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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5018 Παρασκεσή, 2 Ιοσνίοσ 2017 1395 

      

Απιθμόρ  180 

 
Oι πεπί ηων Βαζικών Απαιηήζεων (Ηλεκηπολογικόρ Δξοπλιζμόρ Υαμηλήρ Σάζηρ) 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. 357. 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2014/35/ΔΔ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 γηα ηελ 
ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά 
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ ηάζεο», 

  
 

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. 

Σν 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 
(Ηιεθηξνινγηθφο Δμνπιηζκφο Υακειήο Σάζεο) 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 ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

πνπ έρεη ήδε ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε· 
  

 
 
Παξάξηεκα Ι. 

«αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηε δηεξγαζία αμηνιφγεζεο κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη 

θαηά πφζν πιεξνχληαη νη ζηφρνη αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 
θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I, πνπ αθνξνχλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ· 

  

 «απφζπξζε» ζεκαίλεη θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζηελ 
αγνξά ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 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· 

  
 «δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ» ζεκαίλεη ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο 

πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16· 
  

 «δηάζεζε ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη ηελ πξψηε θνξά πνπ ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο θαζίζηαηαη 
δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά· 

  
 «δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη θάζε πξνζθνξά ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα δηαλνκή, 

θαηαλάισζε ή ρξήζε ζηελ αγνξά, ζην πιαίζην εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είηε έλαληη αληηηίκνπ 
είηε δσξεάλ· 

  

 «δηαλνκέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, άιιν απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εηζαγσγέα, ην νπνίν θαζηζηά δηαζέζηκν ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ζηελ 
αγνξά· 

  

 «εηζαγσγέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζηελ Έλσζε πνπ 
δηαζέηεη ζηελ αγνξά ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πξνεξρφκελν απφ ηξίηε ρψξα· 
 

 «Έλσζε» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε· 
  

 «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· 

  

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

  

 «ελσζηαθή λνκνζεζία ελαξκφληζεο» ζεκαίλεη θάζε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο πνπ ελαξκνλίδεη ηνπο 
φξνπο εκπνξίαο πξντφλησλ· 

  

Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο E.E.: L 218,  
13.8.2008,         
ζ. 30. 

«Καλνληζκφο (ΔK) αξηζ. 765/2008» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔK) 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· 
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 «θαηαζθεπαζηήο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαζθεπάδεη ειεθηξνινγηθφ 
εμνπιηζκφ ή πνπ αλαζέηεη ζε άιινπο ην ζρεδηαζκφ ή ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
θαη δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ππφ ην φλνκα ή ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα· 

  

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. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ Καζνξηζκέλεο 
Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

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

  

 «ζήκαλζε CE» ζεκαίλεη ηε ζήκαλζε κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο δειψλεη φηη ν 
ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο ηεο ελσζηαθήο 
λνκνζεζίαο ελαξκφληζεο, πνπ πξνβιέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζήκαλζεο· 

  

 «ηερληθή πξνδηαγξαθή» ζεκαίλεη έγγξαθν ην νπνίν νξίδεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ· 

  
      (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ 

εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν. 
  
θνπφο θαη πεδίν  
εθαξκνγήο ησλ 
Καλνληζκψλ. 

3.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί δηαζθαιίδνπλ φηη ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ζηελ αγνξά 
πιεξεί ηηο απαηηήζεηο πνπ εγγπψληαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο, κε ηαπηφρξνλε θαηνρχξσζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο.  

  
 
 
 
Παξάξηεκα II. 

     (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε θάζε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ πξννξίδεηαη 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νλνκαζηηθή ηάζε πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 50 θαη 1000 βνιη γηα ην 
ελαιιαζζφκελν ξεχκα θαη κεηαμχ 75 θαη 1500 βνιη γηα ην ζπλερέο ξεχκα, κε εμαίξεζε ηνλ 
ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ  θαη ηα θαηλφκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ.  

  
Γηαζεζηκφηεηα  
ζηελ αγνξά  
θαη ζηφρνη  
αζθάιεηαο. 

4.  Ο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο θαζίζηαηαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά, εάλ- 

  (α) έρεη θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ νξζή κεραλνινγηθή πξαθηηθή γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο πνπ ηζρχεη ζηελ Έλσζε, δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ ή ηεο ηδηνθηεζίαο, φηαλ 
εγθαζίζηαηαη θαη ζπληεξείηαη νξζά θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
πξννξηζκφ ηνπ, θαη 

   
 
Παξάξηεκα Ι. 

