
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 191/2017 
Αξ. 5021, 16.6.2017    

Αξηζκόο 191 
 
Οη πεξί ησλ Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ (θάθε Αλαςπρήο θαη Αηνκηθά θάθε) Καλνληζκνί ηνπ 2017, νη νπνίνη 

εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 59 ησλ πεξί ησλ Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ πνπ 
πξέπεη λα πιεξνύλ Καζνξηζκέλεο Καηεγνξίεο Πξντόλησλ Νόκσλ ηνπ 2002 έσο 2013, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε 
Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ 
ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010). 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΩΝ ΒΑΗΚΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΟΤΝ  
ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΩ 2013  

_______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 59 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.:  
L 354, 28.12.2013,  
ζ. 90·  
L 297, 13.11.2015,  
ζ. 9. 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία  2013 
/53/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20

ήο
 Ννεκβξίνπ 2013 γηα ηα 

ζθάθε αλαςπρήο θαη ηα αηνκηθά ζθάθε θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο  94/25/ΔΚ », 
 

 

30(Η) ηνπ  2002 
29(Η) ηνπ  2003 

258(Η) ηνπ 2004 
89(Η) ηνπ  2005 
71(Η) ηνπ 2009 

7(Η) ηνπ 2011 
90(Η) ηνπ 2011  

54(Η) ηνπ 2013.  

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 59 ησλ 
πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ Καζνξηζκέλεο Καηεγνξίεο Πξντφλησλ 
Νφκσλ ηνπ 2002 έσο 2013, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 
 
 
 
 
 
 
 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (θάθε 
Αλαςπρήο θαη Αηνκηθά θάθε) Καλνληζκνί ηνπ 2017.   

  
 ΜΔΡΟ Η  

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Δξκελεία.  2. ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 
  
 «αλάθιεζε» ζεκαίλεη θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ επηζηξνθή πξντφληνο πνπ έρεη ήδε ηεζεί 

ζηε δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε· 
  
 «απφζπξζε» ζεκαίλεη θάζε κέηξν πνπ ιακβάλεηαη δπλάκεη ηνπ Μέξνπο VI ηνπ Νφκνπ, πνπ 

απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή πξντφληνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ απφ ηε δηάζεζή 
ηνπ ζηελ αγνξά· 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.:  
L 218, 13.8.2008,  
ζ. 82. 

«Απφθαζε αξηζ. 768/2008/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ Απφθαζε αξηζ. 768/2008/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9

εο
 Ηνπιίνπ 2008 γηα θνηλφ πιαίζην εκπνξίαο ησλ 

πξντφλησλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 93/465/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ· 

 «αξηζκφο αλαγλψξηζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ Νφκνπ· 

  
 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Tκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ· 
  
 «αηνκηθφ ζθάθνο» ζεκαίλεη ζθάθνο πνπ πξννξίδεηαη γηα αζιεηηθνχο ζθνπνχο θαη αλαςπρή, κε 

κήθνο γάζηξαο κηθξφηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πξνσζηηθφ θηλεηήξα 
κε αληιία εθηφμεπζεο λεξνχ σο θχξην κέζν πξφσζεο θαη έρεη ζρεδηαζζεί ψζηε λα 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ άηνκν ή άηνκα πνπ είλαη θαζηζηά, φξζηα ή γνλαηηζηά επάλσ ηνπ θαη φρη 
κέζα ζηε γάζηξα· 

  
 
Παξάξηεκα Η. 

«βαζηθέο απαηηήζεηο» ζεκαίλεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα Η· 
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 «δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ » έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ νη πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 16̇  

  
 «δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, κε ηελ νπνία 

απνδεηθλχεηαη θαηά πφζν πιεξνχληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ φζνλ αθνξά πξντφλ· 

  
 «δηάζεζε ζηελ αγνξά» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Νφκνπ· 
  
  «δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ· 
  
 «δηαλνκέαο» ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, εθηφο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εηζαγσγέα, πνπ θαζηζηά δηαζέζηκν πξντφλ ζηελ αγνξά · 
  
 «δηαπίζηεπζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2, ζεκείν 10), ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008· 
  
 «εζληθφο νξγαληζκφο δηαπίζηεπζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην ζηνηρείν 11) 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008· 
  
 «εηζαγσγέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, πνπ δηαζέηεη πξντφλ, πξνεξρφκελν απφ ηξίηε ρψξα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε· 
  
 «ελαξκνληζκέλν πξφηππν» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην ζεκείν γ) ηνπ 

ζηνηρείνπ 1) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012· 
  
 «ελσζηαθή λνκνζεζία» ζεκαίλεη θάζε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία ελαξκνλίδεη 

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

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

  
 «επηηήξεζε ηεο αγνξάο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ Νφκνπ· 
  
 «Δπηηξνπή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ ̇
  
 «ζέζε ζε ιεηηνπξγία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Νφκνπ· 
  
 «ηδηψηεο εηζαγσγέαο» ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πνπ εηζάγεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξντφλ ηξίηεο ρψξαο ζην πιαίζην κε εκπνξηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, κε ζθνπφ λα ην ζέζεη ζε ιεηηνπξγία γηα ηδία ρξήζε· 

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

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
απαηηήζεσλ δηαπίζηεπζεο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ 
θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 339/93 ηνπ πκβνπιίνπ· 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 188, 
18.7.2009, ζ. 1·  
L 200, 31.7.2009,  
ζ. 52·  
L 167, 25.6.2011,  
ζ. 1·  
L 194, 21.7.2012,  
ζ. 44· L 47, 
18.2.2014,  
ζ. 1. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 595/2009» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 595/2009 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ηνπλίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 
ηχπνπ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη θηλεηήξσλ φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο ησλ βαξέσλ 
επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ (επξψ VI) θαη ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο επηζθεπήο 
θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 715/2007 
θαη ηεο νδεγίαο 2007/46/ΔΚ, θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/1269/ΔΟΚ, 2005/55/ΔΚ θαη 
2005/78/ΔΚ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

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

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012» ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1025/2012 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25

εο
 Οθησβξίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ 

επξσπατθή ηππνπνίεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 89/686/ΔΟΚ θαη 
93/15/ΔΟΚ θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 94/9/ΔΚ, 
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94/25/ΔΚ, 95/16/ΔΚ, 97/23/ΔΚ, 98/34/ΔΚ, 2004/22/ΔΚ, 2007/23/ΔΚ, 2009/23/ΔΚ θαη 
2009/105/ΔΚ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 87/95/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο απφθαζεο 
αξηζ. 1673/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.:  
L 252, 16.9.2016,  
ζ. 53. 
 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/1628» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/1628 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηα φξηα εθπνκπψλ γηα ηνπο αέξηνπο θαη ζσκαηηδηαθνχο ξχπνπο θαη ηελ έγθξηζε ηχπνπ 
γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο γηα κε νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1024/2012 θαη (ΔΔ) αξηζ. 167/2013 θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 97/68/ΔΚ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

  
 «θαηαζθεπαζηήο» ζεκαίλεη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαζθεπάδεη πξντφλ ή αλαζέηεη ζε 

άιινπο ην ζρεδηαζκφ ή ηελ θαηαζθεπή πξντφληνο θαη ην ζέηεη ζε εκπνξία, ππφ ηελ επσλπκία ή ην 
εκπνξηθφ ζήκα ηνπ· 

 «Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο» ζεκαίλεη Κππξηαθφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ θαη θάζε 
νξγαληζκφ πνπ εγθξίλεηαη θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ινηπά θξάηε κέιε, γηα 
ζθνπνχο εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 
βαζκνλφκεζεο, ηεο δνθηκήο, ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο επηζεψξεζεο, θαη ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν Κνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο̇ 

  
 «Κνηλνπνηνχζα Αξρή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Νφκνπ· 
  
 «κέζν πξφσζεο» ζεκαίλεη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία πξνσζείηαη ην ζθάθνο·  
  
 «κήθνο γάζηξαο» ζεκαίλεη ην κήθνο γάζηξαο, κεηξνχκελν ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν 

πξφηππν· 
  

 30(Η) ηνπ  2002 
29(Η) ηνπ  2003 

258(Η) ηνπ 2004 
89(Η) ηνπ  2005 
71(Η) ηνπ 2009 

7(Η) ηνπ 2011 
90(Η) ηνπ 2011  
54(Η) ηνπ 2013. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ Καζνξηζκέλεο 
Καηεγνξίεο Πξντφλησλ Νφκν· 

 «Οδεγία 2013/53/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ Οδεγία 2013/53/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 20

ήο
 Ννεκβξίνπ 2013 γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο θαη ηα αηνκηθά ζθάθε θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 94/25/ΔΚ»·  
  
 «νηθνγέλεηα θηλεηήξσλ» ζεκαίλεη ην ζχλνιν θηλεηήξσλ νκαδνπνηεκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, 

νη νπνίνη, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ ή 
ζνξχβνπ· 

  

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

  
 «πξντφλ» ζεκαίλεη ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 

Καλνληζκνχ 4· 
  
 «πξνσζηηθφο θηλεηήξαο» ζεκαίλεη θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα ή 

έκκεζα γηα πξφσζε, ζηνλ νπνίνλ ε αλάθιεμε γίλεηαη είηε κε ειεθηξηθφ ζπηλζήξα είηε κε 
ζπκπίεζε· 

  
 «ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ φξν απηφ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη επίζεο σο «ζήκαλζε CE»· 
  
 «ζεκαληηθή κεηαζθεπή ζθάθνπο» ζεκαίλεη ηε κεηαζθεπή ζθάθνπο, κε ηελ νπνία κεηαβάιιεηαη ην 

κέζν πξφσζεο ηνπ ζθάθνπο, επέξρεηαη ζεκαληηθή κεηαηξνπή ηνπ θηλεηήξα ή αιινηψλεηαη ην 
ζθάθνο ζε βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα κελ πιεξνχληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο· 

  
 
 
Παξάξηεκα Η. 

«ζεκαληηθή κεηαηξνπή ηνπ θηλεηήξα» ζεκαίλεη ηε κεηαηξνπή πξνσζηηθνχ θηλεηήξα, ε νπνία 
ελδέρεηαη λα επηθέξεη ππέξβαζε ησλ νξίσλ εθπνκπψλ απφ ηνλ θηλεηήξα πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα I κέξνο Β ή ε νπνία απμάλεη ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα θαηά πεξηζζφηεξν απφ 15%· 

  
 «ζθάθνο» ζεκαίλεη ζθάθνο αλαςπρήο ή αηνκηθφ ζθάθνο· 
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 «ζθάθνο αλαςπρήο» ζεκαίλεη ζθάθνο παληφο ηχπνπ, εθηφο ησλ αηνκηθψλ ζθαθψλ, πνπ 
πξννξίδεηαη γηα αζιεηηθνχο ζθνπνχο θαη αλαςπρή, κε κήθνο γάζηξαο απφ 2,5 έσο 24 m, 
κεηξνχκελν ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν πξφηππν, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πξφσζεο· 

  
 «ζθάθνο πνπ λαππεγείηαη γηα ηδία ρξήζε» ζεκαίλεη ζθάθνο λαππεγεκέλν θαηά θχξην ιφγν απφ 

ην κειινληηθφ ηνπ ρξήζηε γηα δηθή ηνπ ρξήζε· 
  

Αληηθείκελν ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ.  

3. Οη παξφληεο Καλνληζκνί θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 
πξντφλησλ θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπο.   

  

Πεδίν  
εθαξκνγήο.  

4.–(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζηα αθφινπζα πξντφληα:  

  
 (α) ζθάθε αλαςπρήο θαη εκηηειή ζθάθε αλαςπρήο· 
   
 (β) αηνκηθά ζθάθε θαη εκηηειή αηνκηθά ζθάθε· 
   
Παξάξηεκα ΗΗ. (γ) ζπζηαηηθά κέξε πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ, φηαλ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 

σο κεκνλσκέλα ηεκάρηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη εθεμήο σο «ζπζηαηηθά κέξε»· 
   
 (δ) πξνσζηηθνί θηλεηήξεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή πξννξίδνληαη εηδηθά γηα 

εγθαηάζηαζε πάλσ ή κέζα ζε ζθάθνο· 
   
 (ε) πξνσζηηθνί θηλεηήξεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη πάλσ ή κέζα ζε ζθάθνο θαη 

πθίζηαληαη ζεκαληηθή κεηαηξνπή· 
   
 (ζη) ζθάθε ηα νπνία πθίζηαληαη ζεκαληηθή κεηαηξνπή. 
   
 (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη ζηα αθφινπζα πξντφληα:  
  

 
Παξάξηεκα Η.  

(α) φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα I, κέξνο Α: 

  (i)         απνθιεηζηηθψο αγσληζηηθά ζθάθε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αγσληζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζθαθψλ θσπειαζίαο, εθφζνλ 
επηζεκαίλνληαη σο απνθιεηζηηθψο αγσληζηηθά απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή·  

(ii)        θαλφ θαη θαγηάθ ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα θηλνχληαη 
απνθιεηζηηθψο κε αλζξψπηλε πξνζπάζεηα, γφλδνιεο θαη πνδήιαηα 
ζθάθε·  

(iii)       ζαλίδεο θπκαηνδξνκίαο, ζρεδηαζκέλεο απνθιεηζηηθά γηα πξνψζεζε 
απφ ηνλ άλεκν θαη γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πξφζσπν ή 
πξφζσπα ζε φξζηα ζηάζε· 

(iv)       ζαλίδεο θπκαηνδξνκίαο· 

(v)       πξσηφηππα ηζηνξηθά ζθάθε θαη κεκνλσκέλα νκνηψκαηα ηζηνξηθψλ  
ζθαθψλ ζρεδηαζκέλσλ πξηλ απφ ην 1950 πνπ λαππεγήζεθαλ, θαηά 
θχξην ιφγν, κε ηα αξρηθά πιηθά θαη επηζεκαίλνληαη σο νκνηψκαηα 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο· 

(vi)       πεηξακαηηθά ζθάθε, εθφζνλ δελ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά· 

(vii)        ζθάθνο πνπ λαππεγείηαη γηα ηδία ρξήζε, εθφζνλ δελ δηαηίζεηαη ελ 
ζπλερεία ζηελ αγνξά γηα πεξίνδν πέληε εηψλ απφ ηε ζέζε ηνπ 
ζθάθνπο ζε ιεηηνπξγία· 

(viii)         ζθάθνο πνπ πξννξίδεηαη εηδηθά λα ζηειερσζεί κε πιήξσκα θαη λα 
κεηαθέξεη επηβάηεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ρσξίο επεξεαζκφ ησλ 
πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (3), αζρέησο αξηζκνχ επηβαηψλ· 

(ix)      θαηαδπφκελα ζθάθε· 

(x)       αεξφζηξσκλα νρήκαηα·  

(xi)       πδξνπηέξπγα·  

(xii)        αηκνθίλεηα ζθάθε εμσηεξηθήο θαχζεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε 
άλζξαθα, νπηάλζξαθα, μχιν, πεηξέιαην ή αέξην· 

(xiii)         ακθίβηα νρήκαηα, δειαδή ηξνρνθφξα ή εξππζηξηνθφξα νρήκαηα κε 
θηλεηήξα, πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν ζην λεξφ φζν θαη 
ζηελ μεξά· 

 
Παξάξηεκα Η. 

(β) φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I, κέξνο Β:  
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  (i)        πξνσζηηθνί θηλεηήξεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή πξννξίδνληαη 
εηδηθά γηα εγθαηάζηαζε ζηα αθφινπζα πξντφληα:  

       (iA)  απνθιεηζηηθψο αγσληζηηθφ ζθάθνο πνπ επηζεκαίλεηαη σο ηέηνην 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, 

       (iB)  πεηξακαηηθφ ζθάθνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηίζεηαη 
ζηελ αγνξά, 

       (iΓ)  ζθάθνο πνπ πξννξίδεηαη εηδηθά γηα λα ζηειερσζεί κε πιήξσκα 
θαη λα κεηαθέξεη επηβάηεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ρσξίο 
επεξεαζκφ ηεο παξαγξάθνπ (3), αζρέησο αξηζκνχ επηβαηψλ, 

      (iΓ)  θαηαδπφκελα ζθάθε,  

      (iE)  αεξφζηξσκλα νρήκαηα,  

    (iΣ)  πδξνπηέξπγα,  

      (iZ)  ακθίβηα νρήκαηα, δειαδή ηξνρνθφξα ή εξππζηξηνθφξα νρήκαηα 
κε θηλεηήξα, πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν ζην λεξφ 
φζν θαη ζηελ μεξά· 

(ii)        πξσηφηππα θαη κεκνλσκέλα νκνηψκαηα ηζηνξηθψλ πξνσζηηθψλ 
θηλεηήξσλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ζρέδηα πξνγελέζηεξα ηνπ 1950 
θαη δελ παξάγνληαη καδηθά θαη ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζε ζθάθνο 
πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) (v) ή (vii)·  

(iii)        πξνσζηηθνί θηλεηήξεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ηδία ρξήζε, εθφζνλ 
δελ δηαηίζεληαη ελ ζπλερεία ζηελ αγνξά γηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ 
απφ ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζθάθνπο· 

   
 
Παξάξηεκα Η. 

(γ) φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ πνπ θαζνξίδνληαη  
ζην Παξάξηεκα I, κέξνο Γ:  

  (i) φια ηα ζθάθε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β)·  

(ii) ζθάθνο πνπ λαππεγείηαη γηα ηδία ρξήζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
δηαηίζεηαη ελ ζπλερεία ζηελ αγνξά γηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ απφ ηε 
ζέζε ηνπ ζθάθνπο ζε ιεηηνπξγία. 

 (3)  Σν γεγνλφο φηη ην ίδην ζθάθνο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα λαχισζε ή γηα 
θαηάξηηζε γηα ιφγνπο αζιεηηζκνχ θαη ςπραγσγίαο δελ επεξεάδεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθφζνλ ην ζθάθνο δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά 
γηα ζθνπνχο αλαςπρήο. 

