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Απιθμόρ 203 

Οι πεπί Αποβλήηυν (Πεπιοπιζμόρ Φπήζηρ Οπιζμένυν Δπικίνδςνυν Οςζιών ζε Ηλεκηπικό και Ηλεκηπονικό 
Δξοπλιζμό) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 
54(2)(β) ηυν πεπί Αποβλήηυν Νόμυν ηος 2011 και 2012, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και 
εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος 
άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με 
Δξοςζιοδόηηζη  Νόμος, Νόμος (Ν. 99  ηος 1989  όπυρ  ηποποιήθηκε με  ηοςρ  Νόμοςρ 227  ηος  1990  μέσπι 3(Ι) 
ηος 2010. 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2011 ΚΑΙ 2012  

_______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 54(2)(β)  

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν - 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 174, 
01.07.2011,  
ζ. 88. 

«Οδεγία 2011/65/ΔE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8
εο

 Ινπλίνπ 2011 
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ 
εμνπιηζκφ (αλαδηαηχπσζε)», 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 348, 
18.12.2012,  
ζ. 16. 
 

«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2012/50/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο III ηεο νδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά εμαίξεζε γηα εθαξκνγέο πνπ πεξηέρνπλ κφιπβδν, κε ζθνπφ 
ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν», 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 348, 
18.12.2012,  
ζ. 18. 

«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2012/51/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Οθησβξίνπ 2012, γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο III ηεο νδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά εμαίξεζε γηα εθαξκνγέο πνπ πεξηέρνπλ θάδκην, κε ζθνπφ ηελ 
πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν», 
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Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 45. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 47. 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 49. 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 51. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 53. 
 
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 55. 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 59. 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 61. 
 

«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Oδεγία 2014/1/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά 
εμαίξεζε γηα ην κφιπβδν σο ζπζηαηηθφ θξακάησλ γηα έδξαλα θαη θζεηξφκελεο επηθάλεηεο 
ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ εθηίζεληαη ζε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία», 

 «Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/2/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
νδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά εμαίξεζε 
γηα ην θάδκην ζε θσζθφξνπο επηρξηζκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εληζρπηέο εηθφλαο 
γηα αθηηλνζθνπηθέο εηθφλεο, έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019, θαη ζε αληαιιαθηηθά αθηηλνζθνπηθψλ 
ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2020», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/3/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά 
εμαίξεζε γηα ηνλ νμηθφ κφιπβδν σο επηζεκαληή γηα ρξήζε ζε ζηεξενηαθηηθά πιαίζηα θεθαιήο 
πξννξηδφκελα γηα CT (ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία) θαη MRI (καγλεηηθή ηνκνγξαθία) θαη ζε 
ζπζηήκαηα ηνπνζέηεζεο γηα ζεξαπεπηηθφ εμνπιηζκφ δέζκεο αθηηλνβνιίαο γ θαη ζσκαηίσλ», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/4/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά 
εμαίξεζε γηα ηνλ κφιπβδν πνπ θαζηζηά δπλαηέο ηηο αεξνζηεγείο ζπλδέζεηο κεηαμχ αινπκηλίνπ 
θαη ράιπβα ζηνπο εληζρπηέο εηθφλσλ αθηίλσλ Υ», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/5/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά εμαίξεζε γηα ην κφιπβδν ζηα ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα 
πιαθεηψλ ηππσκέλνπ θπθιψκαηνο, ζηηο επηζηξψζεηο ζηηο άθξεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηηο επηζηξψζεηο πιαθεηψλ ηππσκέλνπ θπθιψκαηνο, ζηα 
ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα ζχλδεζεο ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ, ζηα ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα 
ζχλδεζεο κνξθνηξνπέσλ θαη αηζζεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κνλίκσο ζε ζεξκνθξαζία 
θάησ ησλ – 20 °C ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/6/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά εμαίξεζε γηα ην κφιπβδν ζηηο επηθαιχςεηο επηθαλείαο 
ζπζηεκάησλ ζπδεπθηήξσλ κε αθίδεο ελζθήλσζεο πνπ απαηηνχλ κε καγλεηηθνχο ζπδεπθηήξεο, 
ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη κνλίκσο ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ – 20 °C, ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν», 

 «Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/7/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά εμαίξεζε 
γηα ην κφιπβδν ζηα ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα, ζηηο επηζηξψζεηο επηθαλείαο ησλ ειεθηξηθψλ θαη 
ειεθηξνληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιαθεηψλ ηππσκέλσλ θπθισκάησλ, ζηηο 
ζπλδέζεηο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, ζηα πεξηβιήκαηα θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη α) ζε καγλεηηθά πεδία ζθαίξαο κε αθηίλα 1 κέηξνπ απφ ην ηζφθεληξν ηνπ 
καγλήηε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νζνλψλ παξαθνινχζεζεο αζζελψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα 
ρξήζε εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο ζθαίξαο, ή β) ζε καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε 
απφζηαζε 1 κέηξνπ απφ ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο καγλεηψλ θπθιφηξνπ, καγλεηψλ δηάδνζεο 
αθηίλσλ θαη ειέγρνπ ηεο θαηεχζπλζεο ησλ αθηίλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζσκαηηδηαθή 
ζεξαπεία», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/8/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά εμαίξεζε 
γηα ην κφιπβδν ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ςεθηαθψλ ζπζηνηρηψλ αλίρλεπζεο απφ ηειινπξηνχρν θάδκην θαη ηειινπξηνχρν θάδκην-
ςεπδάξγπξν ζε πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/9/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά εμαίξεζε 
γηα ην κφιπβδν θαη ην θάδκην ζε κεηαιιηθέο ζπλδέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ππεξαγψγηκα 
καγλεηηθά θπθιψκαηα ζε αληρλεπηέο MRI, SQUID, NMR (καγλεηηθφο ππξεληθφο ζπληνληζκφο) ή 
FTMS (θαζκαηφκεηξν κάδαο κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier)», 
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Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 63. 
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 65. 
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 67. 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 69. 
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 71. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 73. 
 
 
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 4, 
09.01.2014,  
ζ. 75. 
 
 

 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/10/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά εμαίξεζε 
γηα ην κφιπβδν σο ππεξαγσγφ ή ζεξκηθφ αγσγφ ζε θξάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 
ςπρξέο θεθαιέο θξπνγνληθνχ ςχθηε ή/θαη ζε ςπρξνχο θαζεηήξεο θξπνγνληθήο ςχμεο ή/θαη ζε 
ηζνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζπγθφιιεζεο θξπνγνληθήο ςχμεο, ζε ηαηξηθέο ζπζθεπέο (θαηεγνξία 8) 
ή/θαη ζε βηνκεραληθά φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/11/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά 
εμαίξεζε γηα «εμαζζελέο ρξψκην ζε αιθαιηθνχο δηαλνκείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
δεκηνπξγία θσηνθαζφδσλ ζε εληζρπηέο εηθφλσλ αθηίλσλ Υ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019, θαη 
ζε αληαιιαθηηθά γηα ζπζηήκαηα αθηίλσλ Υ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ πξηλ ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2020», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/12/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά εμαίξεζε γηα «κφιπβδν ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα 
πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ αληρλεπηψλ θαη κνλάδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα 
ηνκνγξάθνπο εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ ελζσκαησκέλνπο ζε εμνπιηζκφ απεηθφληζεο καγλεηηθνχ 
ζπληνληζκνχ», κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/13/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά εμαίξεζε γηα «κφιπβδν ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα 
πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θνξεηέο ηαηξηθέο ζπζθεπέο 
θαηεγνξίαο ΙΙα θαη ΙΙβ ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ εθηφο θνξεηψλ απηληδσηψλ έθηαθηεο αλάγθεο», 
κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/14/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο III ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά 
εμαίξεζε γηα ηε ρξήζε 3,5 mg πδξαξγχξνπ αλά ιακπηήξα ζε ζπκπαγείο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 
ελφο θάιπθα γηα ζθνπνχο γεληθνχ θσηηζκνχ < 30 W κε δηάξθεηα δσήο 20000 σξψλ θαη άλσ», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/15/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά εμαίξεζε γηα «κφιπβδν, θάδκην θαη εμαζζελέο ρξψκην ζε 
επαλαρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά, αλαθηεζέληα απφ ηαηξηθέο ζπζθεπέο πνπ δηαηίζεληαη 
ζηελ αγνξά πξηλ ηηο 22 Ινπιίνπ 2014 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμνπιηζκφ θαηεγνξίαο 8 πνπ 
δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά πξηλ ηηο 22 Ινπιίνπ 2021, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
επαλαρξεζηκνπνίεζε απηή γίλεηαη ζην πιαίζην ειεγρφκελσλ δηεπηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ 
επηζηξνθήο θιεηζηνχ βξφρνπ θαη φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε αληαιιαθηηθψλ γλσζηνπνηείηαη 
ζηνλ θαηαλαισηή», κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν», 
 
«Καη’ εμνπζηνδφηεζε Οδεγία 2014/16/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2013 γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά εμαίξεζε 
γηα ην κφιπβδν σο ελεξγνπνηεηή ηεο θζνξίδνπζαο ζθφλεο ησλ ιακπηήξσλ εθθέλσζεο, φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιάκπεο εμσζσκαηηθήο θσηνθέξεζεο πνπ πεξηέρνπλ θσζθνξίδνπζεο 
νπζίεο φπσο ε BSP (BaSi2O5: Pb)» . 

