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Ο∆ΗΓΙΑ 2014/35/ΕΕ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (LVD)

Aπό 20 Απριλίου 2016 µε την κ.υ.α. 51157/∆ΤΒΝ 1129/2016
(ΦΕΚ Β΄1425) ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία
2014/35/ΕΕ σχετικά µε τη διαθεσιµότητα στην αγορά
ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί
εντός ορισµένων ορίων τάσης
και καταργήθηκε η οδηγία 73/23/ΕΟΚ (93/68/ΕΟΚ) και η
κ.υ.α. 470/1985 (ΦΕΚ Β΄183) όπως τροποποιήθηκε µε τις
κ.υ.α.
6717/5052/1994 (ΦΕΚ Β΄922),
27356/16.12.91/1992 (ΦΕΚ Β΄78),
Β6467/608/1988 (ΦΕΚ Β΄214),
6204/2001 (ΦΕΚ Β΄277)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1

 Στόχος: 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.

 Εφαρµόζεται: στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να
χρησιµοποιηθεί σε

o ονοµαστική τάση µεταξύ 50 και 1.000 V για το εναλλασσόµενο ρεύµα
o µεταξύ 75 και 1.500 V για το συνεχές ρεύµα.

 Εξαιρείται το ηλεκτρολογικό υλικό του παραρτήµατος II της
κ.υ.α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόµενο να χρησιµοποιηθεί σε εκρήξιµη
ατµόσφαιρα
 Υλικό ηλεκτροραδιολογίας και ηλεκτρισµού για ιατρική χρήση
 Ηλεκτρολογικά µέρη ανελκυστήρων και ανυψωτικών µηχανηµάτων
 Μετρητές ηλεκτρικού ρεύµατος
 Ρευµατοδότες και ρευµατολήπτες για οικιακή χρήση
 Συστήµατα ελέγχου ηλεκτρικών περιφράξεων
 Ραδιοηλεκτρικά παράσιτα
 Ειδικό ηλεκτρολογικό υλικό, προοριζόµενο να χρησιµοποιηθεί εντός
πλοίων, αεροπλάνων ή σιδηροδρόµων
 Κατά παραγγελία παρασκευασθέν έτοιµο σύστηµα (kit) αξιολόγησης
για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Άρθρα 3 & 4

 Το ηλεκτρολογικό υλικό µπορεί να καταστεί διαθέσιµο στην
ελληνική αγορά µόνον εφόσον:
o δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των
προσώπων και των κατοικίδιων ζώων ή της ιδιοκτησίας,
o έχει κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ορθή µηχανολογική
πρακτική για θέµατα ασφάλειας
o εγκαθίσταται, συντηρείται ορθά και χρησιµοποιείται σύµφωνα
µε τον προορισµό του.

 Το παράρτηµα I παραθέτει τα κυριότερα στοιχεία των στόχων
ασφάλειας.
 ∆εν παρεµποδίζεται η διαθεσιµότητα στην αγορά του
ηλεκτρολογικού υλικού που συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της
κ.υ.α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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
το ηλεκτρολογικό υλικό είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να δύναται να
συναρµολογηθεί και να συνδεθεί κατά τρόπο ασφαλή
το ηλεκτρολογικό υλικό σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να
διασφαλίζεται η προστασία έναντι των κινδύνων:
o
o

που δύνανται να προέλθουν από το ηλεκτρολογικό υλικό (π.χ. άµεση ή
έµµεση επαφή, θερµοκρασία, µόνωση)
που µπορούν να προκληθούν από εξωτερικές επιδράσεις επί του
ηλεκτρολογικού υλικού (π.χ. µηχανικές επιδράσεις εντός των
προβλεπόµενων συνθηκών περιβάλλοντος)

µε την επιφύλαξη ότι χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του και
συντηρείται ορθώς.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Άρθρα 12, 13 & 14