   
Βαζηθέο   
απαηηήζεηο.  
 
 
 

5.-(1) Σα πξντφληα δχλαηαη λα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ή λα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία κφλν εθφζνλ 
δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα πξνζψπσλ, ηελ πεξηνπζία ή ην πεξηβάιινλ, 
φηαλ ζπληεξνχληαη φπσο πξέπεη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
πξννξίδνληαη, θαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο βαζηθέο  απαηηήζεηο. 

 (2) Ζ αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη ηα πξντφληα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ή ηίζεληαη ζε 
ιεηηνπξγία κφλνλ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1). 

   
Δζληθέο  
δηαηάμεηο  
γηα ηε  λαπζηπινΐα.  

6. Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εκπνδίδνπλ ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε λαπζηπινΐα 
ζε νξηζκέλα χδαηα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δηακφξθσζε ησλ πισηψλ 
νδψλ θαη ηελ αζθαιή επ’ απηψλ λαπζηπινΐα, ππφ ηνλ φξν φηη νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο δελ απαηηνχλ 
κεηαηξνπέο ζθαθψλ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη φηη νη 
δηαηάμεηο απηέο είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη αλαινγηθέο. 

  
Διεχζεξε  
θπθινθνξία.  

7.- (1)  Ζ αξκφδηα αξρή  δελ εκπνδίδεη  ηε δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά ή, ρσξίο επεξεαζκφ ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 6, ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζηε Γεκνθξαηία ζθάθνπο πνπ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

  
 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

(2)    Ζ αξκφδηα αξρή  δελ εκπνδίδεη  ηε δηαζεζηκφηεηα εκηηεινχο ζθάθνπο ζηελ αγνξά φηαλ ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εηζαγσγέαο δειψλεη, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα III, φηη πξφθεηηαη λα 
απνπεξαησζεί απφ άιινπο. 

  
 (3)  Ζ αξκφδηα αξρή  δελ εκπνδίδεη  ηε δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά ή ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηαηηθψλ κεξψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Kαλνληζκψλ θαη 
πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζε ζθάθνο, ζχκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ 
εηζαγσγέα, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16. 

  
 (4)(α)  Ζ αξκφδηα αξρή δελ εκπνδίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά ή ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο πξνσζηηθνχο θηλεηήξεο: 
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 (i) θηλεηήξεο, αλεμαξηήησο εάλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ζθάθνο ή φρη, πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

   
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα Η.  

(ii) θηλεηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε ζθάθνο, νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη έγθξηζε ηχπνπ 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/1628 θαη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά φξηα 
εθπνκπψλ γηα ηνπο θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε πξνο ρξήζε ζε άιιεο 
εθαξκνγέο εθηφο απφ ηελ πξφσζε πινίσλ εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο, 
ζηδεξνδξνκηθψλ κεραλψλ θαη απηνθηλεηάκαμσλ, πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθηφο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο εθπνκπέο 
θαπζαεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα I, κέξνο Β ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ· 

   
 
 
 
Παξάξηεκα Η. 

(iii) θηλεηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε ζθάθνο, νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη έγθξηζε ηχπνπ 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 595/2009, πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθηφο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο εθπνκπέο 
θαπζαεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα I, κέξνο Β ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

   
    (β) Οη πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) (ii) θαη (iii) εθαξκφδνληαη ππφ ηνλ φξν φηη φηαλ έλαο 

θηλεηήξαο πξνζαξκφδεηαη πξνο εγθαηάζηαζε ζε ζθάθνο, ν αλαιακβάλσλ ηελ πξνζαξκνγή 
εμαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη πιήξσο ππφςε ηα δεδνκέλα θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 
παξέζρε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θηλεηήξα κε ζηφρν λα εμαζθαιίδεηαη φηη, φηαλ έρεη εγθαηαζηαζεί 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξέρεη ν πξνζαξκφδσλ ηνλ θηλεηήξα, ν ελ ιφγσ 
θηλεηήξαο ζα εμαθνινπζήζεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) 2016/1628 ή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 595/2009, φπσο δειψλνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα

.
 ν πξνζαξκφδσλ ηνλ θηλεηήξα δειψλεη, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο 

πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16, φηη ν θηλεηήξαο ζα εμαθνινπζήζεη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο 
εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/1628 ή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 595/2009, 
φπσο δειψλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα, φηαλ έρεη εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξέρεη ν πξνζαξκφδσλ ηνλ θηλεηήξα. 

  
 (5) Ζ αξκφδηα αξρή  δελ εκπνδίδεη  ηελ παξνπζίαζε ζε εκπνξηθέο θαη άιιεο εθζέζεηο, επηδείμεηο 

θαη ζπλαθείο εθδειψζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, ππφ ηνλ φξν φηη κε επδηάθξηηε έλδεημε θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ηα ελ ιφγσ 
πξντφληα δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη δελ ζα 
θπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά ή δελ ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία κέρξηο φηνπ ζπκκνξθσζνχλ κε 
απηνχο . 

  

 ΜΔΡΟ ΗΗ  
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΗΓΗΩΣΩΝ ΔΗΑΓΩΓΔΩΝ 

  

Τπνρξεψζεηο 
 ησλ  
θαηαζθεπαζηψλ.  
Παξάξηεκα Η.  

8.-(1) Οη θαηαζθεπαζηέο εμαζθαιίδνπλ φηη, θαηά ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά, 
απηά είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ζην Παξάξηεκα I. 

 (2)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο θαηαξηίδνπλ ηνλ ηερληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 26 θαη δηελεξγνχλ ή κεξηκλνχλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εθαξκνζηέαο δηαδηθαζίαο 
εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 20, 21, 22, 23 θαη 25. 

  
    (β) Δθφζνλ ε ζπκκφξθσζε πξντφληνο κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο απνδεηθλχεηαη κε ηέηνηα 

δηαδηθαζία, νη θαηαζθεπαζηέο θαηαξηίδνπλ δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο 
πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16 θαη επηζεκαίλνπλ θαη ζέηνπλ ηε ζήκαλζε CE, φπσο θαζνξίδεηαη 
ζηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 18 θαη 19. 

  
 (3) Οη θαηαζθεπαζηέο θπιάζζνπλ ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη αληίγξαθν ηεο δήισζεο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16, επί δέθα  (10) έηε αθφηνπ δηαηεζεί ην πξντφλ ζηελ 
αγνξά. 

  
 (4)(α) Οη θαηαζθεπαζηέο εμαζθαιίδνπλ φηη εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο ψζηε λα δηαηεξείηαη ε 

ζπκκφξθσζε ησλ ζεηξψλ παξαγσγήο
.
 ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε νη αιιαγέο ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη νη αιιαγέο ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ κε βάζε ηα 
νπνία δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε πξντφληνο. 

    (β) Όηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη πξντφλ, νη 
θαηαζθεπαζηέο δηελεξγνχλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ, 
δνθηκέο κε δεηγκαηνιεςία ζηα πξντφληα πνπ έρνπλ ζέζεη ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά, εξεπλνχλ 
ηηο ζρεηηθέο θαηαγγειίεο θαη δηαηεξνχλ, εθφζνλ απαηηείηαη, αξρείν κε ηηο θαηαγγειίεο, ηα κε 
ζπκκνξθνχκελα πξντφληα θαη ηηο αλαθιήζεηο πξντφλησλ θαη ηεξνχλ ελήκεξνπο ηνπο δηαλνκείο 
γηα ηηο έξεπλέο ηνπο. 
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 (5) Οη θαηαζθεπαζηέο εμαζθαιίδνπλ φηη ηα πξντφληα ηνπο θέξνπλ αξηζκφ ηχπνπ, παξηίδαο ή 
ζεηξάο ή άιιν ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ηελ ηαχηηζή ηνπο ή, φηαλ δελ ην επηηξέπεη ην κέγεζνο ή ε 
θχζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, εμαζθαιίδνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο αλαγξάθνληαη ζηε 
ζπζθεπαζία ή ζε έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ. 

  
 (6) Οη θαηαζθεπαζηέο ζεκεηψλνπλ ην φλνκα, ηελ θαηαρσξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία ηνπο ή ην 

θαηαρσξηζκέλν εκπνξηθφ ζήκα ηνπο θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο ζην πξντφλ ή, φηαλ απηφ δελ είλαη 
δπλαηφλ, ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ή ζε έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ

.
 ζηε δηεχζπλζε 

πεξηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλν ζεκείν επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
  
 (7)  Οη θαηαζθεπαζηέο εμαζθαιίδνπλ φηη ην πξντφλ ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο 

αζθαιείαο ζην εγρεηξίδην ηδηνθηήηε νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη εάλ είλαη δπλαηφ θαη 
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

  
 (8) Οη θαηαζθεπαζηέο πνπ ζεσξνχλ ή έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη πξντφλ πνπ έρνπλ δηαζέζεη 

ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ιακβάλνπλ ακέζσο 
ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, λα ην απνζχξνπλ ή λα 
ην αλαθαιέζνπλ, θαηά πεξίπησζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ παξνπζηάδεη θίλδπλν, νη 
θαηαζθεπαζηέο ελεκεξψλνπλ ακέζσο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ηελ 
αξκφδηα αξρή θάζε άιινπ θξάηνπο κέινπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ έζεζαλ ζε θπθινθνξία ην 
πξντφλ, θαη παξαζέηνπλ ιεπηνκέξεηεο ηδίσο φζνλ αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε θαη ηα ηπρφλ 
δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ. 

  
 (9) Οη θαηαζθεπαζηέο παξέρνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο εθ 

κέξνπο ηεο, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο, ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 
αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο εθ κέξνπο ηεο, γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 
γίλνπλ ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηα πξντφληα πνπ έρνπλ δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 

  
Δμνπζηνδνηεκέλνη 
αληηπξφζσπνη.  

9.-(1) Ο θαηαζθεπαζηήο δχλαηαη λα δηνξίδεη, κε γξαπηή εληνιή, εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. 

 (2) Οη ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 8 θαη ε 
θαηάξηηζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ δελ αλαηίζεληαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. 

  
 (3) Ο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εληνιή 

ηελ νπνία ιακβάλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα πξάμεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
  
 (α) λα ηεξεί αληίγξαθν ηεο δήισζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 

16, θαη ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο επί δέθα (10) έηε 
αθφηνπ δηαηεζεί ην πξντφλ ζηελ αγνξά· 

   
 (β) λα παξέρεη ζηελ  αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο εθ κέξνπο ηεο, 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε 
ζπκκφξθσζε ελφο πξντφληνο· 

   
 (γ) λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο, γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηα πξντφληα 
πνπ θαιχπηεη ε εληνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

   
Τπνρξεψζεηο ησλ 
εηζαγσγέσλ.  

10.-(1) Οη εηζαγσγείο δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά κφλν ηα ζπκκνξθνχκελα πξντφληα· 

 
 
 
 
Παξάξηεκα Η.  
Παξάξηεκα Η. 

(2)(α) Οη εηζαγσγείο, πξηλ λα δηαζέζνπλ πξντφλ ζηελ αγνξά, δηαζθαιίδνπλ φηη ν θαηαζθεπαζηήο 
έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο

. 
δηαζθαιίδνπλ φηη 

ν θαηαζθεπαζηήο έρεη θαηαξηίζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν, φηη ην πξντφλ θέξεη ηε ζήκαλζε CE, φπσο 
αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 18, θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I κέξνο Α ζεκείν 2.5, ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I κέξνο Β ζεκείν 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I κέξνο Γ ζεκείν 2 θαη φηη έρεη ηεξήζεη 
ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (5) θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ 8. 

  
 
 
Παξάξηεκα Η. 

   (β) Δθφζνλ εηζαγσγέαο ζεσξεί ή έρεη ιφγν λα πηζηεχεη φηη πξντφλ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ζην 
Παξάξηεκα I, δελ δηαζέηεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά αλ απηφ δελ έρεη ζπκκνξθσζεί θαη ελεκεξψλεη 
ζρεηηθά ηνλ θαηαζθεπαζηή θαζψο θαη ηελ αξκφδηα αξρή, φηαλ ην πξντφλ παξνπζηάδεη θίλδπλν. 

  
 (3) Οη εηζαγσγείο ζεκεηψλνπλ ην φλνκα, ηελ θαηαρσξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία ηνπο ή ην 

θαηαρσξηζκέλν εκπνξηθφ ζήκα ηνπο θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο ζην πξντφλ ή, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
ζπζηαηηθά κέξε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζεκεηψλνπλ απηά ζηε ζπζθεπαζία ή ζε έγγξαθν 
πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ. 
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 (4) Οη εηζαγσγείο εμαζθαιίδνπλ φηη ην πξντφλ ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο 
αζθαιείαο ζην εγρεηξίδην ηδηνθηήηε νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη εάλ είλαη δπλαηφ θαη 
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

  
 
 
Παξάξηεκα Η.  

(5) Οη εηζαγσγείο εμαζθαιίδνπλ φηη, φζν ην πξντφλ επξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηνπο, νη ζπλζήθεο 
απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  
 (6) Όηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδεη πξντφλ, νη εηζαγσγείο 

δηελεξγνχλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ, δνθηκέο κε 
δεηγκαηνιεςία ζηα πξντφληα πνπ έρνπλ ζέζεη ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά, εξεπλνχλ ηηο ζρεηηθέο 
θαηαγγειίεο θαη δηαηεξνχλ, εθφζνλ απαηηείηαη, αξρείν κε ηηο θαηαγγειίεο, ηα κε ζπκκνξθνχκελα 
πξντφληα θαη ηηο αλαθιήζεηο πξντφλησλ θαη ηεξνχλ ελήκεξνπο ηνπο δηαλνκείο γηα ηηο έξεπλέο 
ηνπο. 

  
 (7) Οη εηζαγσγείο πνπ ζεσξνχλ ή έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη πξντφλ πνπ έρνπλ δηαζέζεη 

ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ιακβάλνπλ 
ακέζσο ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ θαη ην 
απνζχξνπλ ή ην αλαθαινχλ, θαηά πεξίπησζε θαη φηαλ ην πξντφλ παξνπζηάδεη θίλδπλν, 
ελεκεξψλνπλ ακέζσο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ηελ αξκφδηα αξρή  θαη παξαζέηνπλ ιεπηνκέξεηεο 
ηδίσο φζνλ αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε θαη ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έιαβαλ. 

  
 (8) Οη εηζαγσγείο ηεξνχλ, επί δέθα (10) έηε απφ ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, 

αληίγξαθν ηεο δήισζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16, ζηε δηάζεζε ηεο 
αξκφδηαο αξρήο θαη εμαζθαιίδνπλ φηη ν ηερληθφο θάθεινο είλαη δπλαηφλ λα δηαηεζεί ζε απηήλ, 
θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο. 

  
 (9) Οη εηζαγσγείο παξέρνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο, φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ 
πξντφληνο, ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αξρή απηή, θαηφπηλ 
αηηήκαηνο εθ κέξνπο ηεο, γηα θάζε δξάζε πνπ πξέπεη λα αλαιεθζεί ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη 
θίλδπλνη απφ ηα πξντφληα πνπ έρνπλ δηαζέζεη ζηελ αγνξά. 

  
Τπνρξεψζεηο  
ησλ δηαλνκέσλ.  

11.-(1)   Όηαλ νη δηαλνκείο ζέηνπλ ζε θπθινθνξία πξντφλ ζηελ αγνξά, ελεξγνχλ κε ηε δένπζα 
πξνζνρή ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

  
 
 
 
Παξάξηεκα Η.  
Παξάξηεκα Η. 

(2)(α) Οη δηαλνκείο, πξηλ λα ζέζνπλ πξντφλ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά, επαιεζεχνπλ φηη ην 
πξντφλ θέξεη ηε ζήκαλζε CE, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 18, φηη ζπλνδεχεηαη απφ ηα 
έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (7) ηνπ Καλνληζκνχ 8 
θαη ηνπ Καλνληζκνχ 16 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I κέξνο Α ζεκείν 2.5, ηνπ Παξαξηήκαηνο I κέξνο Β 
ζεκείν 4 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I κέξνο Γ ζεκείν 2 θαη φηη ζπλνδεχεηαη απφ ηηο νδεγίεο θαη ηηο 
πιεξνθνξίεο αζθαιείαο νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη εάλ είλαη δπλαηφ θαη ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν εηζαγσγέαο έρνπλ ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (5) θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ  8 θαη ηεο 
παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 10. 
 

 
 
Παξάξηεκα Η.  

   (β) Όηαλ ν δηαλνκέαο ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ην πξντφλ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ζην 
Παξάξηεκα I, θαζηζηά δηαζέζηκν ζηελ αγνξά ην πξντφλ κφλν αθνχ απηφ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
εθαξκνζηέο απαηηήζεηο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εηζαγσγέα, θαζψο θαη 
ηελ αξκφδηα αξρή. 

  
 
 
Παξάξηεκα Η.  

(3) Οη δηαλνκείο εμαζθαιίδνπλ φηη, φζν ην πξντφλ επξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ζηνπο, νη ζπλζήθεο 
απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  
 (4) Οη δηαλνκείο πνπ ζεσξνχλ ή έρνπλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ φηη πξντφλ πνπ έρνπλ ζέζεη ζε 

θπθινθνξία ζηελ αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
εμαζθαιίδνπλ ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο, ην απνζχξνπλ ή ην αλαθαινχλ, θαηά πεξίπησζε θαη  φηαλ ην 
πξντφλ παξνπζηάδεη θίλδπλν, ελεκεξψλνπλ ακέζσο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ηελ αξκφδηα αξρή 
θαη παξαζέηνπλ ιεπηνκέξεηεο ηδίσο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε θαη ηα ηπρφλ δηνξζσηηθά κέηξα πνπ 
έιαβαλ. 

