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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην
αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται
να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον νόμο 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α’) «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» και ιδίως το άρθρο 1, τις παρ. 1 περιπτ.
δ και παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του N. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’
101) και το άρθρο 4, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 6 παρ. 4 του N. 1440/1984 (ΦΕΚ Α’ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 32 του N. 4342/2015
(ΦΕΚ Α’ 143).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Το Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α’ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α’ 152).
4. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α’ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ Β’ 2280) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Θεοδώρα Τζάκρη».
8. Το Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α’ 167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
9. Τις διατάξεις του N. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86) «Βελτίωση
επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Ε’.
10. Την υπ’ αριθμ. 37101/1146/18.4.85 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για τη δημιουργία του Ειδικού
Λογαριασμού με αρ. 234218/6 της Τράπεζας της Ελλάδος για την κάλυψη των κάθε είδους εργαστηριακών και
άλλων ελέγχων του κυκλοφορούντος ηλεκτρολογικού
υλικού που υπάγεται στις διατάξεις της υπ’ αρ. 470/1985
κοινή υπουργική απόφαση.
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των
προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008).
12. Την υπ’ αριθ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για
την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008).
13. Την υπ’ αρ. 470/1985 (ΦΕΚ Β’ 183) κοινή υπουργική απόφαση «Ηλεκτρολογικό Υλικό που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Β6467/608/18.3.1988
(ΦΕΚ Β’ 214), 27356/16.12.1991 (ΦΕΚ 78/Β΄/1992),
16717/5052/23-12-1994 (ΦΕΚ Β’ 922) και 6204/13-3-2001
(ΦΕΚ Β’ 277) κοινές υπουργικές αποφάσεις καθώς και την
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οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί κωδικοποίησης της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
19ης Φεβρουαρίου 1973.
14. Την Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014
για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός
ορισμένων ορίων τάσης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
(άρθρο 1 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην
αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης με στόχο να
εξασφαλισθεί ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διατίθεται και κυκλοφορεί στην αγορά πληροί τις απαιτήσεις
που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και
ασφάλειας των προσώπων, καθώς και των κατοικίδιων
ζώων και της ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση
της λειτουργίας της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς.
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε
ονομαστική τάση μεταξύ 50 και 1.000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1.500 V για το συνεχές
ρεύμα.
3. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης το ηλεκτρολογικό υλικό και τα φαινόμενα
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
Άρθρο 2
(άρθρο 2 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «διαθεσιμότητα στην αγορά»: προσφορά ηλεκτρολογικού υλικού για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην
ενωσιακή αγορά, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν
2. «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την
οποία ηλεκτρολογικό υλικό καθίσταται διαθέσιμο στην
ενωσιακή αγορά
3. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που κατασκευάζει ηλεκτρολογικό υλικό ή που αναθέτει
σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ηλεκτρολογικού υλικού και εμπορεύεται αυτό το υλικό υπό την
επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα
4. «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που έχει
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λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματος του για την εκτέλεση συγκεκριμένων
καθηκόντων
5. «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει στην ενωσιακή αγορά ηλεκτρολογικό υλικό προερχόμενο από τρίτη χώρα
6. «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην
αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή
τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά ηλεκτρολογικό υλικό
διαθέσιμο στην αγορά
7. «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας
8. «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού υλικού
9. «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο 1, στοιχείο γ) του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1025/2012/ΕΕ
10. «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διεργασία
αξιολόγησης με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον
πληρούνται οι στόχοι ασφάλειας του άρθρου 3 και του
παραρτήματος Ι της παρούσας, οι οποίοι αφορούν ηλεκτρολογικό υλικό
11. «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή ηλεκτρολογικού υλικού που έχει ήδη τεθεί στη
διάθεση του τελικού χρήστη
12. «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας στην αγορά, ηλεκτρολογικού
υλικού που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού
13. «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε νομοθέτημα της Ένωσης που εναρμονίζει τους όρους εμπορίας
προϊόντων
14. «σήμανση CE»: σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής
νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης.
Άρθρο 3
(άρθρο 3 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Διαθεσιμότητα στην αγορά και στόχοι ασφάλειας
Το ηλεκτρολογικό υλικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 μπορεί να καταστεί διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μόνον εφόσον δεν θέτει σε
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων
και των κατοικίδιων ζώων ή της ιδιοκτησίας, όταν έχει
κατασκευασθεί σύμφωνα με την ορθή μηχανολογική
πρακτική για θέματα ασφάλειας που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαθίσταται, συντηρείται ορθά και
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Το
παράρτημα Ι παραθέτει τα κυριότερα στοιχεία των
στόχων ασφάλειας.
Άρθρο 4
(άρθρο 4 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Ελεύθερη κυκλοφορία
Δεν παρεμποδίζεται η διαθεσιμότητα στην αγορά του
ηλεκτρολογικού υλικού που συμμορφώνεται προς τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 5
(άρθρο 5 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
Όσον αφορά το ηλεκτρολογικό υλικό, οι επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορούν να
εξαρτούν τη σύνδεση στο δίκτυο ή την ηλεκτροδότηση
των χρηστών ηλεκτρολογικού υλικού από απαιτήσεις
ασφάλειας αυστηρότερες από τους στόχους ασφάλειας
του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι της παρούσας
απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 6
(άρθρο 6 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών
1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με τους στόχους
ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι της
παρούσας απόφασης.
2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο
που αναφέρεται στο παράρτημα III και διενεργούν τη
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο παράρτημα III ή αναθέτουν τη διενέργειά της.
Όταν η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού με
τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι αποδεικνύεται με την ανωτέρω διαδικασία
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές καταρτίζουν τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη
σήμανση CE.
3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο
καθώς και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη από
τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά.
4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να τηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή
τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού υλικού και οι
αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12, τα διεθνή ή εθνικά πρότυπα που
αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 ή στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η
συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Όταν κρίνεται σκόπιμο, λόγω των
κινδύνων που παρουσιάζει το ηλεκτρολογικό υλικό,
οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δειγματοληπτικές δοκιμές στο ηλεκτρολογικό υλικό που
καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά. Ερευνούν όλες τις
σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, το μη συμμορφούμενο
ηλεκτρολογικό υλικό και τις ανακλήσεις ηλεκτρολογικού υλικού και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για
τις έρευνές τους.
5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρει αριθμό
τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει
την ταυτοποίησή του ή όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος
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ή η φύση του ηλεκτρολογικού υλικού, οι κατασκευαστές
εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει
το ηλεκτρολογικό υλικό.
6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν στο ηλεκτρολογικό
υλικό το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την
ταχυδρομική τους διεύθυνση. Όταν αυτό είναι αδύνατον, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του
ηλεκτρολογικού υλικού ή στο συνοδευτικό του έγγραφο.
Η ταχυδρομική διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό
σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία
της επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα προκειμένου
αυτές να είναι ευχερώς κατανοητές από τους καταναλωτές και τους άλλους τελικούς χρήστες. Οι οδηγίες,
οι πληροφορίες ασφάλειας και κάθε επισήμανση είναι
σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.
8. Όταν οι κατασκευαστές θεωρούν ή έχουν λόγο να
πιστεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή
το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το
ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο, οι κατασκευαστές
ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια αρχή εποπτείας της
αγοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της παρούσας
απόφασης και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα,
για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα
που έλαβαν.
9. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην ως άνω αρμόδια
αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, σε έντυπη
ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την
τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του ηλεκτρολογικού υλικού προς την παρούσα απόφαση, στην ελληνική ή στην
αγγλική γλώσσα. Οι κατασκευαστές συνεργάζονται με
την αρχή αυτή κατόπιν αιτήματός της, για κάθε δράση
που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει
στην αγορά.
Άρθρο 7
(άρθρο 7 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι
1. Οι κατασκευαστές μπορούν να ορίζουν με γραπτή
εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 6 και η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
6, δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
2. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία
λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει
στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
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α) να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση της αρμόδιας αρχής εποπτείας
της αγοράς επί 10 έτη από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά
β) να παρέχει στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αυτής, όλες τις πληροφορίες και την
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού
γ) να συνεργάζεται με την ως άνω αρχή, κατόπιν αιτήματος της, για κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί
ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που ενέχει το ηλεκτρολογικό υλικό που καλύπτει η εντολή του εντολοδόχου.
Άρθρο 8
(άρθρο 8 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων
1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενο προς τις απαιτήσεις της παρούσας ηλεκτρολογικό υλικό.
2. Πριν να διαθέσουν ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής
έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης της παραγράφου 2 του άρθρου
6 της παρούσας. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής
έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από
τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει
τηρήσει τις απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 6.
Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό δεν συμμορφώνεται
με τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι, δεν διαθέτει το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά έως ότου εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή του. Επίσης,
ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή,
καθώς και την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, όταν
το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο.
3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν στο ηλεκτρολογικό υλικό
το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το
καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν,
αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του ηλεκτρολογικού υλικού ή σε έγγραφο που το συνοδεύει. Τα
στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική ή
αγγλική γλώσσα.
4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό
υλικό συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες
ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα ώστε να είναι εύκολα
κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς
χρήστες.
5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το ηλεκτρολογικό υλικό βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες
αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο
τη συμμόρφωσή του με τους στόχους ασφάλειας του
άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι.
6. Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που ενέχει το ηλεκτρολογικό υλικό, οι εισαγωγείς διενεργούν, για
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δειγματοληπτικές δοκιμές στο ηλεκτρολογικό
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υλικό που καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, ερευνούν
τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, με το μη συμμορφούμενο
ηλεκτρολογικό υλικό και με τις ανακλήσεις του ηλεκτρολογικού υλικού, και ενημερώνουν σχετικά τους διανομείς
για τις έρευνές τους.
7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην
αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα απόφαση,
λαμβάνουν αμέσως όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα
για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά
περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως
σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή εποπτείας της
αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα,
για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα
που έλαβαν.
8. Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη διάθεση
του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά, αντίγραφο της
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση της αρμόδιας
αρχής εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση της εν λόγω
αρχής, κατόπιν αιτήματός της.
9. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος
της, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να
αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού,
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Οι εισαγωγείς συνεργάζονται με την ως άνω αρχή,
κατόπιν αιτήματός της, για κάθε δράση που πρέπει να
αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά.
Άρθρο 9
(άρθρο 9 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Υποχρεώσεις των διανομέων
1. Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμο ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
2. Οι διανομείς, πριν καταστήσουν διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, επαληθεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και
πληροφορίες ασφάλειας προς τους καταναλωτές στην
ελληνική γλώσσα και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις των παραγράφων 5
και 6 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου
8, αντίστοιχα.
Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ηλεκτρολογικό υλικό δεν συμμορφώνεται
με τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι, δεν καθιστά διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό
υλικό στην αγορά έως ότου εξασφαλισθεί η συμμόρφωση του. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και την αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό
ενέχει κίνδυνο.
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3. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το ηλεκτρολογικό υλικό βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες
αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο
τη συμμόρφωσή του με τους στόχους ασφάλειας του
άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι.
4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν καταστήσει
διαθέσιμο στην ελληνική αγορά δεν συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, φροντίζουν
να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για
να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό
ενέχει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως την
αρμόδια εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, όσον αφορά
τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα
που έλαβαν.
5. Οι διανομείς παρέχουν στην ως άνω αρμόδια αρχή,
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, σε έντυπη ή σε
ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού.
Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός
της, για κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το ηλεκτρολογικό υλικό
