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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 41003:1998 
 
Δηδηθέο απαίηεζεο γηα εμνπιηζκό πνπ 
πξννξίδεηαη λα ζπλδεζεί ζε 
ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα 

 
 

ΔΝ 41003:1996 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2002) 

CENELEC ΔΝ 50063:1989 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα θαηαζθεπή θαη 
εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ γηα ζπγθόιιεζε 
αληίζηαζεο θαη γηα παξόκνηεο κεζόδνπο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 50065-4-2:2001 
 
Μεηάδνζε ζεκάησλ ζε ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο ζηελ πεξηνρή 
ζπρλνηήησλ 3 kHz έσο 148,5 kHz θαη 1,6 
MHz έσο 30 MHz — Μέξνο 4-2: Φίιηξα 
απόδεπμεο ρακειήο ηάζεο — Απαηηήζεηο 
αζθαιείαο 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 50065-4-2:2001  
 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2005 ηνπ  
ΔΝ 50065-4-2:2001 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 

CENELEC ΔΝ 50065-4-7:2005 
 
Μεηάδνζε ζεκάησλ ζε ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο ζηελ πεξηνρή 
ζπρλνηήησλ 3 kHz έσο 148,5 kHz θαη 1,6 
MHz έσο 30 MHz — Μέξνο 4-7: Φνξεηά 
θίιηξα απόδεπμεο ρακειήο ηάζεο — 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 50083-1:1993 
 
Καισδηαθά ζπζηήκαηα δηαλνκήο γηα 
ηειενπηηθά θαη ερεηηθά ζήκαηα — Μέξνο 1: 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  
ΔΝ 50083-1:1993 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 50085-1:1997 
 
πζηήκαηα   εγθαηάζηαζεο   θαισδίσλ    ζε   
θηβώηηα   θαη   ζπζηήκαηα εγθαηάζηαζεο 
θαισδίσλ ζε ζσιήλεο γηα ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 50085-1:2005 
 
πζηήκαηα   εγθαηάζηαζεο   θαισδίσλ    ζε   
θηβώηηα   θαη   ζπζηήκαηα εγθαηάζηαζεο 
θαισδίσλ ζε ζσιήλεο γηα ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 

 
 

ΔΝ 50085-1:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 50085-2-1:2006 
 
πζηήκαηα θαλαιηώλ θαισδίσλ θαη 
ζπζηήκαηα ζσιελώζεσλ θαισδίσλ γηα 
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 2-1: 
πζηήκαηα θαλαιηώλ θαισδίσλ θαη 
ζπζηήκαηα ζσιελώζεσλ θαισδίσλ πνπ 
πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ηνίρνπο θαη 
ηαβάληα 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 50085-2-3:1999 
 
πζηήκαηα θαλαιηώλ θαισδίσλ θαη 
ζπζηήκαηα ζσιελώζεσλ θαισδίσλ γηα 
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 2-3: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζηήκαηα 
αλνηγόκελσλ θαλαιηώλ θαισδίσλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζε ζαιάκνπο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 50086-1:1993 
 
πζηήκαηα ζσιήλσλ γηα δηαρείξηζε 
θαισδίσλ — Μέξνο  1: Γεληθέο απαηηήζεηο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 50086-2-1:1995 
 
πζηήκαηα ζσιήλσλ γηα δηαρείξηζε 
θαισδίσλ — Μέξνο 2-1: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
γηα ζπζηήκαηα άθακπησλ ζσιήλσλ 

 
 

Καλέλα 
 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Σξνπνπνίεζε Α11:1998 ηνπ  
ΔΝ 50086-2-1:1995 

 
εκείσζε 3 

— 

CENELEC ΔΝ 50086-2-2:1995 
 
πζηήκαηα ζσιήλσλ γηα δηαρείξηζε 
θαισδίσλ — Μέξνο 2-2: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
γηα ζπζηήκαηα δηακνξθώζηκσλ ζσιήλσλ 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1998 ηνπ  
ΔΝ 50086-2-2:1995 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

— 

CENELEC ΔΝ 50086-2-3:1995 
 
πζηήκαηα ζσιήλσλ γηα δηαρείξηζε 
θαισδίσλ — Μέξνο 2-3: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
γηα ζπζηήκαηα εύθακπησλ ζσιήλσλ 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1998 ηνπ ΔΝ 50086-2-
3:1995 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

— 

CENELEC ΔΝ 50086-2-4:1994 
 
πζηήκαηα ζσιήλσλ γηα δηαρείξηζε 
θαισδίσλ — Μέξνο 2-3: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
γηα ζπζηήκαηα εύθακπησλ ζσιήλσλ 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
ΔΝ 50086-2-4:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2003) 

CENELEC ΔΝ 50090-2-2:1996 
 
Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα γηα νηθίεο θαη θηίξηα 
(HBES) — Μέξνο 2-2: Δπηζθόπεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο — Γεληθέο ηερληθέο απαηηήζεηο 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2002 ηνπ  
ΔΝ 50090-2-2:1996 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2007 ηνπ  
ΔΝ 50090-2-2:1996 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2004) 

 
1.11.2011 

CENELEC EN 50106:1997 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Δηδηθνί θαλόλεο γηα 
δνθηκέο ζεηξάο ζρεηηθά κε ζπζθεπέο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 
ΔΝ 60335-1 θαη ΔΝ 60967 
 
Σξνπνπνίεζε A1:1998 ηνπ EN 50106:1997 
 
 
Σξνπνπνίεζε A2:2001 ηνπ EN 50106:1997 

HD 289 S1:1990 
+ A1:1992 

εκείσζε 2.1 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2004) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1999) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.8.2003) 

CENELEC EN 50146:2000 
 
Κνιάξα θαισδίσλ γηα ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50156-1:2004 
 
Ζιεθηξηθόο εμνπιηζκόο γηα θνύξλνπο ηόμνπ 
θαη βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο — Μέξνο 1: 
Απαηηήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο εθαξκνγήο 
θαη εγθαηάζηαζε 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50165:1997 
 
Ζιεθηξηθόο   εμνπιηζκόο  κε   ειεθηξηθώλ   
ζπζθεπώλ  γηα  νηθηαθή   θαη παξόκνηεο 
ρξήζεηο — Απαηηήζεηο αζθάιεηαο 
 
Σξνπνπνίεζε A1:2001 ηνπ EN 50165:1997 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2003) 

CENELEC EN 50178:1997 
 
Ζιεθηξνληθόο εμνπιηζκόο ζε εγθαηαζηάζεηο 
ηζρύνο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50194:2000 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα ηελ αλίρλεπζε 
εύθαπζησλ αεξίσλ ζε θαηνηθίεο — Μέξνο 1: 
Μέζνδνη δνθηκήο θαη απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50214:1997 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Δύθακπηα θαιώδηα γηα αλειθπζηήξεο HD 359 S2:1990 
εκείσζε 2.3 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1998) 

CENELEC EN 50214:2006 
 
Πιαθέ εύθακπηα θαιώδηα κε καλδύα από 
πνιπβηλπινρισξίδην 

 
 

HD 359 S2:1990 
+ EN 50214:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.10.2008 

CENELEC EN 50250:2002 
 
Πξνζαξκνγείο κεηαηξνπήο γηα βηνκεραληθή 
ρξήζε 

 
 

EN 50250:1998 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2005) 

CENELEC EN 50262:1998 
 
ηξηθνί ζηππηνζιήπηεο θαισδίνπ γηα 
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
 
Σξνπνπνίεζε A1:2001 ηνπ EN 50262:1998 
 
 
Σξνπνπνίεζε A2:2004 ηνπ EN 50262:1998 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2003) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.10.2007) 

CENELEC ΔΝ 50266-1:2001 
 
Μέζνδνη δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο γηα 
θαιώδηα θάησ από ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε ηεο 
θιόγαο ζε δέζκεο ζπξκάησλ  ή   θαισδίσλ   
αλαξηεκέλσλ   θαηαθόξπθα  —   Μέξνο   2-
1: Γηαδηθαζίεο — Καηεγνξία Α F/R 

 
 

HD 405.3 
S1:1993 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2002) 

CENELEC EN 50266-2-1:2001 
 
Μέζνδνη δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο γηα 
θαιώδηα θάησ από ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε ηεο 
θιόγαο ζε δέζκεο ζπξκάησλ ή θαισδίσλ 
αλαξηεκέλσλ θαηαθόξπθα — Μέξνο 2-2: 
Γηαδηθαζίεο — Καηεγνξία A 

 
 

HD 405.3 
S1:1993 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2002) 

CENELEC EN 50266-2-2:2001 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Μέζνδνη δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο γηα 
θαιώδηα θάησ από ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε ηεο 
θιόγαο ζε δέζκεο ζπξκάησλ ή θαισδίσλ 
αλαξηεκέλσλ θαηαθόξπθα — Μέξνο 2-2: 
Γηαδηθαζίεο — Καηεγνξία A 

HD 405.3 
S1:1993 

εκείσζε 2.1 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2002) 

CENELEC EN 50266-2-3:2001 
 
Μέζνδνη δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο γηα 
θαιώδηα θάησ από ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε ηεο 
θιόγαο ζε δέζκεο ζπξκάησλ ή θαισδίσλ 
αλαξηεκέλσλ θαηαθόξπθα — Μέξνο 2-3: 
Γηαδηθαζίεο — Καηεγνξία Β 

 
 

HD 405.3 
S1:1993 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2002) 

CENELEC EN 50266-2-4:2001 
 
Μέζνδνη  δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο γηα 
θαιώδηα θάησ από ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε ηεο 
θιόγαο ζε δέζκεο ζπξκάησλ ή θαισδίσλ 
αλαξηεκέλσλ θαηαθόξπθα — Μέξνο 2-4: 
Γηαδηθαζίεο — Καηεγνξία C 

 
 

HD 405.3 
S1:1993 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2002) 

CENELEC EN 50266-2-5:2001 
 
Μέζνδνη δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο γηα 
θαιώδηα θάησ από ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε ηεο 
θιόγαο ζε δέζκεο ζπξκάησλ ή θαισδίσλ 
αλαξηεκέλσλ θαηαθόξπθα — Μέξνο 2-5: 
Γηαδηθαζίεο — Μηθξά θαιώδηα — Καηεγνξία 
D 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50267-1:1998 
 
πλήζεηο κέζνδνη δνθηκώλ γηα θαιώδηα ζε 
ζπλζήθεο ππξθαγηάο — Γνθηκέο ζε αέξηα πνπ 
εθιύνληαη θαηά ηελ θαύζε ησλ πιηθώλ από 
ηα θαιώδηα — Μέξνο 1: πζθεπή δνθηκήο 

 
 

HD 602 S1:1992 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2000) 

CENELEC EN 50267-2-1:1998 
 
πλήζεηο κέζνδνη δνθηκώλ γηα θαιώδηα ζε 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ζπλζήθεο ππξθαγηάο — Γνθηκέο ζε αέξηα πνπ 
εθιύνληαη θαηά ηελ θαύζε ησλ πιηθώλ από 
ηα θαιώδηα — Μέξνο 2: Γηαδηθαζίεο — 
Σκήκα 1: Πξνζδηνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο 
όμηλσλ αινγνλνύρσλ αεξίσλ 

CENELEC EN 50267-2-2:1998 
 
πλήζεηο κέζνδνη δνθηκώλ γηα θαιώδηα ζε 
ζπλζήθεο ππξθαγηάο — Γνθηκέο ζε αέξηα πνπ 
εθιύνληαη θαηά ηελ θαύζε ησλ πιηθώλ από 
ηα θαιώδηα — Μέξνο 2: Γηαδηθαζίεο — 
Σκήκα 2: Καζνξηζκόο ηνπ βαζκνύ νμύηεηαο 
ησλ αεξίσλ ησλ πιηθώλ κε κέηξεζε ηνπ pH 
θαη ηεο αγσγηκόηεηαο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50267-2-3:1998 
 
πλήζεηο κέζνδνη δνθηκώλ γηα θαιώδηα ζε 
ζπλζήθεο ππξθαγηάο — Γνθηκέο ζε αέξηα 
πνπ εθιύνληαη θαηά ηελ θαύζε ησλ πιηθώλ 
από ηα θαιώδηα — Μέξνο 2: Γηαδηθαζίεο — 
Σκήκα 3: Καζνξηζκόο ηνπ βαζκνύ νμύηεηαο 
ησλ αεξίσλ ησλ πιηθώλ θαισδίσλ κε ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηεο κέζεο ζηαζκηζκέλεο 
ηηκήο ηνπ pH θαη ηεο αγσγηκόηεηαο 

 
 

HD 602 S1:1992 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2000) 

CENELEC EN 50268-1:1999 
 
Μέζνδνη δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο γηα 
θαιώδηα θάησ από ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Μέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ θαπλνύ 
θαισδίσλ πνπ θαίγνληαη θάησ από 
θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο — Μέξνο 1: 
πζθεπέο 

 
 

HD 606.1 
S1:1992 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2001) 

CENELEC EN 50268-2:1999 
 
Μέζνδνη δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο γηα 
θαιώδηα θάησ από ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Μέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ θαπλνύ 
θαισδίσλ πνπ θαίγνληαη θάησ από 
θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο — Μέξνο 2: 
Γηαδηθαζία 

 
 

HD 606.2 
S1:1992 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2001) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC EN 50274:2002 
 
Γηαηάμεηο ζπζθεπώλ δηαθνπήο θαη ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο — Πξνζηαζία από 
ειεθηξνπιεμία — Πξνζηαζία από αθνύζηα 
άκεζε επαθή κε επηθίλδπλα κέξε ππό ηάζε 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50300:2004 
 
πλαξκνιόγεζε δηαηάμεσλ δηαθνπήο θαη 
ειέγρνπ ρακειήο ηάζεο — Γεληθέο 
απαηηήζεηο γηα πίλαθεο δηαλνκήο θαισδίσλ 
ππνζηαζκώλ ρακειήο ηάζεο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-0:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 0: Γεληθή εηζαγσγή 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-1:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 1: Μείγκαηα ειαζηνκεξώλ 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ γηα κόλσζε 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC  
EN 50363-2-1:2005 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 2-1: Μείγκαηα ειαζηνκεξώλ 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ γηα καλδύα 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-2-2:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 2-2: Μείγκαηα ειαζηνκεξώλ 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ γηα θαιύκκαηα 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-3:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Μέξνο 3: Μείγκαηα PVC γηα κόλσζε 

CENELEC EN 50363-4-1:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 4-1: Μείγκαηα PVC γηα καλδύα 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-4-2:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 4-2: Μείγκαηα PVC γηα θαιύκκαηα 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-5:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 5: Μείγκαηα δηαζηαπξσκέλνπ 
δεζκνύ ρσξίο αινγόλν γηα κόλσζε 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-6:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 6: Μείγκαηα δηαζηαπξσκέλνπ 
δεζκνύ ρσξίο αινγόλν γηα καλδύα 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-7:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 7: Μείγκαηα ζεξκνπιαζηηθώλ ρσξίο 
αινγόλν γηα κόλσζε 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-8:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 8: Μείγκαηα ζεξκνπιαζηηθώλ ρσξίο 
αινγόλν γηα καλδύα 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-9-1:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 9-1: Γηάθνξα κείγκαηα κόλσζεο — 
Πνιπβηλπινρισξίδην δηαζηαπξσκέλνπ 
δεζκνύ (XLPVC) 

CENELEC EN 50363-10-1:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 10-1: Γηάθνξα κείγκαηα καλδύα — 
Πνιπβηλπινρισξίδην δηαζηαπξσκέλνπ 
δεζκνύ (XLPVC) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50363-10-2:2005 
 
Τιηθά κόλσζεο, καλδύα θαη θαιπκκάησλ 
γηα θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 10-2: Γηάθνξα κείγκαηα καλδύα — 
Θεξκνπιαζηηθή πνιπνπξεζάλε 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50364:2001 
 
Πεξηνξηζκόο ηεο αλζξώπηλεο έθζεζεο ζηα 
ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία από ζπζθεπέο πνπ  
ιεηηνπξγνύλ  ζηελ πεξηνρή  0  Ζz  έσο  10 
GHz,  πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ  
ειεθηξνληθή   επηηήξεζε   αληηθεηκέλσλ   
(EAS), αλαγλώξηζε ξαδηνζπρλόηεηαο 
(RFID) θαη ζε παξόκνηεο εθαξκνγέο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50366:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Ζιεθηξνκαγλεηηθά 
πεδία — Μέζνδνη απνηίκεζεο θαη κέηξεζεο 
 
Σξνπνπνίεζε A1:2006 ηνπ EN 50366:2003 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

1.11.2008 

CENELEC EN 50368:2003 
 
ηεξίγκαηα θαισδίσλ κε ζθήλεο γηα 
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50369:2005 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

πζηήκαηα καλδπώλ κε ζηεγαλόηεηα από 
πγξά γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ 

Καλέλα — 

CENELEC EN 50371:2002 
 
Γέλην πξόηππν πξντόληνο γηα ηελ επίδεημε 
ζπκκόξθσζεο ησλ ρακειήο ηζρύνο 
ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ κε 
ηνπο βαζηθνύο πεξηνξηζκνύο ζρεηηθά κε ηελ 
έθζεζε ηνπ αλζξώπνπ ζηα 
ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία (10 MHz-300GHz) 
— Δπξύ θνηλό 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 50395:2005 
 
Μέζνδνη ειεθηξηθώλ δνθηκώλ γηα θαιώδηα 
ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο 

 
 

HD 21.2 S3:1997 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

+ HD 22.2 
S3:1997 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2008 

CENELEC ΔΝ 50396:2005 
 
Μέζνδνη κε ειεθηξηθώλ δνθηκώλ γηα 
θαιώδηα ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο 

 
 

HD 21.2 S3:1997 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

+ HD 22.2 
S3:1997 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2008 

CENELEC ΔΝ 50428:2005 
 
Γηαθόπηεο γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο — 
Βνεζεηηθό πξόηππν — Γηαθόπηεο θαη 
ζρεηηθά εμαξηήκαηα γηα ρξήζε ζε νηθίεο θαη 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θηηξίσλ (HBES) 

CENELEC ΔΝ 60034-1:2004 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 1: Ολνκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο 
(IEC 60034-1:2004) 

 
 

ΔΝ 60034-1:1998 
+ Α1:1998 
+ Α2:1999 
+Α11:2002 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2007) 

CENELEC ΔΝ 60034-5:2001 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 5: Βαζκνί πξνζηαζίαο παξερόκελεο 
από ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό ησλ 
πεξηζηξεθόκελσλ ειεθηξηθώλ κεραλώλ 
(θσδηθόο ΗΡ) — Σαμηλόκεζε  
(IEC 60034-5:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60034-5:2001 
(IEC 60034-5:2000/Α1:2006) 

 
 

ΔΝ 60034-5:1986 
εκείσζε 2.1 

 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2003) 

 
 
 
 
 

1.12.2009 

CENELEC ΔΝ 60034-6:1993 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 6: Μέζνδνη ςύμεο (θσδηθόο IC) 
(IEC 60034-6:1991) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60034-7:1993 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 7: Σαμηλόκεζε ησλ ηύπσλ 
θαηαζθεπήο θαη ησλ δηαηάμεσλ 
εγθαηάζηαζεο (θσδηθόο ΗΜ) 
(IEC 60034-7:1992) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
ΔΝ 60034-7:1993 
(IEC 60034-7:1992/Α1:2000) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2003) 

CENELEC ΔΝ 60034-8:2002 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 8: εκάλζεηο ηεξκαηηθνύ θαη θνξά 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

πεξηζηξνθήο 
(IEC 60034-8:2002) 

CENELEC ΔΝ 60034-8:2007 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 8: εκάλζεηο ηεξκαηηθνύ θαη θνξά 
πεξηζηξνθήο 
(IEC 60034-8:2007) 

 
 

ΔΝ 60034-8:2002 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2010 

CENELEC ΔΝ 60034-9:2005 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 9: Όξηα ζνξύβνπ 
[IEC 60034-9:2003 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60034-9:2005  
(IEC 60034-9:2003/Α1:2007) 

 
 

ΔΝ 60034-9:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 

 
 

1.4.2010 

CENELEC ΔΝ 60034-11:2004 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 11: Θεξκηθή πξνζηαζία  
(IEC 60034-11:2004) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60034-12:2002 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 12: Απόδνζε εθθίλεζεο ηξηθαζηθώλ 
επαγσγηθώλ θηλεηήξσλ κε θισβό, κηαο 
ηαρύηεηαο 
(IEC 60034-12:2002) 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60034-12:2002 
(IEC 60034-12:2002/Α1:2007) 

 
 

ΔΝ 60034-
12:1995 

+ Α2:1995 
+Α11:1999 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2005) 

 
 
 
 
 

1.9.2010 

CENELEC ΔΝ 60034-14:2004 
 
Πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο — 
Μέξνο 14: Μεραληθή ηαιάλησζε νξηζκέλσλ 
κεραλώλ κε ύςνο αηξάθηνπ 56 mm θαη άλσ 
— Μέηξεζε, αμηνιόγεζε θαη όξηα 

 
 

ΔΝ 60034-
14:1996 

εκείσζε 2.1 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

δξηκύηεηαο ηεο ηαιάλησζεο  
(IEC 60034-14:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60034-14:2004 
(IEC 60034-14:2003/Α1:2007) 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

1.6.2010 

CENELEC ΔΝ 60051-1:1998 
 
Αλαινγηθά ειεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο 
άκεζεο έλδεημεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο — 
Μέξνο 1: Οξηζκνί θαη γεληθέο απαηηήζεηο 
θνηλέο γηα όια ηα κέξε 
(IEC 60051-1:1997) 

 
 

ΔΝ 60051-1:1989 
+ Α1:1995 
+ Α2:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.1999) 

CENELEC ΔΝ 60051-2:1989 
 
Αλαινγηθά ειεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο 
άκεζεο έλδεημεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο — 
Μέξνο 2: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ακπεξόκεηξα θαη βνιηόκεηξα 
(IEC 60051-2:1984) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60051-3:1989 
 
Αλαινγηθά ειεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο 
άκεζεο έλδεημεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο — 
Μέξνο 3: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα βαηηόκεηξα 
ελεξγνύ θαη άεξγνπ ηζρύνο 
(IEC 60051-3:1984) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ 
 ΔΝ 60051-3:1989  
(IEC 60051-3:1984/Α1:1994) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2000) 

CENELEC ΔΝ 60051-4:1989 
 
Αλαινγηθά ειεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο 
άκεζεο έλδεημεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο — 
Μέξνο 4: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα όξγαλα 
κέηξεζεο ηεο ζπρλόηεηαο 
(IEC 60051-4:1984) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60051-5:1989 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Αλαινγηθά ειεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο 
άκεζεο έλδεημεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο — 
Μέξνο 5: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα όξγαλα 
κέηξεζεο ηεο θάζεο, όξγαλα κέηξεζεο ηνπ 
ζπληειεζηή ηζρύνο θαη ζπγρξνλνζθόπηα 
(IEC 60051-5:1985) 

Καλέλα — 

CENELEC ΔΝ 60051-6:1989 
 
Αλαινγηθά ειεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο 
άκεζεο έλδεημεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο — 
Μέξνο 6: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα σκόκεηξα 
(κεηξεηέο ζύλζεηεο αληίζηαζεο) θαη όξγαλα 
κέηξεζεο ηεο αγσγηκόηεηαο 
(IEC 60051-6:1984) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60051-7:1989 
 
Αλαινγηθά ειεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο 
άκεζεο έλδεημεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο — 
Μέξνο 7: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα πνιύκεηξα 
(IEC 60051-7:1984) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60051-8:1989 
 
Αλαινγηθά ειεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο 
άκεζεο έλδεημεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο — 
Μέξνο 8: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα εμαξηήκαηα 
(IEC 60051-8:1984) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60051-9:1989 
 
Αλαινγηθά ειεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο 
άκεζεο έλδεημεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο — 
Μέξνο 9: πληζηώκελεο κέζνδνη δνθηκώλ 
(IEC 60051-9:1988) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ  
ΔΝ 60051-9:1989 
(IEC 60051-9:1988/Α1:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1995 ηνπ  
ΔΝ 60051-9:1989 
(IEC 60051-9:1988/Α2:1995) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.2.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.2.2001) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60061-1:1993 
 
Κάιπθεο ιακπηήξσλ θαη ιπρληνιαβέο καδί κε 
ειεγθηήξεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ελαιιαμηκόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο — Μέξνο 
1: Κάιπθεο ιακπηήξσλ 
[IEC 60061-1:1969 (Σξνπνπνηεκέλν) 
+ IEC 60061-1L:1987 (Σξνπνπνηεκέλν) 
+ IEC 60061-1Ν:1992 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1P:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1Q):1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α3:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1R:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α4:1996 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1S:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α5:1996 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1T:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α6:1996 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1U:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α7:1997 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1-V:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α25:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α25:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α26:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α26:2001) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2000) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2002) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2002) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2003) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2004) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Σξνπνπνίεζε Α27:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α27:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α21:1998 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α21:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε Α28:2002 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α28:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α29:2002 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α29:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α30:2002 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α30:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α22:1999 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α22:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α31:2003 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α31:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α23:1999 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α23:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α32:2003 ηνπ ΔΝ 60061-
1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α32:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α33:2003 ηνπ ΔΝ 60061-
1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α33:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α24:2000 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α24:2000) 
 

 
εκείσζε 4 

 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.11.2004) 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Σξνπνπνίεζε Α34:2004 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α34:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α35:2005 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α35:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α36:2005 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α36:2005) 
 
Σξνπνπνίεζε Α37:2006 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α37:2006) 
 
Σξνπνπνίεζε Α38:2007 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α38:2006) 
 
Σξνπνπνίεζε Α39:2007 ηνπ  
ΔΝ 60061-1:1993 
(IEC 60061-1:1969/Α39:2007) 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

 
 

1.10.2008 
 
 
 

1.9.2009 
 
 
 

1.3.2010 
 
 
 

1.5.2010 

CENELEC ΔΝ 60061-2:1993 
 
Κάιπθεο ιακπηήξσλ θαη ιπρληνιαβέο καδί κε 
ειεγθηήξεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ελαιιαμηκόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο — 
Μέξνο 2: Λπρληνιαβέο 
[IEC 60061-2:1969 (Σξνπνπνηεκέλν) 
+ IEC 60061-2Ζ:1987 (Σξνπνπνηεκέλν) 
+ IEC 60061-2I:1990 (Σξνπνπνηεκέλν) 
+ IEC 60061-2Κ:1992 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2L:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2Μ:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α3:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2000) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC 60061-2Ν:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α4:1996 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2P:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α5:1996 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2Q):1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α6:1996 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2R:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α7:1997 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2S:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α22:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α22:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α23:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α23:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α24:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α24:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α18:1998 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α18:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε Α25:2002 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α25:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α26:2002 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α26:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α27:2002 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α27:2002) 

 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2002) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2002) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2003) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2005) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Σξνπνπνίεζε Α19:1999 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α19:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α28:2003 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α28:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α20:1999 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α20:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α29:2003 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α29:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α30:2003 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α30:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α21:2000 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α21:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α31:2004 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α31:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α32:2005 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α32:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α33:2005 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α33:2005) 
 
Σξνπνπνίεζε Α34:2006 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α34:2006) 
 
Σξνπνπνίεζε Α35:2007 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α35:2006) 
 

 
εκείσζε 4 

 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.4.2006) 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

 
 

1.10.2008 
 
 
 

1.9.2009 
 
 
 

1.3.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Σξνπνπνίεζε Α36:2007 ηνπ  
ΔΝ 60061-2:1993 
(IEC 60061-2:1969/Α36:2007) 

εκείσζε 3 1.5.2010 

CENELEC ΔΝ 60061-3:1993 
 
Κάιπθεο ιακπηήξσλ θαη ιπρληνιαβέο καδί κε 
ειελθηήξεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ελαιιαμηκόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο — Μέξνο 
3: Διεγθηήξεο 
[IEC 60061-3:1969 (Σξνπνπνηεκέλν) 
+ IEC 60061-3Μ:1992 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3Ν:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3Ρ:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α3:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3Q):1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α4:1996 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3R:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α5:1996 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3S:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α6:1996 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3T:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α7:1997 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3U:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α24:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α24:2001) 
 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2000) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2002) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2002) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2003) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2004) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Σξνπνπνίεζε Α25:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α25:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α26:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α26:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α20:1998 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α20:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε Α27:2002 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α27:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α28:2002 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α28:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α29:2002 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α29:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α21:1999 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α21:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α30:2003 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α30:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α22:1999 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α22:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α31:2003 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α31:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α32:2003 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α32:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α23:2000 ηνπ  

 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α23:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α33:2004 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α33:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α34:2005 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α34:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α35:2005 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α35:2005) 
 
Σξνπνπνίεζε Α36:2006 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α36:2006) 
 
Σξνπνπνίεζε Α37:2007 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α37:2006) 
 
Σξνπνπνίεζε Α38:2007 ηνπ  
ΔΝ 60061-3:1993 
(IEC 60061-3:1969/Α38:2007) 

 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

(1.8.2007) 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

 
 

1.11.2008 
 
 
 

1.9.2009 
 
 
 

1.3.2010 
 
 
 