  

 (5) Οη δηαλνκείο παξέρνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο, φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ 
πξντφληνο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αξρή απηή, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο, γηα ηελ ηπρφλ 
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αλαιεθζείζα δξάζε ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη θίλδπλνη απφ ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ζέζεη ζε 
θπθινθνξία ζηελ αγνξά. 

  
Πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο νη 
ππνρξεψζεηο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ 
εθαξκφδνληαη ζηνπο 
εηζαγσγείο θαη 
δηαλνκείο. 

12. Δηζαγσγέαο ή δηαλνκέαο ζεσξείηαη σο θαηαζθεπαζηήο θαη ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 8, φηαλ δηαζέηεη πξντφλ ζηελ αγνξά κε 
ηελ επσλπκία ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ ή ηξνπνπνηεί πξντφλ πνπ δηαηίζεηαη ήδε ζηελ αγνξά θαηά 
ηξφπν πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

Τπνρξεψζεηο ηδησηψλ 
εηζαγσγέσλ. 
 
 
Παξάξηεκα Η.  

13.-(1) Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο επζχλεο γηα ηε ζπκκφξθσζε πξντφληνο 
πνπ πξνβιέπνληαη ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ν ηδηψηεο εηζαγσγέαο, πξηλ ηεζεί ην 
πξντφλ ζε ιεηηνπξγία, κεξηκλά ψζηε λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I θαη αλαιακβάλεη ή κεξηκλά λα αλαιεθζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (2), (3), (7), θαη (9) ηνπ Καλνληζκνχ 8. 

  
 (2) Δάλ ν απαηηνχκελνο ηερληθφο θάθεινο δελ είλαη δηαζέζηκνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ν ηδηψηεο 

εηζαγσγέαο κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε εκπεηξνγλσζία. 
  
 (3) Ο ηδηψηεο εηζαγσγέαο εμαζθαιίδεη φηη ζην πξντφλ αλαγξάθεηαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο. 

  
Σαπηνπνίεζε 
νηθνλνκηθψλ  
θνξέσλ. 

14.-(1)(α) Μεηά απφ αίηεκα ηεο αξκφδηαο αξρήο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ζε απηήλ ηελ 
ηαπηφηεηα – 

(i) θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ν νπνίνο ηνπο έρεη πξνκεζεχζεη πξντφλ· θαη 
(ii) θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν έρνπλ πξνκεζεχζεη πξντφλ. 

  
     (β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο επί δέθα (10) 

έηε αθφηνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί ην πξντφλ θαη επί δέθα (10) έηε αθφηνπ έρνπλ πξνκεζεχζεη ην 
πξντφλ. 

  
 (2)(α) Μεηά απφ αίηεκα ηεο αξκφδηαο αξρήο, νη ηδηψηεο εηζαγσγείο αλαθέξνπλ ζε απηήλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ν νπνίνο ηνπο έρεη πξνκεζεχζεη πξντφλ. 
  
    (β) Οη ηδηψηεο εηζαγσγείο είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο επί δέθα (10) έηε 

αθφηνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί ην πξντφλ. 
 ΜΔΡΟ ΗΗΗ   

 ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ 
  

Σεθκήξην  
πκκφξθσζεο.  
 
Παξάξηεκα Η.  

15. Σα πξντφληα πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή κε κέξε απηψλ, ηα 
ζηνηρεία ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ηεθκαίξεηαη φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ ή κεξψλ ηνπο, φπσο 
πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ζην Παξάξηεκα I. 

  
Γήισζε  
ζπκκφξθσζεο  
ΔΔ θαη δήισζε 
ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
Παξάξηεκα Η. 

16.-(1)  Με ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ βεβαηψλεηαη φηη πιεξνχληαη απνδεδεηγκέλα νη 
απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη είηε ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ζην 
Παξάξηεκα I είηε ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 7(4)(α) (ii) ή (iii). 

Παξάξηεκα IV. 

Παξάξηεκα V. 

(2) Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ έρεη ηε δνκή πνπ νξίδεη ην Παξάξηεκα IV, πεξηέρεη ηα ζηνηρεία 
πνπ πξνζδηνξίδνπλ νη ζρεηηθέο ελφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο Απφθαζεο 
αξηζ. 768/2008/ΔΚ, θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα V πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο, επηθαηξνπνηείηαη ζπλερψο θαη κεηαθξάδεηαη ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. 

  
 (3) Με ηελ θαηάξηηζε ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ΔΔ, ν θαηαζθεπαζηήο, ν ηδηψηεο εηζαγσγέαο ή 

ν πξνζαξκφδσλ ηνλ θηλεηήξα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 7(4)(α) (ii) θαη (iii) 
αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο. 

 (4) Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ ζπλνδεχεη ηα αθφινπζα πξντφληα φηαλ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία 
ζηελ αγνξά ή ζε ιεηηνπξγία: 

 (α) ζθάθνο· 

 (β) ζπζηαηηθά κέξε, φηαλ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξηζηά· 

 (γ) πξνσζηηθνί θηλεηήξεο. 
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Παξάξηεκα ΗΗΗ. (5) Ζ δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εηζαγσγέα πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ γηα ηα 
εκηηειή ζθάθε πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην ελ ιφγσ Παξάξηεκα, ζπλνδεχεη ηα εκηηειή 
ζθάθε θαη κεηαθξάδεηαη ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. 

  

Γεληθέο αξρέο  
ηεο ζήκαλζεο  
CE. 

17. Ζ ζήκαλζε CE ππφθεηηαη ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 765/2008. 

  
Πξντφληα πνπ 
ππφθεηληαη  
ζε ζήκαλζε CE. 

18.-(1) Σα αθφινπζα πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE φηαλ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία 
ζηελ αγνξά ή ζε ιεηηνπξγία: 

 (α) ζθάθνο· 
  
 (β) ζπζηαηηθά κέξε· 
  
 (γ) πξνσζηηθνί θηλεηήξεο. 
  
 (2) Πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) θαη θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE 

ηεθκαίξεηαη φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
  
Καλφλεο θαη  
φξνη γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο 
ζήκαλζεο CE. 

19.-(1) Ζ ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ζηα 
πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 18 θαη ζηελ 
πεξίπησζε ζπζηαηηθψλ κεξψλ φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ή δελ δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηνπ 
κεγέζνπο ή ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο, ε ζήκαλζε ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ή ζηα 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα

.
 φζνλ αθνξά ηα ζθάθε, ε ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη ζηελ πηλαθίδα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ζθάθνπο ρσξηζηά απφ ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ ζθάθνπο θαη φζνλ 
αθνξά πξνσζηηθφ θηλεηήξα, ε ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη ζηνλ θηλεηήξα. 

  
 (2) Ζ ζήκαλζε CE ηνπνζεηείηαη πξηλ ην πξντφλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά ή ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη ε 

ζήκαλζε CE θαη ν αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (3) 
κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ εηθνλφγξακκα ή άιιν ζήκα πνπ ππνδεηθλχεη εηδηθφ θίλδπλν ή 
ρξήζε. 

  
 (3)(α) Σε ζήκαλζε CE αθνινπζεί ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, φηαλ ν 

νξγαληζκφο απηφο εκπιέθεηαη ζην ζηάδην ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο ή ζηελ αμηνιφγεζε κεηά ηελ 
θαηαζθεπή. 

  
    (β) Ο αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ηίζεηαη είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

νξγαληζκφ είηε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ, απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπφ ηνπ είηε απφ ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (2), (3) 
ή (4) ηνπ Καλνληζκνχ 20. 

  
 ΜΔΡΟ IV 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 
  

Γηαδηθαζία εθηίκεζεο 
ηεο ζπκκφξθσζεο.  

20.-(1) Ο θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζηηο ελφηεηεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 21, 22 θαη 23 πξηλ λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά ηα 
πξντφληα. 

  
 (2) Ο ηδηψηεο εηζαγσγέαο εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ 

Καλνληζκνχ 24 πξηλ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία πξντφλ, εάλ ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

  
 (3) Κάζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά ή ζέηεη ζε ιεηηνπξγία πξνσζηηθφ θηλεηήξα ή ζθάθνο 

έπεηηα απφ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ή κεηαηξνπή ηνπ ή θάζε πξφζσπν πνπ κεηαβάιιεη ηνλ 
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ζθάθνο πνπ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαηά ηξφπν ψζηε λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, εθαξκφδεη 
ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Kαλνληζκνχ 24 πξηλ δηαζέζεη ην πξντφλ ζηελ 
αγνξά ή ην ζέζεη ιεηηνπξγία. 

  
 (4) Κάζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά ζθάθνο λαππεγεκέλν γηα ηδία ρξήζε πξηλ απφ ην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ πέληε (5) εηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 
4(2)(α)(vii), εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 24 πξηλ λα 
δηαζέζεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά. 

  
ρεδηαζκφο  
θαη λαππήγεζε.  

21.-(1) Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ζθαθψλ αλαςπρήο εθαξκφδνληαη νη 
αθφινπζεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο Απφθαζεο αξηζ. 768/2008/ΔΚ: 
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Παξάξηεκα Η. 

(α) Γηα ηηο θαηεγνξίεο  ζρεδηαζκνχ Α θαη Β πνπ  αλαθέξνληαη  ζην ζεκείν 1 ηνπ 
κέξνπο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο I:  

  (i) γηα ζθάθνο αλαςπρήο κε κήθνο γάζηξαο απφ 2,5 έσο ιηγφηεξν απφ 12 
κέηξα, νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

(iA)   ελφηεηα A1 (εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο θαη δνθηκή πξντφλησλ 
ππφ επνπηεία), 

(iB)   ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα Γ, Γ, Δ 
ή Σ,  

(iΓ)     ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα),  

(iΓ)   ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο)·  

(ii) γηα ζθάθνο αλαςπρήο κε κήθνο γάζηξαο απφ 12 έσο 24 κέηξα, 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

(iiA)   ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα Γ, Γ, Δ 
ή Σ,  

(iiB)   ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα),  

(iiΓ)   ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο)· 
   
 
Παξάξηεκα Η.  
 

(β) Γηα ηελ θαηεγνξία ζρεδηαζκνχ Γ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 1 ηνπ κέξνπο Α ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I: 

  (i) γηα ζθάθνο αλαςπρήο κε κήθνο γάζηξαο απφ 2,5 έσο ιηγφηεξν απφ 12 
κέηξα, νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

            (iA)       φηαλ ηεξνχληαη ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηα 
ζεκεία 3.2 θαη 3.3 ηνπ κέξνπο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο I: ελφηεηα Α 
(εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο), ελφηεηα Α1 (εζσηεξηθφο 
έιεγρνο παξαγσγήο θαη δνθηκή πξντφλησλ ππφ επνπηεία), 
ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα Γ, Γ, 
Δ ή Σ, ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά 
κνλάδα) ή ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε 
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο),  

             (iB)      φηαλ δελ ηεξνχληαη ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηα 
ζεκεία 3.2 θαη 3.3 ηνπ κέξνπο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο I: ελφηεηα A1 
(εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο θαη δνθηκή πξντφλησλ ππφ 
επνπηεία), ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
ελφηεηα Γ, Γ, Δ ή Σ, ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ 
εμαθξίβσζε αλά κνλάδα) ή ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ 
πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο)· 

(ii) γηα ζθάθνο αλαςπρήο κε κήθνο γάζηξαο απφ 12 έσο 24 κέηξα, 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

            (iiA)  ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα 
Γ, Γ, Δ ή Σ,  

             (iiB) ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά 
κνλάδα),  

             (iiΓ) ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε 
πνηφηεηαο)· 

   
 (γ) Γηα ηελ θαηεγνξία ζρεδηαζκνχ Γ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 1 ηνπ κέξνπο Α ηνπ 

Παξαξηήκαηνο I:  
  (i)   γηα ζθάθνο αλαςπρήο κε κήθνο γάζηξαο απφ 2,5 έσο 24 κέηξα, νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

     (iA)    ελφηεηα Α (εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο),  
      (iB) ελφηεηα A1 (εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο θαη δνθηκή 

πξντφλησλ ππφ επνπηεία), 
      (iΓ)   ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα Γ, 

Γ, Δ ή Σ, 
     (iΓ)    ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα), 
     (iE)  ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο). 
   
 (2) Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή αηνκηθψλ ζθαθψλ εθαξκφδεηαη νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα II ηεο Απφθαζεο αξηζ. 
768/2008/ΔΚ: 

  

 (α) ελφηεηα Α (εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο)· 
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 (β) ελφηεηα A1 (εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο θαη δνθηκή πξντφλησλ ππφ 
επνπηεία)· 

   

 (γ) ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα Γ, Γ, Δ ή Σ· 
   

 (δ) ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα)· 
   

 (ε) ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο). 
  
 (3) Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ζπζηαηηθψλ κεξψλ εθαξκφδεηαη νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα II ηεο Απφθαζεο 
αξηζ. 768/2008/ΔΚ: 

  
 (α) ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα Γ, Γ, Δ ή Σ· 
   
 (β) ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα)· 
   
 (γ) ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο). 
  
Δθπνκπέο  
θαπζαεξίσλ.  

22. Όζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, γηα ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ 
ππνπαξαγξάθσλ (δ) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 4, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 
θηλεηήξα εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο 
Απφθαζεο αξηζ. 768/2008/ΔΚ: 

  
 (α) Όηαλ νη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ, 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 
  (i)       ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα Γ, Γ, Δ 

ή Σ·  

(ii)        ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα)· 

(iii)        ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο)· 

   
 (β) φηαλ νη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηε ρξήζε ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ, 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  
  (i)       ελφηεηα B (εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα Γ 1·  

(ii)       ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα). 
   
Δθπνκπέο  
ζνξχβνπ.  

23.-(1) Όζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ απφ ηα ζθάθε αλαςπρήο κε εζσ/εμσιέκβηνπο 
πξνσζηηθνχο θηλεηήξεο ρσξίο ελζσκαησκέλε εμάηκηζε ή εζσιέκβηα εγθαηάζηαζε πξνσζηηθνχ 
θηλεηήξα θαη απφ ηα ζθάθε αλαςπρήο κε εζσ/εμσιέκβηνπο πξνσζηηθνχο θηλεηήξεο ρσξίο 
ελζσκαησκέλε εμάηκηζε ή εζσιέκβηα εγθαηάζηαζε πξνσζηηθνχ θηλεηήξα, ηα νπνία έρνπλ 
ππνζηεί ζεκαληηθή κεηαηξνπή ηνπ θηλεηήξα θαη αθνινχζσο έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά εληφο 
πέληε εηψλ κεηά ηε κεηαηξνπή, ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο Απφθαζεο  αξηζ. 768/2008/ΔΚ: 

  
 (α) φηαλ νη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ, νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  
  (i)       ελφηεηα A1 (εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο θαη δνθηκή πξντφλησλ 

ππφ επνπηεία)·  

(ii)      ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα)·  

(iii)       ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο)· 

   
 (β) φηαλ νη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηε ρξήζε ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ, 

ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα)· 
   
 (γ) φηαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή Froude θαη ε κέζνδνο ηνπ ιφγνπ 

ηζρχνο/ εθηνπίζκαηνο, νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  
  (i)      ελφηεηα Α (εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο)·  

(ii)       ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα)· 

(iii)       ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο). 

  

 (2) Όζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ απφ αηνκηθφ ζθάθνο θαη ηνπο εμσιέκβηνπο πξνσζηηθνχο 
θηλεηήξεο θαη ηνπο εζσ/εμσιέκβηνπο πξνσζηηθνχο θηλεηήξεο κε ελζσκαησκέλε εμάηκηζε πνπ 
πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζε ζθάθνο αλαςπρήο, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ αηνκηθνχ ζθάθνπο ή 
ηνπ θηλεηήξα εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο 
Απφθαζεο  αξηζ. 768/2008/ΔΚ: 
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 (α) φηαλ νη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ γηα ηε 
κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ, νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  

  (i)       ελφηεηα A1 (εζσηεξηθφο έιεγρνο παξαγσγήο θαη δνθηκή πξντφλησλ 
ππφ επνπηεία)· 

(ii)       ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα)· 

(iii)        ελφηεηα Ζ (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ πιήξε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο)· 

   

 (β) φηαλ νη δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ηε ρξήζε ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ, 
ελφηεηα Ε (ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εμαθξίβσζε αλά κνλάδα). 

  
Αμηνιφγεζε  
κεηά ηελ  
θαηαζθεπή.  
Παξάξηεκα V. 

24. Ζ αμηνιφγεζε κεηά ηελ θαηαζθεπή πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (2), (3) 
θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 20 πξαγκαηνπνηείηαη φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα V. 

  
πκπιεξσκαηηθέο 
απαηηήζεηο.  

25.-(1)(α) Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ελφηεηα Β ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο Απφθαζεο  
αξηζ. 768/2008/ΔΚ, ε εμέηαζε ηχπνπ ΔΔ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε δεχηεξε 
πεξίπησζε ηνπ ζεκείνπ 2 ηεο ελ ιφγσ ελφηεηαο. 

  
       (β) Έλαο ηχπνο παξαγσγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα Β ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο 

Απφθαζεο αξηζ. 768/2008/ΔΚ, κπνξεί λα θαιχπηεη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ πξντφληνο, 
εθφζνλ: 

(i) νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαιιαγψλ δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν αζθάιεηαο θαη ηηο 
άιιεο απαηηήζεηο επηδφζεσλ ηνπ πξντφληνο· θαη 

(ii) νη παξαιιαγέο ηνπ πξντφληνο αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο 
ηχπνπ ΔΔ, ελδερνκέλσο κε ηξνπνπνηήζεηο ζην αξρηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

  
 
 
 
Παξάξηεκα VI. 