  

185(Ι) ηνπ 2011 
6(Ι) ηνπ 2012. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 54 ησλ πεξί Απνβιήησλ Νφκσλ ηνπ 2011 θαη 
2012, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Απνβιήησλ (Πεξηνξηζκφο Υξήζεο 
Οξηζκέλσλ Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ζε Ηιεθηξηθφ θαη Ηιεθηξνληθφ Δμνπιηζκφ) Καλνληζκνί ηνπ 
2014. 

  
θνπφο ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

2. θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη ν νξηζκφο θαλφλσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
ρξήζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ειεθηξηθφ θαη ζε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ (ΗΗΔ), κε ζθνπφ ηε 
ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηβαιινληηθήο νξζήο αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ 
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ.  
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Πεδίν εθαξκνγήο 
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 
Παξάξηεκα Ι. 

3.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), νη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη 
ζηνλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ πνπ ππάγεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο I. 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

30.07.2004 
13.11.2009. 

 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 5, ειεθηξηθφο 
θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πνπ ήηαλ εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ ηεξεψλ θαη 
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Απφβιεηα Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ) Καλνληζκψλ, 
φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη δελ πιεξνί ηνπο φξνπο 
ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, κπνξεί λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά κέρξη ηηο 
22 Ινπιίνπ 2019. 

 
 
 

78(I) ηνπ 2010. 
 
 
 

(3) Οη παξφληεο Καλνληζκνί  εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία θαη γηα ηα ρεκηθά πξντφληα, εηδηθφηεξα ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ πεξί Υεκηθψλ Οπζηψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη 
ησλ πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Απφβιεηα Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ 
Δμνπιηζκνχ) Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

(4)  Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη – 

 (α)  ζηνλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ 
ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ φπισλ, 
ππξνκαρηθψλ θαη πνιεκηθνχ πιηθνχ πνπ πξννξίδνληαη γηα ακηγψο ζηξαηησηηθνχο 
ζθνπνχο·   

(β)     ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνο λα ζηαιεί ζην δηάζηεκα·   

(γ)    ζηνλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο θαη πξνο εγθαηάζηαζε σο ηκήκα 
άιινπ ηχπνπ εμνπιηζκνχ πνπ απνθιείεηαη ή δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα επηηειέζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κφλν εάλ 
απνηειεί ηκήκα ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κφλν κε ηνλ 
ίδην, εηδηθά ζρεδηαζκέλν εμνπιηζκφ·   

(δ)     ζε κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζεξά βηνκεραληθά εξγαιεία·   

(ε)     ζε ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο·  

(ζη)  ζηα κέζα κεηαθνξάο αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ειεθηξηθψλ 
δίθπθισλ νρεκάησλ πνπ δελ δηαζέηνπλ έγθξηζε ηχπνπ· 

(δ)   ζε κε νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα πνπ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθή 
ρξήζε·  

(ε)    ζηηο ελεξγέο εκθπηεχζηκεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο·   

(ζ)    ζηα θσηνβνιηατθά πάλει πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα ζχζηεκα πνπ 
έρεη ζρεδηαζζεί, ζπλαξκνινγεζεί θαη εγθαηαζηαζεί απφ επαγγεικαηίεο γηα κφληκε 
ρξήζε ζε θαζνξηζκέλν ηφπν, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ειηαθφ θσο γηα 
δεκφζηεο, εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο θαη νηθηαθέο εθαξκνγέο· 

(η)     ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
θαη ν νπνίνο δηαηίζεηαη κφλν απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. 

 

  
Δξκελεία. 4.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ- 
  
 «αλάθιεζε» ζεκαίλεη θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ επηζηξνθή πξντφληνο πνπ έρεη ήδε 

ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε·  
  
 «αληαιιαθηηθφ» ζεκαίλεη ην ρσξηζηφ κέξνο ελφο ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

(ΗΗΔ), ην νπνίν κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη έλα κέξνο ελφο ΗΗΔ· ν ΗΗΔ δελ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ρσξίο απηφ ην κέξνο ηνπ ΗΗΔ· ε ιεηηνπξγηθφηεηα 
ηνπ ΗΗΔ απνθαζίζηαηαη ή βειηηψλεηαη φηαλ ην κέξνο αληηθαζίζηαηαη κε έλα αληαιιαθηηθφ·  

  
 «αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαηαδεηθλχεηαη θαηά 

πφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο κε ηνλ ΗΗΔ απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·  
  
 «αμηνπηζηία ππνθαηάζηαηνπ» ζεκαίλεη ηελ πηζαλφηεηα έλαο ΗΗΔ πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 

ππνθαηάζηαην λα επηηειέζεη κηα απαηηνχκελε ιεηηνπξγία ρσξίο αζηνρία ππφ δεδνκέλεο 
ζπλζήθεο θαη γηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν· 

  
 «απφζπξζε» ζεκαίλεη θάζε κέηξν πνπ απνζθνπεί λα απνηξέςεη ηελ θπθινθνξία ζηελ αγνξά 

πξντφληνο απφ ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ·  
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 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο· 
  
 «βηνκεραληθά φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ» ζεκαίλεη ηα φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη 

ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά γηα βηνκεραληθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε·  
  
 «δηάζεζε ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη ηελ πξψηε θνξά θαηά ηελ νπνία ΗΗΔ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά 

ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο·  
  
 «δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά» ζεκαίλεη θάζε πξνζθνξά ΗΗΔ γηα δηαλνκή, θαηαλάισζε ή ρξήζε 

ζηελ αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είηε επί 
πιεξσκή, είηε δσξεάλ·  

  
 
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

«δηαζεζηκφηεηα ππνθαηάζηαηνπ» ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο ππνθαηαζηάηνπ λα παξαρζεί θαη 
λα παξαδνζεί ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθξηηηθά κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ παξαγσγή θαη παξάδνζε ησλ νπζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ·  

  
 «δηαλνκέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, πιελ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, ην νπνίν ζέηεη ΗΗΔ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά·  
  
 «εηζαγσγέαο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, πνπ δηαζέηεη ΗΗΔ ηξίηεο ρψξαο ζηελ αγνξά ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο·  
  

 
 
 
 

«ελαξκνληζκέλν πξφηππν» ζεκαίλεη πξφηππν πνπ εγθξίλεηαη απφ έλαλ απφ ηνπο επξσπατθνχο 
θνξείο ηππνπνίεζεο CΔΝ – Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο, Cenelec – Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή Ηιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο ή ETSI – Δπξσπατθφ Ιλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ 
Πξνηχπσλ· 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι):  

18.07.2003 
15.04.2005 
10.07.2009 

11.10.2013. 