1.5.2010 

CENELEC ΔΝ 60061-4:1992 
 
Κάιπθεο ιακπηήξσλ θαη ιπρληνιαβέο καδί 
κε ειεγθηήξεο γηα έιεγρν 
ελαιιαμηκόηεηαο  θαη  αζθαιείαο  —  Μέξνο  
4:   Οδεγίεο  θαη γεληθή 
πιεξνθόξεζε 
[IEC 60061-4:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ ΔΝ 60061-
4:1992 
(IEC 60061-4Α1:1992  
+ IEC 60061-4Β:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-4:1992 
(IEC 60061-4C::1994) 
 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Σξνπνπνίεζε Α3:1995 ηνπ  
ΔΝ 60061-4:1992 
(IEC 60061-4D:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α7:2001 ηνπ  
ΔΝ 60061-4:1992 
(IEC 60061-4:1990/Α7:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α5:1998 ηνπ  
ΔΝ 60061-4:1992 
(IEC 60061-4:1990/Α5:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε Α8:2003 ηνπ  
ΔΝ 60061-4:1992 
(IEC 60061-4:1990/Α8:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α6:2000 ηνπ  
ΔΝ 60061-4:1992 
(IEC 60061-4:1990/Α6:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α9:2005 ηνπ  
ΔΝ 60061-4:1992 
(IEC 60061-4:1990/Α9:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α10:2006 ηνπ  
ΔΝ 60061-4:1992 
(IEC 60061-4:1990/Α10:2006) 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 4 
 
 
 

εκείσζε 3 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

 
 

1.9.2009 

CENELEC ΔΝ 60065:2002 
 
Αθνπζηηθέο, νπηηθέο θαη παξόκνηεο 
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο — Απαηηήζεηο 
αζθαιείαο 
[IEC 60065:2001 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60065:2002  
[IEC 60065:2001/Α1:2005 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60065:1998 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

ΔΝ 60491:1995 
εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

 
 
 

1.12.2008 

CENELEC ΔΝ 60110-1:1998 
 
Ππθλσηέο ηζρύνο γηα εγθαηαζηάζεηο 
επαγσγήο ζεξκόηεηαο — Μέξνο 1: 
Γεληθά 

 
 

HD 207 S1:1977 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2001) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC 60110-1:1998) 

CENELEC ΔΝ 60127-1:1991 
 
Μηθξναζθάιεηεο ηήμεο — Μέξνο 1: Οξηζκνί 
γηα κηθξναζθάιεηεο ηήμεο θαη γεληθέο 
απαηηήζεηο γηα θπζίγγηα κηθξναζθαιέηώλ 
ηήμεο  
(IEC 60127-1:1988) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
ΔΝ 60127-1:1991 (IEC 60127-
1:1988/Α1:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2003 ηνπ  
ΔΝ 60127-1:1991  
(IEC 60127-1:1988/Α2:2002) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2002 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC ΔΝ 60127-1:2006 
 
Μηθξναζθάιεηεο ηήμεο — Μέξνο 1: Οξηζκνί 
γηα κηθξναζθάιεηεο ηήμεο θαη γεληθέο 
απαηηήζεηο γηα θπζίγγηα κηθξναζθαιεηώλ 
ηήμεο 
(IEC 60127-1:2006) 

 
 

ΔΝ 60127-1:1991 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2009 

CENELEC ΔΝ 60127-2:2003 
 
Μηθξναζθάιεηεο ηήμεο — Μέξνο 2: 
Φπζίγγηα αζθαιεηώλ ηήμεο (IEC 
60127-2:2003) 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ ΔΝ 
60127-2:2003 
(IEC 60127-2:2003/Α1:2003) 

 
 

ΔΝ 60127-2:1991 
+ Α1:1995 
+ Α2:2000 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

CENELEC ΔΝ 60127-3:1996 
 
Μηθξναζθάιεηεο ηήμεο — Μέξνο 3: 
Μηθξνζθνπηθά θπζίγγηα αζθαιεηώλ 
ηήμεο 
(ΗΔC 60127-3:1988 + Α1:1991) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2003 ηνπ ΔΝ 60127-

 
 

ΔΝ 60127-3:1991 
εκείσζε 2.1 

 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

3:1996 
(IEC 60127-3:1988/Α2:2002) 

CENELEC ΔΝ 60127-4:2005 
 
Μηθξναζθάιεηεο ηήμεο — Μέξνο 4: Παγθόζκηα 
θπζίγγηα αζθαιεηώλ ηήμεο (ΗΗΜΡ) κε ζηνηρεία 
δνκήο — Σύπνη ζηήξημεο ζε επηθάλεηα θαη 
ζηήξημεο κέζσ νπώλ 
(IEC 60127-4:2005) 

 
 

ΔΝ 60127-4:1996 
+ Α1:2002 
+ Α2:2003 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 

CENELEC ΔΝ 60127-6:1994 
 
Μηθξναζθάιεηεο ηήμεο — Μέξνο 6: 
Αζθαιεηνιαβέο γηα κηθξνθπζίγγηα 
αζθαιεηώλ ηήμεο 
(IEC 60127-6:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ  
ΔΝ 60127-6:1994 
(IEC 60127-6:1994/Α1:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2003 ηνπ  
ΔΝ 60127-6:1994 
(IEC 60127-6:1994/Α2:2002) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC ΔΝ 60143-2:1994 
 
εηξά ππθλσηώλ  γηα  ζπζηήκαηα  ηζρύνο  
—  Μέξνο   2:   Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο γηα 
ζπζηνηρίεο ππθλσηώλ ζε ζεηξά 
(IEC 60143-2:1994) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60155:1995 
 
Δθθηλεηέο ππξάθησζεο γηα 
ζσιελσηνύο ιακπηήξεο θζνξηζκνύ 
(IEC 60155:1993) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ  
ΔΝ 60155:1995 
(IEC 60155:1993/Α1:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2007 ηνπ  
ΔΝ 60155:1995 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

1.12.2009 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC 60155:1993/Α2:2006) 

CENELEC ΔΝ 60204-1:1997 
 
Αζθάιεηα κεραλώλ — Ζιεθηξηθόο 
εμνπιηζκόο κεραλώλ — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
(IEC 60204-1:1997) 

 
 

ΔΝ 60204-1:1992 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2001) 

CENELEC ΔΝ 60204-1:2006 
 
Αζθάιεηα κεραλώλ — Ζιεθηξηθόο 
εμνπιηζκόο κεραλώλ — Μέξνο 1: 
Γεληθέο απαηηήζεηο 
[IEC 60204-1:2005 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60204-1:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.6.2009 

CENELEC ΔΝ 60215:1989 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ζπζθεπέο 
ξαδηνειεθηξηθήο εθπνκπήο  
(IEC 60215:1987) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1992 ηνπ  
ΔΝ 60215:1989 
(IEC 60215:1987/Α1:1990) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1994 ηνπ  
ΔΝ 60215:1989 
(IEC 60215:1987/Α2:1993) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.1993) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.7.1995) 

CENELEC ΔΝ 60228:2005 
 
Αγσγνί κνλσκέλσλ θαισδίσλ  
(IEC 60228:2004) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60238:2004 
 
Κνριησηέο ιπρληνιαβέο Edison  
(IEC 60238:2004) 

 
 

ΔΝ 60238:1998 
+ Α1:1999 
+ Α2:2002 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2007) 

CENELEC ΔΝ 60252-1:2001 
 
Ππθλσηέο θηλεηήξσλ ελαιιαζζόκελνπ 

 
 

ΔΝ 60252:1994 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ξεύκαηνο — Μέξνο 1: Γεληθά — Λεηηνπξγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, δνθηκέο θαη νλνκαζηηθέο ηηκέο 
— Απαηηήζεηο αζθαιείαο — Οδεγίεο γηα 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
(IEC 60252-1:2001) 

εκείσζε 2.1 (1.10.2004) 

CENELEC ΔΝ 60252-2:2003 
 
Ππθλσηέο θηλεηήξσλ ελαιιαζζόκελνπ 
ξεύκαηνο — Μέξνο 2: Ππθλσηέο εθθίλεζεο 
θηλεηήξσλ 
(IEC 60252-2:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60255-5:2001 
 
Ζιεθηξνλόκνη — Μέξνο 5: πληνληζκόο 
κόλσζεο γηα ειεθηξνλόκνπο κεηξήζεσλ θαη 
εμνπιηζκνύ πξνζηαζίαο — Απαηηήζεηο θαη 
δνθηκέο 
(IEC 60255-5:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60255-27:2005 
 
Ζιεθηξνλόκνη κέηξεζεο θαη εμνπιηζκόο 
πξνζηαζίαο — Μέξνο  27: Απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο πξντόληνο 
(IEC 60255-27:2005) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60269-1:1998 
 
Αζθάιεηεο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
(IEC 60269-1:1998) 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 
ηνπ ΔΝ 60269-1:1998 
(IEC 60269-1:1998/Α1:2005) 

 
 

ΔΝ 60269-1:1989 
+ Α1:1994 
+ Α2:1998 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2001) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 

CENELEC ΔΝ 60269-1:2007 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο — 
Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
(IEC 60269-1:2006) 

 
 

ΔΝ 60269-1:1998 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

 
 

1.3.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

+ ΔΝ 60269-
2:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

+ ΔΝ 60269-
3:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

CENELEC ΔΝ 60269-2:1995 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 2: 
πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηεο 
ηήμεο γηα ρξήζε από εμνπζηνδνηεκέλα 
άηνκα (αζθάιεηεο ηήμεο θπξίσο γηα 
βηνκεραληθή ρξήζε) 
(IEC 60269-2:1986) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ ΔΝ 60269-
2:1995 
(IEC 60269-2:1986/Α1:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2002 ηνπ  
ΔΝ 60269-2:1995 
(IEC 60269-2:1986/Α2:2001) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

ΔΝ 60269-
2:1995/Α1:1997 

εκείσζε 3 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.1999) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2005) 

CENELEC ΔΝ 60269-3:1995 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο —Μέξνο 3: 
πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηεο 
ηήμεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 
αλεηδίθεπηα άηνκα (αζθάιεηεο θπξίσο γηα 
νηθηαθή θαη παξόκνηεο ρξήζεηο) 
(IEC 60269-3:1987) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 60269-3:1995  
(IEC 60269-3:1987/Α1:2003) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

CENELEC ΔΝ 60269-4:1996 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 4: 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα θπζίγγηα 
αζθαιεηώλ γηα ηελ πξνζηαζία δηαηάμεσλ 
εκηαγσγώλ 
(IEC 60269-4:1986) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60269-4:1996 
(IEC 60269-4:1986/Α1:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2003 ηνπ  
ΔΝ 60269-4:1996  
(IEC 60269-4:1986/Α2:2002) 

 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2002) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC ΔΝ 60269-4:2007 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 4: 
πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα θπζίγγηα 
αζθαιεηώλ ηήμεο γηα ηελ πξνζηαζία 
εκηαγώγηκσλ ζπζθεπώλ 
(IEC 60269-4:2006) 

 
 

ΔΝ 60269-4:1996 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

+ ΔΝ 60269-4-
1:2002 εκείσζε 

2.1 

 
 

1.3.2010 

CENELEC ΔΝ 60269-4-1:2002 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο — Μέξνο  
4-1:  πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα 
θπζίγγηα αζθαιεηώλ ηήμεο γηα ηελ πξνζηαζία 
εκηαγώγηκσλ ζπζθεπώλ — Σκήκαηα Η έσο 
III: Παξαδείγκαηα ηύπσλ ηππνπνηεκέλσλ 
θπζηγγίσλ αζθαιεηώλ ηήμεο 
(IEC 60269-4-1:2002) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60309-1:1999 
 
Ρεπκαηνιήπηεο, ξεπκαηνδόηεο θαη δηαηάμεηο 
ζύλδεζεο γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο — 
Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
(IEC 60309-1:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2004 ηνπ  
ΔΝ 60309-1:1999 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60309-1:1999 
[IEC  60309-1:1999/Α1:2005 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60309-1:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

ΔΝ 60309-
1:1999/Α11:2004 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2002) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2004) 

 
1.11.2009 

CENELEC ΔΝ 60309-2:1999 
 
Ρεπκαηνιήπηεο, ξεπκαηνδόηεο θαη δεύθηεο 
γηα βηνκεραληθή ρξήζε — Μέξνο 2: 
Απαηηήζεηο ελαιιαμηκόηεηαο δηαζηάζεσλ γηα 
βύζκαηα θαη ππνδνρέο εμαξηεκάησλ  
(IEC  60309-2:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2004 ηνπ  
ΔΝ 60309-2:1999 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60309-2:1999 
(IEC  60309-2:1999/Α1:2005 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60309-2:1998 
εκείσζε 2.1 

 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

ΔΝ 60309-
2:1999/Α11:2004 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2002) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2004) 

 
1.11.2009 

CENELEC ΔΝ 60309-4:2007 
 
Ρεπκαηνιήπηεο, ξεπκαηνδόηεο θαη δεύθηεο 
γηα βηνκεραληθή ρξήζε — 
Μέξνο  4:  Ρεπκαηνδόηεο  θαη  ζπλδεηήξεο  
κε  δηαθόπηε   κε  ή  ρσξίο Δλδναζθάιηζε 
(IEC  60309-4:2006 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60320-1:2001 
 
Εεύθηεο ζπζθεπώλ γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο 
γεληθέο ρξήζεηο — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 

 
 

ΔΝ 60320-1:1996 
+ Α1:1996 
+ Α2:1998 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2004) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC  60320-1:2001) εκείσζε 2.1 

CENELEC ΔΝ 60320-2-1:2000 
 
Εεύθηεο  ζπζθεπώλ  γηα  νηθηαθή   θαη  
παξόκνηεο γεληθέο  ρξήζεηο  — Μέξνο 2-1: 
Εεύθηεο ξαπηνκεραλώλ 
(IEC  60320-2-1:2000) 

 
 

ΔΝ 60320-2-
1:1987 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2003) 

CENELEC ΔΝ 60320-2-2:1998 
 
Εεύθηεο  ζπζθεπώλ  γηα  νηθηαθή   θαη  
παξόκνηεο γεληθέο  ρξήζεηο  — Μέξνο 2-2: 
Εεύθηεο δηαζύλδεζεο γηα νηθηαθό θαη 
παξόκνην εμνπιηζκό 
(IEC  60320-2-2:1998) 

 
 

ΔΝ 60320-2-
2:1991 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2001) 

CENELEC ΔΝ 60320-2-4:2006 
 
Εεύθηεο  ζπζθεπώλ  γηα  νηθηαθή   θαη  
παξόκνηεο γεληθέο  ρξήζεηο  — 
Μέξνο 2-4: Εεύθηεο ζπζθεπώλ εμαξηώκελνη 
από ζπζθεπέο δύγηζεο γηα ζύδεπμε 
(IEC  60320-2-4:2005) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60332-1-1:2004 
 
Γνθηκέο ειεθηξηθώλ θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ 
ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο — Μέξνο 1-1: 
Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε ηεο θιόγαο 
ζ’ έλαλ αγσγό ή κνλσκέλν θαιώδην — 
πζθεπή δνθηκήο 
(IEC  60332-1-1:2004) 

 
 

ΔΝ 50265-1:1998 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

CENELEC ΔΝ 60332-1-2:2004 
 
Γνθηκέο ειεθηξηθώλ θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ 
ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο — Μέξνο 1-2: 
Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε ηεο θιόγαο 
ζ’ έλαλ αγσγό ή κνλσκέλν θαιώδην — 
Γηαδηθαζία γηα πξναλακεκεηγκέλε θιόγα 1 
KW 
(IEC  60332-1-2:2004) 

 
 

ΔΝ 50265-2-
1:1998 εκείσζε 

2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

CENELEC ΔΝ 60332-1-3:2004   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Γνθηκέο ειεθηξηθώλ θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ 
ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Μέξνο 1-3: Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε 
ηεο θιόγαο ζ’ έλαλ αγσγό ή 
κνλσκέλν  θαιώδην  —  Γηαδηθαζία γηα  ηνλ  
θαζνξηζκό  θιεγόκελσλ 
ζηαγνληδίσλ/ζσκαηηδίσλ 
(IEC  60332-1-3:2004) 

 
Καλέλα 

 
— 

CENELEC ΔΝ 60332-2-1:2004 
 
Γνθηκέο ειεθηξηθώλ θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ 
ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Μέξνο 2-1: Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε 
θιόγαο ζ’ έλαλ αγσγό ή 
κνλσκέλν θαιώδην κηθξήο δηαηνκήο — 
πζθεπή δνθηκήο 
(IEC  60332-2-1:2004) 

 
 

ΔΝ 50265-1:1998 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

CENELEC ΔΝ 60332-2-2:2004 
 
Γνθηκέο ειεθηξηθώλ θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ 
ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο — 
Μέξνο 2-2: Γνθηκή γηα θαηαθόξπθε δηάδνζε 
θιόγαο ζ’έλαλ αγσγό ή κνλσκέλν θαιώδην 
κηθξήο δηαηνκήο — Γηαδηθαζία γηα θιόγα 
ηύπνπ δηάρπζεο 
(IEC  60332-2-2:2004) 

 
 

ΔΝ 50265-2-
2:1998 εκείσζε 

2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-1:1988 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 
1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
[IEC  60335-1:1983 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
 
 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1988 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1988 
[IEC  60335-1:1976/Α4:1984 

 
 

HD 250 51:1977 
+ HD 250.2 

S1:1978 
+ HD 251 
S3:1982 

+ Α1:1985 
+ Α2:1987 
+ Α3:1987 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 
 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.1989) 

 
 
 
 
 
 
 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α5:1989 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1988 
[IEC  60335-1:1983/Α5:1986 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α6:1989 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1988 
[IEC  60335-1:1983/Α6:1988 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α5Δ1991 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1988 
 
Σξνπνπνίεζε Α52:1992 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1988 
 
Σξνπνπνίεζε Α53:1992 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1988 
 
Σξνπνπνίεζε Α54:1992 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1988 
 
Σξνπνπνίεζε Α55:1993 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1988 
 
Σξνπνπνίεζε Α56:1995 ηνπ ΔΝ 60335-
1:1988 

 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

— 
 
 
 
 

— 
 
 

— 
 
 

— 
 
 

— 
 
 

— 
 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60335-1:1994 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — 
Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
[IEC  60335-1:1991 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1995 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α15:2000 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α16:2001 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1994  
 
Σξνπνπνίεζε ΑΗ3:1998 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α14:1998 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1994  
[IEC 60335-1:1991/Α1:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α12:1996 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2000 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:1994  
(IEC 60335-1:1991/Α2:1999) 

 
 

ΔΝ 60335-1:1988 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ εκείσζε 2.1 

 
εκείσζε 3 

 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

ΔΝ 60335-2-
19:1989 

+ ΔΝ 60335-2-
20:1989 

εκείσζε 3 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

— 
 
 

— 
 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2000) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.7.2001) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2004) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2004) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.8.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-1:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
[IEC 60335-1:2001 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2004 ηνπ  

 
 

ΔΝ 60335-1:1994 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ΔΝ 60335-1:2002 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:2002 
(IEC 60335-1:2001/Α1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α12:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:2002 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-1:2002 
(IEC 60335-1:2001/Α2:2006) 

 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

(1.10.2006) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2007) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2007) 

 
1.7.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-2:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-2: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα αλαξξνθεηήξεο 
ζθόλεο θαη ζπζθεπέο θαζαξηζκνύ κε 
αλαξξόθεζε λεξνύ 
[IEC 60335-2-2:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-2:2003 
(IEC 60335-2-2:2002/Α1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-2:2003 
[IEC 60335-2-2:2002/Α2:2006 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60335-2-
2:1995 εκείσζε 

2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

 
 

1.10.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-3:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-3: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθά ζίδεξα 
ζηδεξώκαηνο 
(IEC 60335-2-3:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-3:2002 
(IEC 60335-2-3:2002/Α1:2004) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
3:1995 

+ Α1:1999 
+ Α2:2000 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2008) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60335-2-4:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-4: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θπγνθεληξηθά 
ζηηπηήξηα 
(IEC 60335-2-4:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-4:2002  
(IEC 60335-2-4:2002/Α1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-4:2002  
(IEC 60335-2-4:2002/Α2:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
4:1995 

+ Α1:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

 
 

1.4.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-5:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-5: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα πιπληήξηα 
πηάησλ 
[IEC 60335-2-5:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-5:2003  
(IEC 60335-2-5:2002/Α1:2005) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
5:1995 

+ Α1:1999 
+ Α2:2000 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2008) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-6:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-6: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα καγεηξεία, βάζεηο 
εζηηώλ, θνύξλνπο θαη παξόκνηεο ζπζθεπέο 
[IEC 60335-2-6:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-6:2003 
(IEC 60335-2-6:2002/Α1:2004) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
6:1999 

+ Α1:2001 
εκείσζε 2.1 

 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-7:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-7: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα πιπληήξηα 

 
 

ΔΝ 60335-2-
7:2001 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ξνύρσλ 
[IEC 60335-2-7:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-7:2003 
(IEC 60335-2-7:2002/Α1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-7:2003 
(IEC 60335-2-7:2002/Α2:2006) 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

 
 

1.4.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-8:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-8: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα μπξηζηηθέο κεραλέο, 
κεραλέο θνπξέκαηνο θαη παξόκνηεο 
ζπζθεπέο 
[IEC 60335-2-8:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-8:2003 
(IEC 60335-2-8:2002/Α1:2005) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
8:1995 

+ Α1:2001 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 
 

1.9.2008 

CENELEC ΔΝ 60335-2-9:2003 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — 
Μέξνο 2-9: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα γθξηι, 
θξπγαληέξεο θαη παξόκνηεο 
θνξεηέο ζπζθεπέο καγεηξέκαηνο 
[IEC 60335-2-9:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
εκείσζε 9 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-9:2003 
(IEC 60335-2-9:2002/Α1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-9:2003 
(IEC 60335-2-9:2002/Α2:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
9:1995 

+ Α1:1998 
+ Α2:2000 

+ Α11:2000 
+ Α12:2002 
+ Α13:2002 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

 
 

1.4.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-10:2003 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-10: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα κεραλέο 
πεξηπνίεζεο δαπέδνπ θαη κεραλέο 
βνπξηζίζκαηνο βξεγκέλσλ επηθαλεηώλ 
(IEC 60335-2-10:2002) 

ΔΝ 60335-2-
10:1995 

εκείσζε 2.1 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-11:2003 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-11: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζηεγλσηήξεο κε 
ηύκπαλν 
[IEC 60335-2-11:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-11:2003 
(IEC 60335-2-11:2002/Α1:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-11:2003 
(IEC 60335-2-11:2002/Α2:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
11:2001 

+ Α1:2001 
+Α11:2002 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

 
 

1.5.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-12:2003 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — 
Μέξνο 2-12: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα πιάθεο 
ζέξκαλζεο θαη παξόκνηεο 
πζθεπέο 
(IEC 60335-2-12:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
12:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-13:2003 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — 
Μέξνο 2-13: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηεγάληα, 
θξηηέδεο θαη παξόκνηεο 
ζπζθεπέο 
[IEC 60335-2-13:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-13:2003 
(IEC 60335-2-13:2002/Α1:2004) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
13:1995 

+ Α2:1998 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2006) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2007) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60335-2-14:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-14: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα κεραλέο 
θνπδίλαο 
[IEC 60335-2-14:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60335-2-
14:1996 

+ Α1:1998 
+ Α2:2000 
+Α11:1998 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-14:2006 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-14: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα κεραλέο 
θνπδίλαο 
[IEC 60335-2-14:2006 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60335-2-
14:2003 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-15:2002 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-15: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο ζέξκαλζεο 
πγξώλ 
(IEC 60335-2-15:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-15:2002 
(IEC 60335-2-15:2002/Α1:2005) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
15:1996 

+ Α1:1999 
+ Α2:2000 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2007) 

 
 
 
 

1.9.2008 

CENELEC ΔΝ 60335-2-16:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-16: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ζθνππηδνθάγνπο 
[IEC 60335-2-16:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60335-2-
16:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-17:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-17: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θνπβέξηεο, 
καμηιάξηα θαη παξόκνηεο εύθακπηεο 
ζπζθεπέο ζέξκαλζεο 
(IEC 60335-2-17:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
17:1999 

εκείσζε 2.1 
 
 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2005) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-17:2002 
(IEC 60335-2-17:2002/Α1:2006) 

 
εκείσζε 3 

 
1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-21:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-21: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζεξκνζίθσλεο 
[IEC 60335-2-21:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-21:2003 
(IEC 60335-2-21:2002/Α1:2004) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
21:1999 

+ Α1:2000 
+ Α11:2002 
+ Α12:2002 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-23:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο 2-23: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηε 
θξνληίδα ηνπ δέξκαηνο ή ησλ 
καιιηώλ 
(IEC 60335-2-23:2003) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
23:1996 

+ Α1:2001 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-24:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-24: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
ςύμεο, ζπζθεπέο παγσηνύ θαη παξαζθεπήο 
πάγνπ 
(IEC 60335-2-24:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-24:2003 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-24:2003 
(IEC 60335-2-24:2002/Α1:2005) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2007  
ηνπ ΔΝ 60335-2-24:2003 

 
 

ΔΝ 60335-2-
24:2000 

+ Α11:2004 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.3.2008) 
 
 

1.2.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC 60335-2-24:2002/Α2:2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-25:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-25: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θνύξλνπο 
κηθξνθπκάησλ θαη ζπλδπαζκό θνύξλσλ 
κηθξνθπκάησλ 
(IEC 60335-2-25:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-25:2002 
(IEC 60335-2-25:2002/Α1:2005) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-25:2002 
(IEC 60335-2-25:2002/Α2:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
25:1996 

+ Α1:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 

 
 
 
 
 

1.6.2008 
 
 
 

1.7.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-26:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-26: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα σξνιόγηα 
(IEC 60335-2-26:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
26:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-27:2003 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο  2-27:  
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο γηα ηελ 
έθζεζε  ηεο επηδεξκίδαο ζε ππεξηώδε θαη 
ππέξπζξε αθηηλνβνιία 
(IEC 60335-2-27:2002) 
εκείσζε 12 

 
 

ΔΝ 60335-2-
27:1997 

+ Α1:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-28:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-28: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ξαπηνκεραλέο 
[IEC 60335-2-28:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60335-2-
28:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-29:2004 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-29: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θνξηηζηέο 
κπαηαξηώλ 
(IEC 60335-2-29:2002 + Α1:2004) 

ΔΝ 60335-2-
29:1996 

+ Α11:1997 
εκείσζε 2.1 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-30:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-30: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζεξκαληηθά 
ζώκαηα ρώξσλ 
[IEC 60335-2-30:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-30:2003 
(IEC 60335-2-30:2002/Α1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-30:2003 
(IEC 60335-2-30:2002/Α2:2007) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
30:1997 

+ Α1:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

 
 

1.5.2010 

CENELEC ΔΝ 60335-2-31:2003 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-31: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα απνξξνθεηήξεο 
θνπδίλαο 
(IEC 60335-2-31:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-31:2003 
(IEC 60335-2-31:2002/Α1:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
31:1997 

+ Α1:1999 
εκείσζε 2.1 

 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

 
 
 
 

1.5.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-32:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-32: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
κάιαμεο 
(IEC 60335-2-32:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
32:1995 

+ Α1:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-34:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 

 
 

ΔΝ 60335-2-

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-34: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπκπηεζηέο κε 
θηλεηήξα 
(IEC 60335-2-34:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-34:2002 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-34:2002 
(IEC 60335-2-34:2002/Α1:2004) 

34:2000 
+ Α11:2004 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

(1.12.2005) 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.2.2008) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-35:2002 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο 2-35: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ζεξκαληήξεο λεξνύ ζηηγκηαίαο ζέξκαλζεο 
(IEC 60335-2-35:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-35:2002 
(IEC 60335-2-35:2002/Α1:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
35:1998 

+ Α1:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2005) 

 
 
 
 

1.11.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-36:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-36: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα επαγγεικαηηθά 
καγεηξεία, θνύξλνπο, βάζεηο εζηηώλ θαη 
καγεηξηθέο εζηίεο 
(IEC 60335-2-36:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-36:2002 
(IEC 60335-2-36:2002/Α1:2004) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
36:2000 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2005) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-37:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-37: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα επαγγεικαηηθέο 
ειεθηξηθέο θξηηέδεο 
(IEC 60335-2-37:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
37:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2005) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60335-2-38:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-38: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα επαγγεικαηηθέο 
πιάθεο ςεζίκαηνο θαη ζράξεο κε πιάθεο 
ςεζίκαηνο 
(IEC 60335-2-38:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
38:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-39:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-39: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα επαγγεικαηηθά 
ειεθηξηθά ηεγάληα καγεηξέκαηνο πνιιαπιήο 
ρξήζεο  
(IEC 60335-2-39:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-39:2003  
(IEC 60335-2-39:2002/Α1:2004) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
39:2000 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-40:2003 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-40: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο αληιίεο 
ζεξκόηεηαο, θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο θαη 
αθπγξαληήξεο 
[IEC 60335-2-40:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-40:2003 
 
Σξνπνπνίεζε Α12:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-40:2003 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-40:2003  
[IEC 60335-2-40:2002/Α1:2005 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60335-2-
40:1997 

+ Α1:2000 
+ Α11:2004 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.11.2007) 
 

1.9.2008 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60335-2-41:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-41: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα αληιίεο  
(IEC 60335-2-41:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε A1:2004 ηνπ  
EN 60335-2-41:2003 (IEC 60335-2-
41:2002/A1:2004) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
41:1996 

+ Α1:2001 
εκείσζε 2.1 

 
εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

CENELEC EN 60335-2-42:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο   
2-42:  Δηδηθέο  απαηηήζεηο γηα  
επαγγεικαηηθνύο  ειεθηξηθνύο θνύξλνπο  
κεραληθήο  κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο,  
βξαζηήξεο  αηκνύ  θαη θνύξλνπο αηκνύ-
κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 
(IEC 60335-2-42:2002) 

 
 

EN 60335-2-
42:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC EN 60335-2-43:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-43: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζηεγλσηήξεο 
ξνύρσλ θαη ξάβδνπο ζηεγλώκαηνο 
πεηζεηώλ 
(IEC 60335-2-43:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε A1:2006 ηνπ  
EN 60335-2-43:2003 
(IEC 60335-2-43:2002/A1:2005) 

 
 

EN 60335-2-
43:1997 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

 
 
 
 
 

1.11.2008 

CENELEC EN 60335-2-44:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-44: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζηδεξσηήξηα 
(IEC 60335-2-44:2002) 