(2) Όηαλ ε ρξεζηκνπνηείηαη ε ελφηεηα A1 ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο Απφθαζεο αξηζ. 768/2008/ΔΚ, 
νη έιεγρνη πξντφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζθάθε αληηπξνζσπεπηηθά ηεο 
παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εθαξκφδνληαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VI. 
 

 (3)   Γελ ηζρχεη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο ελφηεηεο Α1 θαη Γ1 ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο Απφθαζεο αξηζ. 768/2008/ΔΚ. 

  
 
Παξάξηεκα VII. 

(4) Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ελφηεηα Σ ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο Απφθαζεο αξηζ. 768/2008/ΔΚ, 
εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα VII γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα VIII. 

(5) Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ελφηεηα Γ ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο Απφθαζεο αξηζ. 768/2008/ΔΚ 
φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο εθπνκπψλ 
θαπζαεξίσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη αλ ν θαηαζθεπαζηήο δελ εθαξκφδεη θαηάιιειν 
ζχζηεκα πνηφηεηαο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Ζ ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο Απφθαζεο 
αξηζ. 768/2008/ΔΚ, θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ηνλ νπνίν επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο 
πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ησλ πξντφλησλ ή κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ, ζε ηπραία 
δηαζηήκαηα θαζνξηδφκελα απφ απηφλ, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε πνηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ 
ειέγρσλ ηνπ πξντφληνο

.
 φηαλ ην επίπεδν πνηφηεηαο θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ή φηαλ ζεσξείηαη 

απαξαίηεην λα επαιεζεπηεί ε εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδεη ν θαηαζθεπαζηήο, 
εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VIII. 

  
Σερληθφο  
θάθεινο. 
 
 
Παξάξηεκα I. 
Παξάξηεκα IX. 

26.-(1) Ο ηερληθφο θάθεινο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο  πξφλνηεο  ηεο  παξαγξάθνπ (2) ηνπ 
Καλνληζκνχ 8 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηα κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην πξντφλ πιεξεί ηηο 
απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ζην 
Παξάξηεκα I θαη πεξηιακβάλεη, ηδίσο, ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα 
IX. 

  
 (2) Ο ηερληθφο θάθεινο εμαζθαιίδεη φηη ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο γίλνληαη ζαθψο θαηαλνεηέο. 
  
 ΜΔΡΟ V  

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 
  

Αίηεζε γηα έγθξηζε 
νξγαληζκνχ. 

27. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νφκνπ δελ 
ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, ν ελδηαθεξφκελνο νξγαληζκφο νθείιεη λα 
ππνβάιεη φιε ηελ αλαγθαία ηεθκεξίσζε γηα ηελ επαιήζεπζε, αλαγλψξηζε θαη ηαθηηθή 
παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 28. 
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Απαηηήζεηο  
ζρεηηθά κε  
ηνπο  
Κνηλνπνηεκέλνπο 
Οξγαληζκνχο. 

28.-(1) Κάζε νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ν νπνίνο ππνβάιιεη αίηεζε δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νφκνπ γηα λα εγθξηζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
18 ηνπ Νφκνπ, νθείιεη λα πιεξνί, πέξαλ ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ, θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 (2) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηδξχεηαη βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη λα δηαζέηεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

  
 (3)(α) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ή ην πξντφλ πνπ αμηνινγεί. 
  
    (β) Οξγαληζκφο πνπ αλήθεη ζε έλσζε επηρεηξήζεσλ ή επαγγεικαηηθή νκνζπνλδία πνπ 

εθπξνζσπεί επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, παξνρή, 
ζπλαξκνιφγεζε, ρξήζε ή ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ ηα νπνία αμηνινγεί, κπνξεί λα ζεσξείηαη 
νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεηαη ε 
αλεμαξηεζία ηνπ θαη ε έιιεηςε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

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

πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
δελ κπνξεί λα είλαη ν ζρεδηαζηήο, θαηαζθεπαζηήο, πξνκεζεπηήο, εγθαηαζηάηεο, αγνξαζηήο, 
ηδηνθηήηεο, ρξήζηεο ή ζπληεξεηήο ησλ πξντφλησλ πνπ αμηνινγνχλ, νχηε ν αληηπξφζσπνο ησλ 
αλσηέξσ:  
 
       Ννείηαη φηη απηφ δελ απνθιείεη ηε ρξήζε αμηνινγεκέλσλ πξντφλησλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα 
ην έξγν ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ή ηε ρξήζε ηέηνησλ πξντφλησλ γηα 
πξνζσπηθνχο ζθνπνχο. 

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

πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
λα εκπιέθνληαη άκεζα ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή, εκπνξία, εγθαηάζηαζε, ρξήζε ή 
ζπληήξεζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, νχηε λα εθπξνζσπνχλ ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο απηέο

.
 δελ αλαιακβάλνπλ θακηά δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα ζίμεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο θξίζεο ή ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο, γηα ηηο νπνίεο αηηνχληαη έγθξηζε ηνχην ηζρχεη ηδίσο γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο 
ππεξεζίεο. 

  
    (γ) Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο εμαζθαιίδνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ζπγαηξηθψλ ή ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο δελ επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα ή ηελ ακεξνιεςία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζία 
εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. 

  
 (5) Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο εθηεινχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ χςηζην βαζκφ επαγγεικαηηθήο αθεξαηφηεηαο 
θαη ηελ απαηηνχκελε ηερληθή επάξθεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ 
θάζε πίεζε θαη πξνηξνπή, θπξίσο νηθνλνκηθή, πνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηελ θξίζε 
ηνπο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ηδίσο απφ 
πξφζσπα ή νκάδεο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. 

  
 (6)(α) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί ηα θαζήθνληα 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη βάζεη ησλ πξνλνηψλ 
ησλ Καλνληζκψλ 20, 21, 22, 23, 24 25, γηα ηα νπνία αηηείηαη έγθξηζε, είηε πξφθεηηαη γηα 
θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο είηε 
πξφθεηηαη γηα θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη εμ νλφκαηφο ηνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ. 

  
    (β) Οηηδήπνηε θαη γηα θάζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη γηα θάζε είδνο ή 

θαηεγνξία πξντφλησλ γηα ηα νπνία αηηείηαη έγθξηζε, ν νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ: 

(i) πξνζσπηθφ κε ηερληθέο γλψζεηο θαη επαξθή θαη θαηάιιειε πείξα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο· 

(ii) απαξαίηεηεο πεξηγξαθέο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε 
εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε δπλαηφηεηα 
αλαπαξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ· δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ θαζεθφλησλ ηα νπνία εθηειεί σο 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο· 

(iii) δηαδηθαζίεο γηα λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ην κέγεζνο κηαο 
επηρείξεζεο, ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ηε δνκή ηεο, ηνλ βαζκφ 
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πνιππινθφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο θαη ηνλ καδηθφ ή ελ ζεηξά 
ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

  
    (γ) Ο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δηαζέηεη ηα αλαγθαία κέζα γηα λα εθηειεί κε 

ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηα ηερληθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη έρεη πξφζβαζε ζε φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ ή 
εγθαηαζηάζεηο. 

  
 (7) Σν πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηίκεζεο 

ηεο ζπκκφξθσζεο δηαζέηεη: 
  
 (α) πιήξε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε νπνία θαιχπηεη φια ηα θαζήθνληα 

δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο γηα ηα νπνία αηηείηαη έγθξηζε· 
   
 (β) επαξθή γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 

πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη επαξθέο θχξνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
απηψλ· 

   
 (γ) θαηάιιειεο γλψζεηο θαη θαηαλφεζε ησλ νπζησδψλ απαηηήζεσλ, ησλ 

εθαξκνζηέσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 
ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο· 

   
 (δ) ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαξηίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά, ηα πξαθηηθά θαη ηηο εθζέζεηο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο. 
 

 (8)(α) Γηαζθαιίδεηαη ε ακεξνιεςία ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ησλ 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ αμηνιφγεζεο. 

  
    (β) Οη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ αμηνιφγεζεο ελφο νξγαληζκνχ 

αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δελ εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή απφ ηα απνηειέζκαηα απηψλ. 

  
 (9) Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ζπλάπηνπλ ζχκβαζε αζθάιηζεο αζηηθήο 

επζχλεο. 
  
 (10) Σν πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δεζκεχεηαη λα ηεξεί ην 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 20, 21, 22, 23, 24 θαη 
25 ή δηάηαμε δηθαίνπ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, εμαηξνπκέλεο ηεο ζρέζεο κε ηελ αξκφδηα αξρή ηα δε 
δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο πξνζηαηεχνληαη. 

  
 (11) Οη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηππνπνίεζεο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκάδαο πληνληζκνχ ησλ Κνηλνπνηεκέλσλ 
Οξγαληζκψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42 ηεο Οδεγίαο 2013/53/ΔΔ, ή 
εμαζθαιίδνπλ φηη ην πξνζσπηθφ αμηνιφγεζεο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, θαη 
εθαξκφδνπλ σο γεληθέο νδεγίεο ηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ είλαη ην 
απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο ελ ιφγσ νκάδαο. 

  
Σεθκήξην  
ζπκκφξθσζεο.  

29. Οξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ απνδεδεηγκέλα πιεξεί ηα θξηηήξηα πνπ 
νξίδνληαη ζηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή κέξε απηψλ, ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεθκαίξεηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 
απαηηήζεηο ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 28, ζην βαζκφ πνπ ην εθαξκνζηέν ελαξκνληζκέλν 
πξφηππν πιεξεί ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο. 

  
Τπεξγνιαβηθή 
αλάζεζε θαζεθφλησλ. 

30.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ, έλαο Κνηλνπνηεκέλνο 
Οξγαληζκφο κπνξεί λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ή λα πξνζθχγεη ζε ζπγαηξηθή κφλν εθφζνλ εμαζθαιίζεη φηη ν ελ 
ιφγσ ππεξγνιάβνο ή ζπγαηξηθή πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 28 θαη ζπκθσλήζεη ν 
πειάηεο. 

  
 
 
 
 
 
 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ, ν Κνηλνπνηεκέλνο 
Οξγαληζκφο ηεξεί Μεηξψν ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ εξγνιάβνπ ή ηεο 
ζπγαηξηθήο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαηέζεθαλ θαη δηεμήρζεζαλ απφ απηνχο δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ 
ησλ Καλνληζκψλ 20, 21, 22, 23, 24 θαη 25, ην νπνίν ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά θαη ζέηεη ζηε 
δηάζεζε ηεο Κνηλνπνηνχζαο Αξρήο. 
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Γηαδηθαζία 
θνηλνπνίεζεο. 
 
 

31.-(1) Ζ Κνηλνπνηνχζα Αξρή πξνβαίλεη ζε θνηλνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 28 θαη εγθξίζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Νφκνπ. 

 
 
 
 
 

Έλαξμε εθηέιεζεο 
δξαζηεξηνηήησλ 
Κνηλνπνηεκέλνπ 
Οξγαληζκνχ. 

(2) Όηαλ ε θνηλνπνίεζε δελ βαζίδεηαη ζε πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νφκνπ, ε Κνηλνπνηνχζα Αξρή παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε 
κέιε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ πηζηνπνηεί ηελ επάξθεηα ηνπ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο θαη ηηο 
πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ν νξγαληζκφο ζα ειέγρεηαη ηαθηηθά θαη ζα ζπλερίζεη 
λα πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 28. 

 32. Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο κπνξεί λα αξρίζεη λα εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο κφλν εθφζνλ –  

 (α) έρνπλ παξέιζεη δχν (2) εβδνκάδεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ρσξίο λα 
δηαηππσζεί έλζηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη/ ή θξάηνο κέινο, ζε πεξίπησζε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, ή 

   
 (β) έρνπλ παξέιζεη δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ρσξίο λα 

δηαηππσζεί έλζηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη/ ή θξάηνο κέινο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο. 

Αλαγλσξηζηηθφο 
θσδηθφο 
Κνηλνπνηεκέλνπ 
Οξγαληζκνχ. 

33. Πέξαλ ηνπ αξηζκνχ αλαγλψξηζεο, ε αξκφδηα αξρή ρνξεγεί αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ ζε 
Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ ηελ Κνηλνπνηνχζα Αξρή λα αλαιάβεη ηηο 
εθηηκήζεηο ηεο ζπκκφξθσζεο κεηά ηελ θαηαζθεπή. 

  
Δπάξθεηα 
Κνηλνπνηεκέλνπ 
Οξγαληζκνχ.  

34. Ζ αξκφδηα αξρή παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή, ζε πεξίπησζε πνπ απηή ην δεηήζεη ζην πιαίζην 
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37 ηεο Οδεγίαο 2013/53/ΔΔ, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηελ επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο Κνηλνπνηεκέλνπ 
Οξγαληζκνχ.  

  
Λεηηνπξγηθέο 
ππνρξεψζεηο 
Κνηλνπνηεκέλσλ 
Οξγαληζκψλ. 

35.–(1) Οη Κνηλνπνηεκέλνη Οξγαληζκνί δηελεξγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 20, 21, 22, 23, 24 θαη 25. 

 (2)(α) Οη Κνηλνπνηεκέλνη Οξγαληζκνί δηελεξγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο  εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο 
θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη 
ηδηψηεο εηζαγσγείο, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηνκέα ζηνλ 
νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ηε δνκή ηεο, ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλειθπζηήξα ή 
ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο γηα αλειθπζηήξεο θαη ηε καδηθή ή ηελ ζε ζεηξά θχζε 
ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

  
    (β) Οη πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) εθαξκφδνληαη ρσξίο επεξεαζκφ ηνπ βαζκνχ 

απζηεξφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ 
πξντφλησλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
 
 
 
 
 

(3) Όηαλ έλαο Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο δηαπηζηψζεη φηη νη βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ πξνλνηψλ 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ δελ πιεξνχληαη, ηφηε 
δεηά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ ηδηψηε εηζαγσγέα λα ιάβεη θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα θαη 
δελ εθδίδεη δήισζε ζπκκφξθσζεο. 

 (4) Όηαλ, κεηά ηελ έθδνζε δήισζεο ζπκκφξθσζεο, θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο, έλαο Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο δηαπηζηψζεη φηη πξντφλ δελ ζπκκνξθψλεηαη 
πιένλ, ηφηε απαηηεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ ηδηψηε εηζαγσγέα λα ιάβεη θαηάιιεια 
δηνξζσηηθά κέηξα θαη αλαζηέιιεη ή αλαθαιεί ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο, εθφζνλ απαηηείηαη. 

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

Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο πεξηνξίδεη, αλαζηέιιεη ή αλαθαιεί ηπρφλ βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 ΜΔΡΟ VI  
 ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ, ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΗΔΡΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΦΑΛΗΖ 
  
Δπηηήξεζε ηεο  
αγνξάο θαη  
έιεγρνο πξντφλησλ  
πνπ εηζέξρνληαη  
ζηελ αγνξά.  

36. Σν άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 θαη ηα άξζξα 16 έσο 29 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 
εθαξκφδνληαη ζηα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ . 
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Γηαδηθαζία 
αληηκεηψπηζεο 
πξντφλησλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ 
θίλδπλν.  

37.-(1) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή έρεη επαξθείο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη πξντφλ παξνπζηάδεη θίλδπλν 
γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ ηελ πεξηνπζία ή ην πεξηβάιινλ, ηφηε δηελεξγεί 
αμηνιφγεζε γηα ην ελ ιφγσ πξντφλ, θαηά πφζν πιεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, νη επεξεαδφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ή ηδηψηεο εηζαγσγείο 
ζπλεξγάδνληαη φπσο απαηηείηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή. 

  
 (2) Δάλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1), ε αξκφδηα 

αξρή δηαπηζηψζεη φηη πξντφλ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
απαηηεί ακέζσο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα, εληφο 
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αλάινγν κε ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ ην νπνίν θαζνξίδεη, γηα λα 
ζέζεη ην πξντφλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο. 

  
 (3) Δάλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1), ε αξκφδηα 

αξρή δηαπηζηψζεη φηη πξντφλ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
απαηηεί ακέζσο απφ ηνλ ηδηψηε εηζαγσγέα λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα 
ζέζεη ην πξντφλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, λα αλαζηείιεη ηε ζέζε ηνπ πξντφληνο ζε 
ιεηηνπξγία ή λα αλαζηείιεη ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ, φπσο 
θαζνξίδεη ε αξκφδηα αξρή. 

  
 (4) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (1), (2) ή/ θαη (3), ε αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηνλ νηθείν Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ. 
  
 (5) Οη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 εθαξκφδνληαη ζηα κέηξα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
  
 (6) Όηαλ ε αξκφδηα αξρή ζεσξεί φηη ε κε ζπκκφξθσζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αγνξά ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα ινηπά θξάηε κέιε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αμηνιφγεζεο θαη ηα κέηξα πνπ απηή δήηεζε λα ιάβνπλ νη θαηάιιεινη νηθνλνκηθνί θνξείο. 

  
 (7)(α) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο εμαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη ηα ελδεηθλπφκελα δηνξζσηηθά κέηξα γηα 

φια ηα πξντφληα πνπ έρεη δηαζέζεη ή θαηαζηήζεη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ζε φιε ηελ Έλσζε. 
  
    (β) Ο ηδηψηεο εηζαγσγέαο κεξηκλά ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα ζε 

ζρέζε κε ην πξντφλ πνπ έρεη εηζαγάγεη γηα δηθή ηνπ ρξήζε. 
  