«ελεξγφ εκθπηεχζηκν ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ» ζεκαίλεη θάζε ελεξγφ εκθπηεχζηκν ηαηξηθφ 
βνήζεκα θαηά ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη ζηνπο πεξί Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Δλεξγά Δκθπηεχζηκα 
Ιαηξηθά Βνεζήκαηα) Καλνληζκνχο, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη·  
 

 «εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εγθαηεζηεκέλν 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ έρεη ιάβεη απφ θαηαζθεπαζηή γξαπηή εληνιή λα ελεξγεί εμ 
νλφκαηφο ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ· 

  
 «επνπηεία ηεο αγνξάο» ζεκαίλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηελεξγνχλ θαη ηα κέηξα πνπ 

εθαξκφδνπλ νη δεκφζηεο αξρέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ν ΗΗΔ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα ή άιιεο 
πξνζηαηεπφκελεο πηπρέο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο· 

  
 «ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο» ή «ΗΗΔ» ζεκαίλεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ε 

νξζή ιεηηνπξγία εμαξηάηαη απφ ειεθηξηθά ξεχκαηα ή ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη ν εμνπιηζκφο 
γηα ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηε κέηξεζε ησλ ξεπκάησλ θαη πεδίσλ απηψλ, ν νπνίνο έρεη 
ζρεδηαζζεί γηα λα ιεηηνπξγεί ππφ νλνκαζηηθή ηάζε έσο ρίιηα V (1 000 V) ελαιιαζζφκελνπ 
ξεχκαηνο ή έσο ρίιηα πεληαθφζηα V (1 500 V) ζπλερνχο ξεχκαηνο, φπνπ ε ιέμε «εμαξηάηαη» 
ζεκαίλεη φηη ηνλ ΗΗΔ  ν νπνίνο ρξεηάδεηαη ειεθηξηθά ξεχκαηα ή ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία γηα λα 
επηηειέζεη κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ζθνπνχκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ·   

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα 
 Σξίην (Ι): 

18.07.2003 
15.04.2005 
25.07.2007 
10.07.2009 

11.10.2013. 

«ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ» ζεκαίλεη ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ θαηά ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη 
ζηνπο πεξί Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ (Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα) Καλνληζκνχο, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ην νπνίν επίζεο είλαη ΗΗΔ·  
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Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 

18.07.2003 
12.10.2012. 

«ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ γηα δηάγλσζε in vitro» ζεκαίλεη ηαηξνηερλνινγηθφ βνήζεκα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηάγλσζε in vitro, θαηά ηελ έλλνηα πνπ δίδεηαη ζηνπο  πεξί Βαζηθψλ 
Απαηηήζεσλ (Ιαηξνηερλνινγηθά Βνεζήκαηα πνπ Υξεζηκνπνηνχληαη ζηε Γηάγλσζε In Vitro) 
Καλνληζκνχο, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

 «θαιψδηα» ζεκαίλεη φια ηα θαιψδηα γηα νλνκαζηηθή ηάζε θάησ ησλ δηαθφζησλ πελήληα Volts 
(250 Volts) πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηε ζχλδεζε ή ηελ πξνέθηαζε ηεο ζχλδεζεο ΗΗΔ κε ηνλ 
ξεπκαηνδφηε ή ζηε ζχλδεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ΗΗΔ κεηαμχ ηνπο·  

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.:  L136, 
29.05.2007, 
ζ. 3. 
 
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L218,  
13.08.2008, 
ζ. 30. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν 
«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
18εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH) θαη γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οξγαληζκνχ Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/45/EΚ θαη 
γηα θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 793/93 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 1488/94 ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηεο νδεγίαο 76/769/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ 
Οδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 91/155/ΔΟΚ, 93/67/ΔΟΚ, 93/105/ΔΚ θαη 2000/21/ΔΚ». 
 
«Kαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν 
«Kαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο 
Ινπιίνπ 2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ δηαπίζηεπζεο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο φζνλ 
αθνξά ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 339/93 
ηνπ πκβνπιίνπ»·  

  
 «θαηαζθεπαζηήο» ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαζθεπάδεη ΗΗΔ ή αλαζέηεη 

ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ θαηαζθεπή ΗΗΔ θαη ηνλ εκπνξεχεηαη κε ηελ επσλπκία ή ην εκπνξηθφ 
ζήκα ηνπ·  

  
 «κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζεξά βηνκεραληθά εξγαιεία» ζεκαίλεη κεγάιεο θιίκαθαο 

ζπλαξκνιφγεκα κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη/ή εμαξηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ 
γηα κηα εηδηθή εθαξκνγή, εγθαζίζηαληαη θαη απεγθαζίζηαληαη απφ εηδηθνχο ζε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπληεξνχληαη απφ επαγγεικαηίεο ζε βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο ή ζε εγθαηαζηάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο· 

 
«κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζεξή εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη κεγάιεο θιίκαθαο ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ 
ηχπσλ ζπζθεπψλ θαη, ελδερνκέλσο, άιισλ δηαηάμεσλ, πνπ ζπλαξκνινγνχληαη θαη 
εγθαζίζηαληαη απφ επαγγεικαηίεο, θαη πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κνλίκσο ζε έλα 
πξνθαζνξηζκέλν εηδηθφ ρψξν, θαη απεγθαζίζηαληαη απφ επαγγεικαηίεο·  

  
 «κε νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα πνπ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε» 

ζεκαίλεη κεραλήκαηα κε ελζσκαησκέλε πεγή ελέξγεηαο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ απαηηεί είηε 
θηλεηηθφηεηα είηε ζπλερή ή εκηζπλερή θίλεζε κεηαμχ κηαο ζεηξάο ζηαζεξψλ ζεκείσλ εξγαζίαο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη πνπ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα 
επαγγεικαηηθή ρξήζε· 

  

185(Ι) ηνπ 2011 
6(Ι) ηνπ 2012. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Απνβιήησλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 

  
 «νηθνλνκηθνί θνξείο» ζεκαίλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν, ηνλ 

εηζαγσγέα θαη ην δηαλνκέα·  
  
 «νκνηνγελέο πιηθφ» ζεκαίλεη πιηθφ νκνηνγελνχο ζχζηαζεο ζε φιε ηε κάδα ηνπ ή πιηθφ 

απνηεινχκελν απφ ζπλδπαζκφ πιηθψλ ην νπνίν είλαη αδχλαην λα δηαρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθά 
πιηθά κε κεραληθά κέζα, φπσο ην μεβίδσκα, ε θνπή, ε ζχλζιηςε, ην ηξφρηζκα θαη ε ιείαλζε· 

  
 «ζήκαλζε CE» ζεκαίλεη ζήκαλζε κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο δειψλεη φηη ην πξντφλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 
πξνβιέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζήκαλζεο απηήο·  

  
  «ηερληθή πξνδηαγξαθή» ζεκαίλεη έγγξαθν κε ην νπνίν νξίδνληαη ηα απαηηνχκελα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο, δηεξγαζίαο ή ππεξεζίαο· 
  

     (2) Οπνηνδήπνηε άιινη φξνη πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ εξκελεχνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν. 
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Πξφιεςε. 
 
 
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 
 
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (3), (4), (5) θαη (6), απαγνξεχεηαη ε 
δηάζεζε ζηελ αγνξά ΗΗΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ θαη αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ 
επηζθεπή, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 
ή ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ, πνπ πεξηέρεη ηηο νπζίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα II. 
 
    (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δελ είλαη αλεθηή  πςειφηεξε ηεο κέγηζηεο 
ζπγθέληξσζεο θαηά βάξνο ζε νκνηνγελέο πιηθφ, απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα II. 

  
     (3) Η παξάγξαθνο (1) εθαξκφδεηαη ζηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη ηα φξγαλα 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο 22 Ινπιίνπ 2014, ζηα 
ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα γηα δηάγλσζε in vitro πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο 22 Ινπιίνπ 
2016 θαη ζηα βηνκεραληθά φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 
απφ ηηο 22 Ινπιίνπ 2017.  

  
     (4) Η παξάγξαθνο (1) δελ εθαξκφδεηαη ζηα θαιψδηα ή ηα αληαιιαθηηθά γηα ηελ επηζθεπή, ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ή ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
δπλαηνηήησλ -  
 

 (α)    ΗΗΔ πνπ έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2006·  

(β)    ΗΗΔ πνπ έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηηο 22 Ινπιίνπ 2014·  

(γ)   ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ γηα δηάγλσζε in vitro πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά 
πξηλ απφ ηηο 22 Ινπιίνπ 2016·  

(δ)   νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηηο 
22 Ινπιίνπ 2014·  

(ε)   νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηηο 
22 Ινπιίνπ 2017·  

(ζη) ΗΗΔ πνπ έρεη εμαηξεζεί θαη δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο εμαίξεζεο 
απηήο, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζρεηηθή εμαίξεζε.  