 (β) είλαη ζχκθσλνο κε ηα θχξηα ζηνηρεία ησλ ζηφρσλ αζθάιεηαο πνπ παξαηίζεληαη 
ζην Παξάξηεκα Ι. 

  
Διεχζεξε  
θπθινθνξία. 

5.  Δπηηξέπεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ν νπνίνο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

  
Πξνκήζεηα 
ειεθηξηθήο  
ελέξγεηαο. 
Παξάξηεκα Ι. 

6.  Η αξκφδηα αξρή κεξηκλά ψζηε νη επηρεηξήζεηο πξνκήζεηαο ειεθηξηζκνχ λα κελ εμαξηνχλ ηε 
ζχλδεζε ζην δίθηπν ή ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο απζηεξφηεξεο απφ ηνπο ζηφρνπο αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 

  
ΜΔΡΟ ΙΙ 

 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ 
  
Τπνρξεψζεηο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ.  
Παξάξηεκα Ι. 

7.-(1) Οη θαηαζθεπαζηέο δηαζθαιίδνπλ φηη ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ θαζηζηνχλ 
δηαζέζηκν ζηελ αγνξά είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο 
αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  
 
Παξάξηεκα III.  
Παξάξηεκα III. 

     (2)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο θαηαξηίδνπλ ηνλ ηερληθφ θάθειν, πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα III, 
θαη δηελεξγνχλ ή αλαζέηνπλ ζε ηξίηνπο λα δηελεξγήζνπλ, ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα III. 
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Παξάξηεκα Ι. 

(β) Όηαλ ε ζπκκφξθσζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε ηνπο ζηφρνπο αζθαιείαο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I 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 ΙΙΙ.      (3) Οη θαηαζθεπαζηέο θπιάζζνπλ ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ θαη 

ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά. 

  
      (4)(α)(i) Οη θαηαζθεπαζηέο δηαζθαιίδνπλ φηη εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο ψζηε λα ηεξείηαη ε 

ζπκκφξθσζε ηεο ελ ζεηξά παξαγσγήο κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·  
 
    (ii) νη αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νη 
αιιαγέο ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 13 ή ζηα 
δηεζλή ή εζληθά πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 14 θαη 15 ή ζηηο 
ινηπέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε. 

  
 (β)  Όηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν ιφγσ ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδεη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, νη 

θαηαζθεπαζηέο δηελεξγνχλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ, 
δεηγκαηνιεπηηθέο δνθηκέο ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά, 
εξεπλνχλ ηηο ζρεηηθέο θαηαγγειίεο θαη δηαηεξνχλ, εθφζνλ απαηηείηαη, αξρείν κε ηηο θαηαγγειίεο 
ηνπ κε ζπκκνξθνχκελνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηηο αλαθιήζεηο ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο δηαλνκείο γηα ηηο έξεπλέο ηνπο. 

  
      (5) Οη θαηαζθεπαζηέο δηαζθαιίδνπλ φηη ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ έρνπλ δηαζέζεη 

ζηελ αγνξά θέξεη αξηζκφ ηχπνπ, παξηίδαο, ζεηξάο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν επηηξέπεη ηελ 
ηαπηνπνίεζή ηνπ ή, φηαλ δελ ην επηηξέπεη ην κέγεζνο ή ε θχζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 
δηαζθαιίδνπλ φηη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ή ζε έγγξαθν 
πνπ ζπλνδεχεη ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

  
      (6)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο ζεκεηψλνπλ ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ην φλνκα, ηελ 

θαηαρσξεκέλε εκπνξηθή επσλπκία ή ην θαηαρσξεκέλν εκπνξηθφ ζήκα ηνπο, ηελ ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπο, θαη φηαλ είλαη δπλαηφλ 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 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 ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ 

νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 
άιιεο επηπξφζζεηεο γιψζζαο. 
 
(β) Οη πην πάλσ νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο θαζψο θαη θάζε επηζήκαλζε πξέπεη λα 
είλαη ζαθείο, θαηαλνεηέο θαη επθξηλείο. 

  
      (8)(α) Όηαλ νη θαηαζθεπαζηέο  ζεσξνχλ ή έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη ν ειεθηξνινγηθφο 

εμνπιηζκφο πνπ έρνπλ δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ιακβάλνπλ ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ απνζχξνπλ ή ηνλ αλαθαινχλ, θαηά 
πεξίπησζε. 
 