 (8) Δάλ ν ζρεηηθφο νηθνλνκηθφο θνξέαο, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν αλαθέξεηαη 
ζηελ παξάγξαθν (2), δελ ιάβεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα 
θαηάιιεια πξνζσξηλά κέηξα γηα λα απαγνξεχζεη ή λα πεξηνξίζεη  ηελ θπθινθνξία ηνπ 
πξντφληνο ζηελ αγνξά ηεο  Γεκνθξαηίαο ή λα απνζχξεη ην πξντφλ απφ ηελ αγνξά ή λα ην 
αλαθαιέζεη. 

  

 (9) Δάλ ν ηδηψηεο εηζαγσγέαο δελ ιάβεη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά κέηξα, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη 
φια ηα θαηάιιεια πξνζσξηλά κέηξα γηα λα απαγνξεχζεη ηε ζέζε ηνπ πξντφληνο ζε ιεηηνπξγία, ή 
λα απαγνξεχζεη ή λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο ζην έδαθνο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  

 (10) Ζ αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα ινηπά θξάηε κέιε γηα ηα κέηξα 
απηά. 

  

 (11) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (8), (9) θαη (10) 
πεξηιακβάλνληαη φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηδίσο ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ηαπηνπνίεζε ηνπ κε ζπκκνξθνχκελνπ πξντφληνο, ηελ θαηαγσγή ηνπ, ην είδνο ηεο ηπρφλ κε 
ζπκκφξθσζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ, ην ραξαθηήξα θαη ηε δηάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 
ειήθζεζαλ, θαζψο θαη νη απφςεηο πνπ πξνβάιιεη ν ζρεηηθφο νηθνλνκηθφο θνξέαο ή ν ηδηψηεο 
εηζαγσγέαο. πγθεθξηκέλα, ε αξκφδηα αξρή αλαθέξεη ζε πνηνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο 
νθείιεηαη ε κε ζπκκφξθσζε: 

 (α) ην πξντφλ δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα ησλ 
πξνζψπσλ, ηελ πξνζηαζία πεξηνπζηψλ ή ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ νξίδνληαη ζηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο · ή 

   

 (β) ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξφλνηεο 
ηνπ Καλνληζκνχ 15 θαη ζηα νπνία βαζίδεηαη ην ηεθκήξην ηεο ζπκκφξθσζεο. 

  

 (12) Δάλ, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ηε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (10), ε Δπηηξνπή θαη ή θξάηνο κέινο δελ δηαηππψζεη έλζηαζε ζε ζρέζε κε 
πξνζσξηλφ κέηξν πνπ έιαβε ε αξκφδηα αξρή, ην κέηξν ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλν. 
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 (13) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή ιάβεη ελεκέξσζε απφ αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο 
κέινπο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηεο Οδεγίαο 2013/53/ΔΔ, ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ 
Δπηηξνπή θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ γηα ηπρφλ κέηξα πνπ έιαβαλ, ηπρφλ 
πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο θαη, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε 
ην κέηξν πνπ έρεη ζεζπηζζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο, ηηο ηπρφλ 
αληηξξήζεηο ηεο. 

  

Γηαδηθαζία 
δηαζθάιηζεο. 

38.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή εθδψζεη πξάμε, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
45 ηεο Οδεγίαο 2013/53/ΔΔ, κε ηελ νπνία θξίλεη εζληθφ κέηξν πνπ έιαβε ε αξκφδηα αξρή κε 
δηθαηνινγεκέλν, ε αξκφδηα αξρή αλαθαιεί ην κέηξν απηφ. 

  

 (2) ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή εθδψζεη πξάμε, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 
ηεο Οδεγίαο 2013/53/ΔΔ, κε ηελ νπνία θξίλεη εζληθφ κέηξν πνπ έιαβε αξκφδηα αξρή άιινπ 
θξάηνπο κέινπο δηθαηνινγεκέλν, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε - 

 (α) ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ή ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ κε ζπκκνξθνχκελνπ πξντφληνο 
πεξηνξίδεηαη ή απαγνξεχεηαη ή φηη ην ελ ιφγσ κε ζπκκνξθνχκελν πξντφλ 
αλαθαιείηαη, ή 

 (β) ην κε ζπκκνξθνχκελν πξντφλ απνζχξεηαη απφ ηελ αγνξά, 

 θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή. 

Σππηθή κε 
ζπκκφξθσζε.  

39.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 37, νζάθηο ε αξκφδηα αξρή πξνβαίλεη 
ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο, απαηηεί απφ ηνλ ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ηνλ ηδηψηε 
εηζαγσγέα λα ζέζεη ηέινο ζηε ζρεηηθή κε ζπκκφξθσζε: 

 (α) ε ζήκαλζε CE έρεη ηεζεί θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 17, 18 ή 
19· 

 (β) δελ έρεη ηεζεί ε ζήκαλζε CE, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 18· 

 
Παξάξηεκα III. 

(γ) δελ έρεη ζπληαρζεί ε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ ή ε δήισζε πνπ αλαθέξεηαη ζην 
Παξάξηεκα III· 

 
Παξάξηεκα III. 

(δ) δελ έρεη ζπληαρζεί νξζά ε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ ή ε δήισζε πνπ αλαθέξεηαη 
ζην Παξάξηεκα III· 

 (ε) ν ηερληθφο θάθεινο είηε δελ είλαη δηαζέζηκνο είηε δελ είλαη πιήξεο· 

 (ζη) νη πιεξνθνξίεο ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ Καλνληζκνχ 8 ή ηεο 
παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 10 απνπζηάδνπλ, είλαη ςεπδείο ή ειιηπείο· 

 (δ) δελ πιεξνχηαη νπνηαδήπνηε άιιε δηνηθεηηθή απαίηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο 
Καλνληζκνχο 8 ή 10. 

 (2) Δάλ ε κε ζπκκφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) εμαθνινπζήζεη λα 
πθίζηαηαη, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη φια ηα δένληα κέηξα γηα λα πεξηνξίζεη ή λα απαγνξεχζεη 
ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά ή λα κεξηκλήζεη ψζηε απηφ λα αλαθιεζεί ή λα 
απνζπξζεί απφ ηελ αγνξά ή, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφλ πνπ έρεη εηζαρζεί απφ ηδηψηε εηζαγσγέα 
γηα ηδία ρξήζε, λα απαγνξεπζεί ή λα πεξηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπ. 

 ΜΔΡΟ VII  
 ΣΔΛΗΚΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Τπνβνιή εθζέζεσλ. 40. Έσο ηελ 18
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη αλά πέληε (5) έηε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ε αξκφδηα 

αξρή ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ εθδίδεη ε Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 
Οδεγίαο 2013/53/ΔΔ. 

  

Καηάξγεζε 
Καλνληζκψλ. 

41. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 42, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, νη πεξί ησλ Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (θάθε Αλαςπρήο) Καλνληζκνί ηνπ 2003 κέρξη 
2006 θαηαξγνχληαη. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η):  
18.4.2003  
30.4.2004 
21.7.2006. 

 

Μεηαβαηηθέο  
δηαηάμεηο. 
 

42.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δελ εκπνδίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά ή ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ 
πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 41 
θαηαξγεζέλησλ Καλνληζκψλ, ηα νπνία ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ελ ιφγσ θαηαξγεζέληεο 
Καλνληζκνχο θαη ηα νπνία δηαηέζεθαλ ζηελ αγνξά ή ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
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Παξάξηεκα I. 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.:  
L 124, 20.5.2003,  
ζ. 36. 

(2)  Ζ αξκφδηα αξρή δελ εκπνδίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά ή ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
εμσιέκβησλ πξνσζηηθψλ θηλεηήξσλ βελδίλεο αλάθιεμεο κε ζπηλζήξα κε ηζρχ ίζε ή κηθξφηεξε 
απφ 15 θηινβάη, νη νπνίνη πιεξνχλ ηα φξηα εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ ηνπ ζηαδίνπ I πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα I κέξνο Β ζεκείν 2.1 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη νη νπνίνη 
θαηαζθεπάζηεθαλ απφ κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε χζηαζε 
2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6

εο
 Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ 

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαη ζα έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ ηελ 18
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2020. 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I 
 

(Καλνληζκνί 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 26 θαη 42) 
 

ΒΑΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 
A.   Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή πξντόλησλ  
 
1.   ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΦΩΝ 
 

Καηεγνξία ζρεδηαζκνύ Ηζρύο ηνπ αλέκνπ 

(θιίκαθα Μπνθόξ) 

εκαληηθό ύςνο θύκαηνο 

(H ⅓, κέηξα) 

A άλσ ησλ 8 άλσ ησλ 4 

B έσο θαη 8 έσο θαη 4 

Γ έσο θαη 6 έσο θαη 2 

Γ έσο θαη 4 έσο θαη 0,3 

 
Επεξηγηματικές σημειώσεις: 
 
A. Σα ζθάθε αλαςπρήο ηεο θαηεγνξίαο Α ζεσξείηαη φηη είλαη ζρεδηαζκέλα γηα αλέκνπο ηζρχνο άλσ ησλ 8 κπνθφξ θαη 

θχκαηνο ζεκαληηθνχ χςνπο άλσ ησλ 4 κέηξσλ, ρσξίο φκσο λα πεξηιακβάλνληαη κε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, φπσο 
θαηαηγίδεο, ζχειιεο, ηπθψλεο, αλεκνζηξφβηινη θαη αθξαίεο ζαιάζζηεο ζπλζήθεο ή αλεμέιεγθηα θχκαηα. 
 

B. Σα ζθάθε αλαςπρήο ηεο θαηεγνξίαο Β ζεσξείηαη φηη είλαη ζρεδηαζκέλα γηα αλέκνπο ηζρχνο κέρξη θαη 8 κπνθφξ θαη 
θχκαηνο ζεκαληηθνχ χςνπο κέρξη θαη 4 κέηξα. 
 

Γ. Σα ζθάθε αλαςπρήο ηεο θαηεγνξίαο Γ ζεσξείηαη φηη είλαη ζρεδηαζκέλα γηα αλέκνπο ηζρχνο κέρξη θαη 6 κπνθφξ θαη 
ζεκαληηθνχ θχκαηνο χςνπο κέρξη θαη 2 κέηξα. 
 

Γ. Σα ζθάθε αλαςπρήο ηεο θαηεγνξίαο Γ ζεσξείηαη φηη είλαη ζρεδηαζκέλα γηα αλέκνπο ηζρχνο κέρξη θαη 4 κπνθφξ θαη 
ζεκαληηθνχ χςνπο θχκαηνο κέρξη θαη 0,3 κέηξα, κε πεξηζηαζηαθά θχκαηα κέγηζηνπ χςνπο 0,5 κέηξσλ. 
 
Σα ζθάθε θάζε θαηεγνξίαο ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν ψζηε λα 
αληηκεησπίδνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο παξακέηξνπο, φζνλ αθνξά ηελ επζηάζεηα, ηελ άλησζε θαη ηηο ππφινηπεο 
ζρεηηθέο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά φζνλ αθνξά ηε 
δπλαηφηεηα ρεηξηζκψλ. 

 
2.   ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 
2.1.   Αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ζθάθνπο 
 

Κάζε ζθάθνο θέξεη αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 
 
1. θσδηθφ ηεο ρψξαο ηνπ θαηαζθεπαζηή· 

 
2. εληαίν θσδηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηνλ νπνίν νξίδεη ε αξκφδηα αξρή· 

 
3. κνλαδηθφ αξηζκφ ζεηξάο· 

 
4. κήλα θαη έηνο παξαγσγήο· 

 

5. έηνο κνληέινπ. 
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Λεπηνκεξείο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην θαζνξίδνληαη ζην 
ζρεηηθφ ελαξκνληζκέλν πξφηππν. 

2.2.   Πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή ηνπ ζθάθνπο 

 
Κάζε ζθάθνο θέξεη πηλαθίδα κνλίκσο ηνπνζεηεκέλε ζε ζεκείν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ζθάθνπο, ε 
νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 
 
(α)   ην φλνκα, ηελ θαηαρσξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία ή ην θαηαηεζέλ εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη 

δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο· 
(β) ηε ζήκαλζε CE, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 19· 

 
(γ) ηελ θαηεγνξία ζρεδηαζκνχ ηνπ ζθάθνπο ζχκθσλα κε ην ηκήκα 1· 

 
(δ)    ην κέγηζην ζπληζηψκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην ζεκείν 3.6, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεηαη ην βάξνο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ζηαζεξψλ δεμακελψλ φηαλ απηέο είλαη γεκάηεο· 
 

(ε) ηνλ αξηζκφ επηβαηψλ πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο θαη γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε ην ζθάθνο. 
 
ηελ πεξίπησζε εθηίκεζεο κεηά ηελ θαηαζθεπή, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ζηνηρείν α), πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ δηελήξγεζε 
ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο. 
 
2.3.   Μέζα πξνζηαζίαο από πηώζε ζηε ζάιαζζα θαη κέζα επαλεπηβίβαζεο 
 

Σα ζθάθε ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε νη θίλδπλνη απφ πηψζε ζηε ζάιαζζα λα είλαη νη ειάρηζηνη δπλαηνί θαη λα 
δηεπθνιχλεηαη ε επαλεπηβίβαζε. Σα κέζα επαλεπηβίβαζεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ή λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη 
έλα άηνκν κέζα ζην λεξφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη βνήζεηα. 
 
2.4.   Οξαηόηεηα από ηελ θύξηα ζέζε ηνπ πεδαιίνπ 
 

Ζ θχξηα ζέζε ηνπ πεδαιίνπ ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο πξνζθέξεη ζην ρεηξηζηή, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο (ηαρχηεηα 
θαη θνξηίν), θαιή νξαηφηεηα 360°. 
 
2.5.   Δγρεηξίδην ηδηνθηήηε 
 

Κάζε πξντφλ είλαη εθνδηαζκέλν κε εγρεηξίδην ηδηνθηήηε ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 8(7) θαη 10(4). Σν εγρεηξίδην απηφ 
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ πξντφληνο εθηζηψληαο ηδηαηηέξσο ηελ 
πξνζνρή ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε ζπληήξεζε, ηελ ηαθηηθή ιεηηνπξγία, ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
θηλδχλσλ. 
 
3.   ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 
3.1.   Καηαζθεπή 
 

Ζ επηινγή θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ πιηθψλ θαη ε θαηαζθεπή εμαζθαιίδνπλ φηη ην ζθάθνο είλαη επαξθψο αλζεθηηθφ απφ 
θάζε άπνςε. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ θαηεγνξία ζρεδηαζκνχ ηνπ ζχκθσλα κε ην ηκήκα 1, θαη ην κέγηζην 
ζπληζηψκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.6. 
 
3.2.   Δπζηάζεηα θαη έμαια 
 

Σν ζθάθνο έρεη επαξθή επζηάζεηα θαη έμαια αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζρεδηαζκνχ ηνπ ζχκθσλα κε ην ηκήκα 1, θαη ην 
κέγηζην ζπληζηψκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3.6. 
 
3.3.   Άλησζε θαη πιεπζηόηεηα 
 

Σν ζθάθνο είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηξφπν πνπ λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά άλησζεο πνπ αξκφδνπλ ζηελ θαηεγνξία 
ζρεδηαζκνχ ηνπ ζχκθσλα κε ην ηκήκα 1, θαη ζην κέγηζην ζπληζηψκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν ζχκθσλα κε ην 
ζεκείν 3.6. Όια ηα θακπηλάηα ζθάθε αλαςπρήο κε πνιιέο γάζηξεο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα αλαηξαπνχλ, έρνπλ αξθεηή 
άλησζε γηα λα επηπιένπλ αθφκε θαη φηαλ έρνπλ αλαηξαπεί. 
 
Σα ζθάθε θάησ ησλ 6 κέηξσλ κήθνπο ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα θαηαθιπζηνχλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ 
θαηεγνξία ζρεδηαζκνχ ηνπο δηαζέηνπλ θαηάιιεια κέζα ψζηε λα επηπιένπλ αθφκα θαη φηαλ έρνπλ θαηαθιπζηεί. 
 
3.4.   Αλνίγκαηα ζηε γάζηξα, ην θαηάζηξσκα θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή 
 

Σα αλνίγκαηα ζηε γάζηξα, ηα θαηαζηξψκαηα θαη ηελ ππεξθαηαζθεπή δελ αιινηψλνπλ ηε δνκηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 
ζθάθνπο ή ηε ζηεγαλφηεηά ηνπ, φηαλ είλαη θιεηζηά. 
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Σα παξάζπξα, ηα θηληζηξίληα, νη ζχξεο θαη θαιχκκαηα θαζεθηψλ (κπνπθαπφξηεο) αληέρνπλ ζηελ πίεζε ηνπ λεξνχ πνπ 
αλακέλεηαη φηη ζα αζθείηαη ζε απηά αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο, θαζψο θαη ζηα ζεκεηαθά θνξηία ηα νπνία αζθνχληαη απφ ην 
βάξνο ησλ αηφκσλ πνπ θηλνχληαη ζην θαηάζηξσκα. 
 
Σα ζπζηήκαηα πνπ δηαπεξλνχλ ηε γάζηξα θαη πξννξίδνληαη γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ λεξνχ απφ θαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ, 
θάησ απφ ηελ ίζαιν γξακκή ε νπνία αληηζηνηρεί ζην κέγηζην ζπληζηψκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν ζχκθσλα κε ην 
ζεκείν 3.6, εμνπιίδνληαη κε εππξφζηηα κέζα θιεηζίκαηνο. 
 
3.5.   Καηάθιπζε 
 

Όια ηα ζθάθε ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο βχζηζεο. 
 
Καηά πεξίπησζε, δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο: 
 
α) ζηνπο ρψξνπο πεδαιηνπρίαο (θφθπηη) θαη ηα θξεάηηα (ραβνχδεο), πνπ πξέπεη λα απηνεθθελψλνληαη απφ λεξά ή λα 

δηαζέηνπλ άιια κέζα πνπ λα εκπνδίδνπλ ην λεξφ λα κπεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζθάθνπο· 
β) ζηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ· 
γ) ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ κε θαηάιιειεο αληιίεο ή άιια κέζα. 
 
