σύστηµα 
ποιότητας για να προσδιορίσει αν αυτό πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3.3.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι τα 
συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο 
πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την 
απόφασή του στον κατασκευαστή και ενηµερώνει σχετικά τους άλλους 
κοινοποιηµένους οργανισµούς. Η κοινοποίηση στον κατασκευαστή περιέχει τα 
συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εξέταση, το όνοµα και τη διεύθυνση 
του κοινοποιηµένου οργανισµού και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης 
για τις εν λόγω συσκευές.  

3.3.4  Ο κατασκευαστής πρέπει να τηρεί τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει 
εγκρίνει το σύστηµα ποιότητας, ενήµερο σχετικά µε κάθε προσαρµογή του 
συστήµατος ποιότητας η οποία απαιτείται εξαιτίας, π.χ., νέων τεχνολογιών και 
αντιλήψεων όσο αφορά την ποιότητα.  

 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να εξετάζει τις προτεινόµενες 
τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιηµένο σύστηµα ποιοτικού 
ελέγχου ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις ή αν απαιτείται νέα αξιολόγηση. 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. 
Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα πορίσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη 
απόφαση αξιολόγησης.  
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3.3.5  Αν ένας κοινοποιηµένος οργανισµός ανακαλέσει την έγκριση συστήµατος 
ποιότητας, ενηµερώνει σχετικά τους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς, 
αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του.  

3.4  Επιτήρηση ΕΚ 

3.4.1  Σκοπός της επιτήρησης ΕΚ είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής 
τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα 
ποιότητας. 

3.4.2  Ο κατασκευαστής επιτρέπει την πρόσβαση του κοινοποιηµένου 
οργανισµού, προκειµένου να διενεργήσει επιθεώρηση, στους χώρους 
κατασκευής, ελέγχου, δοκιµών και αποθήκευσης, και παρέχει στον οργανισµό 
αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία, και ιδίως― 

  (α) Το φάκελο που περιέχει τα έγγραφα και πληροφορίες του 
συστήµατος ποιότητας·  

  (β) τα έγγραφα που αφορούν την ποιότητα, όπως εκθέσεις επιθεώρησης 
και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις όσο αφορά 
τα προσόντα του απασχολούµενου προσωπικού κλπ.   

3.4.3  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί ελέγχους τουλάχιστο µία φορά 
κάθε δύο χρόνια για να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει 
το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας και διαβιβάζει στον κατασκευαστή έκθεση 
σχετικά µε τον έλεγχο αυτόν.  

3.4.4  Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να επισκέπτεται 
αιφνιδιαστικά τον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός µπορεί να εκτελεί ή να ζητήσει να γίνουν δοκιµές στις συσκευές, 
συντάσσει δε έκθεση επίσκεψης και, ενδεχοµένως, έκθεση δοκιµής για τον 
κατασκευαστή.  

3.4.5  Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει, εφόσον του 
ζητηθεί, την έκθεση του κοινοποιηµένου οργανισµού.  

4.  ∆ΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Εγγύηση της ποιότητας του προϊόντος) 

4.1  Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης (εγγύηση της ποιότητας του προϊόντος) είναι 
το µέρος της διαδικασίας εκτίµησης της συµµόρφωσης µε το οποίο ο 
κατασκευαστής που τηρεί τις υποχρεώσεις τις αναφερόµενες στην παράγραφο 
4.2 δηλώνει ότι οι υπόψη συσκευές είναι σύµφωνες προς τον τύπο όπως αυτός 
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις 
εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Ο 
κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη ∆ηµοκρατία 
εντολοδόχος του επιθέτει τη σήµανση συµµόρφωσης σε κάθε συσκευή και 
συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης. Η δήλωση αυτή καλύπτει µία ή 
περισσότερες συσκευές και παραµένει στην κατοχή του κατασκευαστή. Η 
σήµανση συµµόρφωσης ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του 
κοινοποιηµένου οργανισµού που είναι επιφορτισµένος µε την επιτήρηση ΕΚ 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4.4.  