  
      (5) Η παξάγξαθνο (1) δελ εθαξκφδεηαη ζε επαλαρξεζηκνπνηεκέλα αληαιιαθηηθά, 

αλαθηεζέληα απφ ΗΗΔ πνπ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2006, ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε εμνπιηζκφ πνπ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2016, 
εθφζνλ ε επαλαρξεζηκνπνίεζε απηή γίλεηαη ζην πιαίζην ειεγρφκελσλ δηεπηρεηξεζηαθψλ 
ζπζηεκάησλ επηζηξνθήο θιεηζηνχ βξφγρνπ θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε αληαιιαθηηθψλ 
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ θαηαλαισηή.  

Παξάξηεκα ΙΙΙ, 
Παξάξηεκα  IV. 

     (6) Η παξάγξαθνο (1) δελ ηζρχεη γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ απαξηζκνχληαη ζηα Παξαξηήκαηα III 
θαη ΙV. 

  
Δμαηξέζεηο. 
 
 
Παξάξηεκα V. 
 
Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

Παξάξηεκα Ι. 
 
 

Παξάξηεκα  IV. 

6.-(1) Καηαζθεπαζηέο, εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη ησλ θαηαζθεπαζηψλ ή νπνηνηδήπνηε 
νηθνλνκηθνί θνξείο ζηελ αιπζίδα ηξνθνδνζίαο δχλαηαη λα αηηεζνχλ γηα ηε ρνξήγεζε, 
αλαλέσζε ή αλάθιεζε εμαίξεζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 
Οδεγίαο 2011/65/ΔΔ θαη ην Παξάξηεκα V. 
 
     (2) Γηα ηηο εμαηξέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα III, εμαηξνπκέλνπ ηεο 
πεξίπησζεο 1(δ), ε κέγηζηε πεξίνδνο ηζρχνο, πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί, γηα ηηο θαηεγνξίεο 1 
έσο 7 θαη 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο I είλαη ε 21

ε
 Ινπιίνπ 2016 θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο 8 θαη 9 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο I είλαη επηά (7) έηε απφ ηε ζρεηηθή εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5, εθηφο αλ νξηζηεί βξαρχηεξε πεξίνδνο.  
 
     (3) Γηα ηηο εμαηξέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα IV, ε κέγηζηε πεξίνδνο ηζρχνο, 
πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί, είλαη επηά (7) έηε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5, εθηφο αλ νξηζηεί βξαρχηεξε πεξίνδνο. 

  

Τπνρξεψζεηο 
θαηαζθεπαζηή. 
 
 
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L218, 
13.08.2008,  
ζ. 82. 

7. Ο θαηαζθεπαζηήο έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  

 

   (α) Να εμαζθαιίδεη θαηά ηε δηάζεζε ηνπ ΗΗΔ ζηελ αγνξά, φηη απηφο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη 
θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 5·  

   (β)  λα θαηαξηίδεη ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ θάθειν θαη λα δηεθπεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Α ηνπ Παξαξηήκαηνο II 
ηεο Απφθαζεο αξηζ. 768/2008/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 9

εο
 Ινπιίνπ 2008 

γηα θνηλφ πιαίζην εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 
93/465/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ή αλαζέηεη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο·  
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 (γ) εθφζνλ απνδεηρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ε ζπκκφξθσζε ηνπ ΗΗΔ 
κε ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο, λα ζπληάζζεη δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ θαη λα ζέηεη ηε 
ζήκαλζε CE ζην ηειηθφ πξντφλ· φηαλ άιιε εθαξκνζηέα λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο απαηηεί ηελ εθαξκνγή κηαο ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ απζηεξήο δηαδηθαζίαο 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
(1) ηνπ Καλνληζκνχ 5, κπνξεί λα απνδεηρζεί ζην πιαίζην εθείλεο ηεο δηαδηθαζίαο· είλαη 
δπλαηφλ λα θαηαξηηζζεί εληαίνο ηερληθφο θάθεινο· 

   (δ) λα θπιάζζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ γηα κηα δεθαεηία απφ 
ηε δηάζεζε ηνπ ΗΗΔ ζηελ αγνξά· 

   (ε)  λα εμαζθαιίδεη φηη εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο πνπ δηαηεξνχλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο 
ζεηξηαθήο παξαγσγήο· ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε νη αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ή ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ 
ή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε βάζε ηα νπνία δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ΗΗΔ·  

   (ζη)  λα δηαηεξεί αξρείν κε ηνλ κε ζπκκνξθνχκελν ΗΗΔ θαη ηηο αλαθιήζεηο πξντφλησλ θαη λα 
ηεξεί ζρεηηθά ελήκεξνπο ηνπο δηαλνκείο·  

   (δ) λα κεξηκλά ψζηε ν νηθείνο ΗΗΔ λα θέξεη αξηζκφ ηχπνπ, παξηίδαο ή ζεηξάο ή άιιν 
ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ ή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ην επηηξέπεη ην 
κέγεζνο ή ην είδνο ηνπ, λα αλαγξάθνληαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ζηε ζπζθεπαζία ή ζε 
έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ ΗΗΔ·  

   (ε) λα αλαγξάθεη ην φλνκα, ηελ θαηαηεζεηκέλε εκπνξηθή επσλπκία ή ην θαηαηεζεηκέλν 
εκπνξηθφ ζήκα ηνπο θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο ζηνλ ΗΗΔ ή, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 
ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ή ζε έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ ΗΗΔ· ε δηεχζπλζε πξέπεη λα 
ππνδεηθλχεη έλα θαη κφλν ζεκείν επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή· εάλ άιιε 
εθαξκνζηέα λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ απζηεξέο 
δηαηάμεηο γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
εθαξκφδνληαη νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο·  

   (ζ) εάλ ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ΗΗΔ πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο λα ιακβάλεη ακέζσο ηα αλαγθαία 
δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ΗΗΔ, λα ηνλ απνζχξεη ή λα 
ηνλ αλαθαιέζεη, θαηά πεξίπησζε, θαη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο 
ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία έρνπλ ζέζεη ζε θπθινθνξία ηνλ ΗΗΔ, παξαζέηνληαο 
ιεπηνκέξεηεο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηε κε ζπκκφξθσζε θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ 
ελδερνκέλσο έιαβαλ·  

   (η) θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο αξκφδηαο αξρήο, λα παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ΗΗΔ πξνο 
ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζε γιψζζα εχθνια θαηαλνεηή θαη λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, ζηηο ελέξγεηεο πνπ 
ελδερνκέλσο ρξεηάδνληαη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ΗΗΔ πνπ έρεη 
δηαζέζεη ζηελ αγνξά πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Τπνρξεψζεηο 
εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ. 
 

8.-(1) Ο θαηαζθεπαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηνξίδεη εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν  κε 
γξαπηή εληνιή· νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηνπ Καλνληζκνχ 
7 θαη ε θαηάξηηζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ δελ αλαηίζεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν.  
 
     (2) Ο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 
εληνιή ηελ νπνία ιακβάλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή· ε εληνιή επηηξέπεη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπν ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

(α)   Να δηαηεξεί ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο Δ.Δ θαη ηνλ ηερληθφ θάθειν ζηε δηάζεζε ηεο 
αξκφδηαο αξρήο επί κηα δεθαεηία κεηά ηε δηάζεζε ΗΗΔ ζηελ αγνξά· 

 (β)    λα παξέρεη, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο αξκφδηαο αξρήο, λα παξέρεη φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε 
ηνπ ΗΗΔ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

(γ)    λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο, ζηηο 
ελέξγεηεο πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδνληαη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ 
ΗΗΔ πνπ θαιχπηεη ε εληνιή κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

Τπνρξεψζεηο 
εηζαγσγέα. 
 