 
 

EN 60335-2-
44:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2005) 

CENELEC EN 60335-2-45:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 

 
 

EN 60335-2-

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-45: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θνξεηά 
εξγαιεία ζέξκαλζεο θαη ζπζθεπέο 
παξόκνηαο ρξήζεο 
(IEC 60335-2-45:2002) 

45:1996 
εκείσζε 2.1 

(1.12.2005) 

CENELEC EN 60335-2-47:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-47: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα επαγγεικαηηθά 
ειεθηξηθά ηεγάληα βξαζκνύ (IEC 60335-2-
47:2002) 

 
 

EN 60335-2-
47:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC EN 60335-2-48:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-48: 
Δηδηθέο   απαηηήζεηο   γηα   επαγγεικαηηθέο   
ειεθηξηθέο   ςεζηηέξεο   θαη 
θξπγαληέξεο 
(IEC 60335-2-48:2002) 

 
 

EN 60335-2-
48:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC EN 60335-2-49:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο   2-49:  Δηδηθέο  απαηηήζεηο γηα  
επαγγεικαηηθνύο  ειεθηξηθνύο 
ζεξκνζαιάκνπο 
(IEC 60335-2-49:2002) 

 
 

EN 60335-2-
49:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC EN 60335-2-50:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο    
2-50:    Δηδηθέο    απαηηήζεηο   γηα    
επαγγεικαηηθά   ειεθηξηθά πδαηόινπηξα 
(κπελ-καξί) 
(IEC 60335-2-50:2002) 

 
 

EN 60335-2-
50:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-51:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 

 
 

ΔΝ 60335-2-
51:1997 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

2-51: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θπθινθνξεηέο 
κόληκεο εγθαηάζηαζεο γηα εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο θαη λεξνύ ρξήζεο 
(IEC 60335-2-51:2002) 

εκείσζε 2.1 

CENELEC ΔΝ 60335-2-52:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-52: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
ζηνκαηηθήο πγηεηλήο 
(IEC 60335-2-52:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
52:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-53:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-53: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
ζέξκαλζεο ζάνπλαο 
(IEC 60335-2-53:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-53:2003 
(IEC 60335-2-53:2002/Α1:2007) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
53:1997 

εκείσζε 2.1 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

 
 
 
 

1.2.2010 

CENELEC ΔΝ 60335-2-54:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-54: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
θαζαξηζκνύ επηθαλεηώλ γηα νηθηαθή ρξήζε 
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πγξά ή αηκό  
(IEC 60335-2-54:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-54:2003 
(IEC 60335-2-54:2002/Α1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-54:2003 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-54:2003 
(IEC 60335-2-54:2002/Α2:2007) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
54:1997 

+ Α1:1999 
+Α11:1998 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2007) 

 
 

1.11.2008 
 
 

1.2.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60335-2-55:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-55: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο γηα ρξήζε κε ελπδξεία θαη κηθξέο 
ιίκλεο θήπσλ 
(IEC 60335-2-55:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
55:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-56:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο 2-56: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα κεραλέο 
πξνβνιήο θαη παξόκνηεο 
ζπζθεπέο 
(IEC 60335-2-56:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
56:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-58:2005 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — 
Μέξνο 2-58: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
επαγγεικαηηθά ειεθηξηθά πιπληήξηα 
πηάησλ 
[IEC 60335-2-58:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60335-2-
58:1997 

+ Α1:1999 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-59:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-59: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
εμόλησζεο εληόκσλ 
[IEC 60335-2-59:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-59:2003 
(IEC 60335-2-59:2002/Α1:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
59:1997 

+ Α1:2001 
+ Α11:2000 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

 
 
 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-60:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο —Αζθάιεηα — 
Μέξνο 2-60: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ινπηήξεο πδξνκαζάδ θαη ηακαηηθώλ 

 
 

ΔΝ 60335-2-
60:1997 

εκείσζε 2.1 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

πεγώλ 
(IEC 60335-2-60:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-60:2003 
(IEC 60335-2-60:2002/Α1:2004) 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2008) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-61:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-61: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ζεξκνζπζζσξεπηέο 
(IEC 60335-2-61:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-61:2003 
(IEC 60335-2-61:2002/Α1:2005) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
61:1996 

+ Α1:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2008) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-62:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο   
2-62:  Δηδηθέο  απαηηήζεηο γηα  
επαγγεικαηηθνύο  ειεθηξηθνύο λεξνρύηεο 
έθπιπζεο 
(IEC 60335-2-62:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
62:1997 

+ Α1:1999 
+ Α2:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-65:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-65: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
θαζαξηζκνύ αέξα. 
(IEC 60335-2-65:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
65:1995 

+ Α1:2001 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-66:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-66: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζεξκαληήξεο 
ζηξσκάησλ κε λεξό 
(IEC 60335-2-66:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
66:1995 + 
Α1:2001 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-67:2003   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-67: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα κεραλέο 
πεξηπνίεζεο θαη θαζαξηζκνύ δαπέδσλ, γηα 
βηνκεραληθή θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε 
[IEC 60335-2-67:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-67:2003  
(IEC 60335-2-67:2002/Α1:2005) 

 
ΔΝ 60335-2-

67:1998 
+ Α1:2000 

εκείσζε 2.1 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.3.2006) 
 
 
 
 
 

1.12.2008 

CENELEC ΔΝ 60335-2-68:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-68: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
ςεθαζκνύ θαη αλαξξόθεζεο γηα βηνκεραληθή 
θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε 
[IEC 60335-2-68:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-68:2003 
(IEC 60335-2-68:2002/Α1:2005) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-68:2003 
(IEC 60335-2-68:2002/Α2:2007) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
68:1998 

+ Α1:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 
 

1.12.2008 
 
 
 

1.5.2010 

CENELEC ΔΝ 60335-2-69:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-69: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα αλαξξνθεηήξεο 
ζθόλεο θαη πγξώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
κεραλνθίλεησλ βνπξηζώλ γηα βηνκεραληθή 
θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε 
[IEC 60335-2-69:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60335-2-
69:1998 

+ Α1:2000 
+ Α11:2002 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-70:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-70: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα κεραλέο 
αξκέγκαηνο 

 
 

ΔΝ 60335-2-
70:1996 

εκείσζε 2.1 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC 60335-2-70:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-70:2002 (IEC 60335-2-
70:2002/Α1:2007) 

 
 

εκείσζε 3 

 
 

1.4.2010 

CENELEC ΔΝ 60335-2-71:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-71: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο ζέξκαλζεο γηα αλαπαξαγσγή θαη 
αλαηξνθή δώσλ 
[IEC 60335-2-71:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-71:2003  
(IEC 60335-2-71:2002/Α1:2007) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
71:1995 

+ Α1:1998 
+ Α2:1999 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2006) 

 
 
 
 
 

1.4.2010 

CENELEC ΔΝ 60335-2-73:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο   2-73:   Δηδηθέο   απαηηήζεηο   γηα   
ζηαζεξνύο   εκβαπηηδόκελνπο 
ζεξκαληήξεο 
[IEC 60335-2-73:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-73:2003  
(IEC 60335-2-73:2002/Α1:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
73:1996 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

 
 
 
 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-74:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο   2-74:   Δηδηθέο   απαηηήζεηο   γηα   
θνξεηνύο   εκβαπηηδόκελνπο 
ζεξκαληήξεο 
(IEC 60335-2-74:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-74:2003  
(IEC 60335-2-74:2002/Α1:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
74:1996 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 
 

1.6.2009 



53 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60335-2-75:2004 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-75: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα επαγγεικαηηθέο 
ζπζθεπέο δηαλνκήο θαη απηόκαηνπο πσιεηέο  
[IEC 60335-2-75:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-75:2004 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-75:2004  
(IEC 60335-2-75:2002/Α1:2004) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
63:1993 

+ ΔΝ 60335-2-
75:2002 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-78:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-78: Δηδηθέο απαηηήζεηο ζπζθεπώλ 
ςεζίκαηνο «κπαξκπεθηνύ» γηα ρξήζε ζε 
εμσηεξηθό ρώξν 
(IEC 60335-2-78:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
78:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-79:2004 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-79: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
θαζαξηζκνύ πςειήο πίεζεο θαη ζπζθεπέο 
θαζαξηζκνύ κε αηκό  
[IEC 60335-2-79:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-79:2004  
(IEC 60335-2-79:2002/Α1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-79:2004  
(IEC 60335-2-79:2002/Α2:2007) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
79:1998 

+ Α1:2001 
+Α11:1999 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2007) 

 
 
 
 
 

1.3.2009 
 
 
 

1.8.2010 

CENELEC ΔΝ 60335-2-80:2003 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα αλεκηζηήξεο  
(IEC 60335-2-80:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-80:2003  
(IEC 60335-2-80:2002/Α1:2004) 

ΔΝ 60335-2-
80:1997 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-81:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο 2: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ζεξκαληήξεο πνδηώλ θαη ζεξκαληηθά 
ραιάθηα 
(IEC 60335-2-81:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-81:2003  
(IEC 60335-2-81:2002/Α1:2007) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
81:1997 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

 
 
 
 
 

1.2.2010 

CENELEC ΔΝ 60335-2-82:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-82: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα κεραλέο 
αηνκηθήο εμππεξέηεζεο θαη κεραλέο 
ςπραγσγίαο  
(IEC 60335-2-82:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
82:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-83:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο  
2-83:  Δηδηθέο  απαηηήζεηο γηα 
ζεξκαηλόκελνπο  αγσγνύο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απνζηξάγγηζε 
νξνθήο  
(IEC 60335-2-83:2001) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60335-2-84:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 

 
 

ΔΝ 60335-2-
84:1998 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

2-84: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπαιέηεο  
(IEC 60335-2-84:2002) 

εκείσζε 2.1 

CENELEC ΔΝ 60335-2-85:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-85: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα πξέζεο αηκνύ 
πθαζκάησλ  
(IEC 60335-2-85:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
85:1998 

+ Α1:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-86:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-86: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο 
κεραλέο ςαξέκαηνο  
[IEC 60335-2-86:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-86:2003  
(IEC 60335-2-86:2002/Α1:2005) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
86:2000 

εκείσζε 2.1 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2008) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-87:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο 2-87: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ειεθηξηθό εμνπιηζκό αλαηζζεζίαο 
δώσλ 
(IEC 60335-2-87:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-87:2002  
(IEC 60335-2-87:2002/Α1:2007) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
87:1999 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 

 
 
 
 
 

1.4.2010 

CENELEC ΔΝ 60335-2-88:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-88: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα πγξαληήξεο 
πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε κε ζπζηήκαηα 
ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνύ ή θιηκαηηζκνύ 
(IEC 60335-2-88:2002) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
88:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2005) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60335-2-89:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-89: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα επαγγεικαηηθέο 
ζπζθεπέο ςύμεο κε ελζσκαησκέλε  ή   
απνκαθξπζκέλε   ςπθηηθή   κνλάδα  
ζπκπύθλσζεο  ή ζπκπηεζηή 
(IEC 60335-2-89:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-89:2002 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-89:2002 
(IEC 60335-2-89:2002/Α1:2005) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2007 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-89:2002 
(IEC 60335-2-89:2002/Α2:2007) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.2.2008) 
 
 

1.2.2010 

CENELEC ΔΝ 60335-2-90:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο   2-90:   Δηδηθέο   απαηηήζεηο   γηα   
επαγγεικαηηθνύο   θνύξλνπο 
κηθξνθπκάησλ 
(IEC 60335-2-90:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-90:2002  
(IEC 60335-2-90:2002/Α1:2003) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
90:1997 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2006) 

CENELEC ΔΝ 60335-2-90:2006 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο   2-90:   Δηδηθέο   απαηηήζεηο   γηα   
επαγγεικαηηθνύο   θνύξλνπο 
κηθξνθπκάησλ 
(IEC 60335-2-90:2006) 

 
 

ΔΝ 60335-2-
90:2002 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 60335-2-96:2002 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-96: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα εύθακπηα 
ζεξκαληηθά ζηνηρεία θύιινπ γηα ζέξκαλζε 
δσκαηίνπ (IEC 60335-2-96:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60335-2-96:2002 
(IEC 60335-2-96:2002/Α1:2003) 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

CENELEC EN 60335-2-97:2000 
 
Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο 
θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-97: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζηήκαηα θίλεζεο 
γηα ξνιά, ηέληεο, πεξζίδεο θαη παξόκνην 
εμνπιηζκό  
[IEC 60335-2-97:1998 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε A11:2006 ηνπ  
EN 60335-2-97:2000 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

1.4.2009 

CENELEC EN 60335-2-97:2006 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-97: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα νδεγνύο γηα 
ηπιηζζόκελα εμώθπιια, ηέληεο, ζθνύξα θαη 
παξόκνην εμνπιηζκό  
[IEC 60335-2-97:2002 (Σξνπνπνηεκέλν) + 
A1:2004 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

EN 60335-2-
97:2000 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.4.2009 

CENELEC EN 60335-2-98:2003 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-98: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα πγξαληήξεο  
(IEC 60335-2-98:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε A1:2005 ηνπ  
EN 60335-2-98:2003  
(IEC 60335-2-98:2002/A1:2004) 

 
 

EN 60335-2-
98:1997 

+ A1:2000 
εκείσζε 2.1 

 
εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

CENELEC EN 60335-2-99:2003 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — 
Μέξνο   2-99:  Δηδηθέο  απαηηήζεηο γηα  
επαγγεικαηηθνύο  ειεθηξηθνύο 
απνξξνθεηήξεο 
(IEC 60335-2-99:2003) 

Καλέλα — 

CENELEC EN 60335-2-101:2002 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-101: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ςεθαζηήξεο 
(IEC 60335-2-101:2002) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60335-2-102:2006 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-102: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
θαύζεο κε αέξην, ιάδη θαη ζηεξεό θαύζηκν 
πνπ έρνπλ ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο 
[IEC 60335-2-102:2004 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

EN 50165:1997 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.4.2009 

CENELEC EN 60335-2-105:2005 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο 
2-105: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ςεθαζηήξεο  
(IEC 60335-2-105:2004) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60335-2-106:2007 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο θαη 
παξόκνηαο ρξήζεο — Αζθάιεηα — Μέξνο  
2-106:  Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ζεξκαηλόκελεο θνπβέξηεο θαη ζεξκαηλόκελεο 
κνλάδεο γηα ζέξκαλζε δσκαηίνπ 
εγθαηεζηεκέλεο θάησ από κεηαθηλνύκελα 
θαιύκκαηα δαπέδνπ 
(IEC 60335-2-106:2007) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60360:1998 
 
Πξόηππε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο αλύςσζεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ θάιπθα 

 
 

EN 60360:1989 
+ A1:1994 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2001) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ιακπηήξα 
(IEC 60360:1998) 

+ A2:1997 
εκείσζε 2.1 

CENELEC ΔΝ 60399:2004 
 
Δμσηεξηθά ζπεηξώκαηα θπθιηθήο θαηαηνκήο 
γηα ιπρληνιαβέο κε δαθηύιην ζπγθξάηεζεο 
ζθηάδαο 
(IEC 60399:2004) 

 
 

ΔΝ 60399:1993 
+ Α1:1997 
+ Α2:1999 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2007) 

CENELEC ΔΝ 60400:2000 
 
Λπρληνιαβέο γηα ζσιελσηνύο ιακπηήξεο 
θζνξηζκνύ θαη ιαβέο εθθηλεηώλ [IEC 
60400:1999 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2002 ηνπ  
ΔΝ 60400:2000 
(IEC 60400:1999/Α1:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2004 ηνπ  
ΔΝ 60400:2000  
(IEC 60400:1999/Α2:2004) 

 
 

ΔΝ 60400:1996 
+ Α1:1997 
+ Α2:1998 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2007) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2007) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2007) 

CENELEC ΔΝ 60432-1:2000 
 
Λπρληνιαβέο γηα ζσιελσηνύο ιακπηήξεο 
θζνξηζκνύ θαη ιαβέο εθθηλεηώλ [IEC 60432-
1:1999 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60432-1:2000  
(IEC 60432-1:1999/Α1:2005) 

 
 

ΔΝ 60432-1:1994 
+ Α1:1997 
+ Α2:1997 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2003) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2008) 

CENELEC ΔΝ 60432-2:2000 
 
Λακπηήξεο ππξάθησζεο — Πξνδηαγξαθέο 
αζθαιείαο — Μέξνο  2: Λακπηήξεο 
αινγόλνπ κε λήκα από βνιθξάκην γηα 
νηθηαθέο θαη παξόκνηεο γεληθέο ρξήζεηο 
θσηηζκνύ 
[IEC 60432-2:1999 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60432-2:1994 
+ Α1:1996 
+ Α2:1997 

εκείσζε 2.1 
 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2003) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60432-2:2000  
[IEC 60432-2:1999/Α1:2005 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
εκείσζε 3 

 
1.9.2008 

CENELEC ΔΝ 60432-3:2003 
 
Λακπηήξεο ππξάθησζεο — Πξνδηαγξαθέο 
αζθαιείαο — Μέξνο  3: Λακπηήξεο 
αινγόλνπ κε λήκα από βνιθξάκην (όρη γηα 
νρήκαηα)  
(IEC 60432-3:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60432-3:2003  
(IEC 60432-3:2002/Α1:2005) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2008) 

CENELEC ΔΝ 60439-1:1999 
 
ύλνια δηαηάμεσλ δηαθνπήο θαη ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 1: ύλνια 
δνθηκώλ ηύπνπ θαη κεξηθήο δνθηκήο ηύπνπ  
(IEC 60439-1:1999) 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60439-1:1999  
(IEC 60439-1:1999/Α1:2004) 

 
 

ΔΝ 60439-1:1994 
+ Α1:1995 
+ Α2:1997 
+Α11:1996 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2002) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2007) 

CENELEC ΔΝ 60439-2:2000 
 
Γηαηάμεηο ζπζθεπώλ δηαθνπήο θαη ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα ηηο ξάγεο δηαλνκήο 
(IEC 60439-2:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 
ηνπ ΔΝ 60439-2:2000 
(IEC 60439-
2:2000/Α1:2005) 

 
 

ΔΝ 60439-2:1993 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2003) 

 
 
 

1.10.2008 

CENELEC ΔΝ 60439-3:1991 
 
Γηαηάμεηο ζπζθεπώλ δηαθνπήο θαη ειέγρνπ 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 3: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα ζύλνια δηαηάμεσλ δηαθνπήο 
θαη ειέγρνπ ρακειήο ηάζεο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε ζε ρώξνπο 
όπνπ θαηά ηε ρξήζε ηνπο έρεη πξόζβαζε κε 
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό — Πίλαθεο δηαλνκήο  
[IEC 60439-3:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1994 ηνπ  
ΔΝ 60439-3:1991  
(IEC 60439-3:1990/Α1:1993) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  
ΔΝ 60439-3:1991  
(IEC 60439-3:1990/Α2:2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1999) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2004) 

CENELEC ΔΝ 60439-4:2004 
 
ύλνια δηαηάμεσλ δηαθνπήο θαη ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 4: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα ζύλνια δηαηάμεσλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε ζε εξγνηάμηα 
(ACS) 
(IEC 60439-4:2004) 

 
 

ΔΝ 60439-4:1991 
+ Α1:1995 
+ Α2:1999 

+ Α11:2004 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

CENELEC ΔΝ 60439-5:1996 
 
Γηαηάμεηο ζπζθεπώλ δηαθνπήο θαη ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 5: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα ζύλνια πνπ πξννξίδνληαη γηα 
ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθνύο δεκόζηνπο 
ρώξνπο — Κηβώηηα γηα θαισδηαθή δηαλνκή 
CDCs) ζε δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο  
(IEC 60439-5:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ  
ΔΝ 60439-5:1996 
(IEC 60439-5:1996/Α1:1998) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2001) 

CENELEC ΔΝ 60439-5:2006 
 
ύλνια δηαηάμεσλ δηαθνπήο θαη ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 5: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα ζύλνια δηαηάμεσλ γηα 

 
 

ΔΝ 50300:2004 
+ ΔΝ 60439-

5:1996 

 
 

1.9.2009 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

δηαλνκή ηζρύνο ζε δίθηπα  
(IEC 60439-5:2006) 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

CENELEC ΔΝ 60446:1999 
 
Αξρέο βαζηθέο θαη αζθαιείαο γηα δηεπαθή 
αλζξώπνπ-κεραλήο, ζήκαλζε θαη 
πξνζδηνξηζκόο ηαπηόηεηαο — 
Πξνζδηνξηζκόο ηαπηόηεηαο αγσγώλ κε 
ρξώκαηα ή αξηζκνύο  
(IEC 60446:1999) 

 
 

HD 324 51:1977 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2002) 

CENELEC ΔΝ 60446:2007 
 
Βαζηθέο αξρέο θαη αξρέο αζθαιείαο γηα 
δηεπαθή αλζξώπνπ-κεραλήο, ζήκαλζε θαη 
αλαγλώξηζε ηαπηόηεηαο — Αλαγλώξηζε 
ηαπηόηεηαο ησλ αγσγώλ κε ρξώκαηα ή 
αξηζκνύο 
(IEC 60446:2007) 

 
 

ΔΝ 60446:1999 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.6.2010 

CENELEC ΔΝ 60477:1997 
 
Δξγαζηεξηαθνί αληηζηάηεο ζπλερνύο 
ξεύκαηνο  
(IEC 60477:1974) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60477:1997  
(IEC 60477:1974/Α1:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.1998) 

CENELEC ΔΝ 60477-2:1997 
 
Δξγαζηεξηαθνί  αληηζηάηεο  —  Μέξνο   2:   
Δξγαζηεξηαθνί   αληηζηάηεο 
ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο 
(IEC 60477-2:1979) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 
ηνπ ΔΝ 60477-2:1997  
(IEC 60477-
2:1979/Α1:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.1998) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60491:1995 
 
Απαηηήζεηο αζθάιεηαο γηα ειεθηξνληθέο 
ζπζθεπέο «θιαο» γηα θσηνγξαθηθή 
ρξήζε 
[IEC 60491:1984 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

HD 327 S2:1988 
+ Α1:1991 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.1996) 

CENELEC ΔΝ 60519-1:2003 
 
Αζθάιεηα   ειεθηξνζεξκηθώλ   
εγθαηαζηάζεσλ   —   Μέξνο   1:   Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
(IEC 60519-1:2003) 

 
 

ΔΝ 60519-1:1993 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

CENELEC ΔΝ 60519-2:1993 
 
Αζθάιεηα ζε  ειεθηξνζεξκηθέο  
εγθαηαζηάζεηο  — Μέξνο   2:  Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εμνπιηζκό κε ζεξκηθή 
αληίζηαζε 
(IEC 60519-2:1992) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60519-2:2006 
 
Αζθάιεηα   ειεθηξνζεξκηθώλ   
εγθαηαζηάζεσλ   —   Μέξνο   2:   Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε 
αληηζηάζεηο 
(IEC 60519-2:2006) 

 
 

ΔΝ 60519-2:1993 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.9.2009 

CENELEC ΔΝ 60519-3:1995 
 
Αζθάιεηα ζε  ειεθηξνζεξκηθέο  
εγθαηαζηάζεηο  — Μέξνο   3:  Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο 
κέζσ επαγσγήο θαη δηέιεπζεο ξεύκαηνο θαη 
γηα εγθαηαζηάζεηο ηήμεο κέζσ επαγσγήο 
[IEC 60519-3:1988 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

HD 491.3 
S1:1990 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.1996) 

CENELEC ΔΝ 60519-3:2005 
 
Αζθάιεηα ζε  ειεθηξνζεξκηθέο  
εγθαηαζηάζεηο  — Μέξνο   3:  Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο 
κέζσ επαγσγήο θαη δηέιεπζεο ξεύκαηνο θαη 

 
 

ΔΝ 60519-3:1995 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2008) 



64 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

γηα εγθαηαζηάζεηο ηήμεο κέζσ επαγσγήο 
(IEC 60519-3:2005) 

CENELEC ΔΝ 60519-4:1997 
 
Αζθάιεηα ζε  ειεθηξνζεξκηθέο  
εγθαηαζηάζεηο  — Μέξνο  4:  Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο θνύξλσλ κε 
ειεθηξηθό ηόμν 
(IEC 60519-4:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2000 ηνπ  
ΔΝ 60519-4:1997 
(IEC 60519-4:1995/Α1:2000) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2003) 

CENELEC ΔΝ 60519-4:2006 
 
Αζθάιεηα ζε  ειεθηξνζεξκηθέο  
εγθαηαζηάζεηο  — Μέξνο  4:  Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο θιηβάλνπ κε 
ηόμν  
(IEC 60519-4:2006) 

 
 

ΔΝ 60519-4:1997 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.9.2009 

CENELEC ΔΝ 60519-6:2002 
 
Αζθάιεηα ζε ειεθηξνζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο 
— Μέξνο 6: Απαηηήζεηο γηα αζθάιεηα ζε 
βηνκεραληθό εμνπιηζκό ζέξκαλζεο κε 
ζπρλόηεηεο ζηελ πεξηνρή κηθξνθπκάησλ  
(IEC 60519-6:2002) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60519-8:2005 
 
Αζθάιεηα ζε  ειεθηξνζεξκηθέο  
εγθαηαζηάζεηο  — Μέξνο   8:  Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα θάκηλνπο ειεθηξνζθσξηνηηθήο 
επαλάηεμεο  
(IEC 60519-8:2005) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60519-9:1995 
 
Αζθάιεηα  ζε ειεθηξνζεξκηθέο  
εγθαηαζηάζεηο —  Μέξνο   9:  Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο δηειεθηξηθήο 
ζέξκαλζεο πςειήο ζπρλόηεηαο 

 
 

HD 491.9 
S1:1991 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.1996) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC 60519-9:1987) 

CENELEC ΔΝ 60519-9:2005 
 
Αζθάιεηα  ζε ειεθηξνζεξκηθέο  
εγθαηαζηάζεηο —  Μέξνο   9:  Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο δηειεθηξηθήο 
ζέξκαλζεο πςειήο ζπρλόηεηαο  
(IEC 60519-9:2005) 

 
 

ΔΝ 60519-9:1995 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.10.2008 

CENELEC ΔΝ 60519-10:2005 
 
Αζθάιεηα ζε ειεθηξνζεξκηθέο 
εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο  10: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κέζσ 
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα βηνκεραληθέο θαη 
εκπνξηθέο εθαξκνγέο 
(IEC 60519-10:2005) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60519-11:1997 
 
Αζθάιεηα ζε ειεθηξνζεξκηθέο 
εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο  11: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο αλάδεπζεο, κεηαθνξάο ή 
ρύζεο κεηαιιηθώλ πγξώλ 
(IEC 60519-11:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60519-21:1998 
 
Αζθάιεηα ζε ειεθηξνζεξκηθέο 
εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο  21: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο αλάδεπζεο, κεηαθνξάο ή 
ρύζεο κεηαιιηθώλ πγξώλ  
(IEC 60519-21:1998) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60523:1993 
 
Πνηελζηόκεηξα ζπλερνύο ξεύκαηνο  
(IEC 60523:1975 + Α1:1979) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  
ΔΝ 60523:1993  
(IEC 60523:1975/Α2:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1998) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60524:1993 
 
Γηαηξέηεο ηάζεο ζπλερνύο ξεύκαηνο κε 
αληίζηαζε  
(IEC 60524:1975 + Α1:1981) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  
ΔΝ 60524:1993 
(IEC 60524:1975/Α2:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1998) 

CENELEC ΔΝ 60529:1991 
 
Βαζκνί πξνζηαζίαο παξερόκελεο 
από πεξηβιήκαηα (θσδηθόο ΗΡ)  
(IEC 60529:1989) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2000 ηνπ  
ΔΝ 60529:1991 
(IEC 60529:1989/Α1:1999) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2003) 

CENELEC ΔΝ 60564:1993 
 
Γέθπξεο ζπλερνύο ξεύκαηνο γηα 
κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο  
(IEC 60564:1977 + Α1:1981) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  
ΔΝ 60564:1993 
(IEC 60564:1977/Α2:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2003) 

CENELEC ΔΝ 60570:1996 
 
πζηήκαηα ειεθηξηθήο ηξνθνδόηεζεο κε 
ξάγεο γηα θσηηζηηθά ζώκαηα (IEC 
60570:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2000 ηνπ  
ΔΝ 60570:1996  
(IEC 60570:1995/Α2:2000) 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ  
ΔΝ 60570:1996 (IEC 
60570:1995/Α1:1998) 

 
 

ΔΝ 60570:1993 
εκείσζε 2.1 

 
ΔΝ 

60570:1996/Α11:
1998 

+ ΑΗ 2:2000 
εκείσζε 3 

 
εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2002) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.8.2001) 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 



67 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60570:2003 
 
πζηήκαηα ειεθηξηθήο ηξνθνδόηεζεο κε 
ξάγεο γηα θσηηζηηθά ζώκαηα  
[IEC 60570:2003 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60570:1996 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

+ ΔΝ 60570-2-
1:1994 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2010 

CENELEC ΔΝ 60570-2-1:1994 
 
Ζιεθηξηθά ηξνθνδνηηθά ζπζηήκαηα ξάγαο 
γηα θσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: 
πζηήκαηα κηθηήο ηξνθνδόηεζεο— Σκήκα 1: 
Κιάζεηο Η θαη III  
(IEC 60570-2-1:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ  
ΔΝ 60570-2-1:1994  
(IEC 60570-2-1:1994/Α1:1996) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2002) 

CENELEC ΔΝ 60598-1:2004 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 1: 
Γεληθέο απαηηήζεηο θαη δνθηκέο  
[IEC 60598-1:2003 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60598-1:2004  
(IEC 60598-1:2003/Α1:2006) 

 
 

ΔΝ 60598-1:2000 
+ Α11:2000 
+ Α12:2002 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2007) 

 
 