(β)  Όηαλ ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο παξνπζηάδεη θίλδπλν, νη θαηαζθεπαζηέο ελεκεξψλνπλ 
ακέζσο ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή θαζψο θαη ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο, ζηηο αγνξέο ησλ 
νπνίσλ θαζηζηνχλ δηαζέζηκν ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ, 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 θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ 
απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 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 ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ 
πνπ έρνπλ δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 
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Δμνπζηνδνηεκέλνη 
αληηπξφζσπνη. 

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

  
  (β) Οη ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7 θαη ε 

ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 
(2) ηνπ Καλνληζκνχ 7, δελ αλαηίζεληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. 

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

εληνιή πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η εληνιή 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 ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ 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 ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ· 

   
  (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 ν ειεθηξνινγηθφο 
εμνπιηζκφο πνπ θαιχπηεη ε εληνιή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ. 

  
Τπνρξεψζεηο  
ησλ εηζαγσγέσλ. 

9.-(1) Οη εηζαγσγείο δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά κφλν ζπκκνξθνχκελν ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

 
 
 

Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

     (2)(α)  Οη εηζαγσγείο, πξνηνχ δηαζέζνπλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ζηελ αγνξά, δηαζθαιίδνπλ 
φηη ν θαηαζθεπαζηήο έρεη δηελεξγήζεη ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
θαη φηη – 
 
 (i) ν θαηαζθεπαζηήο έρεη θαηαξηίζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, 

(ii) ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο θέξεη ηε ζήκαλζε CE θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα 
έγγξαθα, θαη  

(iii) έρεη ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (5) θαη (6) 
ηνπ Καλνληζκνχ 7. 

 
 
 
Παξάξηεκα Ι. 

(β) Δάλ ν εηζαγσγέαο ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ζηφρνπο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο  πξφλνηεο ηνπ  Καλνληζκνχ 4 
θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι- 

(i) δελ δηαζέηεη ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ζηελ αγνξά έσο φηνπ εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε 
ηνπ· θαη  

(ii) ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ αξκφδηα αξρή φηαλ ν ειεθηξνινγηθφο 
εμνπιηζκφο παξνπζηάδεη θίλδπλν. 

      (3)(α) Οη εηζαγσγείο ζεκεηψλνπλ ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ην φλνκα, ηελ θαηαρσξεκέλε 
εκπνξηθή επσλπκία ή ην θαηαρσξεκέλν εκπνξηθφ ζήκα ηνπο, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε 
επηθνηλσλίαο ηνπο, θαη φηαλ είλαη δπλαηφλ ηελ 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.  
 
(γ) Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δηαηππψλνληαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα 
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιιεο επηπξφζζεηεο γιψζζαο.  

  
      (4)  Οη εηζαγσγείο δηαζθαιίδνπλ φηη ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο 

θαη πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε άιιεο 
επηπξφζζεηεο γιψζζαο. 

  
 
 
 
Παξάξηεκα Ι. 

     (5) Οη εηζαγσγείο δηαζθαιίδνπλ φηη, ελφζσ ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο βξίζθεηαη ππφ ηελ 
επζχλε ηνπο, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο ηνπ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο ζηφρνπο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 
θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι. 

  
      (6) Όηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν ιφγσ ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδεη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, 

νη εηζαγσγείο δηελεξγνχλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ, 
δεηγκαηνιεπηηθέο δνθηκέο ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά, 
εξεπλνχλ ηηο ζρεηηθέο θαηαγγειίεο θαη δηαηεξνχλ αξρείν κε ηηο θαηαγγειίεο ηνπ κε 
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ζπκκνξθνχκελνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηηο αλαθιήζεηο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 
θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο δηαλνκείο γηα ηηο έξεπλέο ηνπο. 

  
      (7)(α) Οη εηζαγσγείο πνπ ζεσξνχλ ή έρνπλ ιφγν λα πηζηεχνπλ φηη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 

πνπ έρνπλ δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ιακβάλνπλ 
ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ηνλ απνζχξνπλ ή ηνλ αλαθαινχλ, θαηά πεξίπησζε.  
 
(β)  Όηαλ ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο παξνπζηάδεη θίλδπλν, νη εηζαγσγείο ελεκεξψλνπλ 
ακέζσο ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή θαζψο θαη ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο, ζηηο αγνξέο ησλ 
νπνίσλ θαζηζηνχλ δηαζέζηκν ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαη παξέρνπλ ιεπηνκέξεηεο, 
ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε κε ζπκκφξθσζε θαη ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ. 

  
 
 
Παξάξηεκα ΙΙΙ. 
 

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

      (9)(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 ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 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 ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ 
έρνπλ δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 

  
Τπνρξεψζεηο  
ησλ δηαλνκέσλ. 