9. Ο εηζαγσγέαο έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  

   (α) Να δηαζέηεη ζηελ αγνξά κφλν ΗΗΔ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

   (β) πξηλ δηαζέζεη ΗΗΔ ζηελ αγνξά, λα εμαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο έρεη 
δηεθπεξαηψζεη ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη επίζεο 
εμαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο έρεη θαηαξηίζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν, φηη ν ΗΗΔ θέξεη 
ηε ζήκαλζε CE θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη φηη ν 
θαηαζθεπαζηήο έρεη ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
ππνπαξαγξάθσλ (δ) θαη (ε) ηνπ Καλνληζκνχ 7·  
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   (γ) εθφζνλ ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ΗΗΔ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ 
Καλνληζκφ 5, λα κε δηαζέηεη ηνλ ΗΗΔ ζηελ αγνξά πξηλ εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζή 
ηνπ θαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ αξκφδηα αξρή· 

   (δ) λα αλαγξάθεη ην φλνκα, ηελ θαηαηεζεηκέλε εκπνξηθή επσλπκία ή ην θαηαηεζεηκέλν 
εκπνξηθφ ζήκα ηνπο θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο ζηνλ ΗΗΔ ή, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 
ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ή ζε έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ ΗΗΔ· εάλ άιιε εθαξκνζηέα 
λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ απζηεξέο δηαηάμεηο 
γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθαξκφδνληαη 
νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο·  

   (ε) γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, λα δηαηεξεί 
αξρείν κε ην κε ζπκκνξθνχκελν ΗΗΔ θαη ηηο αλαθιήζεηο ΗΗΔ θαη λα ηεξεί ελήκεξνπο 
ηνπο δηαλνκείο ζρεηηθά·  

   (ζη) φπνπ ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ΗΗΔ πνπ έρεη δηαζέζεη ζηελ αγνξά δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο λα ιακβάλεη ακέζσο ηα αλαγθαία 
δηνξζσηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ΗΗΔ, λα ηνλ απνζχξεη ή λα 
ηνλ αλαθαιέζεη, θαηά πεξίπησζε, θαη λα ελεκεξψλεη ακέζσο γηα ην ζέκα απηφ ηελ 
αξκφδηα αξρή θαη ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία έρεη ζέζεη 
ζε θπθινθνξία ηνλ ΗΗΔ, παξαζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηε κε 
ζπκκφξθσζε θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ελδερνκέλσο έιαβε, κε θνηλνπνίεζε ζηελ 
αξκφδηα αξρή·  

   (δ) λα δηαηεξεί, επί κία δεθαεηία κεηά ηε δηάζεζε ηνπ ΗΗΔ ζηελ αγνξά, αληίγξαθν ηεο 
δήισζεο ζπκκφξθσζεο ΔΔ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη κεξηκλά ψζηε ν 
ηερληθφο θάθεινο λα κπνξεί λα ηεζεί ζηε δηάζεζή ηεο, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο·  

   (ε) λα παξέρεη, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο αξκφδηαο αξρήο, φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε 
ηνπ ΗΗΔ κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ζε γιψζζα εχθνια θαηαλνεηή θαη λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ, ζηηο ελέξγεηεο πνπ 
ελδερνκέλσο ρξεηάδνληαη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ΗΗΔ πνπ έρεη 
δηαζέζεη ζηελ αγνξά, πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

Τπνρξεψζεηο 
δηαλνκέα. 
 

10. Ο δηαλνκέαο έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  
 

   (α) Όηαλ ζέηεη ΗΗΔ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά, λα ελεξγεί κε ηε δένπζα πξνζνρή φζνλ 
αθνξά ηηο εθαξκνζηέεο απαηηήζεηο, εηδηθφηεξα επαιεζεχνληαο φηη ν ΗΗΔ θέξεη ηε 
ζήκαλζε CE, φηη ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ζε γιψζζα εχθνια 
θαηαλνεηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη άιινπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη φηη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη ν εηζαγσγέαο έρνπλ ηεξήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ 
(δ) θαη (ε) ηνπ Καλνληζκνχ 7 θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηνπ Καλνληζκνχ 9·  

   (β) εθφζνλ ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ΗΗΔ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ 
Καλνληζκφ 5, λα κε δηαζέηεη ηνλ ΗΗΔ ζηελ αγνξά πξηλ εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζή 
ηνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εηζαγσγέα θαη ηελ αξκφδηα αξρή·  

   (γ) φπνπ ζεσξεί ή έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ΗΗΔ πνπ έρεη ζέζεη ζε θπθινθνξία ζηελ 
αγνξά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ λα εμαζθαιίδεη 
ακέζσο ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ψζηε ν ΗΗΔ λα ζπκκνξθσζεί, 
λα απνζπξζεί ή λα αλαθιεζεί, θαηά πεξίπησζε, θαη λα ελεκεξψλεη ακέζσο γηα ην 
ζέκα απηφ ηελ αξκφδηα αξρή, παξαζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηε κε 
ζπκκφξθσζε θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ελδερνκέλσο έιαβε·  

   (δ) θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο αξκφδηαο αξρήο, ν δηαλνκέαο λα παξέρεη φιεο 
ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνδεηρζεί ε 
ζπκκφξθσζε ηνπ ΗΗΔ κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 
αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, ζηηο ελέξγεηεο πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδνληαη 
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ΗΗΔ πνπ έρεη ζέζεη ζε θπθινθνξία ζηελ 
αγνξά πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

Πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο νη 
ππνρξεψζεηο ησλ 
θαηαζθεπα-ζηψλ 
ηζρχνπλ γηα ηνπο 
εηζαγσγείο θαη ηνπο 
δηαλνκείο. 

11. Ο εηζαγσγέαο ή δηαλνκέαο ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ θαη ππέρεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ 
Καλνληζκφ 7, φηαλ δηαζέηεη ΗΗΔ ζηελ αγνξά κε ην φλνκα ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ ή ηξνπνπνηεί 
ΗΗΔ πνπ έρεη ήδε δηαηεζεί ζηελ αγνξά θαηά ηξφπν πνπ ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 
επηβαιιφκελεο απαηηήζεηο κπνξεί λα επεξεαζηεί.  
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Σαπηνπνίεζε 
νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ. 
 

12. Δπί κία δεθαεηία απφ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηνπ ΗΗΔ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, εάλ ηνπο 
δεηεζεί, νθείινπλ λα δειψλνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή ηελ ηαπηφηεηα:  
 

   (α)  Κάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ν νπνίνο ηνπο έρεη πξνκεζεχζεη ΗΗΔ·  

   (β)  θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν έρνπλ πξνκεζεχζεη ΗΗΔ. 

Γήισζε 
ζπκκφξθσζεο ΔΔ. 
 
 
Παξάξηεκα VI. 
 

13.-(1) Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ βεβαηψλεη φηη πιεξνχληαη απνδεδεηγκέλα νη απαηηήζεηο 
ηνπ Καλνληζκνχ 5.  
 
     (2) Η δήισζε ζπκκφξθσζεο ΔΔ έρεη ηε δνκή ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ παξαηίζεηαη ζην 
Παξάξηεκα VI, πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ίδην Παξάξηεκα θαη 
ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα· φηαλ άιιε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο απαηηεί ηελ εθαξκνγή κηαο ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ απζηεξήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο, ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζην πιαίζην εθείλεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη είλαη 
δπλαηφλ λα θαηαξηηζζεί εληαίνο ηερληθφο θάθεινο.  
 
     (3) Με ηε ζχληαμε ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο ΔΔ ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηελ 
επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ΗΗΔ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Γεληθέο αξρέο ηεο 
ζήκαλζεο CE. 

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

  
Καλφλεο θαη φξνη 
ηνπνζέηεζεο ηεο 
ζήκαλζεο CE. 
 

15.-(1) Η ζήκαλζε CE ηίζεηαη ζηνλ ηειηθφ ΗΗΔ ή ζηελ πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ηνπ, θαηά ηξφπν 
ψζηε λα είλαη εκθαλήο, επαλάγλσζηε θαη αλεμίηειε· φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ ή δελ 
δηαζθαιίδεηαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ΗΗΔ, ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη ζηα ζπλνδεπηηθά 
έγγξαθα.   
 
     (2) Η ζήκαλζε CE ηίζεηαη πξνηνχ δηαηεζεί ην πξντφλ ζηελ αγνξά.   
 
     (3) Η αξκφδηα αξρή ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο αξρέο επηηήξεζεο ηεο αγνξάο, αμηνπνηψληαο 
πθηζηάκελνπο κεραληζκνχο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη 
ηε ζήκαλζε CE θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ζε πεξίπησζε κε νξζήο ρξήζεο ηεο 
ζήκαλζεο.  

  
Σεθκήξην 
ζπκκφξθσζεο. 
 

16.-(1) Διιείςεη απνδείμεσλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ε αξκφδηα αξρή ηεθκαίξεη φηη ν ΗΗΔ πνπ θέξεη 
ηε ζήκαλζε CE ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο.  
 
     (2) Σα πιηθά, ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη ν ΗΗΔ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί επηηπρψο ζε 
δνθηκέο θαη κεηξήζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 
5 ή πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί ζχκθσλα κε ελαξκνληζκέλα πξφηππα, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ 
έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεθκαίξεηαη φηη 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Σππηθή αληίξξεζε 
γηα ελαξκνληζκέλν  
πξφηππν. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L204, 
21.07.98, 
ζ. 37. 