 

1.1.2010 

CENELEC ΔΝ 60598-2-1:1989 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Σκήκα 1: ηαζεξά θσηηζηηθά 
ζώκαηα γεληθήο ρξήζεο  
(IEC 60598-2-1:1979 + Α1:1987) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60598-2-2:1996 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Σκήκα 2: Υσλεπηά θσηηζηηθά 
ζώκαηα  
(IEC 60598-2-2:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-2:1996  
(IEC 60598-2-2:1996/Α1:1997) 

ΔΝ 60598-2-
2:1989 

+ Α2:1996 
εκείσζε 2.1 

 
εκείσζε 3 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2002) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2002) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-3:1994 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-3: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Φσηηζηηθά ζώκαηα θσηηζκνύ 
δξόκσλ  
(IEC 60598-2-3:1993) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-3:1994  
(IEC 60598-2-3:1993/Α1:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-3:1994  
(IEC 60598-2-3:1993/Α2:2000) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2003) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-3:2003 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-3: Δηδηθέο 
απαίηεζεο — Φσηηζηηθά ζώκαηα γηα νδηθό 
θσηηζκό  
(IEC 60598-2-3:2002) 

 
 

ΔΝ 60598-2-
3:1994 θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ εκείσζε 2.1 

 
 

1.2.2010 

CENELEC ΔΝ 60598-2-4:1997 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαίηεζεο — Σκήκα 4: Φνξεηά θσηηζηηθά 
ζώκαηα γεληθήο ρξήζεο 
(IEC 60598-2-4:1997) 

 
 

ΔΝ 60598-2-
4:1989 

+ Α3:1993 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2003) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-5:1998 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαίηεζεο — Σκήκα 5: Πξνβνιείο  
(IEC 60598-2-5:1998) 

 
 

ΔΝ 60598-2-
5:1989 

+ Α2:1994 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60598-2-6:1994 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Σκήκα 6: Φσηηζηηθά 
ζώκαηα κε ελζσκαησκέλνπο 
κεηαζρεκαηηζηέο γηα ιακπηήξεο κε λήκα από 
βνιθξάκην 
(IEC 60598-2-6:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-6:1994  
(IEC 60598-2-6:1994/Α1:1996) 

 
 

ΔΝ 60598-2-
6:1989 

+ Α2:1991 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2000) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2002) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-7:1989 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαίηεζεο — Σκήκα 7: Φνξεηά θσηηζηηθά 
ζώκαηα γηα ρξήζε ζε θήπνπο  
[IEC 60598-2-7:1982 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α1:1987 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α13:1997 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-7:1989 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1996 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-7:1989  
[IEC 60598-2-7:1982/Α2:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2002) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-8:1997 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-8: Δηδηθέο 
απαίηεζεο — Φσηηζηηθά ζώκαηα 
ρεηξόο 
[IEC 60598-2-8:1996 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2000 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-8:1997  
(IEC 60598-2-8:1996/Α1:2000) 

 
 

ΔΝ 60598-2-
8:1989 

+ Α2:1993 
εκείσζε 2.1 

 
εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2003) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2003) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-9:1989 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Σκήκα 9: Φσηηζηηθά ζώκαηα γηα 
θσηνγξαθηθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή ρξήζε (κε 

 
 

Καλέλα 
 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

επαγγεικαηηθά) 
(IEC 60598-2-9:1987) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1994 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-9:1989  
(IEC 60598-2-9:1987/Α1:1993) 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2000) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-10:2003 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-10: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Φνξεηά θσηηζηηθά ζώκαηα 
γηα παηδηά  
(IEC 60598-2-10:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60598-2-11:2005 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-11: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Φσηηζηηθά γηα 
ελπδξεία 
(IEC 60598-2-11:2005) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60598-2-12:2006 
 
Φσηηζηηθά  ζώκαηα — Μέξνο  2-12:  Δηδηθέο  
απαηηήζεηο  —  Κύξηνη ξεπκαηνδόηεο γηα 
αλαξηεκέλα θσηηζηηθά λπρηόο  
(IEC 60598-2-12:2006) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60598-2-13:2006 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-13: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Φσηηζηηθά ηνπνζεηεκέλα ζε 
θνηιόηεηεο ζην έδαθνο  
(IEC 60598-2-13:2006) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60598-2-17:1989 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Σκήκα 17: Φσηηζηηθά ζώκαηα 
γηα θσηηζκό ζθελήο, ηειενπηηθά, 
θηλεκαηνγξαθηθά θαη θσηνγξαθηθά ζηνύληην 
(εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά)  
(IEC 60598-2-17:1984 + Α1:1987) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1991 ηνπ  

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ΔΝ 60598-2-17:1989  
(IEC 60598-2-17:1984/Α2:1990) 

(1.11.1997) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-19:1989 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Σκήκα 19: Φσηηζηηθά ζώκαηα 
κε δπλαηόηεηα θπθινθνξίαο αέξα 
(απαηηήζεηο αζθαιείαο)  
[IEC 60598-2-19:1981 (Σξνπνπνηεκέλν) + 
Α1:1987 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1998 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-19:1989  
(IEC 60598-2-19:1981/Α2:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.1998) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-20:1997 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-20: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Φσηηζηηθέο 
ζεηξέο 
[IEC 60598-2-20:1996 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-20:1997  
[IEC 60598-2-20:1996/Α1:1998 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2004 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-20:1997  
[IEC 60598-2-20:1996/Α2:2002 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60598-2-
20:1991 

+Α11:1992 
εκείσζε 2.1 

 
εκείσζε 3 

 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2003) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2005) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-22:1998 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-22: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Φσηηζηηθά ζώκαηα γηα 
θσηηζκό έθηαθηεο αλάγθεο  
[IEC 60598-2-22:1997 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-22:1998  
(IEC 60598-2-22:1997/Α1:2002) 

 
 

ΔΝ 60598-2-
22:1990 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 

 
 
 

1.10.2009 

CENELEC ΔΝ 60598-2-23:1996   



72 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-23: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — πζηήκαηα θσηηζκνύ 
εμαηξεηηθά ρακειήο ηάζεο γηα ιακπηήξεο 
λήκαηνο 
(IEC 60598-2-23:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2000 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-23:1996  
(IEC 60598-2-23:1996/Α1:2000) 

 
Καλέλα 

 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2007) 

CENELEC ΔΝ 60598-2-24:1998 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Σκήκα 24: Φσηηζηηθά ζώκαηα 
κε πεξηνξηζκέλεο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο  
[IEC 60598-2-24:1997 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60598-2-25:1994 
 
Φσηηζηηθά ζώκαηα — Μέξνο 2-25: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Φσηηζηηθά 
ζώκαηα γηα ρξήζε   ζε  λνζειεπηηθέο  
κνλάδεο  λνζνθνκείσλ  θαη  ζε 
ζεξαπεπηήξηα 
(IEC 60598-2-25:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60598-2-25:1994 
(IEC 60598-2-25:1994/Α1:2004) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

1.11.2011 

CENELEC ΔΝ 60618:1997 
 
Δπαγσγηθνί δηαηξέηεο ηάζεο  
(IEC 60618:1978  
+ Α1:1981) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  
ΔΝ 60618:1997 
(IEC 60618:1978/Α2:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.1998) 

CENELEC ΔΝ 60645-1:2001 
 
Ζιεθηξναθνπζηηθή — Αθννινγηθόο 
εμνπιηζκόο — Μέξνο 1: Αθνόκεηξα θαζαξνύ 

 
 

ΔΝ 60645-1:1994 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2004) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ηόλνπ  
(IEC 60645-1:2001) 

CENELEC ΔΝ 60645-3:1995 
 
Αθνπόκεηξα — Μέξνο 3: ήκαηα κηθξήο 
δηάξθεηαο γηα αθνπζηηθέο δνθηκέο γηα 
αθνπνκεηξηθνύο θαη λεπξνσηνινγηθνύο 
ζθνπνύο 
(IEC 60645-3:1994) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60645-3:2007 
 
Ζιεθηξναθνπζηηθή — Αθνπνινγηθόο 
εμνπιηζκόο — Μέξνο 3: ήκαηα δνθηκήο 
βξαρείαο δηάξθεηαο 
(IEC 60645-3:2007) 

 
 

ΔΝ 60645-3:1995 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.6.2010 

CENELEC ΔΝ 60645-4:1995 
 
Αθνπόκεηξα — Μέξνο 4: Δμνπιηζκόο γηα 
ηελ αθνπνκεηξία ζε κηα δηεπξπκέλε πεξηνρή 
πςειώλ ζπρλνηήησλ 
(IEC 60645-4:1994) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60662:1993 
 
Λακπηήξεο αηκώλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο  
[IEC 60662:1980 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α1:1986 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α2:1987 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α3:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α4:1994 ηνπ  
ΔΝ 60662:1993  
(IEC 60662:1980/Α4:1992) 
 
Σξνπνπνίεζε Α5:1994 ηνπ  
ΔΝ 60662:1993  
(IEC 60662:1980/Α5:1993) 
 
Σξνπνπνίεζε Α6:1994 ηνπ  
ΔΝ 60662:1993  
(IEC 60662:1980/Α6:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α7:1995 ηνπ  
ΔΝ 60662:1993  
(IEC 60662:1980/Α7:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α9:1997 ηνπ  
ΔΝ 60662:1993  
(IEC 60662:1980/Α9:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α10:1997 ηνπ  
ΔΝ 60662:1993  
(IEC 60662:1980/Α10:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.3.2000) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.7.2000) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.7.2000) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2003) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2003) 

CENELEC ΔΝ 60664-1:2003 
 
πληνληζκόο κόλσζεο γηα εμνπιηζκό κέζα 
ζε ζπζηήκαηα ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 1: 
Αξρέο, απαηηήζεηο θαη δνθηκέο  
(IEC 60664-1:1992 + Α1:2000 + Α2:2002) 

 
 

HD 625.1 
S1:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2006) 

CENELEC ΔΝ 60664-1:2007 
 
πληνληζκόο κόλσζεο γηα εμνπιηζκό κέζα 
ζε ζπζηήκαηα ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 1: 
Αξρέο, απαηηήζεηο θαη δνθηκέο 
(IEC 60664-1:2007) 

 
 

ΔΝ 60664-1:2003 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60664-3:2003 
 
πληνληζκόο κόλσζεο γηα εμνπιηζκό κέζα 
ζε ζπζηήκαηα ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 3: 
Υξήζε θαιπκκάησλ, δνρείσλ ή θαινππηώλ 
γηα πξνζηαζία από ηε κόιπλζε 
(IEC 60664-3:2003) 

 
 

HD 625.3 
S1:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2006) 

CENELEC ΔΝ 60664-4:2006 
 
πληνληζκόο κόλσζεο γηα εμνπιηζκό κέζα 
ζε ζπζηήκαηα ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 4: 
Θεώξεζε ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ηάζεο 
πςειήο ζπρλόηεηαο  
(IEC 60664-4:2005) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60664-5:2003 
 
πλδπαζκόο κόλσζεο γηα εμνπιηζκό κέζα 
ζε ζπζηήκαηα ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 5: 
Πιήξεο κέζνδνο θαζνξηζκνύ ησλ 
απνζηάζεσλ εξππζκνύ θαη απνζηάζεσλ 
ζηνλ αέξα, ίζσλ ή κηθξόηεξσλ από 2 mm 
(IEC 60664-5:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60669-1:1999 
 
Γηαθόπηεο γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
— Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
[IEC 60669-1:1998 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2002 ηνπ  
ΔΝ 60669-1:1999  
[IEC 60669-1:1998/Α1:1999 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60669-1:1995 
+ Α2:1996 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

1.9.2009 
 
 
 
 

1.9.2009 

CENELEC ΔΝ 60669-2-1:2000 
 
Γηαθόπηεο γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 
2-1: Δηδηθέο απαηηήζεηο — Ζιεθηξνληθνί 
δηαθόπηεο  
[IEC 60669-2-1:1996 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α1:1997 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60669-2-
1:1996 

+Α11:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  
ΔΝ 60669-2-1:2000  
[IEC 60669-2-1:1996/Α2:1999 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
εκείσζε 3 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.10.2005) 

CENELEC ΔΝ 60669-2-1:2004 
 
Γηαθόπηεο γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 
2-1: Δηδηθέο απαηηήζεηο — Ζιεθηξνληθνί 
δηαθόπηεο  
[IEC 60669-2-1:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60669-2-
1:2000 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2009 

CENELEC ΔΝ 60669-2-2:1997 
 
Γηαθόπηεο γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 
2: Δηδηθέο απαηηήζεηο — Σκήκα 2: 
Ζιεθηξνκαγλεηηθνί δηαθόπηεο ηειερεηξηζκνύ 
(R.C.S.)  
(IEC 60669-2-2:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60669-2-2:1997  
(IEC 60669-2-2:1996/Α1:1997) 

 
 

ΔΝ 60669-2-
2:1996 εκείσζε 

2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.1999) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2004) 

CENELEC ΔΝ 60669-2-2:2006 
 
Γηαθόπηεο γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
— Μέξνο 2-2: Δηδηθέο απαηηήζεηο — 
Ζιεθηξνκαγλεηηθνί ηειερεηξηδόκελνη 
δηαθόπηεο 
(IEC 60669-2-2:2006) 

 
 

ΔΝ 60669-2-
2:1997 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.9.2009 

CENELEC ΔΝ 60669-2-3:1997 
 
Γηαθόπηεο γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
— Μέξνο 2-3: Δηδηθέο απαηηήζεηο — 
Γηαθόπηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο 
(T.D.S.) 
(IEC 60669-2-3:1997) 

 
 

ΔΝ 60669-2-
3:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.1999) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60669-2-3:2006 
 
Γηαθόπηεο γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
— Μέξνο 2-3: Δηδηθέο απαηηήζεηο — 
Γηαθόπηεο κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 
(TDS) 
(IEC 60669-2-3:2006) 

 
 

ΔΝ 60669-2-
3:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.9.2009 

CENELEC ΔΝ 60669-2-4:2005 
 
Γηαθόπηεο γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 
2-4: Δηδηθέο απαηηήζεηο — Γηαθόπηεο 
απνκόλσζεο  
[IEC 60669-2-4:2004 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60670-1:2005 
 
Κηβώηηα θαη πεξηβιήκαηα γηα ειεθηξηθά 
εμαξηήκαηα γηα νηθηαθή θαη 
παξόκνηεο ζηαζεξέο ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο  1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
[IEC 60670-1:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60670-21:2007 
 
Κηβώηηα θαη πεξηβιήκαηα γηα ειεθηξηθά 
εμαξηήκαηα γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο — 
Μέξνο 21: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θηβώηηα θαη 
πεξηβιήκαηα κε δηαηάμεηο αλάξηεζεο 
[IEC 60670-21:2004 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60670-22:2006 
 
Κηβώηηα θαη πεξηβιήκαηα γηα ειεθηξηθά 
εμαξηήκαηα γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο 
ζηαζεξέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο — 
Μέξνο 22: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θηβώηηα 
θαη πεξηβιήκαηα ζύλδεζεο 
[IEC 60670-22:2003 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60691:2003   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Θεξκηθέο αζθάιεηεο — Απαηηήζεηο θαη 
νδεγίεο εθαξκνγήο  
(IEC 60691:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60691:2003  
(IEC 60691:2002/Α1:2006) 

 
ΔΝ 60691:1995 

+ Α2:2000 
εκείσζε 2.1 

 
εκείσζε 3 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.12.2005) 
 
 

1.12.2009 

CENELEC EN 60695-1-1:2000 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 1-1: 
Οδεγίεο γηα αμηνιόγεζε ηνπ 
θηλδύλνπ θσηηάο ζε ειεθηξνηερληθά πξντόληα 
— Γεληθέο θαηεπζπληήξηεο 
νδεγίεο 
(IEC 60695-1-1:1999) 

 
 

EN 60695-1-
1:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2003) 

CENELEC EN 60695-2-4/0:1993 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 2: 
Μέζνδνη δνθηκώλ — Σκήκα 4/Φύιιν 0: 
Μέζνδνη δνθηκώλ κε θιόγα ηύπνπ δηάρπζεο 
θαη κε θιόγα κε κείγκα αεξίνπ/αέξα  
(IEC 60695-2-4/0:1991) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60695-2-10:2001 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 2-10: 
Μέζνδνη δνθηκώλ πνπ βαζίδνληαη ζε 
ππξαθησκέλν/ζεξκό ζύξκα — πζθεπή 
ππξαθησκέλνπ ζύξκαηνο θαη δηαδηθαζία 
δνθηκήο θνηλήο εθαξκνγήο  
(IEC 60695-2-10:2000) 

 
 

EN 60695-2-
1/0:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2003) 

CENELEC EN 60695-2-11:2001 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 2-11: 
Μέζνδνη δνθηκώλ πνπ βαζίδνληαη   ζε   
ππξαθησκέλν/ζεξκό   ζύξκα   —   Μέζνδνο   
δνθηκήο αλαθιεμηκόηεηαο κε ππξαθησκέλν 
ζύξκα ζε ηειηθά πξντόληα  
(IEC 60695-2-11:2000) 

 
 

EN 60695-2-
1/1:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2003) 

CENELEC EN 60695-2-12:2001   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 2-12: 
Μέζνδνη δνθηκώλ πνπ βαζίδνληαη   ζε   
ππξαθησκέλν/ζεξκό   ζύξκα   —   Μέζνδνο   
δνθηκήο αλαθιεμηκόηεηαο κε ππξαθησκέλν 
ζύξκα ζε πιηθά  
(IEC 60695-2-12:2000) 

 
EN 60695-2-

1/2:1996 
εκείσζε 2.1 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.11.2003) 

CENELEC EN 60695-2-13:2001 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 2-13: 
Μέζνδνη δνθηκώλ πνπ βαζίδνληαη   ζε   
ππξαθησκέλν/ζεξκό   ζύξκα   —   Μέζνδνο   
δνθηκήο επθιεθηόηεηαο κε ππξαθησκέλν 
ζύξκα ζε πιηθά 
(IEC 60695-2-13:2000) 

 
 

EN 60695-2-
1/3:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2003) 

CENELEC EN 60695-10-2:2003 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 10-2: 
Με θαλνληθή ζεξκόηεηα — Γνθηκή πίεζεο κε 
ζθαίξα  
(IEC 60695-10-2:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60695-10-3:2002 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 10-3: 
Με θαλνληθή ζεξκόηεηα — Γνθηκή 
απνθαηάζηαζεο ηεο παξακόξθσζεο από 
θαηαπόλεζε ηεο κνξθήο 
(IEC 60695-10-3:2002) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60695-11-2:2003 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 11-2: 
Φιόγεο δνθηκήο — Ολνκαζηηθή 
πξναλακεκηγκέλε θιόγα 1 kW — πζθεπή, 
δηάηαμε επαιήζεπζεο δνθηκήο θαη 
θαζνδήγεζε  
(IEC 60695-11-2:2003) 

 
 

EN 60695-2-
4/1:1993 

+ A1:1996 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

CENELEC EN 60695-11-5:2005 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 11-5: 
Φιόγεο δνθηκήο — Μέζνδνο δνθηκήο 

 
 

EN 60695-2-
2:1994 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2008) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

βεινλνεηδνύο θιόγαο — πζθεπή, δηάηαμε 
επαιήζεπζεο δνθηκήο θαη νδεγίεο  
(IEC 60695-11-5:2004) 

+ A1:1995 
εκείσζε 2.1 

CENELEC ΔΝ 60695-11-10:1999 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 11-10: 
Φιόγεο δνθηκήο — Μέζνδνη δνθηκήο 
νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο θιόγαο 50 W 
 (IEC 60695-11-10:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:20Ό3 ηνπ  
ΔΝ 60695-11-10:1999  
(IEC 60695-11-10:1999/Α1:2003) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2006) 

CENELEC ΔΝ 60695-11-20:1999 
 
Γνθηκέο γηα θίλδπλν θσηηάο — Μέξνο 11-20: 
Φιόγεο δνθηκήο — Μέζνδνη δνθηκήο θιόγαο 
500 W  
(IEC 60695-11-20:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 60695-11-20:1999  
(IEC 60695-11-20:1999/Α1:2003) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2006) 

CENELEC ΔΝ 60702-1:2002 
 
Καιώδηα κε νξπθηή κόλσζε θαη νη απνιήμεηο 
ηνπο νλνκαζηηθήο ηάζεο πνπ δελ μεπεξλά ηα 
750 V — Μέξνο 1: Καιώδηα 
(IEC 60702-1:2002) 

 
 

HD 586.1 
S1:1994 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2005) 

CENELEC ΔΝ 60702-2:2002 
 
Καιώδηα κε νξπθηή κόλσζε θαη νη απνιήμεηο 
ηνπο νλνκαζηηθήο ηάζεο πνπ δελ μεπεξλά ηα 
750 V — Μέξνο 2: Απνιήμεηο  
(IEC 60702-2:2002) 

 
 

HD 586.2 
S1:1994 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2005) 

CENELEC ΔΝ 60715:2001 
 
Γηαζηάζεηο   ζπζθεπώλ   δηαθνπήο   θαη   
ειέγρνπ   ρακειήο   ηάζεο   — 
Σππνπνηεκέλεο   ξάβδνη  ζηήξημεο  γηα  

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

κεραληθή   ζηήξημε   ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ 
ζε εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπώλ δηαθνπήο θαη 
ειέγρνπ  
(IEC 60715:1981 + Α1:1995) 

CENELEC ΔΝ 60719:1993 
 
Τπνινγηζκόο ησλ θαηώηεξσλ θαη αλώηεξσλ 
νξίσλ γηα ηηο κέζεο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ 
θαισδίσλ κε ράιθηλνπο αγσγνύο θπθιηθήο 
δηαηνκήο νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V  
(IEC 60719:1992) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60728-11:2005 
 
Καισδηαθά δίθηπα γηα ηειενπηηθά ζήκαηα, 
ερεηηθά ζήκαηα θαη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο 
— Μέξνο 11: Αζθάιεηα  
[IEC 60728-11:2005 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 50083-1:1993 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2008) 

CENELEC ΔΝ 60730-1:1991 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο 
— Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
[IEC 60730-1:1986 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α14:1995 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1991 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1991 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1991  
(IEC 60730-1:1986/Α1:1990) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1991 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1991 
 
Σξνπνπνίεζε Α12:1993 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1991 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1995) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1995) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.7.1995) 

CENELEC ΔΝ 60730-1:1995 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο 

 
 

ΔΝ 60730-1:1991 
θαη νη 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

— Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
[ΗΔC 60730-1:1993 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1995  
[IEC 60730-1:1993/Α1:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1995  
(IEC 60730-1:1993/Α2:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α14:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1995 
 
Σξνπνπνίεζε Α15:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1995 
 
Σξνπνπνίεζε Α12:1996 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1995 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1996 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1995 
 
Σξνπνπνίεζε Α16:1999 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1995 
 
Σξνπνπνίεζε Α17:2000 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1995 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α18:2003 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:1995 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

ΔΝ 60730-
1:1995/Α13:1998 

εκείσζε 3 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 

— 
 
 
 
 

— 
 
 
 

— 
 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1996) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.1.1998) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2000) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.10.2002) 
 
 

1.6.2010 

CENELEC ΔΝ 60730-1:2000 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο 
— Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
[IEC 60730-1:1999 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ ΔΝ  
60730-1:2000  

 
 

ΔΝ 60730-1:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 
 

ΔΝ 60730-
1:2000/Α11:2002 

 
 

— 
 
 
 
 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

[IEC 60730-1:1999/Α1:2003 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α13:2004 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:2000 
 
Σξνπνπνίεζε Α12:2003 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:2000  
 
Σξνπνπνίεζε Α14:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-1:2000  
 
Σξνπνπνίεζε Α15:2007 ηνπ ΔΝ 60730-
1:2000 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

 
1.6.2010 

 
 

1.6.2010 
 
 

1.6.2010 

CENELEC ΔΝ 60730-2-1:1997 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο δηαηάμεηο 
απηνκάηνπ ειέγρνπ γηα ειεθηξηθέο νηθηαθέο 
ζπζθεπέο  
[IEC 60730-2-1:1989 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-1:1997 

 
 

ΔΝ 60730-2-
1:1991 

+ Α11:1992 
+ Α12:1993 
+ Α13:1995 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2004) 

 
 
 
 
 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 60730-2-2:1991 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο δηαηάμεηο 
απηνκάηνπ ειέγρνπ γηα ειεθηξηθέο νηθηαθέο 
ζπζθεπέο  
[IEC 60730-2-2:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1995 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-2:1991 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-2:1991  
(IEC 60730-2-2:1990/Α1:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.1996) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.9.2002) 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ΔΝ 60730-2-2:1991  
(IEC 60730-2-2:1990/Α2:1997) 

(1.4.2004) 

CENELEC ΔΝ 60730-2-2:2002 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο 
— Μέξνο 2-2: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ζεξκηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ 
[IEC 60730-2-2:2001 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-2:2002  
[IEC 60730-2-2:2001/Α1:2005 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-2:2002 

 
 

ΔΝ 60730-2-
2:1991 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

1.3.2009 
 
 
 
 
 
 

1.3.2009 
 
 
 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 60730-2-3:1992 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-
3: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζεξκηθέο δηαηάμεηο 
πξνζηαζίαο γηα ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο 
ζσιελσηώλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ  
[IEC 60730-2-3:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-3:1992  
[IEC 60730-2-3:1990/Α1:1995 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-3:1992  
(IEC 60730-2-3:1990/Α2:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-3:1992 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 
 

1.7.2008 
 
 
 

1.7.2008 

CENELEC ΔΝ 60730-2-4:1993 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-

 
 

Καλέλα 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

4: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζεξκηθέο 
πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο θηλεηήξσλ γηα 
ζπκπηεζηέο κε θηλεηήξα εξκεηηθνύ θαη 
εκηεξκεηηθνύ ηύπνπ  
[IEC 60730-2-4:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-4:1993  
(IEC 60730-2-4:1990/Α1:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2002 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-4:1993  
[IEC 60730-2-4:1990/Α2:2001 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 

1.10.2009 

CENELEC ΔΝ 60730-2-5:1995 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα απηόκαηα ειεθηξηθά 
ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαπζηήξσλ  
[IEC 60730-2-5:1993 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-5:1995  
(IEC 60730-2-5:1993/Α1:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-5:1995  
(IEC 60730-2-5:1993/Α2:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.12.2000) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.12.2000) 

CENELEC ΔΝ 60730-2-5:2002 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-
5: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα απηόκαηα 
ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαπζηήξσλ  
[IEC 60730-2-5:2000 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-5:2002  
[IEC 60730-2-5:2000/Α1:2004 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 

 
 

ΔΝ 60730-2-
5:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

 
 

1.12.2008 
 
 
 
 
 
 

1.12.2008 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-5:2002 

εκείσζε 3 1.12.2008 

CENELEC ΔΝ 60730-2-6:1995 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο 
— Μέξνο 2: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο απηνκάηνπ 
ειέγρνπ επαίζζεηεο ζηελ πίεζε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεραληθώλ 
απαηηήζεσλ 
[IEC 60730-2-6:1991 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-6:1995  
[IEC 60730-2-6:1991/Α1:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-6:1995  
(IEC 60730-2-6:1991/Α2:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.12.2003) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

CENELEC ΔΝ 60730-2-7:1991 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ρξνλνκεηξεηέο θαη 
ρξνλνδηαθόπηεο  
[IEC 60730-2-7:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-7:1991  
[IEC 60730-2-7:1990/Α1:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1994 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-7:1991  
 
 
Σξνπνπνίεζε Α12:1993 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-7:1991  
 
 
Σξνπνπνίεζε Α13:2003 ηνπ  

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ΔΝ 60730-2-7:1991  
 
Σξνπνπνίεζε Α14:2003 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-7:1991 

 
 

εκείσζε 3 

(1.3.2006) 
 

1.6.2010 

CENELEC ΔΝ 60730-2-8:1995 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα βαιβίδεο λεξνύ πνπ 
ιεηηνπξγνύλ ειεθηξηθά, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεραληθώλ 
απαηηήζεσλ  
[IEC 60730-2-8:1992 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-8:1995  
[IEC 60730-2-8:1992/Α1:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-8:1995  
(IEC 60730-2-8:1992/Α2:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

CENELEC ΔΝ 60730-2-8:2002 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο  2-
8:  Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο  
βαιβίδεο λεξνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
κεραληθώλ απαηηήζεσλ  
[IEC 60730-2-8:2000 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-8:2002  
[IEC 60730-2-8:2000/Α1:2002 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60730-2-
8:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

1.12.2008 
 
 
 
 
 
 
 

1.12.2008 

CENELEC ΔΝ 60730-2-9:1995 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο 
— Μέξνο 2: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ζπζθεπέο ειέγρνπ κε αηζζεηήξην 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ζεξκνθξαζίαο 
[IEC 60730-2-9:1992 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-9:1995  
[IEC 60730-2-9:1992/Α1:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-9:1995  
[IEC 60730-2-9:1992/Α2:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-9:1995  
 
Σξνπνπνίεζε Α12:2001 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-9:1995  
 
Σξνπνπνίεζε Α13:2004 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-9:1995 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.1.2004) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

CENELEC ΔΝ 60730-2-9:2002 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο 
— Μέξνο 2-9: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
δηαηάμεηο ειέγρνπ κε αηζζεηήξην 
ζεξκνθξαζίαο 
[IEC 60730-2-9:2000 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α12:2004 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-9:2002 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-9:2002  
[IEC 60730-2-9:2000/Α2:2004 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-9:2002  
[IEC 60730-2-9:2000/Α1:2002 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2003 ηνπ  

 
 

ΔΝ 60730-2-
9:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

1.12.2008 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.12.2007) 
 
 
 

1.12.2008 
 
 
 
 