που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά.
Άρθρο 10
(άρθρο 10 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις
των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους
εισαγωγείς και στους διανομείς.
Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με
το άρθρο 6, όταν διαθέτει στην αγορά ηλεκτρολογικό
υλικό με το όνομα ή με το εμπορικό σήμα του ή όταν
τροποποιεί το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει
τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 11
(άρθρο 11 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων
Οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν, κατόπιν αιτήματος, στην αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς:
α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει ηλεκτρολογικό υλικό
β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει ηλεκτρολογικό υλικό.
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να
υποβάλουν τις παραπάνω πληροφορίες για περίοδο
10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθευθεί το
ηλεκτρολογικό υλικό και για περίοδο 10 ετών από τη
στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι το ηλεκτρολογικό υλικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Άρθρο 12
(άρθρο 12 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Τεκμήριο συμμόρφωσης βάσει εναρμονισμένων
προτύπων
Το ηλεκτρολογικό υλικό που συμμορφώνεται με τα
εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι
συμμορφώνεται προς τους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι, που καλύπτονται από
τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους.
Άρθρο 13
(άρθρο 13 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Τεκμήριο συμμόρφωσης βάσει διεθνών προτύπων
Εφόσον τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται
στο άρθρο 12 δεν έχουν καταρτιστεί και δημοσιευθεί, το
ηλεκτρολογικό υλικό που πληροί τις διατάξεις ασφάλειας
των διεθνών προτύπων της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής
Επιτροπής (IEC), των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν
δημοσιευθεί, προς ενημέρωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στους στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του
παραρτήματος Ι και μπορεί να καταστεί διαθέσιμο και
να κυκλοφορεί ελεύθερα στην αγορά σύμφωνα με τα
άρθρα 3 και 4 της παρούσας.
Άρθρο 14
άρθρο 14 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Τεκμήριο συμμόρφωσης βάσει εθνικών προτύπων
Εφόσον δεν έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί τα
εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο
12, και δεν έχουν δημοσιευθεί τα διεθνή πρότυπα που
αναφέρονται στο άρθρο 13, η αρμόδια αρχή θεωρεί
επίσης, για τους σκοπούς της διαθεσιμότητας στην
αγορά του άρθρου 3 ή της ελεύθερης κυκλοφορίας
του άρθρου 4, ως εξίσου ανταποκρινόμενο προς τους
στόχους ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι, το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει κατασκευασθεί
σύμφωνα με τις περί ασφάλειας διατάξεις των προτύπων, που εφαρμόζονται εντός του κράτους μέλους
κατασκευής, εάν οι εν λόγω διατάξεις εξασφαλίζουν
επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο με το απαιτούμενο στην
ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 15
(άρθρο 15 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Δήλωση συμμόρφωσης Ε Ε
1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνει ότι αποδεδειγμένα πληρούνται οι στόχοι ασφάλειας που αναφέρονται
στο άρθρο 3 και ορίζονται στο παράρτημα Ι.
2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή που ορίζεται στο παράρτημα IV, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στην ενότητα Α του παραρτήματος III και
προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα.
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Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ συντάσσεται ή μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή κατά τις
κείμενες διατάξεις.
3. Όταν το ηλεκτρολογικό υλικό διέπεται από περισσότερες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των οποίων
απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις
της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των
οικείων πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων
των στοιχείων δημοσίευσής τους.
4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ,
ο κατασκευαστής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για
τη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού προς τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 16
(άρθρο 16 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Γενικές αρχές της σήμανσης CE
Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, όπως
εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 17
(άρθρο 17 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση
της σήμανσης CE
1. Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο ηλεκτρολογικό υλικό ή στην
πινακίδα των στοιχείων του. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό
ή όταν η φύση του ηλεκτρολογικού υλικού δεν το επιτρέπει, η σήμανση CE τίθεται στη συσκευασία και στα
συνοδευτικά έγγραφα.
2. Η σήμανση CE τίθεται πριν το ηλεκτρολογικό υλικό
διατεθεί στην αγορά.
3. Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει τα
αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 4
για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του
καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και του άρθρου 23
σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 18
(άρθρο 18 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Επιτήρηση της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος
του ηλεκτρολογικού υλικού που εισέρχεται στην
ενωσιακή αγορά
1. Το άρθρο 15, παράγραφος 3, τα άρθρα 16 έως 29
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, καθώς και τα άρθρα
23 έως 30 και 32 του κεφαλαίου Ε’ «Εποπτεία αγοράς
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» του
N. 4072/2012 (Α’ 86), όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται στο ηλεκτρολογικό υλικό.
2. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης
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και αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η «αρμόδια αρχή» ή «αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς» νοείται η ως άνω υπηρεσία.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
κεφαλαίου και τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, η παρούσα απόφαση θεωρείται τεχνική βιομηχανική νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 23 του
N. 4072/2012.
4. Με ευθύνη της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς διενεργούνται τακτικοί ή έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι κατά περίπτωση στους χώρους κατασκευής, αποθήκευσης, διάθεσης και διαθεσιμότητας των εν λόγω
προϊόντων. Οι υπεύθυνοι οικονομικοί φορείς καθώς και
οι τελικοί χρήστες οφείλουν να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα την είσοδο στους χώρους τους και να
θέτουν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε στοιχείο τους
ζητηθεί και έχει σχέση με την κατασκευή, την προμήθεια ή την προέλευση των συγκεκριμένων προϊόντων.
Τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν
τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα της αρμόδιας
αρχής εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου.
Άρνηση των ελεγχόμενων να συνεργαστούν με τα
εντεταλμένα όργανα ελέγχου κατά την άσκηση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους, παρεμπόδιση της εισόδου
των οργάνων στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης
ή διάθεσης προϊόντων ή άρνηση ανταπόκρισης στα αιτήματα της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς για
παροχή πληροφοριών και στοιχείων του προϊόντος, άρνηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων προς άρση των
μη συμμορφώσεων ή για τη λήψη μέτρων περιορισμού
της κυκλοφορίας στα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην
αγορά, επισύρει την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 23 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 19
(άρθρο 19 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Διαδικασία αντιμετώπισης του ηλεκτρολογικού
υλικού που ενέχει κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο
1. Εάν η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς έχει
επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ηλεκτρολογικό υλικό
που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή των
κατοικίδιων ζώων ή για την ιδιοκτησία, διενεργεί αξιολόγηση του ηλεκτρολογικού υλικού, η οποία καλύπτει
όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται, όπως απαιτείται, με την αρμόδια
αρχή εποπτεία της αγοράς.
Εάν, κατά την διενεργηθείσα αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει ότι
το ηλεκτρολογικό υλικό δεν συμμορφώνεται προς τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, ζητεί αμελλητί
από τον οικείο οικονομικό φορέα να προβεί σε όλες τις
αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για να θέσει το προϊόν