3.6.   Μέγηζην ζπληζηώκελν από ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηίν 
 

Σα κέγηζηα ζπληζηψκελα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θνξηία [θαχζηκα, λεξφ, πξνκήζεηεο, εμνπιηζκφο δηαθφξσλ εηδψλ θαη 
επηβάηεο (ζε ρηιηφγξακκα)] γηα ηα νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ην ζθάθνο, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ζρεδηαζκνχ 
ηνπ (ηκήκα 1), ηελ επζηάζεηα θαη ηα έμαια (ζεκείν 3.2) θαη ηελ άλησζε θαη ηελ πιεπζηφηεηα (ζεκείν 3.3). 
 
3.7.   ηνηβαζία πλεπζηήο ζσζίβηαο ζρεδίαο 
 

ε φια ηα ζθάθε αλαςπρήο θαηεγνξίαο ζρεδηαζκνχ Α θαη Β, θαζψο θαη ζηα ζθάθε αλαςπρήο θαηεγνξίαο ζρεδηαζκνχ Γ 
θαη Γ κήθνπο άλσ ησλ 6 κέηξσλ, πξνβιέπεηαη ρψξνο ή ρψξνη ζηνηβαζίαο γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο ζσζηηθέο ζρεδίεο 
αξθεηά κεγάιεο ψζηε λα δέρνληαη ηνλ αξηζκφ επηβαηψλ γηα ηνλ νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί λα κεηαθέξεη ην ζθάθνο αλαςπρήο. 
Ο ρψξνο ή νη ρψξνη ζηνηβαζίαο είλαη εχθνια πξνζπειάζηκνη αλά πάζα ζηηγκή. 
 
3.8.   Γηαθπγή 
 

Όια ηα θακπηλάηα ζθάθε αλαςπρήο κε πνιιέο γάζηξεο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα αλαηξαπνχλ, είλαη εμνπιηζκέλα κε 
απνηειεζκαηηθά κέζα δηαθπγήο ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κέζν δηαθπγήο πνπ παξέρεηαη 
γηα ρξήζε ζε αλεζηξακκέλε ζέζε, δελ πξέπεη λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δνκή (ζεκείν 3.1), ηελ επζηάζεηα (ζεκείν 3.2) ή ηελ 
άλησζε (ζεκείν 3.3) είηε ην ζθάθνο αλαςπρήο είλαη φξζην είηε αληεζηξακκέλν. 
 
Όια ηα θακπηλάηα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε απνηειεζκαηηθά κέζα δηαθπγήο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. 
 
3.9.   Αγθπξνβόιεζε, όξκηζε θαη ξπκνύιθεζε 
 

Όια ηα ζθάθε, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θαηεγνξίαο ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, είλαη εθνδηαζκέλα 
κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηεξεά ζεκεία ή άιια κέζα ηθαλά λα δέρνληαη αζθαιψο ηα θνξηία αγθπξνβφιεζεο, φξκηζεο θαη 
ξπκνχιθεζεο. 
 
4.   ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΔΗΡΗΜΩΝ 
 

Ο θαηαζθεπαζηήο εμαζθαιίδεη φηη ην ζθάθνο έρεη ηθαλνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηνλ πιένλ ηζρπξφ πξνσζηηθφ θηλεηήξα 
γηα ηνλ νπνίν ην ζθάθνο έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί. Γηα φινπο ηνπο πξνσζηηθνχο θηλεηήξεο, ε κέγηζηε 
νλνκαζηηθή ηζρχο αλαγξάθεηαη ζην εγρεηξίδην ηδηνθηήηε. 
 
5.   ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ 
 
5.1.   Κηλεηήξεο θαη κεραλνζηάζηα 
 
5.1.1.   Εζωλέμβιοι κινηηήπερ 
 

Όινη νη εζσιέκβηνη θηλεηήξεο είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε εηδηθφ ρψξν, θιεηζηφ θαη απνκνλσκέλν απφ ηνπο ρψξνπο δηακνλήο, 
θαη εγθαηεζηεκέλνη θαηά ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο έθξεμεο ή εμάπισζεο ππξθαγηάο θαζψο θαη νη 
θίλδπλνη απφ ηνμηθέο αλαζπκηάζεηο, ζεξκφηεηα, ζφξπβν ή θξαδαζκνχο ζηνπο ρψξνπο δηακνλήο. 
 
Σα κέξε ηνπ θηλεηήξα θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχλ ζπρλφ έιεγρν θαη/ή ζπληήξεζε είλαη εππξφζηηα. 
 
Σα κνλσηηθά πιηθά κέζα ζην κεραλνζηάζην είλαη άθαπζηα. 
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5.1.2.   Αεπιζμόρ 

Σν κεραλνζηάζην αεξίδεηαη. Ζ εηζξνή λεξνχ ζην κεραλνζηάζην απφ άλνηγκα πξέπεη λα είλαη ειαρηζηνπνηεκέλε. 
 
5.1.3.   Εκηεθειμένα μέπη 
 

Σα εθηεζεηκέλα θηλνχκελα ή ζεξκαηλφκελα κέξε ηνπ θηλεηήξα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ 
είλαη πξνζηαηεπκέλα απνηειεζκαηηθά, εθηφο εάλ ν θηλεηήξαο πξνζηαηεχεηαη απφ θάιππηξν ή απφ ην πεξίβιεκά ηνπ. 
 
5.1.4.   Αιθνίδια εκκίνηζη ζε πεπίπηωζη πποωζηικού κινηηήπα 
 

Κάζε εμσιέκβηνο πξνσζηηθφο θηλεηήξαο ζπλαξκνζκέλνο κε νπνηνδήπνηε ζθάθνο θέξεη κεραληζκφ γηα λα εκπνδίδεηαη ε 
αηθλίδηα εθθίλεζε, εθηφο: 
 
α) εάλ ν θηλεηήξαο αλαπηχζζεη ζηαηηθή ψζε κηθξφηεξε απφ 500 Νewton (Ν)· 
β) εάλ ν θηλεηήξαο έρεη κεραληζκφ ζηξαγγαιηζηηθήο δηθιείδαο γηα λα πεξηνξίδεηαη ε ψζε ζε 500 Ν ηε ζηηγκή ηεο αηθλίδηαο 

εθθίλεζεο. 
 
5.1.5.   Αηομικό ζκάθορ σωπίρ οδηγό 
 

Σα αηνκηθά ζθάθε ζρεδηάδνληαη είηε κε απηφκαην δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνσζηηθνχ θηλεηήξα είηε κε απηφκαην 
δηαθφπηε πνπ ζπλεπάγεηαη κεησκέλε ηαρχηεηα θαη θπθιηθή πξνο ηα εκπξφο θίλεζε φηαλ ν νδεγφο θαηέξρεηαη ζθνπίκσο 
απφ ην ζθάθνο ή πέθηεη ζην λεξφ. 
 
5.1.6.   Δμσιέκβηνη πξνσζηηθνί θηλεηήξεο κε κνριφ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε κία δηάηαμε παχζεο 
ιεηηνπξγίαο έθηαθηεο αλάγθεο, ε νπνία λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην ρεηξηζηή. 
 
5.2.   ύζηεκα θαπζίκνπ 
 
5.2.1.   Γενικά 

Οη δηαηάμεηο γηα ηε θφξησζε ησλ θαπζίκσλ, νη δεμακελέο, ν αεξηζκφο θαη νη δηαηάμεηο ηξνθνδνζίαο ηνπ θαπζίκνπ 
ζρεδηάδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε ν θίλδπλνο ππξθαγηάο λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο. 
 
5.2.2.   Δεξαμενέρ καςζίμος 
 

Οη δεμακελέο θαπζίκνπ, ηα δίθηπα θαη νη εχθακπηεο ζσιελψζεηο είλαη ζηεξεσκέλεο θαη απνκαθξπζκέλεο ή 
πξνζηαηεπκέλεο απφ θάζε ζεκαληηθή πεγή ζεξκφηεηαο. Σα πιηθά απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλεο νη δεμακελέο θαη 
ε κέζνδνο θαηαζθεπήο ηνπο είλαη αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο θαη ηνλ ηχπν ηνπ θαπζίκνπ. 
 
Οη ρψξνη ησλ δεμακελψλ βελδίλεο πξέπεη λα αεξίδνληαη. 
 
Ζ βελδίλε δηαηεξείηαη ζε δεμακελέο πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο γάζηξαο θαη είλαη: 
 
α) πξνζηαηεπκέλεο απφ ηε θσηηά απφ νπνηαδήπνηε κεραλή θαη απφ θάζε άιιε πεγή αλάθιεμεο· 
β) απνκνλσκέλεο απφ ηνπο ρψξνπο δηακνλήο. 
 
Οη δεμακελέο πεηξειαίνπ ληίδει κπνξνχλ λα είλαη ελζσκαησκέλεο ζηε γάζηξα. 
 
5.3.   Ζιεθηξηθό ζύζηεκα 
 

Σα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ζρεδηάδνληαη θαη εγθαζίζηαληαη θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 
ζθάθνπο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεσο θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ππξθαγηάο θαη ειεθηξνπιεμίαο. 
 
Όια ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα, εθηφο απφ ηα θπθιψκαηα εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ζπζζσξεπηέο, 
πξέπεη λα παξακέλνπλ αζθαιή φηαλ εθηίζεληαη ζε ππεξθφξησζε. 
 
Ζιεθηξηθά θπθιψκαηα πξνψζεζεο δελ πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ κε άιια θπθιψκαηα θαηά ηξφπν ψζηε θάπνην απ’ απηά 
λα πάςεη λα ιεηηνπξγεί φπσο πξνβιέπεηαη. 
 
Ο αεξηζκφο είλαη επαξθήο ψζηε λα απνθεχγεηαη ζπγθέληξσζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ πνπ ελδέρεηαη λα εθπέκπνπλ νη 
ζπζζσξεπηέο. Οη ζπζζσξεπηέο είλαη ζηαζεξά ζηεξεσκέλνη θαη πξνζηαηεπκέλνη απφ εηζξνή λεξνχ. 
 
5.4.   ύζηεκα πεδαιίνπ 
 
5.4.1.   Γενικά 
 

Σα ζπζηήκαηα πεδαιίνπ ζρεδηάδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη θαη εγθαζίζηαληαη θαηά ηξφπν ψζηε, ππφ ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, λα είλαη δπλαηή ε κεηαβίβαζε ησλ δπλάκεσλ ρεηξηζκνχ ηνπ πεδαιίνπ. 
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5.4.2.   Σςζηήμαηα έκηακηηρ ανάγκηρ 
 

Κάζε ηζηηνπιντθφ ζθάθνο αλαςπρήο θαη θάζε κε ηζηηνπιντθφ ζθάθνο αλαςπρήο κε έλα θαη κφλν πξνσζηηθφ θηλεηήξα θαη 
ηειειεγρφκελν ζχζηεκα πινήγεζεο είλαη εμνπιηζκέλα κε κέζν έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ πινήγεζε ηνπ ζθάθνπο 
αλαςπρήο ζε ρακειή ηαρχηεηα. 
 
5.5.   Δγθαηαζηάζεηο αεξίνπ 
 

Οη εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ νηθηαθήο ρξήζεσο δηαζέηνπλ δηαηάμεηο απαγσγήο ησλ αηκψλ πγξαεξίνπ θαη είλαη 
ζρεδηαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δηαξξνέο θαη ν θίλδπλνο έθξεμεο θαη λα είλαη 
δπλαηφο ν έιεγρφο ηνπο ζε πεξίπησζε δηαξξνψλ. Σα πιηθά θαη ηα ζπζηαηηθά κέξε είλαη θαηάιιεια γηα ην είδνο πγξαεξίνπ 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ζηηο θαηαπνλήζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ. 
 
Κάζε ζπζθεπή πγξαεξίνπ πξννξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ εθαξκνγή γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη 
εγθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Κάζε ζπζθεπή πγξαεξίνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηδηαίηεξε 
δηαθιάδσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θαη θάζε θιάδνο ειέγρεηαη απφ ηδηαίηεξε δηάηαμε θιεηζίκαηνο. Δμαζθαιίδεηαη 
επαξθήο αεξηζκφο γηα λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο απφ δηαξξνέο θαη πξντφληα θαχζεο. 
 
Όια ηα ζθάθε κε κφληκε εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε ρψξν ζηνλ νπνίν λα είλαη δπλαηφλ λα 
ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη θηάιεο πγξαεξίνπ. Ο ρψξνο απηφο είλαη απνκνλσκέλνο απφ ηνπο ρψξνπο δηακνλήο, είλαη 
πξνζπειάζηκνο κφλν απ’ έμσ θαη αεξίδεηαη πξνο ηα έμσ έηζη ψζηε θάζε εθιπφκελν αέξην λα δηνρεηεχεηαη πιήξσο εθηφο 
ηνπ ζθάθνπο. 
 
Δηδηθφηεξα, θάζε κφληκε εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ ππνβάιιεηαη ζε δνθηκή αθνχ ηνπνζεηεζεί. 
 
5.6.   Ππξνπξνζηαζία 
 
5.6.1.   Γενικά 
 

Γηα ην είδνο ηνπ κνλίκσο εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζθάθνπο ιακβάλεηαη ππφςε ν θίλδπλνο 
ππξθαγηάο θαη εμάπισζήο ηεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηνπο ρψξνπο πνπ πεξηβάιινπλ ζπζθεπέο κε αλνηθηέο εζηίεο  
θιφγαο, ζηνπο ρψξνπο φπνπ αλαπηχζζεηαη ζεξκφηεηα, ζηνπο θηλεηήξεο θαη βνεζεηηθέο κεραλέο, ζηηο ππεξρεηιίζεηο 
νξπθηειαίσλ θαη θαπζίκσλ, ζηηο αθάιππηεο ζσιελψζεηο νξπθηειαίσλ θαη θαπζίκσλ θαη ηδίσο ζηελ φδεπζε ησλ 
ειεθηξηθψλ θαισδίσλ καθξηά απφ πεγέο ζεξκφηεηαο θαη ζεξκέο επηθάλεηεο. 
 
5.6.2.   Πςποζβεζηικόρ εξοπλιζμόρ 
 

Σα ζθάθε είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ αλάινγν κε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο, ή αλαγξάθεηαη ε ζέζε θαη 
ε δπλακηθφηεηα ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ αλάινγνπ κε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο. Σν ζθάθνο δελ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία 
κέρξηο φηνπ εγθαηαζηαζεί ν αλάινγνο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο.  
 
Οη ρψξνη ηνπ βελδηλνθηλεηήξα πξνζηαηεχνληαη απφ ζχζηεκα θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη άλνηγκα ηνπ 
ρψξνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. ηα ζθάθε φπνπ ππάξρνπλ θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο, νη νπνίνη είλαη εχθνια 
πξνζπειάζηκνη θαη ν έλαο απφ απηνχο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ζέζε εππξφζηηε απφ ηελ θχξηα ζέζε πεδαιηνπρίαο ηνπ 
ζθάθνπο. 
 
5.7.   Φαλνί λαπζηπινΐαο, νπηηθά θαη ερεηηθά ζήκαηα 
 

Οη θαλνί λαπζηπινΐαο, ηα νπηηθά θαη ερεηηθά ζήκαηα, αλ ππάξρνπλ, ηεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο COLREG 1972 
(International Regulations for Preventing Collisions at Sea/Γηεζλείο θαλνληζκνί γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ζηε 
ζάιαζζα) ή CEVNI (European Code for Interior Navigations for inland waterways/Δπξσπατθφο θψδηθαο ησλ πισηψλ 
νδψλ εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο), αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 
5.8.   Πξόιεςε απόξξηςεο ξύπσλ ζηε ζάιαζζα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ παξάδνζε ησλ 
ιπκάησλ ζηελ μεξά 
 

Σα ζθάθε θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε αθνχζηα απφξξηςε ξχπσλ ζηε ζάιαζζα (ιάδηα, 
θαχζηκα θ.ιπ.). 
 
ηα ζθάθε αλαςπρήο πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε ηνπαιέηα, απηή ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ζχζηεκα δεμακελήο 
ζπγθξάηεζεο ιπκάησλ ή ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 
 
Σα ζθάθε αλαςπρήο κε κνλίκσο εγθαηεζηεκέλεο δεμακελέο ιπκάησλ δηαζέηνπλ ηππνπνηεκέλε ζχλδεζε απνρέηεπζεο 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδνρήο κε ηνλ απνρεηεπηηθφ αγσγφ ηνπ ζθάθνπο 
αλαςπρήο. 
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Δπίζεο, θάζε ζσιήλαο απνρέηεπζεο αλζξσπίλσλ ιπκάησλ πνπ δηαπεξλά ηε γάζηξα είλαη εθνδηαζκέλνο κε επηζηφκηα 
πνπ λα είλαη δπλαηφ λα ζθξαγηζηνχλ ζηε ζέζε «θιεηζηφ». 
 
B.   Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ από πξνσζηηθνύο θηλεηήξεο 
 

Οη πξνσζηηθνί θηλεηήξεο πιεξνχλ ηηο  βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ κέξνο. 
 
1.   ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΩΣΗΚΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
 

 1.1. ε θάζε θηλεηήξα αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη αθφινπζεο ελδείμεηο: 
 
α) φλνκα, θαηαρσξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία ή θαηαηεζέλ εκπνξηθφ ζήκα θαη δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα θαη, θαηά πεξίπησζε, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζαξκφδνληνο 
ηνλ θηλεηήξα· 
 

β) ηχπνο θηλεηήξα θαη θαηά πεξίπησζε νηθνγέλεηα θηλεηήξσλ· 
 

γ) κνλαδηθφο αξηζκφο ζεηξάο ηνπ θηλεηήξα· 
 

δ) ε ζήκαλζε CE, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 19.  
  