4.2  Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για την 
τελική επιθεώρηση των συσκευών και τις δοκιµές, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4.3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στην επιτήρηση ΕΚ όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 4.4.  
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4.3  Σύστηµα ποιότητας 

4.3.1  Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο κατασκευαστής υποβάλλει, σε 
κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του, αίτηση για την έγκριση του 
συστήµατος ποιότητας που εφαρµόζει για τις εν λόγω συσκευές. Η αίτηση 
περιλαµβάνει― 

  (α) Το φάκελο που περιέχει τα έγγραφα και πληροφορίες του 
συστήµατος ποιότητας·  

  (β) ανάληψη δέσµευσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως αυτό εγκρίθηκε·  

  (γ) ανάληψη δέσµευσης για τη διατήρηση του εγκεκριµένου συστήµατος 
ποιότητας, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πάντα η 
καταλληλότητα και η αποτελεσµατικότητά του·  

  (δ) τα έγγραφα που αφορούν τον εγκεκριµένο τύπο και αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ.  

4.3.2  Στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητας, εξετάζεται κάθε συσκευή και 
γίνονται οι κατάλληλες δοκιµές, που ορίζονται στο ή τα εφαρµοστέα πρότυπα 
που αναφέρονται στον Κανονισµό 5, ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να 
διαπιστωθεί ότι το σύστηµα είναι σύµφωνο προς τις εφαρµοστέες βασικές 
απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα 
του κατασκευαστή τεκµηριώνονται κατά τρόπο συστηµατικό και ορθολογικό υπό 
τύπο µέτρων, διαδικασιών και γραπτών οδηγιών. Με τα έγγραφα αυτά του 
συστήµατος ποιότητας θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ενιαία ερµηνεία των 
προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και εγγράφων του συστήµατος ποιότητας. 
Τα έγγραφα του συστήµατος ποιότητας περιλαµβάνουν, ιδίως, κατάλληλη 
περιγραφή― 

  (α) Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος και των διοικητικών 
ευθυνών καθώς και των ευθυνών όσο αφορά την ποιότητα των 
συσκευών· 

  (β) των ελέγχων και δοκιµών που πρέπει να εκτελούνται µετά την 
παραγωγή· 

  (γ) τη µέθοδο µε την οποία επαληθεύεται κατά πόσο λειτουργεί 
αποτελεσµατικά το σύστηµα ποιότητας.  

4.3.3  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει και αξιολογεί το σύστηµα 
ποιότητας για να προσδιορίσει αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει 
ότι τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο 
πρότυπο είναι σύµφωνα προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή και ενηµερώνει 
σχετικά τους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς. Η κοινοποίηση στον 
κατασκευαστή περιέχει τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εξέταση, το 
όνοµα και τη διεύθυνση του κοινοποιηµένου οργανισµού και την αιτιολογηµένη 
απόφαση αξιολόγησης για τις εν λόγω συσκευές.  

4.3.4  Ο κατασκευαστής πρέπει να τηρεί τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει 
εγκρίνει το σύστηµα ποιότητας, ενήµερο σχετικά µε κάθε προσαρµογή του 
συστήµατος ποιότητας η οποία απαιτείται εξαιτίας, π.χ., νέων τεχνολογιών και 
αντιλήψεων όσο αφορά την ποιότητα. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να 
εξετάζει τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει αν το τροποποιηµένο 
σύστηµα ποιότητας ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις ή αν απαιτείται νέα 
αξιολόγηση. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον 
κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα πορίσµατα του ελέγχου και την 
αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.  
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4.3.5  Αν ένας κοινοποιηµένος οργανισµός ανακαλέσει την έγκριση συστήµατος 
ποιότητας, ενηµερώνει σχετικά τους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς, 
αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του.  

4.4  Επιτήρηση ΕΚ 

4.4.1  Σκοπός της επιτήρησης ΕΚ είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής 
τηρεί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα 
ποιότητας.  