10.-(1) Όηαλ νη δηαλνκείο θαζηζηνχλ δηαζέζηκν ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ζηελ αγνξά, ελεξγνχλ 
κε ηε δένπζα πξνζνρή ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
 

      (2)(α) Οη δηαλνκείο, πξνηνχ θαηαζηήζνπλ ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ δηαζέζηκν ζηελ 
αγνξά, επαιεζεχνπλ φηη – 

   
  (i) απηφο θέξεη ηε ζήκαλζε CE, 

 
(ii) απηφο ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη απφ νδεγίεο θαη 
πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα απαγνξεχεηαη ε 
ρξήζε άιιεο επηπξφζζεηεο γιψζζαο, θαη  
 
(iii) ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν εηζαγσγέαο έρνπλ ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (5) θαη (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 7 θαη ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 9, αληίζηνηρα. 

  
 
 
Παξάξηεκα Ι. 

(β) Δάλ ν δηαλνκέαο ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ειεθηξνινγηθφο 
εμνπιηζκφο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ζηφρνπο αζθάιεηαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι- 
  
(i) δελ θαζηζηά δηαζέζηκν ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ζηελ αγνξά έσο 
φηνπ εμαζθαιηζζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ· 
 
(ii) ελεκεξψλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εηζαγσγέα, θαζψο θαη ηελ 
αξκφδηα αξρή φηαλ ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο παξνπζηάδεη θίλδπλν. 

  
 
 
 
Παξάξηεκα Ι. 

     (3) Οη δηαλνκείο δηαζθαιίδνπλ φηη, ελφζσ ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο βξίζθεηαη ππφ ηελ 
επζχλε ηνπο, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπκκφξθσζή 
ηνπ κε ηνπο ζηφρνπο αζθάιεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι. 

  
      (4)(α) Δάλ νη δηαλνκείο ζεσξνχλ ή έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 

ηνλ νπνίν έρνπλ δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ιακβάλνπλ ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ απνζχξνπλ ή ηνλ αλαθαινχλ, θαηά πεξίπησζε.  
 
(β)  Όηαλ ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο παξνπζηάδεη θίλδπλν νη δηαλνκείο ελεκεξψλνπλ ακέζσο 
ηελ αξκφδηα αξρή θαζψο θαη ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο, ζηηο αγνξέο ησλ νπνίσλ θαζηζηνχλ 
δηαζέζηκν ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαη παξέρνπλ ιεπηνκέξεηεο, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε κε 
ζπκκφξθσζε θαη ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ. 
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      (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  ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  
 
(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 ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ 
έρνπλ θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ζηελ αγνξά. 

  
Τπνρξεψζεηο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη 
ζηνπο εηζαγσγείο  
θαη ζηνπο 
δηαλνκείο. 

11. 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 7, φηαλ δηαζέηεη ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ζηελ αγνξά κε ην φλνκα ή ην εκπνξηθφ 
ζήκα ηνπ ή ηξνπνπνηεί ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ έρεη ήδε δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαηά ηξφπν 
πνπ λα κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Σαπηνπνίεζε  
ησλ νηθνλνκηθψλ  
θνξέσλ. 

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

  (α) Κάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο ηνπο έρεη πξνκεζεχζεη ειεθηξνινγηθφ 
εμνπιηζκφ· 

   
  (β) θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν έρνπλ πξνκεζεχζεη ειεθηξνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. 
  
      (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 ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηε ζηηγκή 
πνπ έρνπλ πξνκεζεχζεη νη ίδηνη ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

  
 ΜΔΡΟ ΙΙΙ 
 ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
  
Σεθκήξην 
ζπκκφξθσζεο 
βάζεη 
ελαξκνληζκέλσλ 
πξνηχπσλ. 
Παξάξηεκα Ι. 

13. Ο ειεθηξνινγηθφο 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 ηνπο ζηφρνπο αζθάιεηαο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I, πνπ αθνξνχλ ηα ελ 
ιφγσ πξφηππα ή κέξε ηνπο. 

  
Σεθκήξην 
ζπκκφξθσζεο 
βάζεη δηεζλψλ 
πξνηχπσλ. 
 
Παξάξηεκα I. 

14. Δθφζνλ ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 13 δελ 
έρνπλ ζπληαρζεί θαη δεκνζηεπζεί, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα 
δηαζθαιίζεη φηη, ελφςεη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζηελ αγνξά ή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο φπσο 
αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 4 θαη 5, αληίζηνηρα, σο επίζεο αληαπνθξηλφκελνο 
πξνο ηνπο ζηφρνπο αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I, ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ηεο Γηεζλνχο Ηιεθηξνηερληθήο Δπηηξνπήο (IEC), ηπγράλεη εθαξκνγήο ε 
δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή. 