 

 1.2. Οη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 1.1., πξέπεη λα δηαξθνχλ θαζ’ φιν ηνλ ζπλήζε θχθιν δσήο ηνπ θηλεηήξα θαη 
λα είλαη επαλάγλσζηεο θαη αλεμίηειεο. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηηθέηεο ή πηλαθίδεο, πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο 
θαηά ηξφπν ψζηε λα κέλνπλ ζηεξεσκέλεο θαζ’ φιν ην ζπλήζε θχθιν δσήο ηνπ θηλεηήξα θαη λα κελ είλαη δπλαηφλ λα 
αθαηξεζνχλ ρσξίο λα θαηαζηξαθνχλ ή λα παξακνξθσζνχλ. 
 

 1.3. Οη ελδείμεηο απηέο ζηεξεψλνληαη ζε ηκήκα ηνπ θηλεηήξα ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 
θαη, θαηά θαλφλα, δελ ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θηλεηήξα. 
 

 1.4. Οη ελδείμεηο απηέο είλαη ηνπνζεηεκέλεο θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο κεηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θηλεηήξα 
κε φια ηα ζπζηαηηθά κέξε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 
2.   ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΔΚΠΟΜΠΔ ΚΑΤΑΔΡΗΩΝ 
 

Οη πξνσζηηθνί θηλεηήξεο είλαη ζρεδηαζκέλνη, θαηαζθεπαζκέλνη θαη ζπλαξκνινγεκέλνη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε, κε ζσζηή 
εγθαηάζηαζε θαη θαλνληθή ρξήζε, νη εθπνκπέο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο νξηαθέο ηηκέο θαηά ηνλ Πίλαθα 1 ζεκείν 2.1 θαη 
θαηά ηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 ζεκείν 2.2.: 
 
2.1.   Σηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ 42(2) θαη ηνπ Πίλαθα 2 ηνπ ζεκείνπ 2.2: 

 
 

Πίνακαρ 1 
 

(g/kWh) 

Σύπνο Μνλνμείδην ηνπ 
άλζξαθα 

 

Τδξνγνλάλζξαθεο 

 

Ομείδηα ηνπ 
αδώηνπ 

NOx 

σκαηίδηα 

PT 

  A B n A B n     

Γίρξνλνο κε αλάθιεμε κε 
ζπηλζήξα 

150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Άλεπ 
αληηθεηκέλνπ 

Σεηξάρξνλνο κε αλάθιεμε κε 
ζπηλζήξα 

150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Άλεπ 
αληηθεηκέλνπ 

Αλάθιεμε κε ζπκπίεζε 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0 

 
Όπνπ Α, Β θαη n είλαη ζηαζεξέο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα, PN είλαη ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ θηλεηήξα ζε kW. 
 
2.2.   Σηκέο πνπ ηζρχνπλ απφ ηε 18ε Ηαλνπαξίνπ 2016: 
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Πίνακαρ 2 
 

Οξηαθέο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ από θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε (CI)  (
2
) 

Όγθνο ζάξσζεο 
θπιίλδξνπ: 

SV 

(L/cyl) 

Ολνκαζηηθή ηζρύο θηλεηήξα 
PN 

(kW) 

σκαηίδηα 

PT 

(g/kWh) 

Τδξνγνλάλζξαθεο + νμείδηα ηνπ 
αδώηνπ 

 

(g/kWh) 

  

Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1 

 

 (
1
) 

0,30 4,7 

 

0,15 5,8 

  

0,14 5,8 

 

0,12 5,8 

 

0,12 5,8 

 

0,11 5,8 

 
(*) Δλαιιαθηηθά, νη θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε κε νλνκαζηηθή ηζρχ ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 37 kW θαη κηθξφηεξε ησλ 
75 kW θαη κε φγθν ζάξσζεο θπιίλδξνπ κηθξφηεξν ησλ 0,9 L/cyl (ιίηξα/θχιηλδξν) δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην εθπνκπψλ 
ζσκαηηδίσλ (PT) ησλ 0,20 g/kWh θαη ην φξην ζπλδπαζκέλσλ εθπνκπψλ 

ησλ 5,8 g/k/kWh.  
 
(**)Κάζε θηλεηήξαο αλάθιεμεο κε ζπκπίζεζε δελ ππεξβαίλεη ην φξην κνλννμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  (CO) tvn 5,0 g/kWh.  
 

Πίνακαρ 3 
 

Οξηαθέο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ από θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε ζπηλζήξα (SI) 

 

Σύπνο θηλεηήξα Ολνκαζηηθή ηζρύο 

θηλεηήξα PN 

(kW) 

Μνλνμείδην ηνπ 
άλζξαθα 

CO 

(g/kWh) 

Τδξνγνλάλζξαθεο + νμείδηα 
ηνπ αδώηνπ 

 

(g/kWh) 

Δζσ/εμσιέκβηνη θηλεηήξεο θαη 
εζσιέκβηνη θηλεηήξεο 

 

75 5 

 

350 16 

 

350 22 

Δμσιέκβηνη θηλεηήξεο θαη θηλεηήξεο 
αηνκηθψλ ζθαθψλ 

 

 

30 

 

 

 

 

300 

 

 
2.3.   Κχθινη δνθηκψλ: 
 
Κχθινη δνθηκψλ θαη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη: 
 
Υξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 8178-4:2007 θαη ιακβάλνληαη ππφςε νη ηηκέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 
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Γηα κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε εθαξκφδεηαη ν θχθινο δνθηκψλ Δ1 ή Δ5 ή, ελαιιαθηηθά, γηα 
άλσ ησλ 130 kW, είλαη δπλαηφλ λα εθαξκφδεηαη ν θχθινο δνθηκψλ E3. Γηα κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε 
ζπηλζήξα, εθαξκφδεηαη ν θχθινο δνθηκψλ Δ4. 
 
 

Κύθινο E1, αξηζκόο 
ζηαδίνπ 

1 2 3 4 5 

ηξνθέο Ολνκαζηηθόο αξηζκόο 
ζηξνθώλ 

Δλδηάκεζνο αξηζκόο 
ζηξνθώλ 

Υακειέο ζηξνθέο 
βξαδππνξίαο 

Ρνπή, % 100 75 75 50 0 

πληειεζηήο ζηάζκηζεο 0,08 0,11 0,19 0,32 0,3 

ηξνθέο Ολνκαζηηθόο αξηζκόο 
ζηξνθώλ 

Δλδηάκεζνο αξηζκόο 
ζηξνθώλ 

Υακειέο ζηξνθέο 
βξαδππνξίαο 

Κύθινο E3, αξηζκόο 
ζηαδίνπ 

1 2 3 4   

ηξνθέο, % 100 91 80 63   

Ηζρχο, % 100 75 50 25   

πληειεζηήο ζηάζκηζεο 0,2 0,5 0,15 0,15   

Κύθινο E4, αξηζκόο 
ζηαδίνπ 

1 2 3 4 5 

ηξνθέο, % 100 80 60 40 ηξνθέο βξαδππνξίαο 

Ρνπή, % 100 71,6 46,5 25,3 0 

πληειεζηήο ζηάζκηζεο 0,06 0,14 0,15 0,25 0,40 

Κύθινο E5, αξηζκόο 
ζηαδίνπ 

1 2 3 4 5 

ηξνθέο, % 100 91 80 63 ηξνθέο βξαδππνξίαο 

Ηζρχο, % 100 75 50 25 0 

πληειεζηήο ζηάζκηζεο 0,08 0,13 0,17 0,32 0,3 

 
Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δχλαηαη λα απνδέρνληαη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε άιινπο θχθινπο 
δνθηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζε ελαξκνληζκέλν πξφηππν θαη, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνλ θχθιν ρξήζεο ηνπ θηλεηήξα. 
 
2.4.   Δθαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο πξνσζηηθώλ θηλεηήξσλ θαη επηινγή κεηξηθνύ πξνσζηηθνύ θηλεηήξα 
 

Ο θαηαζθεπαζηήο θηλεηήξσλ είλαη ππεχζπλνο γηα λα θαζνξίζεη πνηνη θηλεηήξεο απφ ην θάζκα ηνπ πξέπεη λα 
πεξηιεθζνχλ ζε κηα νηθνγέλεηα θηλεηήξσλ. 
 
Απφ νηθνγέλεηα θηλεηήξσλ επηιέγεηαη κεηξηθφο θηλεηήξαο κε ηξφπν ψζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπνκπψλ ηνπ λα είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθά γηα φινπο ηνπο θηλεηήξεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο θηλεηήξσλ. Καηά θαλφλα επηιέγεηαη σο ν 
κεηξηθφο θηλεηήξαο ηεο νηθνγέλεηαο θηλεηήξσλ, ν θηλεηήξαο ηνπ νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά αλακέλεηαη λα έρνπλ σο 
απνηέιεζκα ηηο πςειφηεξεο εηδηθέο ηηκέο εθπνκπψλ (εθθξαδφκελεο ζε g/kWh), φηαλ κεηξνχληαη κε ηνλ εθαξκνζηέν 
θχθιν δνθηκήο. 
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2.5.   Καύζηκν δνθηκήο 
 

Γηα ηηο δνθηκέο εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαχζηκα δνθηκψλ πνπ πιεξνχλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 

Βελδίλε 

Ηδηόηεηα RF-02-99 

Ακόιπβδε 

RF-02-03 

Ακόιπβδε 

  min max min max 

Αξηζκφο νθηαλίσλ έξεπλαο (RON): 95 — 95 — 

Αξηζκφο νθηαλίσλ θηλεηήξα (MON) 85 — 85 — 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 °C (kg/m
3
) 748 762 740 754 

Αξρηθφ ζεκείν δέζεσο (°C) 24 40 24 40 

Κιάζκα κάδαο ζείνπ (mg/kg) — 100 — 10 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν (mg/l) — 5 — 5 

Σάζε αηκψλ θαηά Reid (kPa) 56 60 — — 

Σάζε αηκψλ (DVPE) (kPa) — — 56 60 

Νηίδει 

Ηδηόηεηα RF-06-99 RF-06-03 

  min max min max 

Αξηζκφο θεηαλίσλ 52 54 52 54 

Ππθλφηεηα ζηνπο 15 °C (kg/m
3
) 833 837 833 837 

Σειηθφ ζεκείν δέζεσο (°C) — 370 — 370 

εκείν αλάθιεμεο (°C) 55 — 55 — 

Κιάζκα κάδαο ζείνπ (mg/kg) πξέπεη λα δεισζεί 300 (50) — 10 

Κιάζκα κάδαο ηέθξαο (%) πξέπεη λα δεισζεί 0,01 — 0,01 

Οη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δχλαηαη λα απνδέρνληαη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε άιια θαχζηκα δνθηκψλ 
πνπ θαζνξίδνληαη ζε ελαξκνληζκέλν πξφηππν. 
 
3.   ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ θηλεηήξα παξέρεη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο, νη νπνίεο, εθφζνλ ηεξνχληαη, 
εμαζθαιίδνπλ φηη ν θηλεηήξαο ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 2.1 θαη 2.2 θαζ’ φιε ηε 
ζπλήζε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
 
Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ θηλεηήξα ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ πξνεγνχκελεο δνθηκέο αληνρήο βάζεη θαλνληθψλ 
θχθισλ ιεηηνπξγίαο, θαη κε ππνινγηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ψζηε λα κπνξεί λα εθπνλήζεη θαη λα 
εθδψζεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο ζπληήξεζεο καδί κε θάζε λέν θηλεηήξα πνπ δηαηίζεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά. 
 
Ζ ζπλήζεο δηάξθεηα δσήο ηνπ θηλεηήξα έρεη σο αθνινχζσο: 
 
α) γηα θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε ζπκπίεζε: 480 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή δέθα έηε, φπνην εθ ησλ δχν πξνεγεζεί· 

 
β) γηα εζσιέκβηνπο ή εζσ/εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο κε ή ρσξίο ελζσκαησκέλε εμάηκηζε, νλνκαζηηθήο ηζρχνο PN: 

 
i) γηα ηελ θαηεγνξία θηλεηήξα 

 
: 480 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή δέθα έηε, φπνην εθ ησλ δχν πξνεγεζεί, 
 
 
 

ii) γηα θηλεηήξεο ηεο θαηεγνξίαο 

 
: 150 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή ηξία έηε, φπνην εθ ησλ δχν πξνεγεζεί, 
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iii) γηα ηελ θαηεγνξία θηλεηήξα 

 
: 50 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή έλα έηνο, φπνην εθ ησλ δχν πξνεγεζεί· 
 

 

γ) γηα θηλεηήξεο αηνκηθψλ ζθαθψλ: 350 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή πέληε έηε, φπνην εθ ησλ δχν πξνεγεζεί· 
 

δ) γηα εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο: 350 ψξεο ιεηηνπξγίαο ή δέθα έηε, φπνην εθ ησλ δχν πξνεγεζεί. 
 
4.   ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ 
 

Κάζε θηλεηήξαο ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ηδηνθηήηε ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα. 
 
Σν εγρεηξίδην ηδηνθηήηε: 
 
α) πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ψζηε λα πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ηκήκαηνο 3 (αλζεθηηθφηεηα)· 
 

β) δειψλεηαη ε ηζρχο ηνπ θηλεηήξα πνπ κεηξηέηαη ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν πξφηππν. 
 
Γ.   Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο εθπνκπέο ζνξύβνπ 
 

Σα ζθάθε αλαςπρήο κε εζσιέκβηνπο ή εζσ/εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο ρσξίο ελζσκαησκέλε εμάηκηζε, ηα αηνκηθά ζθάθε 
θαη νη εμσιέκβηνη θηλεηήξεο, θαζψο θαη νη εζσ/εμσιέκβηνη θηλεηήξεο κε ελζσκαησκέλε εμάηκηζε πιεξνχλ ηηο νπζηψδεηο 
απαηηήζεηο γηα ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ κέξνο. 
 
1.   ΣΑΘΜΔ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΘΟΡΤΒΟΤ 
 

 1.1. Σα ζθάθε αλαςπρήο κε εζσιέκβηνπο ή εζσ/εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο ρσξίο ελζσκαησκέλε εμάηκηζε, ηα αηνκηθά 
ζθάθε θαη νη εμσιέκβηνη θηλεηήξεο, θαζψο θαη νη εζσ/εμσιέκβηνη θηλεηήξεο κε ελζσκαησκέλε εμάηκηζε ζρεδηάδνληαη, 
θαηαζθεπάδνληαη θαη ζπλαξκνινγνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε νη εθπνκπέο ζνξχβνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο νξηαθέο 
ηηκέο ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα: 
 

Ολνκαζηηθή ηζρύο θηλεηήξα 
(έλαο θηλεηήξαο) 

ε kW 

Αλώηαηε ηάζκε Ζρεηηθήο Πίεζεο = LpASmax 
ε dB 

 

67 

 

72 

 

75 

 
φπνπ: PN = νλνκαζηηθή ηζρχο ζε kW ελφο θηλεηήξα ζε νλνκαζηηθφ αξηζκφ ζηξνθψλ θαη LpASmax = αλψηαηε ζηάζκε 
ερεηηθήο πίεζεο ζε dB. 
Γηα ηηο κνλάδεο κε δίδπκνπο ή πνιιαπινχο θηλεηήξεο νηνπδήπνηε ηχπνπ επηηξέπεηαη λα εθαξκφδεηαη αλνρή 3 dB. 
 

 1.2. Ωο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο δνθηκέο κέηξεζεο ηνπ ήρνπ, ηα ζθάθε αλαςπρήο κε εζσιέκβην ή εζσ/εμσιέκβην 
θηλεηήξα, κε ή ρσξίο ελζσκαησκέλε εμάηκηζε, ζεσξείηαη φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα ην ζφξπβν πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην ζεκείν 1.1 εάλ έρνπλ ηηκή Froude ≤ 1,1 θαη ιφγν ηζρχνο/εθηνπίζκαηνο ≤ 40 θαη εάλ ν θηλεηήξαο θαη ην ζχζηεκα 
εμάηκηζεο είλαη εγθαηεζηεκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα. 
 

 1.3. Ζ «ηηκή Froude» Fn ππνινγίδεηαη σο ην πειίθνλ ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηνπ ζθάθνπο αλαςπρήο V (m/s) δηά ηεο 
ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ κήθνπο ηζάινπ lwl (m) θαη ηεο ζηαζεξάο ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξχηεηαο, g, 
απφ 9,8 m/s

2
. 

 
Ο ιφγνο «ηζρχνο/εθηνπίζκαηνο» ππνινγίδεηαη σο ην πειίθνλ ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα PN (ζε kW) πξνο 
ην εθηφπηζκα ηνπ ζθάθνπο αλαςπρήο (ζε ηφλνπο). 