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σε συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις ή να το αποσύρει από την αγορά ή να το ανακαλέσει μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα, ανάλογο προς τη φύση του κινδύνου,
το οποίο ορίζει η ίδια. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Εάν η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς θεωρεί
ότι η μη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού που
εντοπίστηκε δεν περιορίζεται στην ελληνική επικράτεια,
ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
και τα μέτρα που ζήτησε να λάβει ο οικονομικός φορέας.
3. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται
όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά
σε όλη την Ένωση.
4. Εάν ο οικείος οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα
στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα αναγκαία διορθωτικά
μέτρα, η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει
όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά ή να αποσύρει το ηλεκτρολογικό υλικό
από την αγορά ή να το ανακαλέσει. Τα περιοριστικά
μέτρα λαμβάνονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 23.
Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει
άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη
για τα ληφθέντα μέτρα.
5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο 4 εδάφιο δεύτερο του παρόντος άρθρου,
περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα
στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη
συμμορφούμενου ηλεκτρολογικού υλικού, την προέλευσή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και
του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των
εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο εμπλεκόμενος οικονομικός
φορέας.
Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς
αναφέρει σε ποιους από τους κατωτέρω λόγους οφείλεται η μη συμμόρφωση:
α) το ηλεκτρολογικό υλικό δεν πληροί τους στόχους
ασφάλειας του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι, οι
οποίοι αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή των κατοικίδιων ζώων ή την ιδιοκτησία ή
β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα
που αναφέρονται στο άρθρο 12 ή στα διεθνή ή στα
εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14
αντίστοιχα, στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.
6. Οι αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών,
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη
μέλη για τα μέτρα που έλαβαν, και παρέχουν τυχόν άλλες
πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη μη
συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, και, σε περίπτωση διαφωνίας με εθνικό μέτρο που έχει θεσπισθεί,
για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.
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7. Εάν, εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο
4 εδάφιο δεύτερο, δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από
κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό
μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή εποπτείας της
αγοράς, τότε το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.
8. Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζει
ότι λαμβάνονται αμέσως τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό ηλεκτρολογικό υλικό, όπως
η απόσυρση του ηλεκτρολογικού υλικού από την αγορά,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23.
Άρθρο 20
(άρθρο 20 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης
1. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19, διατυπωθούν ενστάσεις για εθνικό μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το
εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η
Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και
τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς, και διενεργεί
αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή εκδίδει
εκτελεστική πράξη που ορίζει αν το εθνικό μέτρο είναι
δικαιολογημένο.
Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα
κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και
στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.
2. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο,
όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο
ηλεκτρολογικό υλικό αποσύρεται από την εθνική τους
αγορά, και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το
εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς ανακαλεί το συγκεκριμένο μέτρο.
3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η
μη συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού αποδοθεί
σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων, κατά την
παράγραφο 5 στοιχείο (β) του άρθρου 19 της παρούσας
απόφασης, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1025/2012.
Άρθρο 21
(άρθρο 21 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό που
ενέχει κίνδυνο
1. Όταν η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του
άρθρου 19, παράγραφος 1, ότι ηλεκτρολογικό υλικό, αν
και συμμορφώνεται προς την παρούσα απόφαση, ενέχει
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή
για τα κατοικίδια ζώα ή για την περιουσία, απαιτεί από
τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω ηλεκτρολογικό
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υλικό, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν θα ενέχει πλέον τον
εν λόγω κίνδυνο, ή για να αποσύρει το ηλεκτρολογικό
υλικό από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης
περιόδου που αυτή ορίζει και είναι ανάλογη με τη φύση
του κινδύνου.
2. Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι αναλαμβάνεται διορθωτική δράση για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό
που έχει καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά σε όλη την
Ένωση.
3. Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.
Οι πληροφορίες που παρέχει περιλαμβάνουν όλα
τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που είναι
αναγκαία για την ταυτοποίηση του ηλεκτρολογικού
υλικού, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού
του, τη φύση του σχετικού κινδύνου καθώς και τη
φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη
μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η
Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το
εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτείται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.
5. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα
κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και
στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.
Άρθρο 22
(άρθρο 22 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Τυπική μη συμμόρφωση
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 της παρούσας
απόφασης, οσάκις η αρμόδια αρχή εποπτεία της αγοράς
προβαίνει σε μία από τις παρακάτω διαπιστώσεις, απαιτεί
από τον οικείο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη
συμμόρφωση:
α) η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 17 της παρούσας απόφασης
β) δεν έχει τεθεί η σήμανση CE
γ) δεν έχει καταρτισθεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
δ) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτισθεί
σωστά
ε) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε
δεν είναι πλήρης
στ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 6, ή στην παράγραφο 3 του άρθρου 8
απουσιάζουν, είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς
ζ) δεν πληρούται οποιαδήποτε άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 ή στο
άρθρο 8.
2. Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξακολουθεί να υφίσταται, η αρμόδια αρχή εποπτείας
της αγοράς λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην
ελληνική αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού και να
εξασφαλίσει ότι αυτό ανακαλείται ή αποσύρεται από
την αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
(άρθρο 24 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Κυρώσεις
1. Επιβολή χρηματικών προστίμων και
κατηγοριοποίηση των παραβάσεων
Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από άλλα μέτρα που προβλέπονται
από αυτή και ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα προϊόντα
της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 μέχρι και
50.000 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα/βαρύτητα της
παράβασης και της μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις
κατηγορίες του Πίνακα που ακολουθεί.
Για το ύψος του χρηματικού προστίμου λαμβάνεται
υπόψη η έκταση της μη συμμόρφωσης, η επικινδυνότητα και το είδος των προϊόντων, η ιδιότητα του οικονομικού φορέα (κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας) και το μέγεθος της
επιχείρησης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε
ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση, ο όγκος των διατιθεμένων στην αγορά προϊόντων, οι ιδιαιτερότητες
των ευρημάτων και οι επιπτώσεις αυτών στη δημόσια
ασφάλεια και υγεία, οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και
η εκ των υστέρων συμμόρφωση του οικονομικού φορέα
καθώς και ο βαθμός της συνεργασίας του ελεγχόμενου
με τα κλιμάκια ελέγχου και την αρμόδια υπηρεσία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
(ευρώ)