  
Σεθκήξην 
ζπκκφξθσζεο 
βάζεη εζληθψλ 
πξνηχπσλ.  
 
 
Παξάξηεκα Ι. 

15.  Δθφζνλ δελ έρνπλ ζπληαρζεί θαη δεκνζηεπζεί ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 13 θαη δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί ηα δηεζλή πξφηππα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 14, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ζεσξνχληαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζηελ αγνξά ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 ή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο φπσο 
αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4, σο εμίζνπ αληαπνθξηλφκελνο πξνο ηνπο ζηφρνπο 
αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I, ν 
ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο πεξί αζθάιεηαο δηαηάμεηο 
ησλ πξνηχπσλ, πνπ εθαξκφδνληαη εληφο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαζθεπήο, εάλ δηαζθαιίδεη 
επίπεδν αζθάιεηαο αληίζηνηρν κε ην απαηηνχκελν ζην δηθφ ηεο έδαθνο. 

  
Γήισζε  
ζπκκφξθσζεο  
ΔΔ.  
Παξάξηεκα I. 

16.-(1) Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ δειψλεη φηη απνδεδεηγκέλα πιεξνχληαη νη ζηφρνη 
αζθάιεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

 
Παξάξηεκα IV. 
Παξάξηεκα III. 

     (2) Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ έρεη ηε δνκή πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα IV, πεξηέρεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα Α  ηνπ Παξαξηήκαηνο III θαη 
πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηα λέα δεδνκέλα θαη κεηαθξάδεηαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα. 
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      (3) Όηαλ ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 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.    

  
      (4) Με ηε ζχληαμε ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ΔΔ, ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 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 Kαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 765/2008, ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ζηνλ 
ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ή ζηελ πηλαθίδα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ.  
 
(β) Όηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ή φηαλ ε θχζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ δελ ην επηηξέπεη, 
ε ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηα 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα.  

  
      (2) Η ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη πξηλ ηε δηάζεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 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. 

  
ΜΔΡΟ IV 

 ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ, ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΤ 
ΔΙΔΡΥΔΣΑΙ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ 
  
Δπνπηεία ηεο 
αγνξάο θαη 
έιεγρνο ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ πνπ 
εηζέξρεηαη ζηελ 
αγνξά. 

18.  Η παξάγξαθνο (3) ηνπ Άξζξνπ 15 θαζψο θαη ηα Άξζξα 16 έσο 29 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 765/2008, εθαξκφδνληαη ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

  
Ηιεθηξνινγηθφο 
εμνπιηζκφο πνπ 
παξνπζηάδεη  
θίλδπλν. 

19.-(1)(α) Δάλ ε αξκφδηα αξρή έρεη επαξθείο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 
παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ ή ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ ή γηα 
ηελ ηδηνθηεζία, αμηνινγεί ηνλ ελ ιφγσ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ κε βάζε φιεο ηηο ζρεηηθέο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη νη ελδηαθεξφκελνη 
νηθνλνκηθνί θνξείο ζπλεξγάδνληαη, φπσο απαηηείηαη, κε απηή.  

  
 (β) Δάλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α), ε αξκφδηα αξρή 

δηαπηζηψζεη φηη ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δεηά ακέζσο απφ ην ζρεηηθφ 
νηθνλνκηθφ θνξέα λα πξνβεί ζε φια ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα ζέζεη ηνλ 
ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο ή λα ηνλ απνζχξεη απφ ηελ 
αγνξά ή λα ηνλ αλαθαιέζεη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάινγν πξνο ηε θχζε ηνπ 
θηλδχλνπ, φπσο ε αξκφδηα αξρή νξίδεη. 

  
 (γ) 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 ζηε Γεκνθξαηία, 

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

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

δηνξζσηηθά κέηξα γηα φιν ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 
  
      (4)(α) Δάλ ν ελ ιφγσ 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 ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά ή λα απνζχξεη ηνλ 
ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ απφ ηελ αγνξά ή λα ηνλ αλαθαιέζεη. 

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

απηά. 
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      (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 ηνπ κε ζπκκνξθνχκελνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ πξνέιεπζε ηνπ είδνπο 
ππξνηερλίαο, 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 - 

  
 
Παξάξηεκα Ι. 