17.  Όηαλ ε αξκφδηα αξρή ζεσξεί φηη έλα ελαξκνληζκέλν πξφηππν δελ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο 
απαηηήζεηο πνπ θαιχπηεη θαη νη νπνίεο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 5, ε αξκφδηα αξρή 
παξαπέκπεη ην δήηεκα ζηελ επηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 
98/34/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπλίνπ 1998, γηα ηελ 
θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη 
θαλνληζκψλ. 

  
Δπνπηεία ηεο 
αγνξάο θαη έιεγρνο 
ηνπ ΗΗΔ πνπ 
εηζέξρεηαη ζηελ 
αγνξά. 

18. Η επνπηεία ηεο αγνξάο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15 έσο 29 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 765/2008. 

  
Πνηλέο. 
 

19. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη γηα παξαβηάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 49 ηνπ Νφκνπ.  

  
Έθδνζε 
δηαηαγκάησλ. 

20. Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα εθδίδεη δηαηάγκαηα, ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηα νπνία ηξνπνπνηνχληαη ηα Παξαξηήκαηα ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ: 
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Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο ελεκεξψλεη ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, ζε 
εηήζηα βάζε, γηα νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαξηεκάησλ ησλ πξνηεηλφκελσλ 
θαλνληζκψλ πνπ επήιζαλ κε ηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. 

  
Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

30.07.2004 
13.11.2009. 

21. Με ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ν Καλνληζκφο 14 θαη ην Παξάξηεκα V ησλ πεξί ηεξεψλ 
θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Απφβιεηα Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ) 
Καλνληζκψλ ηνπ 2004 θαη 2009 θαηαξγνχληαη.   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
(Καλνληζκνί 3 θαη 6(2)) 

Καηεγνξίεο ΗΗΔ πνπ θαιχπηνπλ νη παξφληεο Καλνληζκνί 

1. Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

2. Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

3. Δμνπιηζκφο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

4. Καηαλαισηηθά είδε 

5. Δίδε θσηηζκνχ 

6. Ηιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία 

7. Παηρλίδηα θαη εμνπιηζκφο αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ 

8. Ιαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 

9. Όξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνκεραληθψλ 

10. Απηφκαηνη δηαλνκείο 

11. Άιια είδε ΗΗΔ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 
(Καλνληζκνί 4 θαη 5) 

Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκφ, αλαθεξφκελεο ζην Καλνληζκφ 5 θαη κέγηζηε αλεθηή 
 ζπγθέληξσζε θαηά βάξνο νκνηνγελνχο πιηθνχ 

 
Μφιπβδνο (0,1 %) 

Τδξάξγπξνο (0,1 %) 
Κάδκην (0,01 %) 

Δμαζζελέο ρξψκην (0,1 %) 
Πνιπβξσκνδηθαηλχιηα (PBB) (0,1 %) 

Πνιπβξσκνδηθαηλπιαηζέξεο (PBDE) (0,1 %) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 
(Καλνληζκνί 5 θαη 6) 

Δθαξκνγέο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ απαγφξεπζε πνπ πξνβιέπεη  
ν Καλνληζκφο 5 παξάγξαθνο (1) 

 

Δμαίξεζε Πεδίν Δθαξκνγήο θαη εκεξνκελίεο εθαξκνγήο 

1 
Τδξάξγπξνο ζε (ζπκπαγείο) ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ζε πνζφηεηα πνπ 
δελ ππεξβαίλεη (αλά θαπζηήξα): 

 

1(α) Γηα ζθνπνχο γεληθνχ θσηηζκνχ < 30 W: 5 mg 

Έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· κεηά ηηο            
31 Γεθεκβξίνπ 2011 έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 3,5 mg αλά 
θαπζηήξα· κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 2,5 mg αλά 
θαπζηήξα 

1(β) Γηα ζθνπνχο γεληθνχ θσηηζκνχ ≥ 30 W θαη < 50 W: 5 mg 
Έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· κεηά ηηο            
31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 3,5 mg αλά θαπζηήξα 

1(γ) Γηα ζθνπνχο γεληθνχ θσηηζκνχ ≥ 50 W θαη < 150 W: 5 mg  

1(δ) Γηα ζθνπνχο γεληθνχ θσηηζκνχ ≥ 150 W: 15 mg  

1(ε) 
Γηα ζθνπνχο γεληθνχ θσηηζκνχ κε ιακπηήξεο θπθιηθνχ ή ηεηξαγσληθνχ 
ζρήκαηνο θαη δηάκεηξν ζσιήλα ≤ 17 mm 

Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 7 mg αλά θαπζηήξα 

1(ζη) Γηα εηδηθνχο ζθνπνχο: 5 mg  

1(δ) 

Γηα ζθνπνχο γεληθνχ θσηηζκνχ < 30 W κε δηάξθεηα δσήο         20 000 
σξψλ θαη άλσ: 3,5 mg 

 

Λήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 

 

2(α) 
Τδξάξγπξνο ζε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ δχν θαιχθσλ γηα ζθνπνχο γεληθνχ 
θσηηζκνχ, ζε πνζφηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη (αλά ιακπηήξα): 

 

2(α)(1) 
ε ηξηθσζθνξηθνχο ιακπηήξεο κε ζπλήζε δηάξθεηα δσήο θαη δηάκεηξν 
ζσιήλα < 9 mm (π.ρ. T2): 5 mg 

Έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· κεηά ηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 4 mg αλά ιακπηήξα 

2(α)(2) 
ε ηξηθσζθνξηθνχο ιακπηήξεο κε ζπλήζε δηάξθεηα δσήο θαη δηάκεηξν 
ζσιήλα ≥ 9 mm θαη ≤ 17 mm (π.ρ. T5): 5 mg 

Έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· κεηά ηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 3 mg αλά ιακπηήξα 

2(α)(3) 
ε ηξηθσζθνξηθνχο ιακπηήξεο κε ζπλήζε δηάξθεηα δσήο θαη δηάκεηξν 
ζσιήλα > 17 mm θαη ≤ 28 mm (π.ρ. T8): 5 mg 

Έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· κεηά ηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 3,5 mg αλά ιακπηήξα 

2(α)(4) 
ε ηξηθσζθνξηθνχο ιακπηήξεο κε ζπλήζε δηάξθεηα δσήο θαη δηάκεηξν 
ζσιήλα > 28 mm (π.ρ. T12): 5 mg 

Έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012· κεηά ηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2012 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 3,5 mg αλά ιακπηήξα 

2(α)(5) 
ε ηξηθσζθνξηθνχο ιακπηήξεο καθξάο δηάξθεηαο δσήο             (≥ 25 000 
h): 8 mg 

Έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· κεηά ηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 5 mg αλά ιακπηήξα 

2(β) 
Τδξάξγπξνο ζηνπο ινηπνχο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ζε πνζφηεηα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη (αλά ιακπηήξα): 

 

2(β)(1) 
ε γξακκηθνχο ιακπηήξεο αινγνλνθσζθνξηθψλ αιάησλ κε δηάκεηξν 
ζσιήλα > 28 mm (π.ρ. T10 θαη T12): 10 mg 

Έιεμε ζηηο 13 Απξηιίνπ 2012 

2(β)(2) ε κε γξακκηθνχο ιακπηήξεο (αλεμαξηήησο δηακέηξνπ): 15 mg Λήγεη ζηηο 13 Απξηιίνπ 2016 

2(β)(3) 
ε κε γξακκηθνχο ηξηθσζθνξηθνχο ιακπηήξεο κε δηάκεηξν ζσιήλα > 17 
mm (π.ρ. T9) 

Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 15 mg αλά ιακπηήξα 

2(β)(4) 

 

ε ιακπηήξεο γηα ζθνπνχο γεληθνχ θαη εηδηθνχ θσηηζκνχ     (π.ρ. 
επαγσγηθνί ιακπηήξεο) 

 

Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 15 mg αλά ιακπηήξα 

3 

Τδξάξγπξνο ζε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ςπρξήο θαζφδνπ     (cold cathode 
fluorescent lamps, CCFL) θαη ζε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ εμσηεξηθνχ 
ειεθηξνδίνπ (external electrode fluorescent lamps, EEFL) γηα εηδηθνχο 
ζθνπνχο, ζε πνζφηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη (αλά ιακπηήξα): 
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3(α) Βξαρείο ιακπηήξεο (≤ 500 mm) 
Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 3,5 mg αλά ιακπηήξα 