4.4.2  Ο κατασκευαστής επιτρέπει την πρόσβαση του κοινοποιηµένου 
οργανισµού προκειµένου να διενεργήσει επιθεώρηση, στους χώρους ελέγχου, 
δοκιµών και αποθήκευσης, και παρέχει στον οργανισµό αυτό κάθε αναγκαία 
πληροφορία, και ιδίως― 

  (α) Το φάκελο που περιέχει τα έγγραφα και πληροφορίες του 
συστήµατος ποιότητας·  

  (β) τα έγγραφα που αφορούν την ποιότητα, όπως εκθέσεις επιθεώρησης 
και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις όσο αφορά 
τα προσόντα του απασχολούµενου προσωπικού κλπ. 

4.4.3  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί ελέγχους τουλάχιστο µία φορά 
κάθε δύο χρόνια για να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει 
το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας και διαβιβάζει στον κατασκευαστή έκθεση 
σχετικά µε τον έλεγχο αυτό. 

4.4.4  Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να επισκέπτεται 
αιφνιδιαστικά τον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός µπορεί να εκτελεί ή να ζητήσει να γίνουν δοκιµές στις συσκευές, 
συντάσσει δε έκθεση επίσκεψης και, ενδεχοµένως, έκθεση δοκιµής για τον 
κατασκευαστή.  

4.4.5  Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει, εφόσον του 
ζητηθεί, την έκθεση του κοινοποιηµένου οργανισµού. 

5.  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚ 

5.1  Επαλήθευση ΕΚ είναι το µέρος της διαδικασίας εκτίµησης της 
συµµόρφωσης µε το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εντολοδόχος του διασφαλίζει και δηλώνει ότι οι συσκευές 
που υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 5.3 είναι σύµφωνες προς τον 
τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις 
απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. 

5.2  Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη 
∆ηµοκρατία εντολοδόχος του λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η 
διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση των συσκευών προς 
τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις 
απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντολοδόχος του θέτει τη σήµανση συµµόρφωσης σε 
κάθε συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση συµµόρφωσης. Η δήλωση 
συµµόρφωσης µπορεί να καλύπτει µία ή περισσότερες συσκευές και 
φυλάσσεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση εντολοδόχο του. 

5.3  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει τις κατάλληλες εξετάσεις και 
δοκιµές µε σκοπό να ελέγξει τη συµµόρφωση της συσκευής προς τις απαιτήσεις 
των παρόντων Κανονισµών, είτε µε έλεγχο και δοκιµή κάθε συσκευής, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 5.4, είτε µε στατιστικό έλεγχο και στατιστική 
δοκιµή των συσκευών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.5, κατ’ επιλογή του 
κατασκευαστή. 



 4052 Κ.∆.Π. 373/2002 

 

5.4  Επαλήθευση µε έλεγχο και δοκιµή κάθε συσκευής 

5.4.1  Εξετάζονται όλες οι συσκευές, η καθεµιά χωριστά, και διεξάγονται οι 
κατάλληλες δοκιµές, οι οποίες ορίζονται στο ή στα αναφερόµενα στον 
Κανονισµό 5 εφαρµοστέα πρότυπα, ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να 
επαληθευθεί η συµµόρφωση των συσκευών προς τον τύπο που περιγράφεται 
στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις των παρόντων 
Κανονισµών. 

5.4.2  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή αναθέτει την επίθεση του 
αριθµού αναγνώρισής του σε κάθε εγκεκριµένη συσκευή και συντάσσει έγγραφη 
βεβαίωση συµµόρφωσης ως προς τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί. Η βεβαίωση 
συµµόρφωσης µπορεί να καλύπτει µία ή περισσότερες συσκευές. 

5.4.3 Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει, 
εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις συµµόρφωσης που έχει χορηγήσει ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός. 