 (α) δελ πιεξεί ηνπο ζηφρνπο  αζθάιεηαο πνπ  πξνβιέπνληαη ζηηο  πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I, πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ 
πξνζψπσλ, ή ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ ή ηελ ηδηνθηεζία· ή 

   
  (β) ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ 

Καλνληζκνχ 13 ή ζηα δηεζλή ή εζληθά πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 14 θαη 15 θαη ζηα νπνία βαζίδεηαη ην ηεθκήξην ηεο ζπκκφξθσζεο.   

   
      (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 ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 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 ην ζρεηηθφ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ, φπσο ε απφζπξζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ απφ ηελ αγνξά. 

  
Γηαδηθαζία 
δηαζθάιηζεο. 

20.-(1)  Δάλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ησλ 
παξαγξάθσλ (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 19, δηαηππσζνχλ ελζηάζεηο γηα κέηξν πνπ έρεη ιάβεη ε 
αξκφδηα αξρή ή εάλ ε Δπηηξνπή ζεσξεί ην κέηξν αληίζεην κε ηε 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, 
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 ν κε ζπκκνξθνχκελνο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 
απνζχξεηαη απφ ηελ αγνξά ηεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην 
κέηξν πνπ ειήθζε δελ ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλν, ε αξκφδηα αξρή αλαθαιεί ην ζπγθεθξηκέλν 
κέηξν. 

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

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνδνζεί ζε ειιείςεηο ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 19, ε Δπηηξνπή 
εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012. 

  
πκκνξθνχκελνο 
ειεθηξνινγηθφο 
εμνπιηζκφο πνπ 
παξνπζηάδεη  
θίλδπλν. 

21.-(1) Δάλ ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη, αθνχ δηελεξγήζεη αμηνιφγεζε δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ 
ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19, φηη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, κνινλφηη 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ πγεία 
ή ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ, ή γηα ηα θαηνηθίδηα δψα ή γηα ηελ πεξηνπζία, απαηηεί απφ ην 
ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ θνξέα λα ιάβεη φια ηα δένληα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ν ελ ιφγσ 
ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, φηαλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά, δελ παξνπζηάδεη πιένλ ηνλ ελ ιφγσ 
θίλδπλν ή λα ηνλ απνζχξεη ή λα ηνλ αλαθαιέζεη απφ ηελ αγνξά εληφο εχινγεο πεξηφδνπ πνπ ε 
αξκφδηα αξρή νξίδεη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ. 

  
      (2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο εμαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα γηα ην ζχλνιν ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνλ νπνίν έρεη δηαζέζεη ζε φιε ηελ αγνξά. 
      (3) Η αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε θαη νη 

πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηδίσο ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ πξνέιεπζε 
θαη ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε θχζε ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ, 
θαζψο θαη ηε θχζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ. 

1403



      (4) Η Δπηηξνπή δηαβνπιεχεηαη ακέζσο κε ηελ αξκφδηα αξρή θαη ην ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ή κε ηνπο θνξείο θαη δηελεξγεί αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ θαη κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο απνθαζίδεη, κε εθηειεζηηθέο πξάμεηο, αλ ην κέηξν είλαη 
δηθαηνινγεκέλν θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, πξνηείλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

  
      (5) Η Δπηηξνπή απεπζχλεη ηελ απφθαζή ηεο ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε θαη 

ηελ αλαθνηλψλεη ακέζσο ζ’ απηά θαη ζην ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ θνξέα ή θνξείο. 
  
Σππηθή κε 
ζπκκφξθσζε. 

22.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 19, φηαλ ε αξκφδηα αξρή πξνβεί ζε κία 
απφ ηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο, απαηηεί απφ ην ζρεηηθφ  νηθνλνκηθφ θνξέα λα ζπκκνξθσζεί- 

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

αξηζ. 765/2008 ή ηνπ Καλνληζκνχ 17· 
   
  (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 7 

ή ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 9, ιείπνπλ ή είλαη ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο· 
   
  (δ) δελ πιεξεί  νπνηαδήπνηε άιιε απφ ηηο δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

πξφλνηεο ηνπ  Καλνληζκνχ 7 ή ηνπ Καλνληζκνχ 9. 
  
      (2)  Δάλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε κε ζπκκφξθσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (1), ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα δένληα κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη ή λα 
απαγνξεχζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά θαη δηαζθαιίδεη φηη 
απηφο αλαθαιείηαη ή απνζχξεηαη απφ ηελ αγνξά. 

  
 ΜΔΡΟ V 
 ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΚΑΙ  ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  
  
Καηάξγεζε 
Καλνληζκψλ. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
18.4.2003  
15.7.2011. 

23.  Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ νη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ 
(Ηιεθηξνινγηθφο Δμνπιηζκφο Υακειήο Σάζεο) Καλνληζκνί ηνπ 2003 θαη 2011, θαηαξγνχληαη. 