3(β) Μεζαίνπ κήθνπο ιακπηήξεο (> 500 mm θαη ≤ 1 500 mm) 

 

Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 5 mg αλά ιακπηήξα 

3(γ) Λακπηήξεο κεγάινπ κήθνπο (> 1 500 mm) 
Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 13 mg αλά ιακπηήξα 

4(α) 
Τδξάξγπξνο ζε ινηπνχο ιακπηήξεο εθθελψζεσο ρακειήο πίεζεο (αλά 
ιακπηήξα) 

Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 15 mg αλά ιακπηήξα 

4(β) 
Τδξάξγπξνο ζε ιακπηήξεο (αηκνχ) λαηξίνπ πςειήο πίεζεο γηα ζθνπνχο 
γεληθνχ θσηηζκνχ, ζε πνζφηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη (αλά θαπζηήξα) ζε 
ιακπηήξεο κε βειηησκέλν δείθηε ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra > 60: 

 

4(β)-Ι P ≤ 155 W 
Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 30 mg αλά θαπζηήξα 

4(β)-ΙΙ 155 W < P ≤ 405 W 
Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 40 mg αλά θαπζηήξα 

4(β)-ΙΙΙ P > 405 W 
Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 40 mg αλά θαπζηήξα 

4(γ) 
Τδξάξγπξνο ζε ινηπνχο ιακπηήξεο (αηκνχ) λαηξίνπ πςειήο πίεζεο γηα 
ζθνπνχο γεληθνχ θσηηζκνχ, ζε πνζφηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη (αλά 
θαπζηήξα): 

 

4(γ)-Ι P ≤ 155 W 
Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 25 mg αλά θαπζηήξα 

4(γ)-ΙΙ 155 W < P ≤ 405 W 
Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 30 mg αλά θαπζηήξα 

4(γ)-ΙΙΙ P > 405 W 
Απεξηφξηζηε ρξήζε έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011· 
κεηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 40 mg αλά θαπζηήξα 

4(δ) 
Τδξάξγπξνο ζε ιακπηήξεο (αηκνχ) πδξαξγχξνπ πςειήο πίεζεο (High 
Pressure Mercury vapour, HPMV) 

Λήγεη ζηηο 13 Απξηιίνπ 2015 

4(ε) 
Τδξάξγπξνο ζε ιακπηήξεο αινγνληδίσλ κεηάιισλ            (metal halide, 
MH) 

 

4(ζη) 
Τδξάξγπξνο ζε ινηπνχο ιακπηήξεο εθθελψζεσο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο νη 
νπνίνη δελ αλαθέξνληαη εηδηθά ζην παξφλ παξάξηεκα 

 

5(α) Μφιπβδνο ζην γπαιί θαζνδηθψλ ιπρληψλ  

5(β) 
Μφιπβδνο ζην γπαιί ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ, ζε πνζφηεηα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη 0,2 % θαηά βάξνο 

 

6(α) 
Μφιπβδνο σο ζπζηαηηθφ θξακάησλ ράιπβα γηα κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία 
θαη επηςεπδαξγπξσκέλνπ (γαιβαληζκέλνπ) ράιπβα, κε θαηά βάξνο 
πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν έσο 0,35 % 

 

6(β) 
Μφιπβδνο σο ζπζηαηηθφ θξακάησλ αινπκηλίνπ γηα κεραλνπξγηθή 
θαηεξγαζία, κε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα       ζε κφιπβδν έσο 0,4 % 

 

6(γ) 
Κξάκαηα ραιθνχ, κε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα                            ζε 
κφιπβδν έσο 4 % 

 

7(α) 
Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα ηχπνπ «πςειήο ζεξκνθξαζίαο 
ηήμεο» (δειαδή θξάκαηα κνιχβδνπ κε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζε 
κφιπβδν ηνπιάρηζηνλ 85 %) 

 

7(β) 

Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα θνιιήζεηο γηα εμππεξεηεηέο 
(δηαθνκηζηέο), ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο θαη ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε 
ζπζηνηρίεο, εμνπιηζκφ ππνδνκήο δηθηχσλ γηα κεηαγσγή, ζεκαηνδνζία, 
δηαβίβαζε θαη δηαρείξηζε δηθηχνπ ηειεπηθνηλσληψλ 
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7(γ)-Ι 

Ηιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ 
κφιπβδν ζε γπαιί ή θεξακηθφ πιελ ησλ δηειεθηξηθψλ θεξακηθψλ 
ππθλσηψλ, π.ρ. πηεδνειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, ή ζε γπάιηλε ή θεξακηθή 
κήηξα 

 

7(γ)-ΙΙ 
Μφιπβδνο ζε δηειεθηξηθφ θεξακηθφ ππθλσηψλ γηα νλνκαζηηθή ηάζε 125 
V ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ή 250 V ζπλερνχο ξεχκαηνο ή πςειφηεξε 

 

7(γ)-ΙΙΙ 
Μφιπβδνο ζε δηειεθηξηθφ θεξακηθφ ππθλσηψλ γηα νλνκαζηηθή ηάζε 
ρακειφηεξε ησλ 125 V ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ή 250 V ζπλερνχο 
ξεχκαηνο 

Λήγεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά ηελ 
εκεξνκελία απηή επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε αληαιιαθηηθά ΗΗΔ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 
πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 

7(γ)-
IV 

 

Μφιπβδνο ζε δηειεθηξηθά θεξακηθά πιηθά κνιχβδνπ-δηξθνλίνπ-ηηηαλίνπ 
(PZT) γηα ππθλσηέο πνπ απνηεινχλ ηκήκα νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ 
ή απηνηειψλ εκηαγσγψλ 

 

Λήγεη ζηηο 21 Ινπιίνπ 2016 

8(α) 
Κάδκην θαη νη ελψζεηο ηνπ ζε ζπζζσκαησκέλνπο (pellet) ζεξκηθνχο 
δηαθφπηεο κηαο ρξήζεο 

Έιεμε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά ηελ 
εκεξνκελία απηή επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε αληαιιαθηηθά ΗΗΔ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 
πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 

8(β) Κάδκην θαη νη ελψζεηο ηνπ ζε ειεθηξηθέο επαθέο  

9 
Δμαζζελέο ρξψκην σο αληηδηαβξσηηθφ ηνπ ςπθηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ 
αλζξαθνχρν ράιπβα ζηα ςπγεία απνξξφθεζεο, έσο πνζνζηφ 0,75 % 
θαηά βάξνο ηνπ ςπθηηθνχ δηαιχκαηνο 

 

9(β) 
Μφιπβδνο ζε πεξηβιήκαηα θαη δαθηπιίνπο εδξάλσλ γηα αεξνζπκπηεζηέο 
πνπ πεξηέρνπλ αληηςπθηηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο 
ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ, θιηκαηηζκνχ θαη ςχμεο (HVACR) 

 

11(α) 
Μφιπβδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα ζπδεπθηήξσλ κε αθίδεο 
ελζθήλσζεο ηχπνπ C 

 

11(β) 
Μφιπβδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα ζπδεπθηήξσλ κε αθίδεο 
ελζθήλσζεο πιελ ηνπ ηχπνπ C 

Λήγεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά ηελ 
εκεξνκελία απηή επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε αληαιιαθηηθά ΗΗΔ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 
πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 

12 
Μφιπβδνο σο πιηθφ επίζηξσζεο γηα ηνλ δαθηχιην C ηνπ δνκνζηνηρείνπ 
ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο (TCM) 

Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αληαιιαθηηθά 
ΗΗΔ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηηο 24 
επηεκβξίνπ 2010 

13(α) Μφιπβδνο ζε ιεπθφ γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπηηθέο εθαξκνγέο  

13(β) 
Κάδκην θαη κφιπβδνο ζε γπαιί θίιηξσλ θαη γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
πξφηππα ζπληειεζηή αλάθιαζεο 

 

14 

Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα θνιιήζεηο απνηεινχκελα απφ 
πεξηζζφηεξα ησλ δχν ζηνηρείσλ γηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ αθξνδεθηψλ θαη 
ηνπ παθέηνπ ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ, κε πεξηεθηηθφηεηα ζε κφιπβδν άλσ 
ηνπ   80 % θαη θάησ ηνπ 85 % θαηά βάξνο 

Έιεμε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη κεηά ηελ 
εκεξνκελία απηή επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε αληαιιαθηηθά ΗΗΔ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 
πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 