1.12.2008 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ΔΝ 60730-2-9:2002 

CENELEC ΔΝ 60730-2-10:1995 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο 
—  Μέξνο   2-10:  Δηδηθέο  απαηηήζεηο γηα  
ειεθηξνλόκνπο  εθθίλεζεο 
θηλεηήξσλ 
[IEC 60730-2-10:1991 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-10:1995  
(IEC 60730-2-10:1991/Α1:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2002 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-10:1995  
[IEC 60730-2-10:1991/Α2:2001 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 

1.9.2009 

CENELEC ΔΝ 60730-2-11:1993 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-
11: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ξπζκηζηέο 
ελέξγεηαο  
(IEC 60730-2-11:1993) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-11:1993  
[IEC 60730-2-11:1993/Α1:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-11:1993  
(IEC 60730-2-11:1993/Α2:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-11:1993 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2000) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2004) 

 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 60730-2-12:1993 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-
12: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο 

 
 

Καλέλα 
 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

θιεηδαξηέο γηα πόξηεο  
(IEC 60730-2-12:1993) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-12:1993  
[IEC 60730-2-12:1993/Α1:1995 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-12:1993 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2005) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2005) 

CENELEC ΔΝ 60730-2-12:2006 
 
Ζιεθηξηθέο δηαηάμεηο απηόκαηνπ ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-
12: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο 
θιεηδαξηέο ζπξώλ  
[IEC 60730-2-12:2005 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60730-2-
12:1993 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.10.2008 

CENELEC ΔΝ 60730-2-13:1998 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο απηνκάηνπ ειέγρνπ 
γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο ρξήζεηο — Μέξνο 
2-13: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο 
απηνκάηνπ ειέγρνπ επαίζζεηεο ζηελ 
πγξαζία  
[IEC 60730-2-13:1995 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-13:1998  
(IEC 60730-2-13:1995/Α1:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2002 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-13:1998  
[IEC 60730-2-13:1995/Α2:2000 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-13:1998 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2003) 

 
 

1.2.2009 
 
 
 
 

1.2.2009 

CENELEC ΔΝ 60730-2-14:1997 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-

 
 

Καλέλα 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

14: Δδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθνύο 
ελεξγνπνηεηέο  
[IEC 60730-2-14:1995 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-14:1997  
(IEC 60730-2-14:1995/Α1:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-14:1997 

 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 

1.7.2008 
 
 

1.7.2008 

CENELEC ΔΝ 60730-2-15:1995 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-
15: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα απηόκαηεο 
ειεθηξηθέο επαίζζεηεο δηαηάμεηο ειέγρνπ ηεο 
ζηάζκεο λεξνύ, ηύπνπ πισηήξα ή 
ειεθηξνδίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 
ιέβεηεο  
(IEC 60730-2-15:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-15:1995  
(IEC 60730-2-15:1994/Α1:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-15:1995 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 60730-2-16:1997 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο 
— Μέξνο 2-16: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο 
ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο λεξνύ ηύπνπ πισηήξα 
γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
εθαξκνγέο 
[IEC 60730-2-16:1995 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-16:1997  
(IEC 60730-2-16:1995/Α1:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2004) 

 
 

1.7.2008 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ΔΝ 60730-2-16:1997  
(IEC 60730-2-16:1995/Α2:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005  
ηνπ ΔΝ 60730-2-16:1997 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

1.7.2008 

CENELEC ΔΝ 60730-2-18:1999 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο απηνκάηνπ ειέγρνπ 
γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο ρξήζεηο — Μέξνο 
2-18: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα απηόκαηεο 
ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ λεξνύ θαη 
ξνήο αέξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
κεραληθώλ απαηηήζεσλ  
[IEC 60730-2-18:1997 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-18:1999 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 60730-2-19:2002 
 
Απηόκαηεο ειεθηξηθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ 
νηθηαθήο θαη παξόκνηαο ρξήζεο — Μέξνο 2-
19: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο 
βαιβίδεο ιαδηνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ κεραληθώλ απαηηήζεσλ  
[IEC 60730-2-19:1997 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α1:2000 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60730-2-19:2002 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.2008 

CENELEC ΔΝ 60799:1998 
 
ύλνια εύθακπησλ θαισδίσλ γηα 
ζπλδέζεηο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ  
(IEC 60799:1998) 

 
 

ΔΝ 60799:1987 
+ Α1:1994 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2001) 

CENELEC ΔΝ 60811-1-1:1995 
 
Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαισδίσλ θαη νπηηθώλ ηλώλ — Μέζνδνη 
δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο — Μέξνο 1-1: 
Γεληθή εθαξκνγή — Μέηξεζε ηνπ πάρνπο θαη 
ησλ εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ — Γνθηκέο γηα 

 
 

HD 505.1.1 
S3:1991 

εκείσζε 2.1 
 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1996) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ηνλ θαζνξηζκό ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ  
(IEC 60811-1-1:1993) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
ΔΝ 60811-1-1:1995  
(IEC 60811-1-1:1993/Α1:2001) 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2004) 

CENELEC ΔΝ 60811-1-2:1995 
 
Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαισδίσλ — Μέζνδνη δνθηκώλ 
θνηλήο εθαξκνγήο — Μέξνο 1-2: Γεληθή 
εθαξκνγή — Μέζνδνη ζεξκηθήο 
γήξαλζεο 
(IEC 60811-1-2:1985 
+ Α1:1989) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2000 ηνπ  
ΔΝ 60811-1-2:1995  
(IEC 60811-1-2:1985/Α2:2000) 

 
 

HD 505.1.2 
S2:1991 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.1996) 

 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2003) 

CENELEC ΔΝ 60811-1-3:1995 
 
Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαισδίσλ θαη νπηηθώλ ηλώλ — Μέζνδνη 
δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο — Μέξνο 1-3: 
Γεληθή εθαξκνγή — Μέζνδνη γηα ηνλ 
θαζνξηζκό ηεο ππθλόηεηαο — Γνθηκέο 
απνξξόθεζεο λεξνύ — Γνθηκή 
ζπξξίθλσζεο  
(IEC 60811-1-3:1993) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001  
ηνπ ΔΝ 60811-1-3:1995  
(IEC 60811-1-3:1993/Α1:2001) 

 
 

HD 505.1.3 
S2:1991 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1996) 

 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2004) 

CENELEC ΔΝ 60811-1-4:1995 
 
Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ — Μέζνδνη 
δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο — Μέξνο 1-4: 
Γεληθή εθαξκνγή — Γνθηκέο ζε ρακειή 
ζεξκνθξαζία  
(IEC 60811-1-4:1985 + Α1:1993) 
 

 
 

HD 505.1.4 
S1:1988 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1996) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  
ΔΝ 60811-1-4:1995  
(IEC 60811-1-4:1985/Α2:2001) 

εκείσζε 3 Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2004) 

CENELEC ΔΝ 60811-2-1:1998 
 
Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ — Μέζνδνη 
δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο — Μέξνο 2-1: 
Δηδηθέο κέζνδνη γηα ειαζηνκεξή κείγκαηα — 
Γνθηκή αληνρήο ζε όδνλ — Γνθηκή 
επηκήθπλζεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία— 
Γνθηκή εκβάπηηζεο ζε νξπθηέιαηα  
(IEC 60811-2-1:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
ΔΝ 60811-2-1:1998  
(IEC 60811-2-1:1998/Α1:2001) 

 
 

ΔΝ 60811-2-
1:1995 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2000) 

 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2004) 

CENELEC ΔΝ 60811-3-1:1995 
 
Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαισδίσλ θαη νπηηθώλ ηλώλ — Μέζνδνη 
δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο — Μέξνο 3-1: 
Δηδηθέο κέζνδνη γηα κείγκαηα από PVC — 
Γνθηκή πίεζεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία — 
Γνθηκέο αληίζηαζεο ζηε δεκηνπξγία 
ξσγκώλ  
(IEC 60811-3-1:1985) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ  
ΔΝ 60811-3-1:1995  
(IEC 60811-3-1:1985/Α1:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  
ΔΝ 60811-3-1:1995 (IEC 60811-3-
1:1985/Α2:2001) 

 
 

HD 505.3.1 
S1:1988 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.1996) 

 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.1997) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2004) 

CENELEC ΔΝ 60811-3-2:1995 
 
Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ — Μέζνδνη 
δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο — Μέξνο 3: 
Δηδηθέο κέζνδνη γηα κείγκαηα από PVC — 
Σκήκα 2: Γνθηκή απώιεηαο κάδαο — Γνθηκή 

 
 

HD 505.3.2 
S1:1988 

εκείσζε 2.1 
 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1996) 

 
 
 



95 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ζεξκηθήο ζηαζεξόηεηαο  
(IEC 60811-3-2:1985 + Α1:1993)` 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2004 ηνπ  
ΔΝ 60811-3-2:1995  
(IEC 60811-3-2:1985/Α2:2003) 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

CENELEC ΔΝ 60811-4-1:2004 
 
Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ — Μέζνδνη 
δνκηθήο θνηλήο εθαξκνγήο — Μέξνο 4-1: 
Μέζνδνη εηδηθά γηα κείγκαηα πνιπαηζπιελίνπ 
θαη πνιππξνππιελίνπ — Αληίζηαζε ζε 
ξσγκέο ιόγσ πεξηβαιινληηθώλ 
θαηαπνλήζεσλ — Μέηξεζε ηνπ δείθηε ξνήο 
θαηά ηελ ηήμε — Μέηξεζε ηεο 
πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζάιε ή/θαη νξπθηό ζε 
πνιπαηζπιέλην κε άκεζε θαύζε — Μέηξεζε 
ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζάιε κε 
ζεξκνβαξπκεηξηθή αλάιπζε (TGA) — 
Αμηνιόγεζε ηεο δηαζπνξάο ηεο αηζάιεο ζην 
πνιπαηζπιέλην ρξεζηκνπνηώληαο 
κηθξνζθόπην  
(IEC 60811-4-1:2004) 

 
 

ΔΝ 60811-4-
1:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2007) 

CENELEC ΔΝ 60811-4-2:2004 
 
Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ — πλήζεηο 
κέζνδνη δνθηκήο — Μέξνο 4-2: Μέζνδνη 
εηδηθά γηα κείγκαηα πνιπαηζπιελίνπ   θαη  
πνιππξνππιελίνπ   —  Αληνρή   
εθειθπζκνύ   θαη επηκήθπλζε θαηά ηε 
ζξαύζε  κεηά από εγθιηκαηηζκό ζε 
αλπςσκέλε ζεξκνθξαζία — Γνθηκή ηύιημεο 
κεηά από εγθιηκαηηζκό ζε αλπςσκέλε 
ζεξκνθξαζία — Μέηξεζε αύμεζεο ηεο 
κάδαο — Γνθηκή ζηαζεξόηεηαο καθξάο 
δηαξθείαο — Μέζνδνο δνθηκήο γηα 
νμεηδσηηθή  ππνβάζκηζε ραιθνύ-θαηαιύηε  
(IEC 60811-4-2:2004) 

 
 

ΔΝ 60811-4-
2:1999 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2007) 

CENELEC ΔΝ 60811-5-1:1999 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Τιηθά κνλώζεσλ θαη καλδπώλ ειεθηξηθώλ 
θαη ηλννπηηθώλ θαισδίσλ — Μέζνδνη 
δνθηκώλ θνηλήο εθαξκνγήο — Μέξνο 5-1: 
Δηδηθέο κέζνδνη γηα πιηθά πιήξσζεο — 
εκείν ζηάιαμεο — Γηαρσξηζκόο ιαδηνύ — 
Καηώηεξε ζεξκνθξαζία ςαζπξόηεηαο — 
Οιηθόο βαζκόο νμύηεηαο — Απνπζία 
δηαβξσηηθώλ ζπζηαηηθώλ — Γηειεθηξηθή 
ζηαζεξά ζηνπο 23

o
 C — Δηδηθή αληίζηαζε 

ζπλερνύο ξεύκαηνο ζηνπο 23
o
 C θαη ζηνπο 

100
o
 C  

[IEC 60811-5-1:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60811-5-1:1999  
(IEC 60811-5-1:1990/Α1:2003) 

HD 505.5.1 
S1:1992 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

CENELEC ΔΝ 60825-1:1994 
 
Αζθάιεηα αθηηλνβνιίαο πξντόλησλ ιέεδεξ — 
Μέξνο 1: Σαμηλόκεζε εμνπιηζκνύ, 
απαηηήζεηο θαη νδεγίεο γηα ην ρξήζηε  
(IEC 60825-1:1993) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2002 ηνπ  
ΔΝ 60825-1:1994  
(IEC 60825-1:1993/Α1:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  
ΔΝ 60825-1:1994  
(IEC 60825-1:1993/Α2:2001) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

ΔΝ 60825-
1:1994/Α11:1996 

εκείσζε 3 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2005) 

CENELEC ΔΝ 60825-2:2004 
 
Αζθάιεηα πξντόλησλ ιέηδεξ — Μέξνο  2: 
Αζθάιεηα επηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ 
νπηηθώλ ηλώλ (OFCS)  
(IEC 60825-2:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60825-2:2004  
(IEC 60825-2:2004/Α1:2006) 

 
 

ΔΝ 60825-2:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

 
 
 

1.2.2010 

CENELEC ΔΝ 60825-4:1997 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Αζθάιεηα πξντόλησλ ιέηδεξ — Μέξνο 
4: Πξνζηαηεπηηθά ιέηδεξ (IEC 60825-
4:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2002 ηνπ  
ΔΝ 60825-4:1997  
(IEC 60825-4:1997/Α1:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2003  
ηνπ ΔΝ 60825-4:1997  
(IEC 60825-4:1997/Α2:2003) 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

CENELEC ΔΝ 60825-4:2006 
 
Αζθάιεηα πξντόλησλ ιέηδεξ — Μέξνο 
4: Πξνζηαηεπηηθά ιέηδεξ  
(IEC 60825-4:2006) 

 
 

ΔΝ 60825-4:1997 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.10.2009 

CENELEC ΔΝ 60825-12:2004 
 
Αζθάιεηα πξντόλησλ ιέεδεξ — Μέξνο 12: 
Αζθάιεηα νπηηθώλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληώλ 
ειεύζεξνπ ρώξνπ γηα κεηάδνζε 
πιεξνθνξηώλ  
(IEC 60825-12:2004) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60831-1:1996 
 
Παξάιιεινη ππθλσηέο ηζρύνο 
απηναπνθαζηζηάκελνπ ηύπνπ γηα δίθηπα 
ελαιιαζζόκελνπ  ξεύκαηνο κε νλνκαζηηθή 
ηάζε  κέρξη θαη  1 kV— Μέξνο 1: Γεληθά — 
Λεηηνπξγία, δνθηκέο θαη νλνκαζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά — Απαηηήζεηο αζθαιείαο — 
Οδεγίεο γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία  
(IEC 60831-1:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 60831-1:1996  
(IEC 60831-1:1996/Α1:2002) 

 
 

ΔΝ 60831-1:1993 
εκείσζε 2.1 

 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.1997) 

 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC ΔΝ 60831-2:1996 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Παξάιιεινη  ππθλσηέο  ηζρύνο  
απηναπνθαζηζηάκελνη γηα  ζπζηήκαηα 
ελαιιαζζνκέλνπ  ξεύκαηνο κε νλνκαζηηθή 
ηάζε  κέρξη θαη  1 kV — Μέξνο 2: Γνθηκή 
γήξαλζεο, δνθηκή απηναπνθαηάζηαζεο θαη 
δνθηκή θαηαζηξνθήο  
(IEC 60831-2:1995) 

ΔΝ 60831-2:1993 
εκείσζε 2.1 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2001) 

CENELEC ΔΝ 60838-1:2004 
 
Γηάθνξεο ιπρληνιαβέο — Μέξνο 1: 
Γεληθέο απαηηήζεηο θαη δνθηκέο  
(IEC 60838-1:2004) 

 
 

ΔΝ 60838-1:1998 
+ Α1:1999 
+ Α2:2002 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2007) 

CENELEC ΔΝ 60838-2-1:1996 
 
Γηάθνξεο ιπρληνιαβέο — Μέξνο 2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — Σκήκα 1: Λπρληνιαβέο S14 
(IEC 60838-2-1:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1998 ηνπ  
ΔΝ 60838-2-1:1996  
(IEC 60838-2-1:1994/Α1:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2004 ηνπ  
ΔΝ 60838-2-1:1996  
(IEC 60838-2-1:1994/Α2:2004) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2005) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2007) 

CENELEC ΔΝ 60838-2-2:2006 
 
Γηάθνξεο ιπρληνιαβέο — Μέξνο 2-2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο — πλδεηήξεο γηα δνκνζηνηρεία 
LED (IEC 60838-2-2:2006) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60898:1991 
 
Απηόκαηνη δηαθόπηεο θπθιώκαηνο γηα 
πξνζηαζία από ππεξεληάζεηο γηα νηθηαθή 
θαη παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο  
[IEC 60898:1987 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α2:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α3:1990 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α19:2000 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1991 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991  
(IEC 60898:1987/Α1:1989) 
 
Σξνπνπνίεζε Α15:1995 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991  
 
Σξνπνπνίεζε Α16:1996 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991  
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1994 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991  
 
Σξνπνπνίεζε Α12:1995 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991 
 
Σξνπνπνίεζε Α17:1998 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991 
 
Σξνπνπνίεζε Α13:1995 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991  
 
Σξνπνπνίεζε Α14:1995 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991  
 
Σξνπνπνίεζε Α18:1998 ηνπ  
ΔΝ 60898:1991 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1994) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.1999) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.9.1999) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.7.2000) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 
(31.12.2000) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.1.2001) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(15.8.2001) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(15.8.2001) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2003) 

CENELEC ΔΝ 60898-1:2003 
 
Ζιεθηξηθά   εμαξηήκαηα   —   Απηόκαηνη   
δηαθόπηεο   θπθιώκαηνο   γηα πξνζηαζία 
από ππεξέληαζε γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο 

 
 

ΔΝ 60898:1991 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 

 
 

1.10.2008 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 1: Γηαθόπηεο 
θπθιώκαηνο γηα ιεηηνπξγία ζε ελαιιαζζόκελν 
ξεύκα  
[IEC 60898-1:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 60898-1:2003  
[IEC 60898-1:2002/Α1:2002 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2005 ηνπ  
ΔΝ 60898-1:2003 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 
 

1.10.2008 
 
 
 
 

1.5.2010 

CENELEC ΔΝ 60898-2:2001 
 
Γηαθόπηεο θπθιώκαηνο γηα πξνζηαζία από 
ππεξέληαζε γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο  
εγθαηαζηάζεηο  — Μέξνο   2:  Γηαθόπηεο  
θπθιώκαηνο γηα ιεηηνπξγία ζε 
ελαιιαζζόκελν θαη ζπλερέο ξεύκα  
(IEC 60898-2:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60898-2:2006 
 
Ζιεθηξηθά εμαξηήκαηα — Γηαθόπηεο 
θπθιώκαηνο γηα πξνζηαζία από 
ππεξέληαζε γηα νηθηαθέο θαη παξόκνηεο 
εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 2: 
Γηαθόπηεο θπθιώκαηνο γηα ιεηηνπξγία ζε 
ζπλερέο θαη ελαιιαζζόκελν 
ξεύκα 
[IEC 60898-2:2000 (Σξνπνπνηεκέλν) 
+ Α1:2003 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60898-2:2001 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.6.2010 

CENELEC ΔΝ 60931-1:1996 
 
Παξάιιεινη ππθλσηέο ηζρύνο κε 
απηναπνθαζηζηάκελνπ ηύπνπ γηα δίθηπα 
ελαιιαζζόκελνπ  ξεύκαηνο κε νλνκαζηηθή 
ηάζε  κέρξη θαη  1 kV — Μέξνο 1: Γεληθά — 
Λεηηνπξγία, δνθηκέο θαη νλνκαζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά — Απαηηήζεηο αζθαιείαο — 
Οδεγίεο γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία  
(IEC 60931-1:1996) 
 

 
 

ΔΝ 60931-1:1993 
εκείσζε 2.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.1997) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 60931-1:1996  
(IEC 60931-1:1996/Α1:2002) 

εκείσζε 3 Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC ΔΝ 60931-2:1996 
 
Παξάιιεινη ππθλσηέο ηζρύνο κε 
απηναπνθαζηζηάκελνη γηα ζπζηήκαηα 
ελαιιαζζόκελνπ  ξεύκαηνο κε νλνκαζηηθή 
ηάζε  κέρξη θαη  1 kV — Μέξνο 2: Γνθηκή 
γήξαλζεο θαη δνθηκή θαηαζηξνθήο  
(IEC 60931-2:1995) 

 
 

ΔΝ 60931-2:1993 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2001) 

CENELEC ΔΝ 60931-3:1996 
 
Παξάιιεινη ππθλσηέο ηζρύνο, κε 
απηναπνθαζηζηάκελνη γηα ζπζηήκαηα 
ελαιιαζζνκέλνπ  ξεύκαηνο κε νλνκαζηηθή 
ηάζε  κέρξη θαη  1 kV — Μέξνο 3: 
Δζσηεξηθέο αζθάιεηεο ηήμεο  
(IEC 60931-3:1996) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60934:2001 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 1: Γεληθνί 
θαλόλεο 
(IEC 60934:2000) 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60934:2001  
(IEC 60934:2000/Α1:2007) 

 
 

ΔΝ 60934:1994 
+ Α1:1994 
+ Α2:1997 

+ Α11:1998 
εκείσζε 2.1 

 
εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2003) 

 
 
 
 

1.2.2010 

CENELEC ΔΝ 60947-1:2004 
 
Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 1: Γεληθνί 
θαλόλεο 
(IEC 60947-1:2004) 

 
 

ΔΝ 60947-1:1999 
+ Α1:2000 
+ Α2:2001 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2007) 

CENELEC ΔΝ 60947-1:2007 
 
Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 1: Γεληθνί θαλόλεο 

 
 

ΔΝ 60947-1:2004 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC 60947-1:2007) 

CENELEC ΔΝ 60947-2:2003 
 
Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 2: Γηαθόπηεο 
θπθιώκαηνο 
(IEC 60947-2:2003) 

 
 

ΔΝ 60947-2:1996 
+ Α1:1997 
+ Α2:2001 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2006) 

CENELEC ΔΝ 60947-2:2006 
 
Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 2: Γηαθόπηεο 
θπθιώκαηνο 
(IEC 60947-2:2006) 

 
 

ΔΝ 60947-2:2003 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2009 

CENELEC ΔΝ 60947-3:1999 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 3: Γηαθόπηεο, 
απνδεύθηεο, δηαθόπηεο-απνδεύθηεο θαη 
κνλάδεο ζπλδπαζκνύ αζθαιεηώλ ηήμεο 
(IEC 60947-3:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
ΔΝ 60947-3:1999  
(IEC 60947-3:1999/Α1:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2005 ηνπ  
ΔΝ 60947-3:1999  
(IEC 60947-3:1999/Α2:2005) 

 
 

ΔΝ 60947-3:1992 
+ Α1:1995 
+ Α2:1997 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2002) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2004) 

 
 

1.6.2008 

CENELEC ΔΝ 60947-4-1:2001 
 
Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 4-1: Δπαθείο θαη 
εθθηλεηήξεο θηλεηήξσλ — Ζιεθηξνκεραληθνί 
επαθείο θαη εθηλεηήξεο 
θηλεηήξσλ 
(IEC 60947-4-1:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2002 ηνπ 
 ΔΝ 60947-4-1:2001  
(IEC 60947-4-1:2000/Α1:2002) 
 

 
 

ΔΝ 60947-4-
1:1992 

+ Α1:1995 
+ Α2:1997 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2003) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Σξνπνπνίεζε Α2:2005 ηνπ  
ΔΝ 60947-4-1:2001  
(IEC 60947-4-1:2000/Α2:2005) 

εκείσζε 3 1.7.2008 

CENELEC ΔΝ 60947-4-2:2000 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 4-2: Δπαθείο θαη εθθηλεηήξεο   
θηλεηήξσλ   —   Ζκηαγσγηθνί   ειεγθηέο   θαη   
εθθηλεηήξεο θηλεηήξσλ γηα ελαιιαζζόκελν 
ξεύκα  
(IEC 60947-4-2:1999) 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2002 ηνπ  
ΔΝ 60947-4-2:2000 
(IEC 60947-4-2:1999/Α1:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 60947-4-2:2000 
(IEC 60947-4-2:1999/Α2:2006) 

 
 

HD 419.2 
S1:1987 

+ ΔΝ 60947-4-
2:1996 

+ Α1:1997 
+ Α2:1998 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2002) 

 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2005) 

 
 

1.12.2009 

CENELEC ΔΝ 60947-4-3:2000 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 4-3: Δπαθείο θαη εθθηλεηήξεο   
θηλεηήξσλ   —   Ζκηαγσγηθνί   ειεγθηέο   θαη   
εθθηλεηήξεο θηλεηήξσλ γηα κε κεραλνθίλεηα 
θνξηία 
(IEC 60947-4-3:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60947-4-3:2000 
(IEC 60947-4-3:1999/Α1:2006) 

 
 

HD 419.2 
S1:1987 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2002) 

 
 
 
 
 

1.11.2009 

CENELEC ΔΝ 60947-5-1:2004 
 
Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 5-1: Γηαηάμεηο θπθισκάησλ 
ειέγρνπ  θαη ζηνηρεία κεηαγσγήο — 
Ζιεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο θπθισκάησλ 
ειέγρνπ 
(IEC 60947-5-1:2003) 

 
 

ΔΝ 60947-5-
1:1997 

+ Α1:1999 
+ Α2:2000 

+ Α12:1999 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2007) 

CENELEC ΔΝ 60947-5-2:1998   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 5-2: πζθεπέο 
απηνκάηνπ ειέγρνπ θπθιώκαηνο θαη 
ζηνηρεία κεηαγσγήο — Γηαθόπηεο 
πξνζέγγηζεο 
[IEC 60947-5-2:1997 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
ΔΝ 60947-5-2:1998  
(IEC 60947-5-2:1997/Α1:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2004 ηνπ  
ΔΝ 60947-5-2:1998  
(IEC 60947-5-2:1997/Α2:2003) 

 
ΔΝ 60947-5-

2:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.10.2001) 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2002) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2007) 

CENELEC ΔΝ 60947-5-3:1999 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 5-3: πζθεπέο θπθισκάησλ 
ειέγρνπ θαη ζηνηρεία κεηαγσγήο — Απαηηήζεηο 
γηα ζπζθεπέο πξνζέγγηζεο κε θαζνξηζκέλε 
ζπκπεξηθνξά ζε ζπλζήθεο ζθάικαηνο (PDF)  
(IEC 60947-5-3:1999) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60947-5-3:1999 
(IEC 60947-5-3:1999/Α1:2005) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 

CENELEC ΔΝ 60947-5-4:2003 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 5-4: Γηαηάμεηο θπθισκάησλ 
ειέγρνπ θαη ζηνηρεία κεηαγσγήο — Μέζνδνο 
αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο επαθώλ ρακειήο 
ελέξγεηαο — Δηδηθέο δνθηκέο  
(IEC 60947-5-4:2002) 

 
 

ΔΝ 60947-5-
4:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

CENELEC ΔΝ 60947-5-5:1997 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ζπζθεπέο ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 5-5: 
πζθεπέο απηνκάηνπ ειέγρνπ θπθιώκαηνο 
θαη ζηνηρεία κεηαγσγήο — 
Ζιεθηξηθέο  ζπζθεπέο  επείγνπζαο  

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

 
 

— 
 
 
 
 



105 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

δηαθνπήο  κε  κεραληθή  ιεηηνπξγία 
καλδάισζεο 
(IEC 60947-5-5:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 60947-5-5:1997  
(IEC 60947-5-5:1997/Α1:2005) 

 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 

CENELEC ΔΝ 60947-5-7:2003 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 5-7: Γηαηάμεηο θπθιώκαηνο 
ειέγρνπ θαη ζηνηρεία κεηαγσγήο — 
Απαηηήζεηο γηα δηαηάμεηο πξνζέγγηζεο κε 
αλάινγε έμνδν 
(IEC 60947-5-7:2003) 

 
 

ΔΝ 50319:1999 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2006) 

CENELEC ΔΝ 60947-5-8:2006 
 
Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 5-8: Γηαηάμεηο 
θπθιώκαηνο ειέγρνπ θαη κεηαγσγήο — 
Γηαθόπηεο δπλαηόηεηαο ηξηώλ 
ζέζεσλ 
(IEC 60947-5-8:2006) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60947-6-1:1991 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ζπζθεπέο ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 6-1: Δμνπιηζκόο 
πνιιαπιήο ιεηηνπξγίαο — Σκήκα Πξώην: 
Δμνπιηζκόο κεηαγσγήο απηόκαηεο 
κεηαθνξάο 
(IEC 60947-6-1:1989) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  
ΔΝ 60947-6-1:1991 
(IEC 60947-6-1:1989/Α2:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1994 ηνπ  
ΔΝ 60947-6-1:1991 
(IEC 60947-6-1:1989/Α1:1994) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

ΔΝ 60947-6-
1:1991/Α11:1997 

εκείσζε 3 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1998) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2000) 

CENELEC ΔΝ 60947-6-1:2005 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 6-1: Δμνπιηζκόο πνιιαπιώλ 
ιεηηνπξγηώλ — Δμνπιηζκόο κεηαγσγήο 
κεηαθνξάο  
(IEC 60947-6-1:2005) 

ΔΝ 60947-6-
1:1991 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

1.10.2008 

CENELEC ΔΝ 60947-6-2:2003 
 
Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 6-2: Δμνπιηζκόο πνιιαπιήο 
ιεηηνπξγίαο — Γηαηάμεηο (ή εμνπιηζκόο) 
δηαθνπήο γηα έιεγρν θαη πξνζηαζία (CPS) 
(IEC 60947-6-2:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2007 ηνπ  
ΔΝ 60947-6-2:2003  
(IEC 60947-6-2:2002/Α1:2007) 

 
 