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α - Πρωτοβάθμιος έλεγχος
(ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις τυπικής μη
συμμόρφωσης, κ.λπ)

Αα

Δεν έχει τοποθετηθεί σήμανση CE ή το προϊόν δεν
φέρει σήμανση CE κατά τον
επιτόπιο έλεγχο ή η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση των άρθρων 16
και 17 της παρούσας απόφασης.

2.000 έως
5.000

Αβ

Το προϊόν δεν συνοδεύεται
από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας στην
ελληνική γλώσσα σύμφωνα
με τις παραγράφους 7 και
4 των άρθρων 6 και 8 αντίστοιχα.

2.000 έως
5.000

Αγ

Μη αναγραφή των βασικών
χαρακτηριστικών που προβλέπονται στο σημείο (α)
της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι, κατά παράβαση του άρθρου 3.

2.000 έως
5.000
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Αδ

Δεν έχει συνταχθεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ή δεν
έχει καταρτιστεί σωστά,
κατά παράβαση του άρθρου 15.

Αε

Απουσία στοιχείων ταυτότητας κατασκευαστή ή/και
εισαγωγέα επί του ηλεκτρολογικού υλικού, όπως προβλέπεται από τις παραγράφους 6 και 3 των άρθρων 6
και 8 αντίστοιχα.

Αστ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο
6 του άρθρου 6 ή στην παράγραφο 3 του άρθρου 8
της παρούσας είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς.
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2.000 έως
5.000

2.000 έως
5.000

2.000 έως
5.000

Αη

Δεν ικανοποιείται κάποια
άλλη από τις απαιτήσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 6 ή στο άρθρο 8.

2.000 έως
4.000

Αθ

Μη παράδοση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή μη
προσκόμιση στην αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς
των παραστατικών αγοράς
και διακίνησης (τιμολόγια,
δελτία αποστολής κ.λπ.)
του ελεγχόμενου ηλεκτρολογικού υλικού.

2.000 έως
3.000

Μη ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 11 της
παρούσας.

2.000 έως
5.000

Αζ

Αι

Ββ

Έλλειψη ή μη προσκόμιση
τεχνικού φακέλου και τοποθέτηση της σήμανσης CE
ή κατάρτιση της δήλωσης
συμμόρφωσης από τον οικονομικό φορέα.

5.000 έως
30.000

Βγ

Ελλείψεις στα στοιχεία του
φακέλου τεχνικής τεκμηρίωσης του προϊόντος (σχέδια, εκθέσεις δοκιμών,
κ.λπ.).

5.000 έως
20.000

Βδ

Μη εφαρμογή των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 6
διαδικασιών αξιολόγησης
συμμόρφωσης.

5.000 έως
20.000

Βε

Επίθεση σήμανσης CE ή κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης χωρίς να έχουν
τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

5.000 έως
30.000

2.000 έως
3.000

Απουσία στοιχείων ταυτοποίησης ηλεκτρολογικού
υλικού, κατά παράβαση
των παραγράφων 5, 2 και 2
των άρθρων 6,8 και 9 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ Τριτοβάθμιος έλεγχος (ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι
παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών κατά την διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου
ηλεκτρολογικού υλικού από την αρμόδια αρχή εποπτείας
της αγοράς, κ.λπ.)

Γα

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β - Δευτεροβάθμιος έλεγχος
(ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παραβάσεις μη συμμόρφωσης ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης
συμμόρφωσης, κ.λπ)
Γβ
Βα

Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και
απουσία σήμανσης CE ή
δήλωσης συμμόρφωσης.

5.000 έως
20.000
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Μη συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις των προτύπων
των άρθρων 12, 13 και 14 ή
μη συμμόρφωση προς τους
στόχους ασφάλειας του παραρτήματος Ι ή γενικά προς
τις απαιτήσεις των διατά10.000 έως
ξεων της παρούσας, βάσει
50.000
των αποτελεσμάτων των
εκθέσεων εργαστηριακών
δοκιμών που διενεργούνται
από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE, παραπλανητική σήμανση CE ή δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, ανακριβή
στοιχεία τεχνικού φακέλου 10.000 έως
50.000
ή ανακριβή ή αναληθή ή
παραποιημένα πιστοποιητικά, σε σχέση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
δοκιμών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

16958

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ
(ενδεικτικά περιλαμβάνεται η μη υλοποίηση των επιβαλλόμενων διοικητικών μέτρων, κ.λπ)

Δα

Μη εφαρμογή των μέτρων
άρσης της μη συμμόρφωσης, όπου είναι εφικτό ή μη
λήψη των απαιτούμενων
για την συμμόρφωση του
προϊόντος διορθωτικών μέτρων εντός της ταχθείσας
προθεσμίας που ορίζει εγγράφως η αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς σε
εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας.