 
 
2.   ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ 
 

Γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο κε εζσιέκβηνπο θηλεηήξεο ή εζσ/εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο ρσξίο ελζσκαησκέλε εμάηκηζε θαη ηα 
αηνκηθά ζθάθε, ην εγρεηξίδην ηδηνθηήηε πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην κέξνο A ζεκείν 2.5 πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο 
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πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζθάθνπο αλαςπρήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εμάηκηζεο ζε θαηάζηαζε πνπ, ζην κέηξν ηνπ 
εθηθηνχ, ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαζνξηδφκελεο νξηαθέο ηηκέο ζνξχβνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
 
Γηα ηνπο εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο, θαη εζσ/εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο κε ελζσκαησκέλε εμάηκηζε,   ην εγρεηξίδην ηδηνθηήηε 
πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην κέξνο Β ηκήκα 4 πεξηέρεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμσιέκβηνπ 
θηλεηήξα ζε θαηάζηαζε πνπ, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαζνξηδφκελεο νξηαθέο ηηκέο 
ζνξχβνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
 
3.   ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

Οη δηαηάμεηο πεξί αλζεθηηθφηεηαο ζην ηκήκα 3 ηνπ κέξνπο Β εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 
ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηκήκα 1 ηνπ παξφληνο κέξνπο. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 
 

[ Καλνληζκόο 4(1) ] 
 

ΤΣΑΣΗΚΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ 
 

 1. Πξνζηαηεπκέλν έλαληη αλάθιεμεο ζχζηεκα γηα εζσιέκβηνπο θαη εζσ/εμσιέκβηνπο βελδηλνθηλεηήξεο θαη ρψξνπο 
δεμακελψλ βελδίλεο· 
 

 2. πξνζηαηεπηηθφ ζχζηεκα έλαληη αηθλίδηαο εθθηλήζεσο ζε εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο· 
 

 3. ξφδεο πεδαιίνπ, κεραληζκνί θηλήζεσο πεδαιίνπ θαη ζπξκαηφζρνηλα· 
 

 4. δεμακελέο θαπζίκνπ πξννξηδφκελεο γηα κφληκε εγθαηάζηαζε θαη εχθακπηεο ζσιελψζεηο θαπζίκνπ· 
 

 5. πξνθαηαζθεπαζκέλνη θαζέθηεο (κπνπθαπφξηεο) θαη θηληζηξίληα. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III 
 

ΓΖΛΩΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Ή ΣΟΤ ΔΗΑΓΩΓΔΑ ΣΟΤ ΖΜΗΣΔΛΟΤ ΚΑΦΟΤ  
 

( Καλνληζκνί 7, 16 θαη 39) 
 

Ζ δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εηζαγσγέα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ  Καλνληζκφ 7(2), πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
 
α)  ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή· 

 
β)  ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ελδερνκέλσο ηνπ 

ππεπζχλνπ γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά· 
 

γ) πεξηγξαθή ηνπ εκηηεινχο ζθάθνπο· 
 

δ)  δήισζε φηη ην εκηηειέο ζθάθνο πιεξνί ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε απηφ ην ζηάδην θαηαζθεπήο· ζηε 
δήισζε απηή αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή νη πξνδηαγξαθέο κε βάζε 
ηηο νπνίεο δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ζην ζηάδην θαηαζθεπήο πνπ βξίζθεηαη· επηπιένλ, ε δήισζε πξννξίδεηαη λα 
ζπκπιεξσζεί απφ άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε  ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο . 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 
 

[ Καλνληζκόο 16(2) ] 
 

ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΔΔ xxxxx  (
1
) 

 

 1. Αξηζ. xxxxx (Πξντφλ: αξηζκφο πξντφληνο, παξηίδαο, ηχπνπ ή ζεηξάο): 
 

 2. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ (Ο εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξφζσπνο πξέπεη επίζεο λα αλαθέξεη ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή ηνπ ηδηψηε 
εηζαγσγέα. 
 

 3. Ζ παξνχζα δήισζε ζπκκφξθσζεο εθδίδεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ ηδηψηε εηζαγσγέα ή ηνπ 
πξνζψπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 20 (3) ή (4). 
 

 4. ηφρνο ηεο δήισζεο (ηαχηηζε πξντφληνο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ ηρλειαζηκφηεηα. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη θσηνγξαθία, 
θαηά πεξίπησζε). 
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 5. Σν αληηθείκελν ηεο δήισζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 4 ζπκκνξθψλεηαη κε ηε ζπλαθή ελσζηαθή λνκνζεζία. 
 

 6. Μλεία ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή κλεία ησλ άιισλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζε 
ζρέζε κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε. 
 

 7. Όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο … (νλνκαζία, αξηζκφο) … πξαγκαηνπνίεζε … (πεξηγξαθή 
ηεο παξέκβαζεο) … θαη εμέδσζε ηε βεβαίσζε. 
 

 8. Σα ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο, εμνπζηνδνηεκέλνπ λα δεζκεχεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ 
ηνπ. 
 

 9. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
  Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ πεξηιακβάλεη βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξνσζηηθνχ θηλεηήξα θαη βεβαίσζε ηνπ 
πξνζαξκφδνληνο ηνλ θηλεηήξα ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7(4)(α) (ii) θαη (iii) φηη: 
 
α) φηαλ εγθαηαζηαζεί ζε ζθάθνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ θηλεηήξα, ν θηλεηήξαο 

ζα πιεξνί: 
 
i) ηηο απαηηήζεηο εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

 
ii) ηα φξηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 2016/1628 φζνλ αθνξά ηνπο θηλεηήξεο νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη έγθξηζε ηχπνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ θαη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά φξηα εθπνκπψλ γηα ηνπο θηλεηήξεο αλάθιεμεο κε 
ζπκπίεζε πξνο ρξήζε ζε άιιεο εθαξκνγέο εθηφο απφ ηελ πξφσζε πινίσλ εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο, 
ζηδεξνδξνκηθψλ κεραλψλ θαη απηνθηλεηακαμψλ, ή 
 

iii) ηα φξηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 595/2009 φζνλ αθνξά ηνπο θηλεηήξεο νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη έγθξηζε ηχπνπ 
ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ θαλνληζκφ. 
 

  

  Ο θηλεηήξαο δελ πξέπεη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κέρξηο φηνπ ην ζθάθνο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί δεισζεί, 
εθφζνλ απαηηείηαη, φηη πιεξνί ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
 

  Αλ ν θηλεηήξαο έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζζεηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 42(2), ζηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή κλεία. 
 

  Τπνγξαθή γηα ινγαξηαζκφ θαη εμ νλφκαηνο: 
 
  (ηφπνο θαη εκεξνκελία έθδνζεο) 

 
  (φλνκα, ζέζε) (ππνγξαθή) 

 
  

(
1
)  Ζ ρνξήγεζε αξηζκνχ ζηε δήισζε ζπκκφξθσζεο είλαη πξναηξεηηθή. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

( Καλνληζκνί 16 θαη 24 ) 
 

ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΜΔ ΒΑΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ (ΔΝΌΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΜΔΣΆ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ) 
 

1.   Ζ ζπκκφξθσζε κε βάζε εθηίκεζε κεηά ηελ θαηαζθεπή είλαη ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ηζνδχλακεο ζπκκφξθσζεο 
πξντφληνο γηα ην νπνίν ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο κε ηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο, κε ηελ νπνία ην αλαθεξφκελν ζηνλ Καλνληζκφ 20 (2), (3) ή (4) θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ 
δηαζέηεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά ή ην ζέηεη ζε ιεηηνπξγία αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηζνδχλακε ζπκκφξθσζε ηνπ 
πξντφληνο. Απηφ ην πξφζσπν πξέπεη λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα ζεκεία 2 θαη 4 θαη βεβαηψλεη θαη 
δειψλεη κε απνθιεηζηηθή ηνπ επζχλε φηη ην ελ ιφγσ πξντφλ, ην νπνίν έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 3, πιεξνί 
ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
 
2.   Σν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά ή ην ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ππνβάιιεη ζε Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ 
αίηεζε γηα εθηίκεζε ηνπ πξντφληνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη παξέρεη ζηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ ηα έγγξαθα θαη 
ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ θαζηζηνχλ δπλαηφλ λα αμηνινγήζεη ν Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 
πξντφληνο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 
πξντφληνο κεηά ηελ πξψηε ηνπ ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 
 
Σν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά ή ην ζέηεη ζε ιεηηνπξγία θπιάζζεη ηα έγγξαθα απηά θαη ηηο πιεξνθνξίεο 
ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο επί δέθα έηε απφ ηελ εθηίκεζε ηεο ηζνδχλακεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα 
κε ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο κεηά ηελ θαηαζθεπή. 
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3.   Ο Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο εμεηάδεη ην κεκνλσκέλν πξντφλ θαη πξνβαίλεη ζε ππνινγηζκνχο, ηηο δνθηκέο θαη άιιεο 
αμηνινγήζεηο, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη απνδεηθλχεηαη ε ηζνδχλακε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο 
πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

Ο Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο ζπληάζζεη θαη εθδίδεη δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ θαη ηε ζρεηηθή έθζεζε εθηίκεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο θαη θπιάζζεη αληίγξαθν απηψλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο επί δέθα έηε απφ ηελ έθδνζε ησλ ελ 
ιφγσ εγγξάθσλ. 

Ο Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο ζέηεη, ή θξνληίδεη λα ηεζεί, κε επζχλε ηνπ, ν αλαγλσξηζηηθφο ηνπ αξηζκφο πιεζίνλ ηεο 
ζήκαλζεο CE ζε θάζε εγθεθξηκέλν πξντφλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην αμηνινγνχκελν πξντφλ είλαη ζθάθνο, ν Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο ζέηεη, ππ’ επζχλε ηνπ, ηνλ 
αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ ζθάθνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα I κέξνο Α ζεκείν 2.1, ζηνλ νπνίν ην πεδίν γηα ηνλ 
θσδηθφ ηεο ρψξαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψλεηαη ε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο θαη ηα πεδία γηα ηνλ κνλαδηθφ θσδηθφ θαηαζθεπαζηή πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ εζληθή αξρή 
ηνπ θξάηνπο κέινπο γηα λα δειψλεηαη ν θσδηθφο αλαγλψξηζεο ηεο αμηνιφγεζεο κεηά ηελ θαηαζθεπή πνπ ρνξήγεζε ν 
Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο βεβαίσζεο αμηνιφγεζεο. Σα πεδία ηνπ 
αλαγλσξηζηηθνχ αξηζκνχ ηνπ ζθάθνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κήλα θαη ην έηνο παξαγσγήο θαη ζην έηνο ηνπ κνληέινπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δειψλεηαη ν κήλαο θαη ην έηνο ηεο αμηνιφγεζεο κεηά ηελ θαηαζθεπή. 
 
4.   ήκαλζε CE θαη δήισζε ζπκκόξθσζεο ΔΔ 
 

 4.1. Σν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά ή ην ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζέηεη ηε ζήκαλζε CE θαη, ππφ ηελ επζχλε 
ηνπ Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ηκήκα 3, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ζην πξντφλ ην 
νπνίν ν Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο έρεη αμηνινγήζεη θαη ηνπ νπνίνπ έρεη πηζηνπνηήζεη ηελ ηζνδχλακε ζπκκφξθσζε 
πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
 

 4.2. Σν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ην πξντφλ ζηελ αγνξά ή ην ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζπληάζζεη θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ 
θαη ηε θπιάζζεη ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο επί δέθα έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο έθζεζεο 
αμηνιφγεζεο κεηά ηελ θαηαζθεπή. Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο  ΔΔ ηαπηνπνηεί ην πξντφλ γηα ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί. 
 
ηελ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ην δεηήζεη, δηαηίζεηαη αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ΔΔ. 
 

 4.3. ε πεξίπησζε πνπ ην αμηνινγνχκελν πξντφλ είλαη ζθάθνο, ην πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ην ζθάθνο ζηελ αγνξά ή ην 
ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνπνζεηεί ηελ πηλαθίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα I κέξνο Α ζεκείν 
2.2, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ιέμεηο «αμηνιφγεζε κεηά ηελ θαηαζθεπή», θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ 
ηνπ ζθάθνπο πνπ πεξηγξάθνληαη Παξάξηεκα I κέξνο Α ζεκείν 2.1, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην 
ηκήκα 3. 
 

5.   Ο Κνηλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο ελεκεξψλεη ην πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ην ζθάθνο ζηελ αγνξά ή ην ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 
ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο κεηά ηελ θαηαζθεπή. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 
( Καλνληζκόο 25) 

 
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΟΣΑΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ Α1 — ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΤΠΟ ΔΠΟΠΣΔΗΑ  
Μειέηε θαη θαηαζθεπή 
 

Έλα ή πεξηζζφηεξα ζθάθε αληηπξνζσπεπηηθά ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή ππφθεηληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 
ηηο αθφινπζεο δνθηκέο, ηζνδχλακνπο ππνινγηζκνχο ή έιεγρν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή εμ νλφκαηφο ηνπ: 
 
α) δνθηκή επζηάζεηαο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I κέξνο Α ζεκείν 3.2· 
β) δνθηκή άλησζεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I κέξνο Α ζεκείν 3.3. 
 
Δθπνκπέο ζνξύβνπ 
 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζθάθε αλαςπρήο κε εζσιέκβην ή εζσ/εμσιέκβην θηλεηήξα ρσξίο ελζσκαησκέλε εμάηκηζε θαη γηα ηα 
αηνκηθά ζθάθε, έλα ή πεξηζζφηεξα ζθάθε αληηπξνζσπεπηηθά ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή ππνβάιινληαη ζηηο 
δνθηκέο εθπνκπψλ ζνξχβνπ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I κέξνο Γ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζθάθνπο, ή εμ 
νλφκαηφο ηνπ, ππφ ηελ επζχλε θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο. 
 
Πξνθεηκέλνπ γηα εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο θαη εζσ/εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο κε ελζσκαησκέλε εμάηκηζε, έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη θηλεηήξεο απφ θάζε νηθνγέλεηα θηλεηήξσλ, αληηπξνζσπεπηηθνί ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
ππνβάιινληαη ζηηο δνθηκέο εθπνκπψλ ζνξχβνπ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο Γ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ θηλεηήξα, ή εμ νλφκαηφο ηνπ, ππφ ηελ επζχλε Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ πνπ επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο. 
 
Όηαλ δνθηκάδνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θηλεηήξεο κηαο νηθνγέλεηαο θηλεηήξσλ, εθαξκφδεηαη ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα VII ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ δείγκαηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII 
( Καλνληζκόο 25) 

 
ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΚΠΟΜΠΔ ΚΑΤΑΔΡΗΩΝ ΚΑΗ ΘΟΡΤΒΟΤ 

 

 1.  Γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο νηθνγέλεηαο θηλεηήξσλ, ιακβάλεηαη δείγκα θηλεηήξσλ παξαγσγήο. Ο 
θαηαζθεπαζηήο απνθαζίδεη ην κέγεζνο (n) ηνπ δείγκαηνο, ζε ζπκθσλία κε ηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ. 
 

 2.  Ο αξηζκεηηθφο κέζνο X ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην δείγκα ππνινγίδεηαη γηα θάζε ππαγφκελν ζηηο 
δηαηάμεηο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη ζνξχβνπ. Ζ ζεηξά παξαγσγήο ζεσξείηαη φηη είλαη 
ζχκθσλε πξνο ηηο απαηηήζεηο («εγθξηηηθή απφθαζε») εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο ζπλζήθεο: 
 

 
S είλαη ε ηππηθή απφθιηζε, φπνπ: 

 
 
X = Ο αξηζκεηηθφο κέζνο X ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην δείγκα 
x = ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ην δείγκα 
L = ε ζρεηηθή νξηαθή ηηκή 
n = ν αξηζκφο ησλ θηλεηήξσλ ηνπ δείγκαηνο 
k = ζηαηηζηηθφο παξάγνληαο πνπ εμαξηάηαη απφ ην n (βιέπε πίλαθα θαησηέξσ) 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

k 0,9
73 

0,6
13 

0,4
89 

0,4
21 

0,3
76 

0,3
42 

0,3
17 

0,2
96 

0,2
79 

0,2
65 

0,2
53 

0,2
42 

0,2
33 

0,2
24 

0,2
16 

0,2
10 

0,2
03 

0,1
98 

 

Δάλ n ≥ 20 ηφηε . 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII 
( Καλνληζκόο 25) 

 
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΟΡΦΩΖ ΣΤΠΟΤ ΜΔ ΒΑΖ 
ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ (ΔΝΟΣΖΣΑ Γ) 
 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 25(5), φηαλ ην επίπεδν πνηφηεηαο θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθφ, 
εθαξκφδεηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: 
 
Έλαο θηλεηήξαο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηε καδηθή παξαγσγή ππνβάιιεηαη ζηε δνθηκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα I 
κέξνο Β. Οη θηλεηήξεο πνπ δνθηκάδνληαη πξέπεη λα έρνπλ ξνληαξηζηεί, ελ κέξεη ή πιήξσο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δάλ νη ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ηνπ θηλεηήξα καδηθήο παξαγσγήο ππεξβαίλνπλ ηηο 
νξηαθέο ηηκέο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I κέξνο Β, ν θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα δεηήζεη λα γίλνπλ κεηξήζεηο ζε δείγκα 
θηλεηήξσλ καδηθήο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλεηήξα πνπ δνθηκάζηεθε αξρηθψο. Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε 
ζπκκφξθσζε ηνπ δείγκαηνο θηλεηήξσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, εθαξκφδεηαη ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα VII. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX 
( Καλνληζκόο 26) 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 
 

Ο ηερληθφο θάθεινο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο 8(2) θαη 26 πεξηιακβάλεη, ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζε, ηα αθφινπζα: 
 
α) γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ· 

 
β) αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ 

θαη άιια ζπλαθή δεδνκέλα· 
 

γ) πεξηγξαθέο θαη επεμεγήζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελ ιφγσ ζρεδίσλ θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο· 
 

δ) πίλαθα ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15 θαη ηα νπνία εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη, θαζψο 
θαη πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ζηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ εθαξκφδνληαη ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15 · 
 

ε) ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη άιια ζπλαθή δεδνκέλα· 
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ζη) εθζέζεηο δνθηκψλ ή ππνινγηζκνχο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ επζηάζεηα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I κέξνο Α ζεκείν 

3.2 θαη ηελ άλησζε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I κέξνο Α ζεκείν 3.3· 
 

δ) Δθζέζεηο ησλ δνθηκψλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ ζπκκφξθσζε κε ην Παξάξηεκα I κέξνο Β 
ηκήκα 2· 
 

ε) Δθζέζεηο ησλ δνθηκψλ εθπνκπψλ ζνξχβνπ πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ ζπκκφξθσζε κε ην Παξάξηεκα I κέξνο Γ ηκήκα 1. 
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