ΔΝ 60947-6-
2:1993 

+ Α1:1997 
+ Α2:1999 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2005) 

 
 
 
 

1.3.2010 

CENELEC ΔΝ 60947-7-1:2002 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 7-1: Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
— εηξέο αθξνδεθηώλ γηα ράιθηλνπο 
αγσγνύο  
(IEC 60947-7-1:2002) 

 
 

ΔΝ 60947-7-
1:1991 

+ Α1:1999 
+Α11:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 

CENELEC ΔΝ 60947-7-2:2002 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 7-2: Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
— εηξέο αθξνδεθηώλ πξνζηαηεπηηθώλ 
αγσγώλ γηα ράιθηλνπο αγσγνύο 
(IEC 60947-7-2:2002) 

 
 

ΔΝ 60947-7-
2:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2005) 

CENELEC ΔΝ 60947-7-3:2002 
 
πζθεπέο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Μέξνο 7-3: Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 
— Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ζεηξέο 
αθξνδεθηώλ αζθαιεηώλ  
(IEC 60947-7-3:2002) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60947-8:2003 
 
πζθεπέο   δηαθνπήο   θαη   ειέγρνπ   
ρακειήο   ηάζεο   —   Μέξνο   8: 
Δλζσκαησκέλεο   κνλάδεο   ειέγρνπ   
ζεξκηθήο   πξνζηαζίαο   (PTC)   γηα 
πεξηζηξεθόκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο  
(IEC 60947-8:2003) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 60947-8:2003  
(IEC 60947-8:2003/Α1:2006) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

1.10.2009 

CENELEC ΔΝ 60950-1:2001 
 
Δμνπιηζκόο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ — 
Αζθάιεηα — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
[IEC 60950-1:2001 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2004 ηνπ  
ΔΝ 60950-1:2001 

 
 

ΔΝ 60950:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2006) 

 
 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60950-1:2006 
 
Δμνπιηζκόο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ — 
Αζθάιεηα — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
[IEC 60950-1:2005 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60950-1:2001 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.12.2010 

CENELEC ΔΝ 60950-21:2003 
 
Δμνπιηζκόο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ — 
Αζθάιεηα — Μέξνο  21: Σειεηξνθνδόηεζε 
ηζρύνο  
(IEC 60950-21:2002) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60950-22:2006 
 
Δμνπιηζκόο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ — 
Αζθάιεηα — Μέξνο  22: Δγθαηεζηεκέλνο 
εμνπιηζκόο ζηελ ύπαηζξν  
[IEC 60950-22:2005 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60950-23:2006 
 
Δμνπιηζκόο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ — 
Αζθάιεηα — Μέξνο 23: Δμνπιηζκόο γηα ηελ 
απνζήθεπζε κεγάισλ δεδνκέλσλ 
(IEC 60950-23:2005) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 60968:1990 
 
Λακπηήξεο κε ελζσκαησκέλε ζηξαγγαιηζηηθή 
δηάηαμε γηα γεληθό θσηηζκό 
— Απαηηήζεηο αζθαιείαο 
[IEC 60968:1988 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1993 ηνπ  
ΔΝ 60968:1990 
(IEC 60968:1988/Α1:1991) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1999 ηνπ  
ΔΝ 60968:1990  
(IEC 60968:1988/Α2:1999) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1998) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2002) 

CENELEC ΔΝ 60974-1:1998 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — Μέξνο 1: 
Πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
ζπγθόιιεζεο 
(IEC 60974-1:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2000 ηνπ  
ΔΝ 60974-1:1998 
(IEC 60974-1:1998/Α1:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2003 ηνπ  
ΔΝ 60974-1:1998 
(IEC 60974-1:1998/Α2:2003) 

 
 

ΔΝ 60974-1:1990 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 2.3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2001) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2003) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2006) 

CENELEC ΔΝ 60974-1:2005 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — Μέξνο 1: 
Πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
ζπγθόιιεζεο 
(IEC 60974-1:2005) 

 
 

ΔΝ 60974-1:1998 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.10.2008 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 60974-2:2003 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — Μέξνο 
2: πζηήκαηα ςύμεο πγξώλ  
(IEC 60974-2:2002) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60974-3:2003 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθνιιήζεσλ κε ηόμν — Μέξνο 
3: Γηαηάμεηο θξνύζεο ηόμνπ θαη 
ζηαζεξνπνίεζεο  
(IEC 60974-3:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60974-4:2007 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — Μέξνο 
4: Δπηζεώξεζε θαη δνθηκή ζε 
ππεξεζία 
(IEC 60974-4:2006) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60974-5:2002 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — Μέξνο 
5: ύξκαηα ηξνθνδόηεζεο  
(IEC 60974-5:2002) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60974-6:2003 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — 
Μέξνο  6: Πεγέο ηζρύνο γηα ρεηξνθίλεηε 
ζπγθόιιεζεο κεηάιισλ κε ηόμν, 
πεξηνξηζκέλεο απόδνζεο  
(IEC 60974-6:2003) 

 
 

EN 50060:1989 
+ A1:1994 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

CENELEC EN 60974-7:2000 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε 
ηόμν — Μέξνο 7: Φιόγηζηξα  
(IEC 60974-7:2000) 

 
 

EN 50078:1993 
+ EN 50192:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2002) 

CENELEC EN 60974-7:2005 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε 
ηόμν -Μέξνο 7: Φιόγηζηξα  
(IEC 60974-7:2005) 

 
 

EN 60974-7:2000 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.8.2008 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC EN 60974-8:2004 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — Μέξνο 
8: Κνλζόιεο αεξίνπ γηα ζπζηήκαηα 
ζπγθόιιεζεο θαη θνπήο πιάζκαηνο 
(IEC 60974-8:2004) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 60974-11:2004 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — 
Μέξνο 11: Λαβέο ειεθηξνδίσλ  
(IEC 60974-11:2004) 

 
 

EN 60974-
11:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

CENELEC EN 60974-12:1995 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — Μέξνο 
12: Γηαηάμεηο δεύμεο γηα 
θαιώδηα 
[IEC 60974-12:1992 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

HD 433 S1:1983 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2000) 

CENELEC EN 60974-12:2005 
 
Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο κε ηόμν — Μέξνο 
12: Γηαηάμεηο δεύμεο γηα θαιώδηα 
ζπγθόιιεζεο 
(IEC 60974-12:2005) 

 
 

EN 60974-
12:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2008 

CENELEC EN 60998-1:2004 
 
Γηαηάμεηο ζύλδεζεο γηα θπθιώκαηα ρακειήο 
ηάζεο γηα νηθηαθή θαη παξόκνηα ρξήζε — 
Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 
[IEC 60998-1:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

EN 60998-1:1993 
+ A1:2001 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

CENELEC EN 60998-2-1:2004 
 
Γηαηάμεηο ζύλδεζεο γηα θπθιώκαηα ρακειήο 
ηάζεο γηα νηθηαθή θαη παξόκνηα ρξήζε — 
Μέξνο 2-1: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα δηαηάμεηο 
ζύλδεζεο σο ρσξηζηά ηκήκαηα κε κνλάδεο 
ζύζθημεο θνριησηνύ ηύπνπ  
[IEC 60998-2-1:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

EN 60998-2-
1:1993 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

CENELEC EN 60998-2-2:2004 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Γηαηάμεηο ζύλδεζεο γηα θπθιώκαηα ρακειήο 
ηάζεο γηα νηθηαθή θαη παξόκνηα ρξήζε — 
Μέξνο 2-2: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα δηαηάμεηο 
ζύλδεζεο σο ρσξηζηά ηκήκαηα κε κνλάδεο 
ζύζθημεο κε θνριησηνύ ηύπνπ 
[IEC 60998-2-2:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

EN 60998-2-
2:1993 

εκείσζε 2.1 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

CENELEC EN 60998-2-3:2004 
 
Γηαηάμεηο ζύλδεζεο γηα θπθιώκαηα ρακειήο 
ηάζεο γηα νηθηαθή θαη παξόκνηα ρξήζε — 
Μέξνο 2-3: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα δηαηάμεηο 
ζύλδεζεο σο ρσξηζηά ηκήκαηα κε κνλάδεο 
ζύζθημεο δηάηξεζεο ηεο κόλσζεο 
[IEC 60998-2-3:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

EN 60998-2-
3:1993 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2007) 

CENELEC EN 60998-2-4:2005 
 
πλδεηηθέο δηαηάμεηο γηα θπθιώκαηα 
ρακειήο ηάζεο γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο 
ρξήζεηο — Μέξνο 2-4: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
γηα ζπλδεηηθέο δηαηάμεηο ζπζηξνθήο 
[IEC 60998-2-4:2004 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

EN 60998-2-
4:1993 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 

CENELEC EN 60999-1:2000 
 
Γηαηάμεηο  ζύλδεζεο  —  Ζιεθηξηθνί  αγσγνί  
ραιθνύ   —  Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα 
κνλάδεο ζύζθημεο θνριησηνύ θαη κε 
θνριησηνύ ηύπνπ — Γεληθέο θαη εηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κνλάδεο ζύζθημεο γηα 
αγσγνύο από 0,2 mm

2
 κέρξη θαη 35 mm

2
 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) 
(IEC 60999-1:1999) 

 
 

EN 60999-1:1993 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2003) 

CENELEC EN 60999-2:2003 
 
Γηαηάμεηο  ζύλδεζεο — Ζιεθηξηθνί ράιθηλνη 
αγσγνί — Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα 
κνλάδεο ζύζθηγμεο ηύπνπ θνριία θαη ηύπνπ 
ρσξίο θνριίεο — Μέξνο 2: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
γηα κνλάδεο ζύζθηγμεο αγσγώλ δηαηνκήο 
πάλσ από 35 mm

2
 κέρξη θαη 300 mm

2 

(IEC 60999-2:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC EN 61008-1:1994 
 
Ζιεθηξηθά   εμαξηήκαηα   —   Απηόκαηνη   
δηαθόπηεο   δηαξξνήο   ρσξίο 
ελζσκαησκέλε δηάηαμε πξνζηαζίαο από 
ππεξεληάζεηο γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο 
ρξήζεηο (RCCB’s) — Μέξνο 1: Γεληθνί 
θαλόλεο 
[IEC 61008-1:1990 (Σξνπνπνηεκέλν) 
+ A1:1992 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε A17:2000 ηνπ  
EN 61008-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε A2:1995 ηνπ  
EN 61008-1:1994  
(IEC 61008-1:1990/A2:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε A11:1995 ηνπ  
EN 61008-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α12:1998 ηνπ  
ΔΝ 61008-1:1994  
 
Σξνπνπνίεζε Α14:1998 ηνπ  
ΔΝ 61008-1:1994  
 
Σξνπνπνίεζε Α13:1998 ηνπ  
ΔΝ 61008-1:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2000) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2000) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.1.2001) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2001) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.3.2003) 

CENELEC ΔΝ 61008-1:2004 
 
Απηόκαηνη δηαθόπηεο δηαξξνήο ρσξίο 
ελζσκαησκέλε πξνζηαζία από ππεξέληαζε 
γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο ρξήζεηο (RCCB’s) 
— Μέξνο 1: Γεληθνί θαλόλεο 
[IEC 61008-1:1996 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α1:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2007 ηνπ  
ΔΝ 61008-1:2004 

 
 

ΔΝ 61008-1:1994 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

1.4.2009 
 
 
 
 
 
 

1.4.2009 

CENELEC ΔΝ 61008-2-1:1994 
 
Απηόκαηνη δηαθόπηεο δηαξξνήο ρσξίο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 



113 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ελζσκαησκέλε δηάηαμε πξνζηαζίαο από 
ππεξεληάζεηο γηα νηθηαθή  θαη παξόκνηεο 
ρξήζεηο  (RCCB’s)  — Μέξνο 2-1: Δθαξκνγή 
ησλ γεληθώλ θαλόλσλ ζηνπο RCCB’s, 
ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνπο από ηελ ηάζε 
δηθηύνπ 
(IEC 61008-2-1:1990) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1998 ηνπ  
ΔΝ 61008-2-1:1994 

 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2001) 

CENELEC ΔΝ 61009-1:1994 
 
Ζιεθηξηθά    εμαξηήκαηα    —    Απηόκαηνη    
δηαθόπηεο    δηαξξνήο    κε ελζσκαησκέλε 
δηάηαμε πξνζηαζίαο από ππεξεληάζεηο γηα 
νηθηαθή θαη παξόκνηεο ρξήζεηο (RCBO’s) — 
Μέξνο 1: Γεληθνί θαλόλεο  
[IEC 61009-1:1991 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α19:2000 ηνπ  
ΔΝ 61009-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ  
ΔΝ 61009-1:1994  
(IEC 61009-1:1991/Α1:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1995 ηνπ  
ΔΝ 61009-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1998 ηνπ  
ΔΝ 61009-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α13:1998 ηνπ  
ΔΝ 61009-1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α14:1998 ηνπ  
ΔΝ 61009-1:1994  
 
Σξνπνπνίεζε Α15:1998 ηνπ  
ΔΝ 61009-1:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2000) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2000) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.1.2001) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2001) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.1.2001) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2003) 

CENELEC ΔΝ 61009-1:2004 
 
Απηόκαηνη   δηαθόπηεο   δηαξξνήο   κε   

 
 

ΔΝ 61009-1:1994 

 
 

1.4.2009 



114 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ελζσκαησκέλε   πξνζηαζία   από 
ππεξέληαζε γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο ρξήζεηο 
(RCBO’s) — Μέξνο 1: Γεληθνί θαλόλεο 
[IEC 61009-1:1996 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α1:2002 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

CENELEC EN 61009-2-1:1994 
 
Απηόκαηνη δηαθόπηεο δηαξξνήο κε 
ελζσκαησκέλε δηάηαμε πξνζηαζίαο από 
ππεξεληάζεηο γηα νηθηαθή θαη παξόκνηεο 
ρξήζεηο (RCBΟ’s) — Μέξνο 2-1: Δθαξκνγή 
ησλ γεληθώλ θαλόλσλ ζηνπο RCBΟ’s, 
ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνπο από ηελ ηάζε 
δηθηύνπ  
(IEC 61009-2-1:1991) 
 
Σξνπνπνίεζε A11:1998 ηνπ  
EN 61009-2-1:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2001) 

CENELEC EN 61010-1:2001 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθό 
εμνπιηζκό κέηξεζεο ειέγρνπ θαη 
εξγαζηεξηαθήο ρξήζεο — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο  
(IEC 61010-1:2001) 

 
 

EN 61010-1:1993 
+ A2:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2004) 

CENELEC EN 61010-2-010:2003 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθό 
εμνπιηζκό γηα κέηξεζε, έιεγρν θαη 
εξγαζηεξηαθή ρξήζε — Μέξνο 2-010: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα εξγαζηεξηαθό 
εμνπιηζκό ζέξκαλζεο πιηθώλ 
(IEC 61010-2-010:2003) 

 
 

EN 61010-2-
010:1994 
+ A1:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

CENELEC EN 61010-2-020:1994 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο κεηξήζεσλ, ειέγρνπ θαη 
εξγαζηεξηαθήο ρξήζεο — Μέξνο 2-
020:Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα εξγαζηεξηαθέο 
θπγνθεληξηθέο κεραλέο  
[IEC 61010-2-020:1992 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Σξνπνπνίεζε A1:1996 ηνπ  
EN 61010-2-020:1994  
(IEC 61010-2-020:1992/A1:1996) 

 
εκείσζε 3 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.12.2001) 

CENELEC EN 61010-2-020:2006 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθό 
εμνπιηζκό γηα κέηξεζε, έιεγρν θαη 
εξγαζηεξηαθή ρξήζε — Μέξνο 2-020: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο εξγαζηεξηαθέο 
θπγνθεληξηθέο κεραλέο 
(IEC 61010-2-020:2006) 

 
 

EN 61010-2-
020:1994 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.7.2009 

CENELEC EN 61010-2-032:2002 
 
Aπαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθό 
εμνπιηζκό κεηξήζεσλ, ειέγρνπ θαη 
εξγαζηεξηαθήο   ρξήζεο   —   Μέξνο   2-
032:   Δηδηθέο   απαηηήζεηο  γηα ρεηξόθεξηνπο 
θαη ρεηξηδόκελνπο κε ην ρέξη αηζζεηήξεο 
ξεύκαηνο γηα ειεθηξηθή δνθηκή θαη κέηξεζε 
(IEC 61010-2-032:2002) 

 
 

EN 61010-2-
032:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2005) 

CENELEC EN 61010-2-040:2005 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθό 
εμνπιηζκό γηα κέηξεζε, έιεγρν θαη 
εξγαζηεξηαθή ρξήζε — Μέξνο 2-040: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα απνζηεηξσηέο θαη 
απνιπκαληήξεο πιπληεξίσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ηαηξηθά ζεξαπεπηηθά 
πιηθά 
(IEC 61010-2-040:2005) 

 
 

EN 61010-2-
041:1996 

+ EN 61010-2-
042:1997 

+ EN 61010-2-
043:1997 

+ EN 61010-2-
045:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2008) 

CENELEC EN 61010-2-041:1996 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο ειεθηξηθνύ 
εμνπιηζκνύ κέηξεζεο, ειέγρνπ θαη 
εξγαζηεξηαθήο ρξήζεο — Μέξνο 2-041: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θιηβάλνπο 
απνζηείξσζεο κε ρξήζε αηκνύ γηα ηε 
κεηαρείξηζε ηαηξηθώλ πιηθώλ θαη γηα 
εξγαζηεξηαθέο δηεξγαζίεο  

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC 61010-2-041:1995) 

CENELEC EN 61010-2-042:1997 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο ειεθηξηθνύ 
εμνπιηζκνύ κέηξεζεο, ειέγρνπ θαη 
εξγαζηεξηαθήο ρξήζεο — Μέξνο 2-042: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα θιηβάλνπο θαη 
απνζηεηξσηέο κε ρξήζε ηνμηθώλ αεξίσλ γηα 
ηε κεηαρείξηζε ηαηξηθώλ πιηθώλ θαη γηα 
εξγαζηεξηαθέο δηεξγαζίεο 
(IEC 61010-2-042:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61010-2-043:1997 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο ειεθηξηθνύ 
εμνπιηζκνύ κέηξεζεο, ειέγρνπ θαη 
εξγαζηεξηαθήο ρξήζεο — Μέξνο 2-043: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα απνζηεηξσηέο μεξήο 
ζεξκόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είηε ζεξκό 
αέξα ή ζεξκό 
αδξαλέο αέξην γηα ηε κεηαρείξηζε ηαηξηθώλ 
πιηθώλ θαη γηα εξγαζηεξηαθέο 
δηεξγαζίεο 
(IEC 61010-2-043:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61010-2-045:2000 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθό 
εμνπιηζκό κεηξήζεσλ, ξπζκίζεσλ θαη 
εξγαζηεξηαθήο   ρξήζεο   —   Μέξνο   2-
045:   Δηδηθέο   απαηηήζεηο   γηα 
απνιπκαληήξεο πιπληεξίσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ηαηξηθά, θαξκαθεπηηθά, 
θηεληαηξηθά θαη εξγαζηεξηαθά πεδία 
(IEC 61010-2-045:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61010-2-051:2003 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθό 
εμνπιηζκό γηα κέηξεζε, έιεγρν θαη 
εξγαζηεξηαθή ρξήζε — Μέξνο 2-051: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα εξγαζηεξηαθό 
εμνπιηζκό γηα αλάκημε θαη αλάδεπζε 
(IEC 61010-2-051:2003) 

 
 

EN 61010-2-
051:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC EN 61010-2-061:2003 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθό 
εμνπιηζκό γηα κέηξεζε, έιεγρν θαη 
εξγαζηεξηαθή ρξήζε — Μέξνο 2-061: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα εξγαζηεξηαθά αηνκηθά 
θαζκαηόκεηξα κε ζεξκηθό δηαζθνξπηζκό θαη 
ηνληηζκό 
(IEC 61010-2-061:2003) 

 
 

EN 61010-2-
061:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

CENELEC EN 61010-2-081:2002 
 
Aπαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξηθό 
εμνπιηζκό γηα κέηξεζε, έιεγρν θαη 
εξγαζηεξηαθή ρξήζε — Μέξνο 2-081: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα απηόκαην 
θαη εκηαπηόκαην εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό 
γηα αλάιπζε θαη γηα άιινπο 
ζθνπνύο 
(IEC 61010-2-081:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε A1:2003 ηνπ  
EN 61010-2-081:2002 
(IEC 61010-2-081:2001/A1:2003) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2006) 

CENELEC EN 61010-031:2002 
 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ειεθηξνινγηθό 
εμνπιηζκό κέηξεζεο, ειέγρνπ θαη 
εξγαζηεξηαθήο ρξήζεο — Μέξνο 031: 
Απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ρεηξόθεξην 
ζπγθξόηεκα αληρλεπηήξα γηα ειεθηξηθή 
κέηξεζε θαη δνθηκή  
(IEC 61010-031:2002) 

 
 

EN 61010-2-
031:1994 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2005) 

CENELEC EN 61028:1993 
 
Ζιεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο — 
Καηαγξαθηθά X-Y 
(IEC 61028:1991) 
 
Σξνπνπνίεζε A2:1997 ηνπ  
EN 61028:1993  
(IEC 61028:1991/A2:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1998) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 61034-1:2005 
 
Μέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ θαπλνύ 
θαισδίσλ πνπ θαίγνληαη θάησ από 
θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο — Μέξνο 1: 
πζθεπή δνθηκήο  
(IEC 61034-1:2005) 

 
 

ΔΝ 50268-1:1999 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2008) 

CENELEC ΔΝ 61034-2:2005 
 
Μέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ θαπλνύ 
θαισδίσλ πνπ θαίγνληαη θάησ από 
θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο — Μέξνο 2: 
Απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζία δνθηκήο  
(IEC 61034-2:2005) 

 
 

ΔΝ 50268-2:1999 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2008) 

CENELEC ΔΝ 61048:1993 
 
Ππθλσηέο γηα ρξήζε ζε θπθιώκαηα 
ζσιελσηώλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ θαη 
άιισλ ιακπηήξσλ  εθθέλσζεο — Γεληθέο 
απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο 
αζθαιείαο 
[IEC 61048:1991 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ  
ΔΝ 61048:1993  
(IEC 61048:1991/Α1:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1999 ηνπ 
ΔΝ 61048:1993 (IEC 61048:1991/Α2:1999) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2001) 

CENELEC ΔΝ 61048:2006 
 
Βνεζεηηθά γηα ιακπηήξεο  —  Ππθλσηέο  
πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζε θπθιώκαηα 
ζσιελσηώλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ θαη 
άιισλ ιακπηήξσλ εθθέλσζεο — Γεληθέο 
απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο αζθαιείαο 
(IEC 61048:2006) 

 
 

ΔΝ 61048:1993 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.5.2009 

CENELEC ΔΝ 61050:1992 
 
Μεηαζρεκαηηζηέο γηα ζσιελσηνύο 
ιακπηήξεο εθθέλσζεο κε ηάζε εμόδνπ «ελ 

 
 

Καλέλα 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

θελώ» πάλσ από 1 kV (Κνηλή νλνκαζία: 
κεηαζρεκαηηζηέο γηα ιακπηήξεο λένλ) — 
Γεληθέο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο 
αζθαιείαο 
[IEC 61050:1991 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ  
ΔΝ 61050:1992 
[IEC 61050:1991/Α1:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2001) 

CENELEC ΔΝ 61058-1:1992 
 
Γηαθόπηεο γηα ζπζθεπέο — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο  
(IEC 61058-1:1990) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1993 ηνπ  
ΔΝ 61058-1:1992  
(IEC 61058-1:1990/Α1:1993) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1995) 

CENELEC ΔΝ 61058-1:2002 
 
Γηαθόπηεο ζπζθεπώλ — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο  
[IEC 61058-1:2000 
(Σξνπνπνηεκέλν)]  
+ Α1:2001) 

 
 

ΔΝ 61058-1:1992 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 61058-2-1:1993 
 
Γηαθόπηεο γηα ζπζθεπέο — Μέξνο 2-1: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα δηαθόπηεο επθάκπησλ 
θαισδίσλ  
(IEC 61058-2-1:1992) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ  
ΔΝ 61058-2-1:1993  
(IEC 61058-2-1:1992/Α1:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2002 ηνπ  
ΔΝ 61058-2-1:1993 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2001) 

 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 61058-2-4:2005 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Γηαθόπηεο γηα ζπζθεπέο — Μέξνο 2-4: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα δηαθόπηεο 
αλεμάξηεηεο εγθαηάζηαζεο  
(IEC 61058-2-4:1995 + Α1:2003) 

Καλέλα — 

CENELEC ΔΝ 61058-2-5:1994 
 
Γηαθόπηεο γηα ζπζθεπέο — Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα επηινγείο Μέξνο 2-5:  
(IEC 61058-2-5:1994) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2002 ηνπ  
ΔΝ 61058-2-5:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

1.3.2009 

CENELEC ΔΝ 61071:2007 
 
Ππθλσηέο γηα ειεθηξνληθά ηζρύνο  
(IEC 61071:2007) 

 
 

ΔΝ 61071-1:1996 
+ ΔΝ 61071-

2:1996 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.4.2010 

CENELEC ΔΝ 61071-1:1996 
 
Ππθλσηέο γηα ειεθηξνληθά ηζρύνο — Μέξνο 
1: Γεληθά  
[IEC 61071-1:1991 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61071-2:1996 
 
Ππθλσηέο γηα ειεθηξνληθά ηζρύνο — Μέξνο 
2: Απαηηήζεηο γηα ηε δνθηκή απνζύλδεζεο ζε 
αζθάιεηεο ηήμεο, δνθηκή απηναπνθαηάζηαζεο 
θαη δνθηκή αληνρήο ζην ρξόλν  
(IEC 61071-2:1994) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61095:1993 
 
Ζιεθηξνκεραληθνί επαθείο γηα νηθηαθή θαη 
παξόκνηα ρξήζε  
(IEC 61095:1992) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2000 ηνπ  
ΔΝ 61095:1993  
(IEC 61095:1992/Α1:2000) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

ΔΝ 
61095:1993/Α11:

1996 
εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2003) 



121 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 61131-2:2003 
 
Πξνγξακκαηηδόκελεο δηαηάμεηο ειέγρνπ — 
Μέξνο 2: Απαηηήζεηο θαη δνθηκέο 
εμνπιηζκνύ  
(IEC 61131-2:2003) 

 
 

ΔΝ 61131-2:1994 
+Α11:1996 
+ Α12:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.5.2006) 

CENELEC ΔΝ 61131-2:2007 
 
Πξνγξακκαηηδόκελεο δηαηάμεηο ειέγρνπ — 
Μέξνο 2: Απαηηήζεηο εμνπιηζκνύ θαη δνθηκέο 
(IEC 61131-2:2007) 

 
 

ΔΝ 61131-2:2003 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.8.2010 

CENELEC ΔΝ 61138:1997 
 
Καιώδηα γηα θνξεηέο δηαηάμεηο 
γείσζεο θαη βξαρπθύθισζεο  
[IEC 61138:1994 
(Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α1:1995 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2003 ηνπ  
ΔΝ 61138:1997 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2005) 

CENELEC ΔΝ 61140:2002 
 
Πξνεηνηκαζία από ειεθηξνπιεμία — Κνηλέο 
απόςεηο γηα εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό  
(IEC 61140:2001) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 61140:2002  
[IEC 61140:2001/Α1:2004 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

1.5.2009 

CENELEC ΔΝ 61143-1:1994 
 
Ζιεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο — Δγγξαθείο Υ-
ί — Μέξνο 1: Οξηζκνί θαη απαηηήζεηο 
(IEC 61143-1:1992) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
ΔΝ 61143-1:1994  
(IEC 61143-1:1992/Α1:1997) 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2003) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 61143-2:1994 
 
Ζιεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο — Δγγξαθείο X-
t— Μέξνο 2: πληζηώκελεο επηπξόζζεηεο 
κέζνδνη δνθηκώλ 
(IEC 61143-2:1992) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61167:1994 
 
Λακπηήξεο κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ  
(IEC 61167:1992) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1995 ηνπ  
ΔΝ 61167:1994  
(IEC 61167:1992/Α1:1995) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:1997 ηνπ  
ΔΝ 61167:1994  
(IEC 61167:1992/Α2:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε Α3:1998 ηνπ  
ΔΝ 61167:1994  
(IEC 61167:1992/Α3:1998) 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.1996) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.1998) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2001) 

CENELEC ΔΝ 61184:1997 
 
Λπρλίεο κπαγηνλέη  
(IEC 61184:1997) 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2004 ηνπ  
ΔΝ 61184:1997  
(IEC 61184:1997/Α2:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
ΔΝ 61184:1997  
(IEC 61184:1997/Α1:2000) 

 
 

ΔΝ 61184:1994 
+ Α1:1996 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2003) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2007) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

CENELEC ΔΝ 61187:1994 
 
πζθεπέο γηα ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο 
κεηξήζεηο — Σεθκεξίσζε  
[IEC 61187:1993 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61195:1999   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Λακπηήξεο θζνξηζκνύ κε δηπιό θάιπθα 
— Πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο  
(IEC 61195:1999) 

 
ΔΝ 61195:1994 

+ Α1:1998 
εκείσζε 2.1 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.12.2002) 

CENELEC ΔΝ 61199:1999 
 
Λακπηήξεο θζνξηζκνύ κε έλαλ θάιπθα — 
Πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο  
(IEC 61199:1999) 

 
 

ΔΝ 61199:1994 
+ Α1:1997 
+ Α2:1998 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2002) 

CENELEC ΔΝ 61204:1995 
 
Γηαηάμεηο  ηξνθνδόηεζεο  ηζρύνο  ρακειήο  
ηάζεο,   έμνδνο   ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Υαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο  
[IEC 61204:1993 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61210:1995 
 