5.000 έως
10.000

Δβ

Μη εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας
και διαθεσιμότητας των μη
συμμορφούμενων προϊόντων, σε εφαρμογή της παρούσας.

10.000 έως
50.000

Δγ

Παρεμπόδιση ή άρνηση
ελέγχου ή άρνηση χορήγησης δείγματος

50.000
10.000 έως

Δδ

Κάθε άλλη παράβαση των
διατάξεων της παρούσας
που δεν αναφέρεται στις
ανωτέρω κατηγορίες παραβάσεων.

5.000 έως
10.000

Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα ισχύουν ανά μη
συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό προϊόν.
Σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες Α έως Γ, το σύνολο του επιβαλλόμενου προστίμου
δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ
για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν μόνο
στην κατηγορία Α, των 30.000 για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν μόνο στην κατηγορία Β και των
50.000 για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν
μόνο στην κατηγορία Γ. ’Οταν διαπράττονται παραβάσεις
που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία εκ των ανωτέρω Α έως Γ κατηγοριών επιβάλλεται μόνο το ανώτατο
προβλεπόμενο για την κατηγορία πρόστιμο.
Τα πρόστιμα της κατηγορίας Δ επιβάλλονται μεμονωμένα για κάθε παράβαση ξεχωριστά.
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό πρόστιμο για όλες τις
παραβάσεις του ανωτέρω πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί
τις 50.000 ευρώ ανά μη συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό
υλικό, εξαιρουμένης της παράβασης Δβ.
Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται
με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού.
Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη
απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς.
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Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων,
σε πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού υπέρ Υπουργείου Ανάπτυξης Κωδικός Φορέα: 35/110, ΚΑΕ: 84583,
με αριθμό 234218/6 της Τράπεζας Ελλάδος, ΙΒΑΝ GR
8601000230000000002312186 - ο οποίος έχει συσταθεί
και λειτουργεί για το σκοπό εποπτείας και ελέγχου ηλεκτρολογικών προϊόντων - βάσει χρηματικών καταλόγων
που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια
αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής
των διατάξεων της παρούσας απόφασης στην Δ.Ο.Υ του
οφειλέτη, με συνακόλουθη την επαναφορά στην υπηρεσία αυτή ενός αντιτύπου της περιληπτικής κατάστασης
βεβαίωσης φόρου με συμπληρωμένη την σχετική πράξη
βεβαίωσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση
αιτιολογημένης προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
2. Πρόσθετα Διοικητικά Μέτρα
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 18 και με την επιφύλαξη των
περιοριστικών μέτρων ή των εκτελεστικών αποφάσεων
της Επιτροπής που προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 19 έως 21 της παρούσας, η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς δύναται να λαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμενο προϊόν
δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης.
α) Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες
Το μέτρο της σύστασης επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης του άρθρου
22 της παρούσας και γενικότερα για παραβάσεις που δεν
επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των προϊόντων και για
τις οποίες υφίσταται, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής
εποπτείας της αγοράς, δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από τους οικονομικούς φορείς.
Το μέτρο της σύστασης αφορά στην άμεση έγγραφη
απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς από
τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην
προκείμενη μη συμμόρφωση, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από αυτήν.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει
τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας
προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις της περίπτωσης (γ).
β) Προσωρινή Δέσμευση
Σε περίπτωση που τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο κατά την έννοια του άρθρου 19 της
παρούσας, το εντεταλμένο ελεγκτικό όργανο δύναται
να προβεί στην προσωρινή δέσμευση του προϊόντος
για την περίοδο που απαιτείται για τους διάφορους
ελέγχους, εξακριβώσεις ή αξιολογήσεις ασφάλειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση (δ) του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης
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Ζ3-2810/20.12.2004 (ΦΕΚ Β’ 1885) για την γενική ασφάλεια προϊόντων, όπως εκάστοτε ισχύει.
Τα προϊόντα δεσμεύονται προσωρινά άμεσα εις χείρας των κατόχων τους. Η δέσμευση πραγματοποιείται
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μέσω του Πρακτικού
Δέσμευσης το οποίο συντάσσεται εις διπλούν σύμφωνα
με το υπόδειγμα του παραρτήματος V. Ένα αντίγραφο
παραδίδεται στον παραβάτη οικονομικό φορέα και ένα
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.
Το παραπάνω μέτρο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εντοπισμού κατά τον επιτόπιο έλεγχο προϊόντων
που έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας
Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ή του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την
Εποπτεία Αγοράς (ICSMS), ή για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς εκτελεστικές περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής σύμφωνα
με τα άρθρα 20 και 21 της παρούσας.
Η διαπίστωση από την αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς περιπτώσεων παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης του άρθρου 22 της παρούσας παρέχει επαρκείς
λόγους να θεωρεί ότι το προϊόν μπορεί να παρουσιάσει
κίνδυνο σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις α, β, γ, ε,
στ και ζ του άρθρου 22 ή όταν δεν ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 7 και
4 των άρθρων 6 και 8 αντίστοιχα.
Ανεξάρτητα από το αν η αξιολόγηση δείχνει ότι το
προϊόν στην πραγματικότητα παρουσιάζει κίνδυνο, η
αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς ζητεί από τον οικονομικό φορέα να προβεί στην άρση της μη συμμόρφωσης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν το πράξει, η αρμόδια
αρχή εποπτείας της αγοράς διασφαλίζει ότι το προϊόν
αποσύρεται από την αγορά.
γ) Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας
Απαγόρευση της κυκλοφορίας του προϊόντος και της
διαθεσιμότητας του στην αγορά επιβάλλεται στις περιπτώσεις στις οποίες:
1. η άρση από τους οικονομικούς φορείς των μη συμμορφώσεων κρίνεται από την αρμόδια αρχή εποπτείας
της αγοράς τεχνικά μη δυνατή ή δεν καθίσταται εφικτή η
πλήρης συμμόρφωση του προϊόντος ή εφόσον ο οικείος
οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς,
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την συμμόρφωση
του προϊόντος
2. από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων
και τις εκθέσεις δοκιμών διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της παρούσας και
ιδίως προς τους στόχους ασφαλείας του παρατήματος Ι ή
και τα πρότυπα των άρθρων 12, 13 και 14 της παρούσας
3. διαπιστώνεται αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE,
πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE
4. η συμμόρφωση των προϊόντων δεν πραγματοποιείται εντός της ταχθείσας προθεσμίας της περίπτωσης
(α) της παρούσας παραγράφου
5. προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 19 έως
22 της παρούσας
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6. σε κάθε άλλη περίπτωση που για λόγους προστασίας
της δημόσιας ασφάλειας και υγείας ή για λόγους δημόσιας τάξης επιβάλλεται η λήψη περιοριστικών μέτρων
Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά των μη συμμορφούμενων προϊόντων
επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας
αρχής εποπτείας της αγοράς. Η απαγόρευση μπορεί να
είναι προσωρινή ή οριστική ανάλογα με τον χαρακτήρα
των μη συμμορφώσεων του προϊόντος ή την επικινδυνότητα αυτού. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται, αν κριθεί
αναγκαίο από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς,
και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω
κυρώσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους υπόχρεους με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία
(FAX).
Κάθε ελεγχόμενος εντός 10 ημερών από την παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με υπεύθυνη δήλωσή του
την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς για την εκτέλεση της απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος των προϊόντων
που αποσύρθηκε από την αγορά ή έχει ανακαλέσει από
τους καταναλωτές και τον ακριβή χώρο (οδό, αριθμό)
της αποθήκευσης αυτού.
Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί, όποτε
κρίνει σκόπιμο, να προβεί στον έλεγχο της πραγματοποίησης της οριστικής απαγόρευσης κυκλοφορίας ή/και
απόσυρσης, μετά από τον οποίο συντάσσει πρωτόκολλο
ελέγχου που προσυπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο. Το προϊόν που απαγορεύθηκε δεν μπορεί πλέον
να διατεθεί στην αγορά.
Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής
ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
Άρθρο 24
(άρθρο 25 και 27 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Δεν παρεμποδίζεται η διαθεσιμότητα στην αγορά
ηλεκτρολογικού υλικού που καλύπτεται από την υπ’
αριθμ. 470/1985 (ΦΕΚ Β’ 183) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές
αποφάσεις υπ’ αριθμ. 16717/5052/1994 (ΦΕΚ Β’ 922),
27356/16.12.1991/1992 (ΦΕΚ Β’ 78), Β6467/608/1988
(ΦΕΚ Β’ 214), και 6204/2001 (ΦΕΚ Β’ 277), το οποίο συμμορφώνεται με την εν λόγω απόφαση και το οποίο έχει
διατεθεί στην αγορά πριν τις 20 Απριλίου 2016.
2. Η υπ’ αριθμ. 470/1985 (ΦΕΚ Β’ 183) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 16717/5052/1994 (ΦΕΚ Β’ 922),
27356/16.12.1991/1992 (ΦΕΚ Β’ 78), Β6467/608/1988
(ΦΕΚ Β’ 214), και 6204/2001 (ΦΕΚ Β’ 277) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργείται με ισχύ από τις 20 Απριλίου
2016. Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση.
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Άρθρο 25
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα I-V που ακολουθούν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΣ
1. Γενικοί όροι
α) Τα βασικά χαρακτηριστικά, η γνώση και η τήρηση
των οποίων διασφαλίζουν τη σύμφωνη με τον προορισμό χρήση και την ακίνδυνη λειτουργία, αναγράφονται
επί του ηλεκτρολογικού υλικού ή, εάν αυτό δεν είναι
δυνατό, σε έγγραφο το οποίο το συνοδεύει
β) το ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς και τα συστατικά
στοιχεία του, είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να δύνανται να συναρμολογηθούν και να συνδεθούν κατά τρόπο
ασφαλή και αποτελεσματικό
γ) το ηλεκτρολογικό υλικό σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε η προστασία έναντι των κινδύνων που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία 2 και
3 να διασφαλίζεται, με την επιφύλαξη ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του και συντηρείται
ορθώς.
2. Προστασία έναντι κινδύνων που δύνανται να προέλθουν από το ηλεκτρολογικό υλικό
Λαμβάνονται μέτρα τεχνικής φύσης σύμφωνα με το
σημείο 1, ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
α) προστατεύονται επαρκώς οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα εναντίον των κινδύνων τραυματισμού ή
άλλων βλαβών που μπορούν να προκληθούν από άμεση
ή έμμεση επαφή
β) δεν δημιουργούνται θερμοκρασίες, τόξα ή ακτινοβολίες που θα προκαλούσαν οποιοδήποτε κίνδυνο
γ) προστατεύονται επαρκώς οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία έναντι κινδύνων μη ηλεκτρικής
φύσεως που προέρχονται από το ηλεκτρολογικό υλικό
και προκύπτουν από την εμπειρία
δ) προσαρμόζεται η μόνωση προς τις προβλέψιμες
συνθήκες.
3. Προστασία έναντι κινδύνων που μπορούν να προκληθούν από εξωτερικές επιδράσεις επί του ηλεκτρολογικού υλικού
Προβλέπονται μέτρα τεχνικής φύσης σύμφωνα με το
σημείο 1, ώστε να εξασφαλισθεί ότι το ηλεκτρολογικό
υλικό:
α) ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόμενες μηχανικές
απαιτήσεις κατά τρόπον ώστε οι άνθρωποι, τα κατοικίδια
ζώα και η ιδιοκτησία να μην εκτίθενται σε κίνδυνο
β) αντέχει στις μη μηχανικές επιδράσεις εντός των προβλεπόμενων συνθηκών περιβάλλοντος, κατά τρόπον
ώστε οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία
να μην εκτίθενται σε κίνδυνο
γ) δεν εκθέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους, τα κατοικίδια ζώα και την ιδιοκτησία εντός των προβλέψιμων
συνθηκών υπερφόρτισης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
α) Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
β) Υλικό ηλεκτροραδιολογίας και ηλεκτρισμού για ιατρική χρήση.
γ) Ηλεκτρολογικά μέρη ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.
δ) Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος.
ε) Ρευματοδότες και ρευματολήπτες για οικιακή χρήση.
στ) Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικών περιφράξεων.
ζ) Ραδιοηλεκτρικά παράσιτα.
η) Ειδικό ηλεκτρολογικό υλικό, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί εντός πλοίων, αεροπλάνων ή σιδηροδρόμων, ανταποκρινόμενο προς τις διατάξεις ασφάλειας που
έχουν εκδοθεί από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους
συμμετέχουν τα κράτη μέλη.
θ) Κατά παραγγελία παρασκευασθεν έτοιμο σύστημα
(kit) αξιολόγησης που προορίζεται για επαγγελματίες με