Το ηλεκτρολογικό υλικό τεκµαίρεται ότι συµµορφώνεται προς τους στόχους
ασφάλειας εφόσον συµµορφώνεται:
βάσει εναρµονισµένων προτύπων
πρότυπα ή µέρη αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει διεθνών προτύπων
διεθνή πρότυπα της ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC),
των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί, προς ενηµέρωση,
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν έχουν
καταρτιστεί και δηµοσιευθεί σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα.
βάσει εθνικών προτύπων
πρότυπα που εφαρµόζονται εντός του κράτους µέλους κατασκευής
εάν εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο µε το απαιτούµενο στην
ελληνική επικράτεια και εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχα εναρµονισµένα ή
διεθνή πρότυπα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Ι)
Άρθρο 6

εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διαθέτουν στην αγορά
είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους στόχους ασφάλειας.
καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο και διενεργούν τη διαδικασία αξιολόγησης
της συµµόρφωσης ή αναθέτουν τη διενέργειά της (παράρτηµα III).
καταρτίζουν τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήµανση CE
(άρθρο 15 & Παράρτηµα ΙV).
φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο καθώς και τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ
επί 10 έτη από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά.
εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται οι διαδικασίες ώστε να τηρείται η
συµµόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς τις απαιτήσεις της κ.υ.α.
διενεργούν δειγµατοληπτικές δοκιµές στο προϊόν. Ερευνούν τις
καταγγελίες και διατηρούν αρχείο µε τις καταγγελίες, το µη συµµορφούµενο
ηλεκτρολογικό υλικό και τις ανακλήσεις και τηρούν ενήµερους τους διανοµείς.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΙΙ)
Άρθρο 6
 εξασφαλίζουν ότι το προϊόν φέρει αριθµό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο
στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή του. Όταν δεν το επιτρέπει το
µέγεθος, οι απαιτούµενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία του ή
σε έγγραφο που το συνοδεύει.
 σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία ή το
καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και την ταχυδροµική τους διεύθυνση
(στη συσκευασία ή στο συνοδευτικό του έγγραφο). Η ταχ. δ/νση υποδεικνύει
ένα µοναδικό σηµείο επικοινωνίας µε τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία της
επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες
πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα (προοριζόµενη χρήση).
 εφόσον το υλικό ενέχει κίνδυνο λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία
διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωσή του, το
αποσύρουν ή το ανακαλούν και ενηµερώνουν αµέσως την αρµόδια αρχή.
 παρέχουν στην αρµόδια αρχή όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση
της συµµόρφωσης του προϊόντος, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΙΙΙ)
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ)

Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της
συµµόρφωσης µε την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του,
βεβαιώνει και δηλώνει µε αποκλειστική του ευθύνη ότι το σχετικό ηλεκτρολογικό
υλικό πληροί τις απαιτήσεις της κ.υ.α.
Ο κατασκευαστής :
καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο, που περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:
o τη γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού.
o τα σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής (διαγράµµατα, κυκλώµατα
κ.λπ.)
o επεξηγήσεις των σχεδίων και διαγραµµάτων και της λειτουργίας
o τον κατάλογο των εναρµονισµένων προτύπων ή των διεθνών ή εθνικών
προτύπων
o τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού
o τις εκθέσεις δοκιµών.
λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η
παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση του προϊόντος προς τον
τεχνικό φάκελο

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ)

 Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CE και συντάσσει γραπτή δήλωση
συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο προϊόντος (άρθρο 15 & Παράρτηµα ΙV).
Η δήλωση συµµόρφωσης συντάσσεται ή µεταφράζεται στην ελληνική
γλώσσα από επίσηµη αρχή.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ [αριθ. ΧΧΧΧ ]