5.5  Στατιστική επαλήθευση 

5.5.1  Ο κατασκευαστής παρουσιάζει τις συσκευές του σε οµοιογενείς παρτίδες 
και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η διαδικασία κατασκευής να 
εξασφαλίζει την οµοιογένεια κάθε παραγόµενης παρτίδας. 

5.5.2  Η στατιστική διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

  - Οι συσκευές υποβάλλονται σε στατιστικό έλεγχο ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα. 

  - Χωρίζονται σε αναγνωρίσιµες παρτίδες, οι οποίες συνίστανται από 
συσκευές του ίδιου µοντέλου, παραγόµενες σε πανοµοιότυπες 
συνθήκες. Οι παρτίδες αυτές εξετάζονται σε µη καθορισµένα χρονικά 
διαστήµατα. Οι συσκευές που αποτελούν το δείγµα εξετάζονται καθεµία 
χωριστά και διεξάγονται οι κατάλληλες δοκιµές, οι οποίες ορίζονται στο ή 
στα αναφερόµενα στον Κανονισµό 5 ισχύοντα πρότυπα, ή ισοδύναµες 
δοκιµές για να προσδιοριστεί αν η παρτίδα είναι αποδεκτή ή 
απορριπτέα. 

  - Εφαρµόζεται σχέδιο δειγµατοληψίας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

  (α) Τυπικό ποιοτικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε πιθανότητα έγκρισης 
95%, µε ποσοστό έλλειψης συµµόρφωσης από 0,5 έως 1,5%.  

  (β) οριακή ποιότητα που αντιστοιχεί σε πιθανότητα έγκρισης 5%, µε 
ποσοστό έλλειψης συµµόρφωσης από 5 έως 10%. 

5.5.3  Για τις αποδεκτές παρτίδες, ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή 
αναθέτει την επίθεση του αριθµού αναγνώρισής του σε κάθε συσκευή και 
συντάσσει έγγραφη βεβαίωση συµµόρφωσης ως προς τις δοκιµές που έχουν 
διεξαχθεί. Όλες οι συσκευές της παρτίδας µπορούν να διατεθούν στην αγορά, 
εκτός από τα προϊόντα του δείγµατος που διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σύµφωνα 
µε τις σχετικές προδιαγραφές. 

 Όταν απορρίπτεται µια παρτίδα, ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει 
τα ενδεδειγµένα µέτρα για να εµποδίσει τη διάθεσή της στην αγορά. Σε 
περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων, ο κοινοποιηµένος οργανισµός 
δύναται να αναστείλει τη στατιστική επαλήθευση.  

 Ο κατασκευαστής δύναται να τοποθετεί, µε την ευθύνη του 
κοινοποιηµένου οργανισµού, τον αριθµό αναγνώρισης του οργανισµού αυτού 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. 
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5.5.4  Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να 
επιδείξει, εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις συµµόρφωσης που έχει χορηγήσει 
ο κοινοποιηµένος οργανισµός. 

6.  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 

6.1  Επαλήθευση ΕΚ κατά µονάδα είναι η διαδικασία εκτίµησης της 
συµµόρφωσης µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη ∆ηµοκρατία εντολοδόχος του διασφαλίζει και δηλώνει 
ότι η εξεταζόµενη συσκευή, η οποία έχει αποτελέσει αντικείµενο της 
αναφερόµενης στην παράγραφο 6.2 βεβαίωσης, είναι σύµφωνη προς τις 
απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη ∆ηµοκρατία εντολοδόχος του θέτει τη σήµανση 
συµµόρφωσης στη συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση συµµόρφωσης την 
οποία φυλάσσει. 

6.2  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τη συσκευή και διεξάγει τις 
κατάλληλες δοκιµές, λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό µε το σχεδιασµό φάκελο 
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι υπάρχει συµµόρφωσή της προς τις βασικές 
απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών.  

 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή αναθέτει την επίθεση του 
αριθµού αναγνώρισής του στην εγκεκριµένη συσκευή και συντάσσει έγγραφη 
βεβαίωση συµµόρφωσης ως προς τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί. 