  
Μεηαβαηηθή  
δηάηαμε. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
2.6.2017. 
 

24.  Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 23, ε αξκφδηα αξρή δελ εκπνδίδεη ηε 
δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 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 ησλ Βαζηθψλ 
Απαηηήζεσλ (Ηιεθηξνινγηθφο Δμνπιηζκφο Υακειήο Σάζεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2017. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

 (Καλνληζκνί 2, 4 , 6 , 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, θαη 19) 
  
 ΚΤΡΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
  
 1. Γενικοί όποι: 

  
 (α) Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε γλψζε θαη ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδνπλ φηη ν ειεθηξνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη κε αζθάιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, πξέπεη λα είλαη γξακκέλα 
πάλσ ζε απηφλ, ή, αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, πάλσ ζε έγγξαθν πνπ ηνλ ζπλνδεχεη,   

  
 (β) ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο θαζψο θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα, 

νχησο ψζηε λα δχλαηαη λα ζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα ζπλδεζνχλ θαηά ηξφπν αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθφ,  
  
 (γ) ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

πξνζηαζία ελαληίνλ ησλ θηλδχλσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 2 θαη 3 πην θάησ λα εμαζθαιίδεηαη, 
δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη ζπληεξείηαη επαξθψο.    

  

       2.     Πποζηαζία από ηοςρ κινδύνοςρ πος είναι δςναηό να πποέλθοςν από ηον ηλεκηπολογικό εξοπλιζμό. 

  
  Καζνξίδνληαη κέηξα ηερληθήο θχζεο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1 πην πάλσ, πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη: 
  
 (α) Σα πξφζσπα θαη ηα θαηνηθίδηα δψα πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο θηλδχλνπο ηξαπκαηηζκνχ 

ή άιιεο βιάβεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ απφ άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηνλ ειεθηξνινγηθφ 
εμνπιηζκφ, 

  
 (β) δελ δεκηνπξγνχληαη ζεξκνθξαζίεο, ηφμα ή αθηηλνβνιίεο πνπ δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ νπνηνδήπνηε 

θίλδπλν, 
  
 (γ) ηα πξφζσπα, ηα θαηνηθίδηα δψα θαη ε πεξηνπζία πξνζηαηεχνληαη επαξθψο απφ θηλδχλνπο κε ειεθηξηθήο 

θχζεσο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη γίλνληαη γλσζηνί εθ πείξαο, θαη  
  
 (δ) ε κφλσζε είλαη θαηάιιειε πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξήζεο.  
  
      3.    Πποζηαζία από ηοςρ κινδύνοςρ πος δςναηό να πποκληθούν από εξωηεπικέρ επιδπάζειρ επί ηος 

ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού. 

  
 Πξνλννχληαη κέηξα ηερληθήο θχζεσο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1 πην πάλσ, πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ν ειεθηξνινγηθφο 

εμνπιηζκφο: 
  
 (α) Αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο κεραληθέο απαηηήζεηο, θαηά ηξφπν ψζηε ηα πξφζσπα, ηα 

θαηνηθίδηα δψα θαη ε πεξηνπζία λα κελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν, 
  
 (β) αληέρεη ζηηο κε κεραληθέο επηδξάζεηο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο, θαηά ηξφπν 

ψζηε ηα πξφζσπα, ηα θαηνηθίδηα δψα θαη ε ηδηνθηεζία λα κελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν, θαη 
  
 (γ) δελ εθζέηεη ζε θίλδπλν ηα πξφζσπα, ηα θαηνηθίδηα δψα θαη ηελ πεξηνπζία εληφο ησλ πξνβιεπηψλ 

ζπλζεθψλ ππεξθφξηηζεο.   
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

 (Καλνληζκφο 3) 
  
 ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΟΝΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 
  
 1. Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πξννξηδφκελνο λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο εθξήμηκεο αηκφζθαηξαο. 
  
 2. Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο γηα ρξήζε ζηε ξαδηνινγία θαη ζηελ ηαηξηθή. 
  
 3. Ηιεθηξνινγηθά κέξε αλειθπζηήξσλ θαη αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ. 
  
 4. Μεηξεηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
  
 5. Ρεπκαηνιήπηεο θαη ξεπκαηνδφηεο γηα νηθηαθή ρξήζε. 
  
 6. πζηήκαηα ειέγρνπ ειεθηξηθψλ πεξηθξάμεσλ. 
  
 7. Ραδηνειεθηξηθά παξάζηηα. 