1)Μοντέλο προϊόντος / Προϊόν ( αριθµός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή
σειράς )
2)Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου του
3)Η δήλωση συµµόρφωσης εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη του
κατασκευαστή.
4)Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση ηλεκτρολογικού υλικού, µπορεί να
περιλαµβάνει έγχρωµη εικόνα)
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
7)Συµπληρωµατικές πληροφορίες :
Υπογραφή για λογαριασµό και εξ ονόµατος
( τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης )
( όνοµα, θέση ) ( υπογραφή )

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 7

Οι κατασκευαστές µπορούν να ορίζουν µε γραπτή εντολή,
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο που ασκεί τα καθήκοντα που
προσδιορίζονται στην εντολή, η οποία επιτρέπει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
o να τηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο
στη διάθεση της αρµόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς επί 10 έτη
o να παρέχει στην αρµόδια αρχή όλες τις πληροφορίες και την
τεκµηρίωση
o να συνεργάζεται µε την αρµόδια αρχή για κάθε δράση που πρέπει
να αναληφθεί

Η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται
σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ (Ι)
Άρθρο 8
 διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη
διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης, έχει καταρτίσει τον τεχνικό
φάκελο, ότι το προϊόν φέρει τη σήµανση CE
 εξασφαλίζουν ότι το προϊόν φέρει αριθµό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο
στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή του. Όταν δεν το επιτρέπει το
µέγεθος, οι απαιτούµενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία του ή
σε έγγραφο που το συνοδεύει.
 διασφαλίζουν ότι το προϊόν φέρει το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική
επωνυµία ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα και την ταχυδροµική
διεύθυνση του κατασκευαστή
 εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες
πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα (προοριζόµενη χρήση).
 σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία ή το
καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και την ταχυδροµική διεύθυνσή τους

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ (ΙΙ)
Άρθρο 8
 εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς του προϊόντος
δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του
 εφόσον το υλικό ενέχει κίνδυνο λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία
διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωσή του, το
αποσύρουν ή το ανακαλούν και ενηµερώνουν αµέσως την αρµόδια αρχή.
 εφόσον θεωρεί ότι το προϊόν δεν συµµορφώνεται, δεν διαθέτει το
ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά έως ότου εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή του
και ενηµερώνει τον κατασκευαστή, καθώς και την αρµόδια αρχή.
 διενεργούν δειγµατοληπτικές δοκιµές και ερευνούν τις καταγγελίες και
διατηρούν αρχείο µε τις καταγγελίες και τις ανακλήσεις και ενηµερώνουν
τους διανοµείς.
 τηρούν, επί 10 έτη, αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ στη διάθεση
της αρµόδιας αρχής και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος µπορεί να τεθεί
στη διάθεση της εν λόγω αρχής.
 παρέχουν στην αρµόδια αρχή όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση της
συµµόρφωσης του προϊόντος, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ
Άρθρο 9
 επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει τη σήµανση CE και ότι συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα έγγραφα και από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας προς τους
καταναλωτές στην ελληνική γλώσσα (προοριζόµενη χρήση).
 εξασφαλίζουν ότι το προϊόν φέρει αριθµό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο
που επιτρέπει την ταυτοποίησή του. Όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος, οι
απαιτούµενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που το
συνοδεύει.
 διασφαλίζουν ότι το προϊόν φέρει το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία
ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα και την ταχυδροµική διεύθυνση του κατασκευαστή
και του εισαγωγέα.
 εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς του προϊόντος δεν θέτουν
σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του
 εφόσον θεωρεί ότι το προϊόν δεν συµµορφώνεται, δεν διαθέτει το ηλεκτρολογικό
υλικό στην αγορά έως ότου εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή του και ενηµερώνει τον
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και την αρµόδια αρχή.
 εφόσον το υλικό ενέχει κίνδυνο λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία διορθωτικά
µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του, το αποσύρουν ή το ανακαλούν και
ενηµερώνουν αµέσως την αρµόδια αρχή.
 παρέχουν στην αρµόδια αρχή όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση της
συµµόρφωσης του προϊόντος, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα
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