Γηαηάμεηο ζύλδεζεο — Δπίπεδνη αθξνδέθηεο 
ηαρείαο ζύλδεζεο γηα ειεθηξηθνύο ράιθηλνπο 
αγσγνύο — Απαηηήζεηο αζθαιείαο 
[IEC 61210:1993 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61230:1995 
 
Δξγαζία ππό ηάζε — Φνξεηόο εμνπιηζκόο 
γείσζεο θαη βξαρπθύθισζεο  
[IEC 61230:1993 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε A11:1999ηνπ EN 61230:1995 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.10.2002) 

CENELEC EN 61236:1995 
 
Πεξηιαίκηα, ζθηγθηήξεο ηζηώλ (ζθηγθηήξεο 
ξάβδσλ) θαη εμαξηήκαηα γηα εξγαζία ππό 
ηάζε 
[IEC 61236:1993 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61242:1997 
 
Ζιεθηξηθά εμαξηήκαηα — Μπνκπίλεο 
θαισδίσλ γηα νηθηαθή θαη παξόκνηα ρξήζε 

 
 

Καλέλα 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

[IEC 61242:1995 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
εκείσζε 11 
 
Σξνπνπνίεζε A11:2004  
ηνπ EN 61242:1997 
 
Σξνπνπνίεζε A12:2006  
ηνπ EN 61242:1997 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2004) 

 
1.9.2008 

CENELEC EN 61243-3:1998 
 
Δξγαζίεο ππό ηάζε — Αληρλεπηέο ηάζεο — 
Μέξνο 3: Σύπνπ δηπνιηθνί ρακειήο ηάζεο  
(IEC 61243-3:1998) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61270-1:1996 
 
Ππθλσηέο γηα θνύξλνπο 
κηθξνθπκάησλ — Μέξνο 1: Γεληθά  
(IEC 61270-1:1996) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61293:1994 
 
ήκαλζε ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ κε 
νλνκαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε 
ειεθηξηθή ηξνθνδόηεζε — Απαηηήζεηο 
αζθαιείαο  
(IEC 61293:1994) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61307:1996 
 
Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε 
ζπρλόηεηεο  ζηελ πεξηνρή βξαρέσλ 
θπκάησλ — Μέζνδνη δνθηκώλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηεο ηζρύνο 
εμόδνπ 
(IEC 61307:1994) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61310-1:1995 
 
Αζθάιεηα κεραλεκάησλ — ’Έλδεημε, 
ζήκαλζε θαη εθθίλεζε — Μέξνο 1: 
Απαηηήζεηο γηα νπηηθά, αθνπζηηθά ζήκαηα θαη 
ζήκαηα αθήο 
(IEC 61310-1:1995) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC EN 61310-2:1995 
 
Αζθάιεηα κεραλεκάησλ — Έλδεημε, 
ζήκαλζε θαη εθθίλεζε — Μέξνο 2: 
Απαηηήζεηο γηα ζήκαλζε 
(IEC 61310-2:1995) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61310-3:1999 
 
Αζθάιεηα κεραλεκάησλ — Έλδεημε,  
ζήκαλζε θαη ελεξγνπνίεζε  — 
Μέξνο   3:   Απαηηήζεηο   γηα   ηελ 
ηνπνζέηεζε   θαη   ιεηηνπξγία   ησλ 
ελεξγνπνηεηώλ 
(IEC 61310-3:1999) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61316:1999 
 
Μπνκπίλεο θαισδίσλ γηα βηνκεραληθή 
ρξήζε  
(IEC 61316:1999) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61347-1:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο  1:  
Γεληθέο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο 
αζθαιείαο  
(IEC 61347-1:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61347-2-1:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-
1: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα δηαηάμεηο 
εθθίλεζεο (εθηόο από εθθηλεηέο αίγιεο)  
(IEC 61347-2-1:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 61347-2-1:2001  
(IEC 61347-2-1:2000/Α1:2005) 

 
 

ΔΝ 60926:1996 
+ Α1:1999 

εκείσζε 2.1 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

 
 
 

1.2.2009 

CENELEC ΔΝ 61347-2-2:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-2: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθνύο 
κεηαηξνπείο ππνβηβαζκνύ ηξνθνδνηνύκελνη 

 
 

ΔΝ 61046:1994 
+ Α1:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

κε ελαιιαζζόκελν ή ζπλερέο ξεύκα γηα 
ιακπηήξεο λήκαηνο 
(IEC 61347-2-2:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 61347-2-2:2001  
(IEC 61347-2-2:2000/Α1:2005) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 61347-2-2:2001 (IEC 61347-2-
2:2000/Α2:2006) 

 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 

1.2.2009 
 
 
 

1.6.2009 

CENELEC ΔΝ 61347-2-3:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-3: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθέο 
ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο ηξνθνδνηνύκελεο 
κε ελαιιαζζόκελν ξεύκα γηα ιακπηήξεο 
θζνξηζκνύ  
(IEC 61347-2-3:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2004 ηνπ  
ΔΝ 61347-2-3:2001 
(IEC 61347-2-3:2000/Α1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 61347-2-3:2001  
(IEC 61347-2-3:2000/Α2:2006) 

 
 

ΔΝ 60928:1995 
+ Α1:1999 

εκείσζε 2.1 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2007) 

 
 

1.2.2009 

CENELEC ΔΝ 61347-2-4:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-4: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθέο 
ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο ηξνθνδνηνύκελεο 
κε ζπλερέο ξεύκα γηα γεληθό θσηηζκό  
(IEC 61347-2-4:2000) 

 
 

ΔΝ 60924:1991 
+ Α1:1994 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

CENELEC ΔΝ 61347-2-7:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-7: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθέο 
ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο ηξνθνδνηνύκελεο 
κε ζπλερέο ξεύκα γηα θσηηζκό έθηαθηεο 
αλάγθεο 
(IEC 61347-2-7:2000) 

 
 

ΔΝ 60924:1991 
+ Α1:1994 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 



127 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 61347-2-7:2006 
 
Γηαηάμεηο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-7: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθέο 
ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο ηξνθνδνηνύκελεο 
κε ζπλερέο ξεύκα γηα θσηηζκό έθηαθηεο 
αλάγθεο (IEC 61347-2-7:2006) 

 
 

ΔΝ 61347-2-
7:2001 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.11.2009 

CENELEC ΔΝ 61347-2-8:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-8: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζηξαγγαιηζηηθέο 
δηαηάμεηο γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνύ 
(IEC 61347-2-8:2000) 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
ΔΝ 61347-2-8:2001 
(IEC 61347-2-8:2000/Α1:2006) 

 
 

ΔΝ 60920:1991 
+ Α1:1993 
+ Α2:1996 

+ Α11:2000 
εκείσζε 2.1 

 
εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

 
 
 
 

1.2.2009 

CENELEC ΔΝ 61347-2-9:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-9: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζηξαγγαιηζηηθέο   
δηαηάμεηο  γηα ιακπηήξεο   εθθέλσζεο   (κε  
εμαίξεζε   ηνπο ιακπηήξεο θζνξηζκνύ)  
(IEC 61347-2-9:2000) 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2006 ηνπ  
ΔΝ 61347-2-9:2001 
(IEC 61347-2-9:2000/Α2:2006) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 61347-2-9:2001 
(IEC 61347-2-9:2000/Α1:2003) 

 
 

ΔΝ 60922:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

 
 
 
 

1.7.2009 
 
 
 

1.12.2010 

CENELEC ΔΝ 61347-2-10:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-
10: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
ειεθηξνληθνύο αληηζηξνθείο θαη κεηαηξνπείο 
γηα ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζπρλόηεηεο 
ζσιελσηώλ ιακπηήξσλ εθθέλσζεο ςπρξήο 
εθθίλεζεο (ζσιήλεο λένλ) 
(IEC 61347-2-10:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 



128 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 61347-2-11:2001 
 
πζθεπέο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-
11: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
δηάθνξα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη κε θσηηζηηθά 
ζώκαηα 
(IEC 61347-2-11:2001) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61347-2-12:2005 
 
Γηαηάμεηο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-12: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθέο   
ζηξαγγαιηζηηθέο   δηαηάμεηο   κε   
ηξνθνδόηεζε   ζπλερνύο   ή 
ελαιιαζζόκελνπ      ξεύκαηνο     γηα     
ιακπηήξεο      εθθέλσζεο      (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ 
θζνξηζκνύ) 
(IEC 61347-2-12:2005) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61347-2-13:2006 
 
Γηαηάμεηο ειέγρνπ ιακπηήξσλ — Μέξνο 2-13: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξνληθέο   
δηαηάμεηο   ειέγρνπ   πνπ   ηξνθνδνηνύληαη   
κε   ζπλερέο   ή ελαιιαζζόκελν ξεύκα γηα 
δνκνζηνηρεία LED 
(IEC 61347-2-13:2006) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61386-1:2004 
 
πζηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα δηεπζέηεζε 
θαισδίσλ — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
(IEC 61386-1:1996 
+ Α1:2000) 

 
 

ΔΝ 50086-1:1993 
εκείσζε 2.1 

 
 

— 

CENELEC EN 61386-21:2004 
 
πζηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα δηεπζέηεζε 
θαισδίσλ — Μέξνο 21: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
— πζηήκαηα δηακνξθώζηκσλ 
ζσιελώζεσλ  
(IEC 61386-21:2002) 

 
 

EN 50086-2-
1:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

 
 

30.6.2008 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

εκείσζε 2.1 

CENELEC EN 61386-22:2004 
 
πζηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα δηεπζέηεζε 
θαισδίσλ — Μέξνο 22: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
— πζηήκαηα αλαδηπινύκελσλ 
ζσιελώζεσλ 
(IEC 61386-22:2002) 

 
 

EN 50086-2-
2:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

30.6.2008 

CENELEC EN 61386-23:2004 
 
πζηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα δηεπζέηεζε 
θαισδίσλ — Μέξνο 23: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
— πζηήκαηα εύθακπησλ ζσιελώζεσλ  
(IEC 61386-23:2002) 

 
 

EN 50086-2-
3:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

30.6.2008 

CENELEC EN 61400-2:1996 
 
πζηήκαηα    αλεκνγελλεηξηώλ    —    Μέξνο    
2:    Αζθάιεηα    κηθξώλ 
αλεκνγελλεηξηώλ 
(IEC 61400-2:1996) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61400-2:2006 
 
Αλεκνγελλήηξηεο  —  Μέξνο   2:   
Απαηηήζεηο  ζρεδηαζκνύ  γηα  κηθξέο 
αλεκνγελλήηξηεο 
(IEC 61400-2:2006) 

 
 

EN 61400-2:1996 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.5.2009 

CENELEC EN 61534-1:2003 
 
πζηήκαηα ειεθηξηθήο παξνρήο κε ξάγα — 
Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο  
(IEC 61534-1:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61534-21:2006 
 
πζηήκαηα παξνρήο ηζρύνο κε ξάγα — 
Μέξνο 21: Δηδηθέο απαηηήζεηο ζπζηεκάησλ 
παξνρήο ηζρύνο κε ξάγα πνπ πξόθεηηαη λα 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ζηεξηρζνύλ ζε ηνίρνπο θαη ηαβάληα 
(IEC 61534-21:2006) 

CENELEC EN 61537:2001 
 
πζηήκαηα ειεθηξηθήο παξνρήο κε ξάγα — 
Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο  
(IEC 61537:2001) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61537:2007 
 
Γηαρείξηζε θαισδίσλ — πζηήκαηα 
εζράξαο θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα θιίκαθαο 
θαισδίσλ 
(IEC 61537:2006) 

 
 

EN 61537:2001 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.12.2009 

CENELEC EN 61549:2003 
 
Γηάθνξνη ιακπηήξεο  
(IEC 61549:2003) 
 
 
 
Σξνπνπνίεζε A1:2005 ηνπ  
EN 61549:2003  
(IEC 61549:2003/A1:2005) 

 
 

EN 61549:1996 
+ A1:1997 
+ A2:2001 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2006) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2008) 

CENELEC EN 61557-1:1997 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή επηηήξεζε 
κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
(IEC 61557-1:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61557-1:2007 
 
Ζιεθηξηθή  αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα 
δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο  κέρξη 1000 V 
ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο θαη 1 500 V 
ζπλερνύο ξεύκαηνο — Δμνπιηζκόο γηα 
δνθηκή, κέηξεζε ή επηηήξεζε κέηξσλ 
πξνζηαζίαο — Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 

 
 

EN 61557-1:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
(IEC 61557-1:2007) 

CENELEC EN 61557-2:1997 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο 2: 
Αληίζηαζε κόλσζεο 
(IEC 61557-2:1997) 

 
 

Καλέλα 
εκείσζε 2.1 

 
 

— 

CENELEC EN 61557-2:2007 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο 2: 
Αληίζηαζε κόλσζεο 
 
(IEC 61557-2:2007) 

 
 

EN 61557-2:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2010 

CENELEC EN 61557-3:1997 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή επηηήξεζε 
κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο 3: ύλζεηε 
αληίζηαζε βξόρνπ 
(IEC 61557-3:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61557-3:2007 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο  
3: Δκπέδεζε βξόρνπ 
 
(IEC 61557-3:2007) 

 
 

EN 61557-3:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC EN 61557-4:1997 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο 4: 
Αληίζηαζε ζύλδεζεο κε ηε γε θαη 
ηζνδύλακν δπλακηθό 
(IEC 61557-4:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61557-4:2007 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο 4: 
Αληίζηαζε ζύλδεζεο κε ηε γε θαη 
ηζνδύλακν δπλακηθό 
(IEC 61557-4:2007) 

 
 

EN 61557-4:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2010 

CENELEC EN 61557-5:1997 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο  
5: Αληίζηαζε πξνο ηε γε 
(IEC 61557-5:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61557-5:2007 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο  
5: Αληίζηαζε πξνο ηε γε 
 
(IEC 61557-5:2007) 

 
 

EN 61557-5:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2010 

CENELEC EN 61557-6:1998 
 

 
 

 
 



133 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο 6: 
πζθεπέο ξεύκαηνο δηαξξνήο (RCD) ζε 
ζπζηήκαηα ΣΣ, ΣΝ θαη IT 
[IEC 61557-6:1997 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

Καλέλα — 

CENELEC EN 61557-7:1997 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο  
7: Αθνινπζία θάζεο 
(IEC 61557-7:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61557-7:2007 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο  
7: Αθνινπζία θάζεο 
(IEC 61557-7:2007) 

 
 

EN 61557-7:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2010 

CENELEC EN 61557-8:1997 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 
Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή 
επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο 8: 
πζθεπέο επηηήξεζεο ηεο κόλσζεο γηα 
ζπζηήκαηα ΗΣ  
(IEC 61557-8:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61557-8:2007 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη 1 kV ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο θαη 1,5 kV ζπλερνύο ξεύκαηνο — 

 
 

EN 61557-8:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.5.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Δμνπιηζκόο γηα δνθηκή, κέηξεζε ή επηηήξεζε 
κέηξσλ πξνζηαζίαο — Μέξνο 8: Μόλσζε 
ζπζθεπώλ επηηήξεζεο γηα ζπζηήκαηα ΗΣ 
(IEC 61557-8:2007) 

CENELEC EN 61557-9:1999 
 
Ζιεθηξηθή  αζθάιεηα γηα ζπζηήκαηα 
δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο κέρξη θαη 1 kV 
ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο θαη 1,5 kV 
ζπλερνύο ξεύκαηνο — Δμνπιηζκόο γηα 
δνθηκή, κέηξεζε ή παξαθνινύζεζε κέηξσλ 
πξνζηαζίαο — Μέξνο   9:   Δμνπιηζκόο   γηα   
ηνπνζέηεζε   ζθάικαηνο   κόλσζεο   ζε 
ζπζηήκαηα ΗΣ  
(IEC 61557-9:1999) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61557-10:2001 
 
Ζιεθηξηθή αζθάιεηα ζε δίθηπα δηαλνκήο 
ρακειήο ηάζεο κέρξη θαη 1 000 V 
ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο θαη 1 500 V 
ζπλερνύο ξεύκαηνο — Δμνπιηζκόο γηα 
δνθηκέο, κεηξήζεηο ή επηηήξεζε κέηξσλ 
πξνζηαζίαο — Μέξνο 10: ύλζεηνο 
εμνπιηζκόο κέηξεζεο γηα δνθηκέο, 
κεηξήζεηο ή επηηήξεζε κέηξσλ πξνζηαζίαο  
(IEC 61557-10:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61558-1:1997 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
κνλάδεο ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο θαη δνθηκέο  
[IEC 61558-1:1997 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε A1:1998 ηνπ  
EN 61558-1:1997  
(IEC 61558-1:1997/A1:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε A11:2003 ηνπ  
EN 61558-1:1997 

 
 

EN 60742:1995 
εκείσζε 2.3 

 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2005) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2001) 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2005) 

CENELEC EN 61558-1:2005   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
ηξνθνδνηήζεσλ ηζρύνο, αληηζηαηώλ θαη 
παξόκνησλ πξντόλησλ — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο θαη δνθηκέο  
(IEC 61558-1:2005) 

 
EN 61558-1:1997 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
— 

CENELEC EN 61558-2-1:1997 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
κνλάδεο ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο — Μέξνο 2-1: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο 
ηξνθνδνζίαο γεληθήο ρξήζεο 
(IEC 61558-2-1:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61558-2-1:2007 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
ηξνθνδνηηθώλ ηζρύνο, επαγσγηθώλ πελίσλ 
θαη παξόκνησλ πξντόλησλ — Μέξνο 2-1: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο θαη δνθηκέο γηα 
κεηαζρεκαηηζηέο δηαρσξηζκνύ θαη 
ηξνθνδνηηθώλ ηζρύνο κε ελζσκαησκέλνπο 
κεηαζρεκαηηζηέο δηαρσξηζκνύ γηα γεληθέο 
εθαξκνγέο 
(IEC 61558-2-1:2007) 

 
 

EN 61558-2-
1:1997 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.2.2010 

CENELEC EN 61558-2-2:1998 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
κνλάδεο ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο — Μέξνο 2-2: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο ειέγρνπ 
(IEC 61558-2-2:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61558-2-2:2007 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
ηξνθνδνηηθώλ ηζρύνο, επαγσγηθώλ πελίσλ 
θαη παξόκνησλ πξντόλησλ — Μέξνο 2-2: 
Δηδηθέο απαηηήζεηο θαη δνθηκέο γηα 
κεηαζρεκαηηζηέο  ειέγρνπ  θαη 
ηξνθνδνηηθώλ ηζρύνο  κε ελζσκαησκέλνπο 
κεηαζρεκαηηζηέο ειέγρνπ 

 
 

EN 61558-2-
2:1998 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.2.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

(IEC 61558-2-2:2007) 

CENELEC EN 61558-2-3:2000 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
κνλάδεο ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο — Μέξνο 2-3: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο έλαπζεο 
θαπζηήξσλ αεξίνπ θαη ιαδηνύ 
(IEC 61558-2-3:1999) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61558-2-4:1997 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
κνλάδεο ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο — Μέξνο 2-4: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο 
απνκόλσζεο γεληθήο ρξήζεο 
(IEC 61558-2-4:1997) 

 
 

EN 60742:1995 
εκείσζε 2.3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2001) 

CENELEC EN 61558-2-5:1998 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
κνλάδεο ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο — Μέξνο 2-5: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο γηα 
μπξηζηηθέο κεραλέο θαη κνλάδεο 
ηξνθνδόηεζεο μπξηζηηθώλ κεραλώλ 
(IEC 61558-2-5:1997) 
 
Σξνπνπνίεζε A11:2004 ηνπ  
EN 61558-2-5:1998 

 
 

EN 60742:1995 
εκείσζε 2.3 

 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2002) 

 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2007) 

CENELEC EN 61558-2-6:1997 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
κνλάδεο ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο — Μέξνο 2-6: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο 
απνκόλσζεο αζθαιείαο γεληθήο ρξήζεο 
(IEC 61558-2-6:1997) 

 
 

EN 60742:1995 
εκείσζε 2.3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2001) 

CENELEC EN 61558-2-7:1997 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 

 
 

EN 60742:1995 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

κνλάδεο ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο — Μέξνο 2-7: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο γηα 
παηρλίδηα 
[IEC 61558-2-7:1997 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε A11:2002 ηνπ  
EN 61558-2-7:1997 

εκείσζε 2.3 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

(1.8.2001) 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2005) 

CENELEC EN 61558-2-8:1998 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο 
ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο — Μέξνο 2-8: Δηδηθέο απαηηήζεηο 
γηα κεηαζρεκαηηζηέο ηύπνπ 
θώδσλνο 
(IEC 61558-2-8:1998) 

 
 

EN 60742:1995 
εκείσζε 2.3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2001) 

CENELEC EN 61558-2-9:2003 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
κνλάδσλ ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνησλ πξντόλησλ — Μέξνο 2-9: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο γηα ιάκπεο 
ρεηξόο θιάζεο ΗΗΗ γηα ιακπηήξεο 
ππξάθησζεο 
(IEC 61558-2-9:2002) 

 
 

EN 60742:1995 
εκείσζε 2.3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2005) 

CENELEC EN 61558-2-12:2001 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, κνλάδσλ 
ηξνθνδόηεζεο ξεύκαηνο θαη παξόκνησλ — 
Μέξνο 2-12: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
κεηαζρεκαηηζηέο ζπλερνύο ηάζεο 
(IEC 61558-2-12:2001) 

Καλέλα — 

CENELEC EN 61558-2-13:2000 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, κνλάδσλ 
ηξνθνδόηεζεο ξεύκαηνο θαη παξόκνησλ — 
Μέξνο 2-13: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα 
απηνκεηαζρεκαηηζηέο γεληθήο ρξήζεο 
(IEC 61558-2-13:1999) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61558-2-15:2001 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, κνλάδσλ 
ηξνθνδόηεζεο ξεύκαηνο θαη παξόκνηα — 
Μέξνο  2-15:  Δηδηθέο  απαηηήζεηο γηα 
κεηαζρεκαηηζηέο απνκόλσζεο γηα ηελ 
ηξνθνδόηεζε ηαηξηθώλ ρώξσλ 
[IEC 61558-2-15:1999 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

Καλέλα — 

CENELEC EN 61558-2-17:1997 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
κνλάδεο ηξνθνδόηεζεο ηζρύνο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο — Μέξνο 2-17: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο γηα 
ηξνθνδνηηθά ηζρύνο κε ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηε 
κεηαγσγή 
(IEC 61558-2-17:1997) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61558-2-19:2001 
 
Aζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, 
ηξνθνδνηηθέο κνλάδεο θαη παξόκνηεο 
δηαηάμεηο — Μέξνο  2-19:  Δηδηθέο  
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο 
εμαζζέλεζεο δηαηαξαρώλ 
(IEC 61558-2-19:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61558-2-20:2000 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, κνλάδσλ 
ηξνθνδόηεζεο ξεύκαηνο θαη 
παξόκνησλ — Μέξνο 2-20: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κηθξνύο άεξγνπο 
αληηζηάηεο 
(IEC 61558-2-20:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61558-2-23:2000 
 
Αζθάιεηα κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο, κνλάδσλ 
ηξνθνδόηεζεο ξεύκαηνο θαη 
παξόκνησλ — Μέξνο 2-23: Δηδηθέο 
απαηηήζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηέο γηα 
εξγνηάμηα 
(IEC 61558-2-23:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61643-11:2002   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Γηαηάμεηο ρακειήο ηάζεο γηα πξνζηαζία 
από ππεξηάζεηο — Μέξνο 11: Γηαηάμεηο 
πξνζηαζίαο από ππεξηάζεηο πνπ ζπλδένληαη 
ζε δίθηπα ρακειήο ηάζεο — Απαηηήζεηο θαη 
δνθηκέο 
[IEC 61643-1:1998 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
 
Σξνπνπνίεζε A11:2007 ηνπ  
EN 61643-11:2002 

 
Καλέλα 

 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
— 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2009 

CENELEC EN 61643-21:2001 
 
Γηαηάμεηο ρακειήο ηάζεο γηα πξνζηαζία 
από ππεξηάζεηο — Μέξνο 21: Γηαηάμεηο 
ρακειήο ηάζεο γηα πξνζηαζία από 
ππεξηάζεηο ζπλδεδεκέλεο ζε δίθηπα 
ηειεπηθνηλσληώλ θαη ζεκαηνδνζίαο — 
Απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη κέζνδνη δνθηκώλ  
(IEC 61643-21:2000) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61730-1:2007 
 
Αμηνιόγεζε αζθάιεηαο ιεηηνπξγίαο 
θσηνβνιηατθώλ δνκνζηνηρείσλ: Μέξνο 1: 
Απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή  
[IEC 61730-1:2004 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61730-2:2007 
 
Αμηνιόγεζε αζθάιεηαο ιεηηνπξγίαο 
θσηνβνιηατθώλ δνκνζηνηρείσλ: Μέξνο 
2: Απαηηήζεηο γηα δνθηκέο 
[IEC 61730-2:2004 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61770:1999 
 
Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο ζπλδεκέλεο κε θεληξηθό 
αγσγό λεξνύ — Απνθπγή επαλαξξόθεζεο 
θαη απνηπρία ζπλόινπ επθάκπησλ 
πδξνζσιήλσλ  
(IEC 61770:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε A1:2004 ηνπ  

 
 

EN 50084:1992 
+ A1:1998 

εκείσζε 2.1 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2002) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

EN 61770:1999  
(IEC 61770:1998/A1:2004) 
 
Σξνπνπνίεζε A2:2006 ηνπ  
EN 61770:1999  
(IEC 61770:1998/A2:2006) 

 
 
 

εκείσζε 3 

(1.3.2007) 
 
 

1.4.2009 

CENELEC EN 61800-5-1:2003 
 
πζηήκαηα κεηαηξνπήο ειεθηξηθήο ηζρύνο, 
ξπζκηδόκελεο ηαρύηεηαο — Μέξνο 5-1: 
Απαηηήζεηο αζθάιεηαο — Ζιεθηξηθέο, ζεξκηθέο 
θαη ελεξγεηαθέο  
(IEC 61800-5-1:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC EN 61800-5-1:2007 
 
Ζιεθηξηθά   ζπζηήκαηα   νδήγεζεο   
κεηαηξνπήο   ηζρύνο   ξπζκηδόκελεο 
ηαρύηεηαο — Μέξνο 5-1: Απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο — Ζιεθηξηθέο, ζεξκηθέο θαη 
ελεξγεηαθέο 
(IEC 61800-5-1:2007) 

 
 

EN 61800-5-
1:2003 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.8.2010 

CENELEC ΔΝ 61812-1:1996 
 
Ζιεθηξνλόκνη πξνδηαγξαθόκελνπ ρξόλνπ 
γηα βηνκεραληθή ρξήζε — Μέξνο 1: 
Απαηηήζεηο θαη δνθηκέο 
(IEC 61812-1:1996) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:1999 ηνπ ΔΝ 61812-
1:1996 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.1.2002) 

CENELEC ΔΝ 61851-1:2001 
 
ύζηεκα αγώγηκεο θόξηηζεο ειεθηξηθώλ 
νρεκάησλ — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
(IEC 61851-1:2001) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61851-21:2002 
 
πζηήκαηα αγώγηκεο θόξηηζεο ειεθηξηθώλ 
νρεκάησλ — Μέξνο 21: Απαηηήζεηο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

ειεθηξηθώλ  νρεκάησλ γηα αγώγηκε  
ζύλδεζε  ζε παξνρή 
ελαιιαζζόκελνπ/ζπλερνύο ξεύκαηνο 
(IEC 61851-21:2001) 

CENELEC ΔΝ 61851-22:2002 
 
πζηήκαηα αγώγηκεο θόξηηζεο ειεθηξηθώλ 
νρεκάησλ — Μέξνο 22: ηαζκνί θόξηηζεο 
ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ελαιιαζζόκελνπ 
ξεύκαηνο 
(IEC 61851-22:2001) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 61921:2003 
 
Ππθλσηέο ηζρύνο — Γηόξζσζε ζπληειεζηή 
ηζρύνο ζε ζπζηνηρία ππθλσηώλ ρακειήο 
ηάζεο 
(IEC 61921:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 62020:1998 
 
Ζιεθηξηθά εμαξηήκαηα — πζθεπέο 
παξαθνινύζεζεο ξεύκαηνο δηαξξνήο γηα 
νηθηαθή θαη παξόκνηεο ρξήζεηο (RCM) 
(IEC 62020:1998) 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2005 ηνπ  
ΔΝ 62020:1998  
[IEC 62020:1998/Α1:2003 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 

CENELEC ΔΝ 62026-1:2007 
 
Γηαηάμεηο δηαθνπήο θαη ειέγρνπ ρακειήο 
ηάζεο — Γηεπαθέο ζπζθεπώλ ειέγρνπ 
CDIs) — Μέξνο 1: Γεληθνί θαλόλεο 
(IEC 62026-1:2007) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 62035:2000 
 
Λακπηήξεο εθθέλσζεο (κε εμαίξεζε ηνπο 
ιακπηήξεο θζνξηζκνύ) — Πξνδηαγξαθέο 
αζθαιείαο 
[IEC 62035:1999 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
ΔΝ 62035:2000  
[IEC 62035:1999/Α1:2003 
(Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
εκείσζε 3 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.10.2006) 

CENELEC ΔΝ 62040-1-1:2003 
 
πζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο 
(UPS) — Μέξνο 1-1: Γεληθέο απαηηήζεηο θαη 
απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα UPS πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξηνρέο πξόζβαζεο 
ρεηξηζηώλ 
(IEC 62040-1-1:2002) 

 
 

ΔΝ 50091-1-
1:1996 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2005) 

CENELEC ΔΝ 62040-1-2:2003 
 
πζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο 
(UPS) — Μέξνο 1-2: Γεληθέο απαηηήζεηο θαη 
απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ΗΗΡ5 πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξηνρέο 
απαγνξεπκέλεο πξόζβαζεο (IEC 62040-1-
2:2002) 