 
 8. Δμεηδηθεπκέλνο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο, πξννξηδφκελνο λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο πινίσλ ή αεξνπιάλσλ ή 

ζηδεξνδξφκσλ θαη ν νπνίνο πιεξεί ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο ζηνπο 
νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ ηα θξάηε κέιε. 

  
 9. Καηά παξαγγειία παξαζθεπαζζέλ έηνηκν ζχζηεκα (kit) αμηνιφγεζεο, πξννξηδφκελν γηα επαγγεικαηίεο κε ζθνπφ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε ρψξνπο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ 

 (Καλνληζκνί 7, 9 θαη 16) 
  
 ΔΝΟΣΗΣΑ   Α 
  
 Δζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο 
  
 1. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ νπνία ν 

θαηαζθεπαζηήο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηα ζεκεία 2, 3 θαη 4 πην θάησ, βεβαηψλεη θαη δειψλεη κε 
απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε φηη ν ζρεηηθφο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζ’ απηφ. 

  
 2.  Σεσνικόρ θάκελορ  

  
 Ο θαηαζθεπαζηήο θαηαξηίδεη ηερληθφ θάθειν.  Ο ηερληθφο θάθεινο επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, πεξηέρεη 
επαξθή αλάιπζε θαη εθηίκεζε ηνπ/ησλ θηλδχλνπ/σλ.  Ο ηερληθφο θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο θαη 
θαιχπηεη, ζην βαζκφ πνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ο ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα πεξηέρεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνπιάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα: 

  
                (α) Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 
  
 (β) ζρέδηα αξρηθήο ζχιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ππνζπγθξνηεκάησλ, 

θπθισκάησλ θ.ιπ., 
  
 (γ) ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο επεμεγήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελ ιφγσ ζρεδίσλ θαη 

δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 
  
 (δ) ηνλ θαηάινγν ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη ή ησλ δηεζλψλ ή 

εζληθψλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 14 θαη 15 θαη, φπνπ ηα ελ ιφγσ ελαξκνληζκέλα ή 
δηεζλή ή εζληθά πξφηππα δελ έρνπλ ηχρεη εθαξκνγήο, πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ ζηφρσλ αζθάιεηαο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ ησλ άιισλ 
ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή. ε πεξίπησζε κεξηθψο εθαξκνδφκελσλ 
ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ ή δηεζλψλ ή εζληθψλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 14 θαη 
15, ν ηερληθφο θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηα κέξε πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί,  

  
 (ε) ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θ.ιπ., θαη 
  
             (ζη) ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 
  
 3.  Καηαζκεςή 

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

δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξνο ηνλ ηερληθφ θάθειν, 
ζχκθσλα κε ην ζεκείν 2 πην πάλσ, θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζ’ απηφ. 

  
 4.  ήμανζη CE και δήλωζη ζςμμόπθωζηρ ΔΔ  

  
 (1) Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπνζεηεί ηε ζήκαλζε CE ζε θάζε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
  
 (2) Ο θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ γηα θάζε κνληέιν πξντφληνο θαη ηε ζέηεη, καδί 

κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηε δηάζεζε ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά. Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ πξνζδηνξίδεη ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ 
γηα ηνλ νπνίν έρεη ζπληαρζεί. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ΔΔ δηαηίζεηαη, κεηά απφ αίηεζε, ζηελ αξκφδηα 
αξρή. 

  
 5. Δξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπορ 

  
 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4 πην πάλσ, 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. 

  
  
  
  

1407



  
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

 (Καλνληζκφο 16) 
 

 ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ EE (αξηζ. …..) (
1
)  

  
 Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
  
 (1)  Μνληέιν πξντφληνο / πξντφλ (πξντφλ, αξηζκφο ηχπνπ, παξηίδαο ή ζεηξάο). 
  
 (2)  Όλνκα (επσλπκία) θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 
  
 (3)  Η παξνχζα δήισζε ζπκκφξθσζεο εθδίδεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
  
 (4)  ηφρνο ηεο δήισζεο (ηαπηνπνίεζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ επηηξέπεη ηελ ηρλειαζηκφηεηα· κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη έγρξσκε εηθφλα επαξθνχο δηαχγεηαο, αλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ).  

  
 (5) Ο ζηφρνο ηεο δήισζεο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν (4) πην πάλσ, είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο παξφληεο 

Καλνληζκνχο ή ζρεηηθή ελσζηαθή λνκνζεζία ελαξκφληζεο.  
  
 (6) 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, ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπο, θαζψο θαη φιεο ηηο 
εθαξκνζηέεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 

  
 (7) 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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