6.3  Στόχος του φακέλου που αφορά το σχεδιασµό της συσκευής και 
αναφέρεται στο Παράρτηµα IV, είναι να επιτρέψει την εκτίµηση της 
συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών καθώς και την 
κατανόηση του σχεδιασµού, της κατασκευής και της λειτουργίας της.  

 Ο σχετικός µε το σχεδιασµό φάκελος που αναφέρεται στο Παράρτηµα IV 
τίθεται στη διάθεση του κοινοποιηµένου οργανισµού. 

6.4  Εάν ο κοινοποιηµένος οργανισµός το κρίνει απαραίτητο, οι κατάλληλες 
εξετάσεις και δοκιµές µπορούν να διεξαχθούν µετά την εγκατάσταση της 
συσκευής. 

6.5  Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να 
επιδείξει, εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις συµµόρφωσης που έχει χορηγήσει 
ο κοινοποιηµένος οργανισµός. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

(Κανονισµός 7) 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
1.  Η σήµανση συµµόρφωσης αποτελείται από το ακρωνύµιο «CE», 

σύµφωνα µε την γραφική απεικόνιση που παρατίθεται παρακάτω: 

 
 Η σήµανση συµµόρφωσης ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του 
κοινοποιηµένου οργανισµού που παρεµβαίνει στη φάση του ελέγχου της 
παραγωγής. 
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2.  Στην ίδια τη συσκευή ή σε ειδική πινακίδα τίθεται η σήµανση 
συµµόρφωσης και τα ακόλουθα στοιχεία: 

  (α) Το όνοµα ή ο αριθµός αναγνώρισης του κατασκευαστή,  

  (β) η εµπορική ονοµασία της συσκευής,  

  (γ) τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύµατος µε το οποίο 
τροφοδοτείται η συσκευή, κατά περίπτωση,  

  (δ) η κατηγορία της συσκευής, 

   (ε) τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο έγινε η επίθεση της 
σήµανσης συµµόρφωσης. 

 Επιπλέον και ανάλογα µε το είδος της συσκευής, προστίθενται οι 
αναγκαίες πληροφορίες για την εγκατάσταση. 

3.  Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης, πρέπει να 
διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω 
βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση. 

 Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης συµµόρφωσης πρέπει να έχουν την 
ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από 5 mm. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

(Παράγραφος 1.2.1(γ) του Παραρτήµατος ΙΙ) 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
1.  Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, 

στο βαθµό που αυτές είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση από τον 
κοινοποιηµένο οργανισµό― 

  (α) Γενική περιγραφή της συσκευής, 

  (β) τις κατασκευαστικές µελέτες, τα σχέδια, τα διαγράµµατα των 
συστατικών µερών, των υποσυγκροτηµάτων, των κυκλωµάτων κλπ, 

  (γ) τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την 
κατανόηση των ανωτέρω στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένης της 
λειτουργίας των συσκευών,  

  (δ) πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στον Kανονισµό 5 και τα 
οποία εφαρµόζονται καθ’ ολοκληρία ή µερικώς, καθώς και 
περιγραφές των λύσεων που εφαρµόζει ο κατασκευαστής για να 
ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις στην περίπτωση κατά την 
οποία δεν εφαρµόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στον 
Κανονισµό 5,  

  (ε) τις εκθέσεις δοκιµών, 

  (ζ) τα εγχειρίδια για την εγκατάσταση και τη χρήση. 

2.  Εκεί όπου ενδείκνυται, ο τεχνικός φάκελος περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

  (α) Τις βεβαιώσεις των εξοπλισµών που ενσωµατώνονται στη συσκευή, 

  (β) τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των µεθόδων κατασκευής ή/και 
επιθεώρησης ή/και ελέγχου της συσκευής, 

  (γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο µπορεί να διευκολύνει την 
αξιολόγηση εκ µέρους του κοινοποιηµένου οργανισµού. 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Λευκωσία 

 