 
 

ΔΝ 50091-1-
2:1998 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2005) 

CENELEC ΔΝ 62094-1:2003 
 
Μνλάδεο θσηηζκνύ έλδεημεο γηα νηθηαθή θαη 
παξόκνηεο ζηαζεξέο ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο  
(IEC 62094-1:2002) 
 
Σξνπνπνίεζε Α11:2003 ηνπ  
ΔΝ 62094-1:2003 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.2006) 

CENELEC ΔΝ 62196-1:2003 
 
Ρεπκαηνδόηεο, ξεπκαηνιήπηεο, δεύθηεο θαη 
είζνδνη νρεκάησλ — Αγώγηκε θόξηηζε 
ειεθηξηθώλ νρεκάησλ — Μέξνο 1: Φόξηηζε 
ειεθηξηθώλ νρεκάησλ πάλσ από 250 Α 
ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο θαη 400 Α 
ζπλερνύο ξεύκαηνο  
(IEC 62196-1:2003) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC ΔΝ 62208:2003 
 
Κελά πεξηβιήκαηα γηα δηαηάμεηο δηαθνπήο θαη 
ειέγρνπ ρακειήο ηάζεο — Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
(IEC 62208:2002) 

 
 

ΔΝ 50298:1998 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2006) 

CENELEC ΔΝ 62310-1:2005 
 
ηαηηθά ζπζηήκαηα κεηαθνξάο (STS) — 
Μέξνο 1:Γεληθέο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο 
αζθαιείαο 
(IEC 62310-1:2005) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC ΔΝ 62395-1:2006 
 
πζηήκαηα ζέξκαλζεο κέζσ ειεθηξηθώλ 
αληηζηάζεσλ γηα βηνκεραληθέο θαη 
εκπνξηθέο εθαξκνγέο — Μέξνο 1: Γεληθέο 
απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο 
δνθηκώλ 
(IEC 62395-1:2006) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC HD 21.1 S4:2002 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ ζεξκνπιαζηηθή 
κόλσζε — Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 

 
 

HD 21.1 S3:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2003) 

CENELEC HD 21.2 S3:1997 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ ζεξκνπιαζηηθή 
κόλσζε — Μέξνο 2: Μέζνδνη δνθηκώλ 
 
 
 
 
 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2002 ηνπ  
HD 21.2 S3:1997 

 
 

HD 21.2 S2:1990 
+ Α2:1990 
+ Α3:1993 
+ Α4:1993 
+ Α6:1995 
+Α11:1995 
+ Α13:1995 

εκείσζε 2.1 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.1999) 

 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2003) 

CENELEC HD 21.3 S3:1995 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην (Ρλξ νλνκαζηηθήο 
ηάζεο 
κέρξη θαη 450/750 V — Μέξνο 3: Καιώδηα 
ρσξίο καλδύα γηα ζηαζεξή 
θαισδίσζε 
[IEC 60227-3:1993 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999  
ηνπ HD 21.3 S3:1995 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

— 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2001) 

CENELEC HD 21.4 S2:1990 
Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην (Ρλξ νλνκαζηηθήο 
ηάζεο 
κέρξη θαη 450/750 V — Μέξνο 4: Καιώδηα 
κε καλδύα γηα ζηαζεξή 
θαισδίσζε 
[IEC 60227-4:1979 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

Καλέλα 
εκείσζε 2.1 

 
 

— 

CENELEC HD 21.5 S3:1994 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην νλνκαζηηθήο ηάζεο 
κέρξη θαη 450/750 V — Μέξνο 5: Δύθακπηα 
θαιώδηα  
[IEC 60227-5:1979 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
HD 21.5 S3:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  
HD 21.5 S3:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2001) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.4.2003) 

CENELEC HD 21.7 S2:1996 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην (Ρλξ νλνκαζηηθήο 
ηάζεο κέρξη θαη 450/750 V — Μέξνο 7: 
Μνλνπνιηθά θαιώδηα ρσξίο καλδύαγηα 
εζσηεξηθή θαισδίσζε γηα ζεξκνθξαζία 
αγσγνύ 90 

o
C 

 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
HD 21.7 S2:1996 

 
 

HD 21.7 S1:1990 
+ Α1:1992 
+ Α2:1993 

εκείσζε 2.1 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.1997) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2001) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC HD 21.8 S2:1999 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην (Ρλξ νλνκαζηηθήο 
ηάζεο κέρξη θαη 450/750 V — Μέξνο 8: 
Μνλνπνιηθά θαιώδηα ρσξίο καλδύαγηα 
δηαθνζκεηηθέο θσηηζηηθέο ζεηξέο 

 
 

HD 21.8 S1:1990 
+ Α2:1994 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2001) 

CENELEC HD 21.9 S2:1995 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην (Ρλξ νλνκαζηηθήο 
ηάζεο κέρξη θαη 450/750 V — Μέξνο 9: 
Μνλνπνιηθά θαιώδηα ρσξίο καλδύαγηα 
εγθαηαζηάζεηο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
HD 21.9 S2:1995 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2001) 

CENELEC HD 21.10 S2:2001 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην (PVC) νλνκαζηηθήο 
ηάζεο κέρξη θαη 450/750 V — Μέξνο 10: 
Καιώδηα επέθηαζεο 

 
 

HD 21.10 
S1:1993 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2003) 

CENELEC HD 21.11 S1:1995 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην νλνκαζηηθήο ηάζεο 
κέρξη θαη 450/750 V — Μέξνο 11: Καιώδηα 
γηα θσηηζηηθά 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
HD 21.11 S1:1995 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2003) 

CENELEC HD 21.12 S51:1994 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην νλνκαζηηθήο ηάζεο 
κέρξη θαη 450/75 0 V — Μέξνο 12: Δύθακπηα 
θαιώδηα κε αληνρή ζηε ζεξκόηεηα 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
HD 21.12 S1:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2003) 



146 

 

 

Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC HD 21.13 S1:1995 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από 
πνιπβηλπινρισξίδην νλνκαζηηθήο ηάζεο 
κέρξη θαη 450/750 V — Μέξνο 13: Καιώδηα 
κε καλδύα από PVC,  κε αληίζηαζε ζην ιάδη, 
κε δύν ή πεξηζζόηεξνπο αγσγνύο 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2001 ηνπ  
HD21.13 S1:1995 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2003) 

CENELEC HD 21.14 S1:2003 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V κε ζεξκνπιαζηηθή κόλσζε — 
Μέξνο 14: Δύθακπηα θαιώδηα κε κόλσζε θαη 
καλδύα από ζεξκνπιαζηηθά κείγκαηα ρσξίο 
αινγόλν 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC HD 21.15 S1:2006 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V κε κόλσζε από ζεξκνπιαζηηθό 
πιηθό — Μέξνο 15: Μνλνπνιηθά θαιώδηα κε 
κόλσζε από ζεξκνπιαζηηθό κείγκα ρσξίο 
αινγόλν γηα ζηαζεξή εγθαηάζηαζε 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC HD 22.1 S4:2002 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ — Μέξνο 1: 
Γεληθέο απαηηήζεηο 

 
 

HD 22.1 S3:1997 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2003) 

CENELEC HD 22.2 S3:1997 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ ρεκηθνύ δεζκνύ — Μέξνο 
2: Μέζνδνη δνθηκώλ 
 
 
 
 
 

 
 

HD 22.2 S2:1992 
+ Α5:1992 
+ Α6:1992 
+ Α7:1992 
+ Α8:1993 
+ Α9:1993 

+ Α10:1995 
+ Α11:1995 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.1999) 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Σξνπνπνίεζε Α1:2002 ηνπ  
HD 22.2 S3:1997 

 
εκείσζε 3 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.9.2003) 

CENELEC HD22.3 S4:2004 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ — Μέξνο 3: Καιώδηα 
κε κόλσζε από ζηιηθνλνύρν ειαζηηθό κε 
αληίζηαζε ζηε ζεξκόηεηα 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006 ηνπ  
HD22.3 S4:2004 

 
 

HD22.3 S3:1995 
+ Α1:1999 

εκείσζε 2.1 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2007) 

CENELEC HD 22.4 S4:2004 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750λ πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ — Μέξνο 4: 
Δύθακπηα θαιώδηα 

 
 

HD 22.4 S3:1995 
+ Α1:1999 
+ Α2:2002 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC HD 22.6 S2:1995 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750λ πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ ρεκηθνύ δεζκνύ — Μέξνο 
6: Καιώδηα ζπγθόιιεζεο κε ηόμν 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
HD 22.6 S2:1995  
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2004 ηνπ  
HD 22.6 S2:1995 

 
 

HD 22.6 S1:1990 
εκείσζε 2.1 

 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1997) 

 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2000) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.2.2006) 

CENELEC HD 22.7 S2:1995 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750λ πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ ρεκηθνύ δεζκνύ — Μέξνο 
7: Καιώδηα κε απμεκέλε αληνρή ζηε 
ζεξκνθξαζία γηα εζσηεξηθέο θαισδηώζεηο 
γηα ζεξκνθξαζία αγσγνύ 110 

o
C. 

 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  

 
 

HD 22.7 S1:1992 
εκείσζε 2.1 

 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1997) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

HD 22.7 S2:1995 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2004 ηνπ  
HD 22.7 S2:1995 

 
 

εκείσζε 3 

(1.6.2000) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2006) 

CENELEC HD 22.8 S2:1994 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750λ πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ ρεκηθνύ δεζκνύ — Μέξνο 
8: Καιώδηα κε καλδύα από 
πνιπρισξνπξνπέλην ή ηζνδύλακν ζπλζεηηθό 
ειαζηνκεξέο γηα δηαθνζκεηηθέο θσηηζηηθέο 
ζεηξέο 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
HD 22.8 S2:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2004 ηνπ  
HD 22.8 S2:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2000) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.2.2006) 

CENELEC HD 22.9 S2:1995 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από ειαζηηθό 
νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη450/750λ — 
Μέξνο 9: Μνλνπνιηθά θαιώδηα ρσξίο καλδύα 
γηα ζηαζεξή θαισδίσζε, πνπ παξνπζηάδνπλ 
κηα κηθξή έθιπζε θαπλνύ θαη δηαβξσηηθώλ 
αεξίσλ 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
HD 22.9 S2:1995 

 
 

HD 22.9 S1:1992 
εκείσζε 2.1 

 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.7.1997) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2000) 

CENELEC HD 22.9 S3:2007 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ — Μέξνο 9: 
Μνλνπνιηθά θαιώδηα ρσξίο καλδύα γηα  
ζηαζεξή  θαισδίσζε   κε ρακειή   εθπνκπή  
θαπλνύ   από  έθιπζε δηαβξσηηθώλ αεξίσλ 

 
 

HD 22.9 S2:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.12.2008 

CENELEC HD 22.10 S1:1994 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από ειαζηηθό 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη450/750λ — 
Μέξνο 10: Δύθακπηα θαιώδηα κε κόλσζε 
από EPR θαη καλδύα από πνιπνπξεζάλε 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
HD 22.10 S1:1994 

 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2000) 

CENELEC HD 22.10 S2:2007 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ — Μέξνο 10: 
Δύθακπηα θαιώδηα κε κόλσζε EPR θαη 
καλδύα πνιπνπζεξάλεο 

 
 

HD 22.10 
S1:1994 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.12.2008 

CENELEC HD 22.11 S1:1995 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από ειαζηηθό 
νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη450/750λ — 
Μέξνο 11: Δύθακπηα θαιώδηα από EVA 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
HD 22.11 S1:1995 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2000) 

CENELEC HD 22.11 S2:2007 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ — Μέξνο 11: 
Δύθακπηα θαιώδηα από EVA 

 
 

HD 22.11 
S1:1995 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.12.2008 

CENELEC HD 22.12 S1:1996 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από ειαζηηθό 
νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 450/750 V — 
Μέξνο 12: Δύθακπηα θαιώδηα από EPR κε 
αληνρή ζηε ζεξκόηεηα 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1999 ηνπ  
HD 22.12 S1:1996 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2000) 

CENELEC HD 22.12 S2:2007   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ — Μέξνο 12: 
Δύθακπηα θαιώδηα από EPR κε αληνρή ζηε 
ζεξκόηεηα 

 
HD 22.12 
S1:1996 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
1.12.2008 

CENELEC HD 22.13 S1:1996 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από ειαζηηθό 
νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 450/750 V — 
Μέξνο 13: Μνλνπνιηθά θαη πνιππνιηθά 
εύθακπηα θαιώδηα, κε κόλσζε θαη καλδύα 
από πνιπκεξέο δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ θαη 
πνπ έρνπλ κηθξή εθπνκπή θαπλνύ θαη 
έθιπζε δηαβξσηηθώλ αεξίσλ 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2000 ηνπ  
HD 22.13 S1:1996 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2001) 

CENELEC HD 22.13 S2:2007 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ — Μέξνο 13: 
Δύθακπηα θαιώδηα ρσξίο αινγόλν κε 
ρακειή έθιπζε θαπλνύ 

 
 

HD 22.13 
S1:1996 

θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ 
εκείσζε 2.1 

 
 

1.12.2008 

CENELEC HD 22.14 S2:2002 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750λ πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ —Μέξνο 14: 
Δύθακπηα θαιώδηα γηα εθαξκνγέο πνπ 
απαηηνύλ κεγάιε επθακςία 

 
 

HD 22.14 
S1:1995 

+ Α1:1999 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.2003) 

CENELEC HD 22.14 S3:2007 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ —Μέξνο 14: 
Δύθακπηα θαιώδηα γηα εθαξκνγέο πνπ 
απαηηνύλ κεγάιε επθακςία 

 
 

HD 22.14 
S2:2002 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.12.2008 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC HD 22.15 S1:1999 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από ειαζηηθό 
νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 450/750 V — 
Μέξνο 15: Πνιππνιηθά θαιώδηα κε κόλσζε 
θαη καλδύα από ειαζηηθό κε βάζε ζηιηθόλε, 
κε αληνρή ζηε ζεξκόηεηα 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC HD 22.15 S2:2007 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ δεζκνύ — Μέξνο 15: 
Πνιππνιηθά θαιώδηα κε κόλσζε θαη καλδύα 
από ειαζηηθό ζηιηθόλεο αλζεθηηθό ζηε 
ζεξκόηεηα 

 
 

HD 22.15 
S1:1999 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.12.2008 

CENELEC HD 22.16 S1:2000 
 
Καιώδηα κε κόλσζε από ειαζηηθό 
νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 450/750 V — 
Μέξνο 16: θαιώδηα κε καλδύα από 
πνιπρισξνπξέλην ή ηζνδύλακν ζπλζεηηθό 
ειαζηνκεξέο κε αληνρή ζην λεξό 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC HD 22.16 S2:2007 
 
Καιώδηα νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 
450/750 V πνπ έρνπλ κόλσζε 
δηαζηαπξσκέλνπ   δεζκνύ   —  Μέξνο   16:   
Καιώδηα  κε  καλδύα  από 
πνιπρισξνπξέλην ή ηζνδύλακν ζπλζεηηθό 
ειαζηνκεξέο κε αληίζηαζε ζην λεξό 

 
 

HD 22.16 
S1:2000 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.12.2008 

CENELEC HD 308 S2:2001 
 
Δπηζήκαλζε ησλ πόισλ θαισδίσλ θαη 
εύθακπησλ θαισδίσλ 

 
 

HD 308 S1:1976 
εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2006) 

CENELEC HD 359 S2:1990 
 
Πιαθέ θαιώδηα κε καλδύα από PVC γηα 
αλειθπζηήξεο 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC HD 361 S3:1999   
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

 
ύζηεκα γηα ην ραξαθηεξηζκό θαισδίσλ 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2006  
ηνπ HD 361 S3:1999 

 
Καλέλα 

 
εκείσζε 3 

 
— 
 

1.6.2009 

CENELEC HD 368 S1:1978 
 
Ζιεθηξηθά όξγαλα κέηξεζεο θαη ηα 
εμαξηήκαηα ηνπο κε απεπζείαο ελεξγή 
εγγξαθή 
(IEC 60258:1968 
+ Α1:1976) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC HD 516 S2:1997 
 
Οδεγίεο ρξήζεο γηα ελαξκνληζκέλα θαιώδηα 
ρακειήο ηάζεο 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
HD 516 S2:1997 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.2.2005) 

CENELEC HD 549 S1:1989 
 
πζηήκαηα ζπλεδξίσλ — Ζιεθηξηθέο θαη 
αθνπζηηθέο απαηηήζεηο  (IEC 60914:1988) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC HD 597 S1:1992 
 
Ππθλσηέο ζύδεπμεο θαη ππθλσηέο δηαηξέηεο 
(IEC 60358:1990) 

 
 

Καλέλα 

 
 

— 

CENELEC HD 603 S1:1994 
 
Καιώδηα δηαλνκήο νλνκαζηηθήο ηάζεο 0,6/1 
kV 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
HD 603 S1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2003 ηνπ  
HD 603 S1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α3:2007 ηνπ  
HD 603 S1:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.9.1998) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.2.2006) 
 

1.11.2009 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC HD 604 S1:1994 
 
Καιώδηα ηζρύνο 0,6/1 kV θαη 1,9/3,3 kV κε 
εηδηθή ζπκπεξηθνξά ζηε θσηηά γηα ρξήζε 
ζε ζηαζκνύο ηζρύνο 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
HD 604 S1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2002 ηνπ  
HD 604 S1:1994  
 
Σξνπνπνίεζε Α3:2005 ηνπ HD 604 
S1:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1997) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.7.2005) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2008) 

CENELEC HD 605 S1:1994 
 
Ζιεθηξηθά θαιώδηα — Πξόζζεηεο κέζνδνη 
δνθηκώλ 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1996 ηνπ 
 HD 605 S1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2001 ηνπ  
HD 605 S1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α3:2002 ηνπ  
HD 605 S1:1994 
 
Σξνπνπνίεζε Α4:2004 ηνπ  
HD 605 S1:1994 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1996) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.1.2003) 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2004) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.4.2005) 

CENELEC HD 626 S1:1996 
 
Δλαέξηα θαιώδηα δηαλνκήο νλνκαζηηθήο 
ηάζεο Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:1997 ηνπ  
HD 626 S1:1996 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2002 ηνπ  
HD 626 S1:1996 

 
 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.1997) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.8.2003) 

CENELEC HD 627 S1:1996 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

Πνιππνιηθά   θαη   πνιύδεπγα   θαιώδηα  γηα   
ππέξγεηεο   θαη   ππόγεηεο εγθαηαζηάζεηο 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2000 ηνπ  
HD 627 S1:1996 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2005 ηνπ  
HD 627 S1:1996 

Καλέλα 
 
 

εκείσζε 3 
 
 

εκείσζε 3 

— 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.8.2001) 

 
Έιεμε ε ηζρύο 

(1.6.2008) 

CENELEC HD 630.2.1 S6:2003 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο — Μέξνο  
2-1:  πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα 
αζθάιεηεο ηήμεο πξνο ρξήζε από 
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα (αζθάιεηεο ηήμεο 
θπξίσο γηα βηνκεραληθή εθαξκνγή) — 
Σκήκαηα Η έσο VI: Παξαδείγκαηα ηύπσλ 
ηππνπνηεκέλσλ αζθαιεηώλ ηήμεο  
[IEC 60269-2-1:1998 (Σξνπνπνηεκέλν)  
+ Α1:1999 + Α2:2002)] 

 
 

HD 630.2.1 
S5:2002 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2006) 

CENELEC HD 639 S1:2002 
 
Ζιεθηξηθά εμαξηήκαηα — Φνξεηέο ζπζθεπέο 
ππνιεηπόκελνπ ξεύκαηνο 
ρσξίο ελζσκαησκέλε πξνζηαζία από 
ππεξέληαζε γηα νηθηαθή θαη παξόκνηα 
ρξήζε (PRCDs) 
[IEC 61540:1997 (Σξνπνπνηεκέλν) 
+ Α1:1998 (Σξνπνπνηεκέλν)] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ  
HD 639 S1:2002 

 
 

Καλέλα 
 
 
 
 
 
 
 

εκείσζε 3 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.6.2005) 

CENELEC HD 60269-2:2007 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 
2: Πξόζζεηεο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηεο 
ηήμεο γηα ρξήζε από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα 
(αζθάιεηεο ηήμεο θπξίσο γηα βηνκεραληθή 
εθαξκνγή) — Παξαδείγκαηα 
ηππνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ αζθαιεηώλ Α 
ζε Η  
[IEC 60269-2:2006 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60269-2:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

+ HD 60269-2-
1:2005 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2010 
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Δπξσπατθόο 
Οξγαληζκόο 

Σππνπνίεζεο 
(1) 

ηνηρείν αλαθνξάο θαη ηίηινο ηνπ πξνηύπνπ  
(θαη έγγξαθν αλαθνξάο) 

ηνηρεία αλαθνξάο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

Ζκεξνκελία ιήμεο 
ηεο 

ηζρύνο ηνπ 
ηεθκεξίνπ 

ζπκκόξθσζεο 
ηνπ 

αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ 

εκείσζε 1 

CENELEC HD 60269-2-1:2005 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 2-
1: Πξόζζεηεο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηεο ηήμεο 
γηα ρξήζε από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα 
(αζθάιεηεο ηήμεο θπξίσο γηα βηνκεραληθή 
εθαξκνγή) — Σκήκαηα Η έσο VI: 
Παξαδείγκαηα ηύπσλ ηππνπνηεκέλσλ 
αζθαιεηώλ ηήμεο 
[IEC 60269-2-1:2004 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

HD 630.2.1 
56:2003 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.4.2008) 

CENELEC HD 60269-3:2007 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο —Μέξνο 3: 
πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηεο 
ηήμεο γηα ρξήζε από αλεηδίθεπηα άηνκα 
(αζθάιεηεο ηήμεο θπξίσο  γηα   νηθηαθή   θαη   
παξόκνηεο   εθαξκνγέο)   —   Παξαδείγκαηα 
ηππνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ αζθαιεηώλ Α 
ζε F 
[IEC 60269-3:2006 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

ΔΝ 60269-3:1995 
θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ 

+ HD 60269-3-
1:2004 

εκείσζε 2.1 

 
 

1.3.2010 

CENELEC HD 60269-3-1:2004 
 
Αζθάιεηεο ηήμεο ρακειήο ηάζεο — Μέξνο 3-
1: Πξόζζεηεο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηεο 
ηήμεο γηα ρξήζε από αλεηδίθεπηα άηνκα 
(αζθάιεηεο ηήμεο θπξίσο γηα νηθηαθέο θαη 
παξόκνηεο εθαξκνγέο) — Σκήκαηα Η έσο 
IV: Παξαδείγκαηα ηύπσλ ηππνπνηεκέλσλ 
αζθαιεηώλ ηήμεο 
[IEC 60269-3-1:2004 (Σξνπνπνηεκέλν)] 

 
 

HD 630.3.1 
51:1996 

+ HD 630.3.1 
52:1997 

+ HD 630.3.1 
53:2002 

εκείσζε 2.1 

 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.11.2007) 

 
 

(
1
) CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, ηει. (32-2) 550 08 11, 

θαμ (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) 

 Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, ηει. (32-2) 519 68 
71, θαμ (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) 

 ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, ηει. (33) 492 94 42 12, θαμ 
(33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org) 

 
εκείσζε 1: Γεληθά, ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηνπ ηεθκεξίνπ ζπκκόξθσζεο είλαη ε 

εκεξνκελία απόζπξζεο («dow»), ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηνλ Δπξσπατθό 

http://www.cenorm.be/
http://www.cenelec.org/
http://www.etsi.org/


156 

 

 

Οξγαληζκό Σππνπνίεζεο, αιιά εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηώλ ησλ 
πξνηύπσλ απηώλ ζην γεγνλόο όηη ζε νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, 
απηό κπνξεί λα αιιάμεη. 
 

εκείσζε 2.1: Σν λέν (ή ηξνπνπνηεκέλν) πξόηππν έρεη ην ίδην πεδίν εθαξκνγήο όπσο ην 
αληηθαηαζηαζέλ πξόηππν. Σελ δεδνκέλε εκεξνκελία, ην αληηθαηαζηαζέλ 
πξόηππν παύεη λα παξέρεη ηεθκήξην ζπκκόξθσζεο κε ηηο βαζηθέο 
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. 
 

εκείσζε 2.2: Σν λέν πξόηππν έρεη επξύηεξν πεδίν εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηα 
αληηθαηαζηαζέληα πξόηππα. Σελ δεδνκέλε εκεξνκελία, ηα αληηθαηαζηαζέληα 
πξόηππα παύνπλ λα παξέρνπλ ηεθκήξηα ζπκκόξθσζεο κε ηηο βαζηθέο 
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. 
 

εκείσζε 2.3: Σν λέν πξόηππν έρεη ζηελόηεξν πεδίν εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ην 
αληηθαηαζηαζέλ πξόηππν. Σελ δεδνκέλε εκεξνκελία, ην (ελ κέξεη) 
αληηθαηαζηαζέλ πξόηππν παύεη λα παξέρεη ηεθκήξην ζπκκόξθσζεο κε ηηο 
βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, γηα ηα πξντόληα εθείλα ηα νπνία ππάγνληαη 
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ πξνηύπνπ. Σν ηεθκήξην ζπκκόξθσζεο κε ηηο 
βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο γηα πξντόληα, ηα νπνία εμαθνινπζνύλ λα 
ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ (ελ κέξεη) αληηθαηαζηαζέληνο 
πξνηύπνπ, αιιά ηα νπνία δελ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ 
πξνηύπνπ, παξακέλεη ακεηάβιεηε. 
 

εκείσζε 3: ηελ πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ, ην έγγξαθν αλαθνξάο είλαη ην EN 
CCCCC:YYYY. Οη πξνεγνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο, αλ ππάξρνπλ, θαη νη λέεο 
νλνκάδνληαη «ηξνπνπνίεζε». Σν αληηθαηαζηαζέλ πξόηππν (ζηήιε 3) 
ζπλεπώο απνηειείηαη από ην EN CCCCC:YYYY θαη από ηηο πξνεγνύκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, αλ ππάξρνπλ, αιιά ρσξίο ηε λέα νλνκαδόκελε 
«ηξνπνπνίεζε». Σε δεδνκέλε εκεξνκελία, ην αληηθαηαζηαζέλ πξόηππν 
παύεη λα παξέρεη ηεθκήξηα ζπκκόξθσζεο κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο 
νδεγίαο. 
 

Παξάδεηγκα: Γηα ην EN 50065-4-2:2001, εθαξκόδεηαη ην αθόινπζν: 

 
CENELEC ΔΝ 50065-4-2:2001 

 
Μεηάδνζε ζεκάησλ ζε ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο ζηελ πεξηνρή 
ζπρλνηήησλ 3 kHz σο 148,5 kHz θαη 1,6 
MHz έσο 30 MHz — Μέξνο 4-2: Φίιηξα 
απόδεπμεο ρακειήο ηάζεο — Απαηηήζεηο 
αζθαιείαο  
[Το αναυερόμενο πρότσπο είναι το ΕΝ 
50065-4-2:2001] 
 
Σξνπνπνίεζε Α1:2003 ηνπ ΔΝ 50065-4-
2:2001 
[Το αναυερόμενο πρότσπο είναι το  
ΕΝ 50065-4-2:2001 
+Α1-.2003 τοσ ΕΝ 50065-4-2:2001] 
 
Σξνπνπνίεζε Α2:2005 ηνπ ΔΝ 50065-4-
2:2001  

 
 
Καλέλα 
[Δεν σπάρτει 
κανένα 
αντικατασταθέν 
πρότσπο] 
 
 
εκείσζε 3 
[Το 
αντικατασταθέν 
πρότσπο είναι το 
ΕΝ 50065-4-
2:2001] 
 
εκείσζε 3 
[Το 
αντικατασταθέν 

 
 

— 
 
 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.12.2005) 

 
 
 
 
 

Έιεμε ε ηζρύο 
(1.3.2008) 
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[Το αναυερόμενο πρότσπο είναι το  
ΕΝ 50065-4-2:2001  
+Α1-.2003 τοσ ΕΝ 50065-4-2:2001 
+Α2-.2005 τοσ ΕΝ 50065-4-2:2001] 

πρότσπο είναι το 
ΕΝ 50065-4-
2:2001  
+Α1-.2003 έως 
ΕΝ 50065-4-
2:2001] 

 
 

εκείσζε 4: Ζ ζεηξά EN 60061-1, -2, -3, θαη -4 έρεη κηα εηδηθή δνκή θαη επνκέλσο ε 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρύνο ηνπ ηεθκεξίνπ ζπκκόξθσζεο είλαη ελδεηθηηθή 
κόλν γηα ηνπο ηύπνπο πνπ ηξνπνπνηνύληαη κε ηηο δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο. 
 

εκείσζε 9: Σν ΔΝ 60335-2-9:2003 θαιύπηεη ηνπο ζθνπνύο αζθαιείαο ηεο νδεγίαο 
2006/95/EK κόλν εάλ ιεθζεί ππόςε ζε ζπλδπαζκό ε γλώκε 2000/C 104/07 
ηεο Δπηηξνπήο. 
 

εκείσζε 11: Σν ΔΝ 61242:1997 θαιύπηεη ηνπο ζθνπνύο αζθαιείαο ηεο νδεγίαο 
2006/95/EK κόλν εάλ ιεθζεί ππόςε ζε ζπλδπαζκό ε γλώκε 2003/C 297/06 
ηεο Δπηηξνπήο. 
 

εκείσζε 12: Σα πξόηππα ΔΝ 60335-2-27:1997 θαη ΔΝ 60335-2-27:2003 θαιύπηνπλ ηνπο 
αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο ηεο νδεγίαο 2006/95/ΔΚ κόλν αλ, ζε ζπλδπαζκό, 
ιακβάλεηαη ππόςε ε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 2004/C 275/03. 

 
 