σκοπό να χρησιμοποιηθεί μόνο σε χώρους έρευνας και
ανάπτυξης για τέτοιους σκοπούς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΝΟΤΗΤΑ A
Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής
1. Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία
ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα ακόλουθα σημεία 2, 3 και 4, βεβαιώνει
και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το σχετικό
ηλεκτρολογικό υλικό πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης που εφαρμόζονται σε αυτό.
2. Τεχνικός φάκελος
Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο. Ο
τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η
συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού προς τις σχετικές
απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση
του (των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει
τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει - στο βαθμό που
απαιτείται για την αξιολόγηση - τη σχεδίαση, την κατασκευή και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού υλικού.
Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:
α) τη γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού.
β) τα σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς
και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.
γ) τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που απαιτούνται
για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του ηλεκτρολογικού υλικού.
δ) τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που
εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, τα στοιχεία των οποίων
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή των διεθνών ή εθνικών προτύπων που
αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 και, όπου τα εν λόγω
εναρμονισμένα ή διεθνή ή εθνικά πρότυπα δεν έχουν τύχει
εφαρμογής, περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται
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για την τήρηση των στόχων ασφάλειας της παρούσας
απόφασης, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των άλλων
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εφαρμογή.
Σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων
προτύπων ή διεθνών ή εθνικών προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει
τα μέρη που έχουν εφαρμοσθεί.
ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού,
των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ., και
στ) τις εκθέσεις δοκιμών.
3. Κατασκευή
Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή
της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου ηλεκτρολογικού υλικού προς τον τεχνικό φάκελο
στον οποίο αναφέρεται το ως άνω σημείο 2 και προς τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης που εφαρμόζονται
σε αυτό.
4. Σήμανση CE και Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
4.1 Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE σε
κάθε ηλεκτρολογικό υλικό που πληροί τις ισχύουσες
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
4.2 Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη
θέτει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, στη διάθεση της αρχής
εποπτείας της αγοράς, για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά. Η δήλωση
συμμόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το ηλεκτρολογικό υλικό
για το οποίο έχει συνταχθεί. Αντίγραφο της δήλωσης
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται, κατόπιν αιτήματος, στην
αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.
5. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται
στο προηγούμενο σημείο 4 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, εξ
ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στη γραπτή εντολή του
κατασκευαστή προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ [αριθ. ΧΧΧΧ ](1)
1. Μοντέλο προϊόντος/ Προϊόν (αριθμός προϊόντος,
τύπου, παρτίδας ή σειράς):
2. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:
3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή:
4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση ηλεκτρολογικού υλικού που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα-μπορεί
να περιλαμβάνει έγχρωμη εικόνα επαρκούς διαύγειας
όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση του
ηλεκτρολογικού υλικού):
5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία
εναρμόνισης:
6. Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων
που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών
προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:
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7. Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης):
(όνομα, θέση) (υπογραφή):
(1)
Ο κατασκευαστής μπορεί, προαιρετικά, να δηλώνει
αριθμό στη δήλωση συμμόρφωσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Οι υπογράφοντες:
1.......................................ειδικότητα.........................................
2.......................................ειδικότητα.........................................
ελεγκτές του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών του
άρθρου 27, του νόμου 4072/2012, ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την ... /... /20 .....στην εγκατάσταση:
Επωνυμία επιχείρησης:.........................................
Είδος επιχείρησης:.........................................
Διεύθυνση επιχείρησης.........................................
Ονοματεπώνυμου υπευθύνου: .........................................
προβήκαμε σύμφωνα με το άρθρο 23 της κοινής υπουργικής απόφασης στην προσωρινή δέσμευση των παρακάτω προϊόντων:
Είδος και ποσότητα δεσμευθέντων προϊόντων:
.......................................................................................................
(Ως συνημμένη κατάσταση)1
Συσκευασία και επισήμανση: .............................................
Αιτιολογία δέσμευσης: ..........................................................
Τα δεσμευθέντα προϊόντα φυλάσσονται με ευθύνη
του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του μέχρι τη
λήψη οριστικής απόφασης.

Επιδόθηκε σήμερα, ... /... /20
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης Οι ελεγκτές
1 .....................
2......................
__________________________
1

Αν δεν επαρκεί ο χώρος αναγράφονται σε ξεχωριστή συνημμένη κατάσταση.

Άρθρο 26
(άρθρο 28 της οδηγίας 2014/35/ΕΕ)
Δημοσίευση-Έναρξη Ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 20
Απριλίου 2016 πλην εκείνων που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες έχουν ισχύ από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2016
Οι Υπουργοί
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού

Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