15 
Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε 
εθκεηαιιεχζηκεο ειεθηξηθήο ζχλδεζεο κεηαμχ κήηξαο θαη θνξέα 
εκηαγσγνχ ζε κνλνιηζηθά (flip chip) νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα 

 

16 
Μφιπβδνο ζε επζχγξακκνπο ιακπηήξεο ππξάθησζεο κε πεξίβιεκα 
επηθαιπκκέλν κε ππξηηηθή έλσζε 

Λήγεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2013 

17 
Αινγνλνχρνο κφιπβδνο σο παξάγσλ αθηηλνβφιεζεο ζε ιακπηήξεο 
εθθελψζεσο πςειήο έληαζεο (HID) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο ηεο θσηνγξαθηθήο αλαπαξαγσγήο 

 

18(α) 

Μφιπβδνο σο ελεξγνπνηεηήο ζηε θζνξίδνπζα ζθφλε (πεξηεθηηθφηεηα ζε 
κφιπβδν 1 % θαηά βάξνο ή κηθξφηεξε) ιακπηήξσλ εθθέλσζεο, εθφζνλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιακπηήξεο εηδηθψλ εθαξκνγψλ πνπ πεξηέρνπλ 
θσζθνξίδνπζεο νπζίεο φπσο ε SMS [(Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7 :Pb] γηα 
αλαπαξαγσγή κε εθηχπσζε diazo, ζηε ιηζνγξαθία, ζε παγίδεο εληφκσλ, 
θσηνρεκηθέο δηεξγαζίεο θαη δηεξγαζίεο ζηεξενπνίεζεο 

Έιεμε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 

18(β) 

Μφιπβδνο σο ελεξγνπνηεηήο ζηε θζνξίδνπζα ζθφλε (πεξηεθηηθφηεηα ζε 
κφιπβδν 1 % θαηά βάξνο ή κηθξφηεξε) ιακπηήξσλ εθθέλσζεο, εθφζνλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιάκπεο ζνιάξηνπκ πνπ πεξηέρνπλ θσζθνξίδνπζεο 
νπζίεο φπσο ε BSP (BaSi 2 O 5 :Pb) 

 

19 
Μφιπβδνο κε ηε κνξθή PbBiSn-Hg θαη PbInSn-Hg ζε εηδηθέο ζπζηάζεηο 
σο θχξην ακάιγακα θαη κε ηε κνξθή PbSn-Hg σο επηθνπξηθφ ακάιγακα 
ζε πνιχ ζπκπαγείο ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (ESL) 

Έιεμε ηελ 1ε Ινπλίνπ 2011 
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20 
Ομείδην κνιχβδνπ ζε γπαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλέλσζε ησλ 
εκπξφζζησλ θαη νπίζζησλ ππνζηξσκάησλ ζε επίπεδνπο ιακπηήξεο 
θζνξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD) 

Έιεμε ηελ 1ε Ινπλίνπ 2011 

21 
Μφιπβδνο θαη θάδκην ζε ηππνγξαθηθέο κειάλεο γηα ηε ζκάιησζε 
βνξηνππξηηηθνχ γπαιηνχ ή θνηλνχ γπαιηνχ 

 

23 
Μφιπβδνο ζε θηληξίζκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ιεπηνχ (κηθξνχ) 
βήκαηνο 0,65 mm θαη’ αλψηαην φξην 

Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αληαιιαθηηθά 
ΗΗΔ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηηο 
24 επηεκβξίνπ 2010 

24 
Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα εηεξνγελή ζπγθφιιεζε ζε 
κεραληθά θαηεξγαζκέλεο δηζθνεηδείο θαη επίπεδεο ζπζηνηρίεο δηάηξεησλ 
θεξακηθψλ πνιπζηξσκαηηθψλ ππθλσηψλ 

 

25 

Ομείδην ηνπ κνιχβδνπ ζε νζφλεο SED (απεηθφληζε κε επηθαλεηαθή 
αγσγηκφηεηα πξνθαινχκελε απφ εθπνκπή ειεθηξνλίσλ) 
ρξεζηκνπνηνχκελν ζε δνκηθά ζηνηρεία, ηδίσο ζην ζηεγαλσηηθφ παιφηξηκκα 
θαη δαθηχιην παινηξίκκαηνο 

 

26 
Ομείδην ηνπ κνιχβδνπ ζην γπάιηλν πεξίβιεκα ησλ ιακπηήξσλ ηψδνπο-
κειαλνχ θσηφο (BLB) 

Έιεμε ηελ 1ε Ινπλίνπ 2011 

27 

Κξάκαηα κνιχβδνπ σο ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα κνξθνηξνπείο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάθσλα πςειήο ηζρχνο (πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 
γηα λα ιεηηνπξγνχλ πνιιέο ψξεο ζε ζηάζκε αθνπζηηθήο ηζρχνο 125 dB 
SPL θαη άλσ) 

Έιεμε ζηηο 24 επηεκβξίνπ 2010 

29 
Μφιπβδνο ζε θξχζηαιια, φπσο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα I (θαηεγνξίεο 
1, 2, 3 θαη 4) ηεο νδεγίαο 69/493/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ( ΔΔ L 326, 
29.12.1969, ζ. 36) 

 

30 

Κξάκαηα θαδκίνπ σο ειεθηξηθνί/κεραληθνί ζχλδεζκνη ζπγθφιιεζεο ησλ 
ειεθηξηθψλ αγσγψλ νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη απεπζείαο ζην 
θσλεηηθφ πελίν ησλ κνξθνηξνπέσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
κεγάθσλα πςειήο ηζρχνο κε ζηάζκεο ερεηηθήο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ 100 
dB (A) 

 

31 

Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επίπεδνπο 
ιακπηήξεο θζνξηζκνχ δίρσο πδξάξγπξν (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα 
παξάδεηγκα, ζε νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ, δηαθνζκεηηθά θσηηζηηθά ή ζε 
βηνκεραληθέο εθαξκνγέο θσηηζκνχ) 

 

32 
Ομείδηα κνιχβδνπ ζε ζηεγαλσηηθφ παιφηξηκκα γηα παξάζπξα πεγψλ 
ιέηδεξ αξγνχ θαη θξππηνχ 

 

33 
Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα εηεξνγελή ζπγθφιιεζε ιεπηψλ 
θαισδίσλ ραιθνχ δηακέηξνπ έσο θαη 100 κm ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο 
ηζρχνο 

 

34 Μφιπβδνο ζε κεηαιινθεξακηθνχο ππθλσηέο πνηελζηνκέηξσλ  

36 
Τδξάξγπξνο πνπ ρξεζηκεχεη σο αλαζηνιέαο θαζνδηθνχ ςεθαζκνχ ζε 
νζφλεο πιάζκαηνο ζπλερνχο ξεχκαηνο, κε ζπγθέληξσζε πδξαξγχξνπ 
έσο θαη 30 mg αλά νζφλε 

Έιεμε ηελ 1ε Ινπιίνπ 2010 

37 
Μφιπβδνο ζηε ζηνηβάδα επίζηξσζεο δηφδσλ πςειήο ηάζεο απφ γπαιί κε 
βνξηθφ ςεπδάξγπξν 

 

38 
Κάδκην θαη νμείδην ηνπ θαδκίνπ ζε παρχζηξσκεο πάζηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην νμείδην ηνπ βεξπιιίνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε 
αινπκίλην 

 

39 
Κάδκην ζε II-VI LED κεηαηξνπήο ρξψκαηνο (< 10 κg Cd αλά mm 2 
θσηνεθπέκπνπζαο επηθάλεηαο) πξνο ρξήζε ζε ζπζηήκαηα ζηεξεάο 
θαηάζηαζεο γηα θσηηζκφ θαη απεηθφληζε 

Λήγεη ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014 

40 

Κάδκην ζε θσηναληηζηάζεηο γηα αλαινγηθνχο νπηηθνχο ζπδεχθηεο 
(optocoupler) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο γηα επαγγεικαηηθφ 
εμνπιηζκφ ήρνπ 

 

Έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

(Καλνληζκνί 5 θαη 6) 

Δθαξκνγέο νη νπνίεο εμαηξνχληαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ επηβάιιεη  

ν Καλνληζκφο 5, παξάγξαθνο (1) θαη αθνξνχλ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα  

θαη φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

Δμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ή αληρλεχεη ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο 

1. Μφιπβδνο, θάδκην θαη πδξάξγπξνο ζε αληρλεπηέο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

2. Μνιχβδηλα έδξαλα ιπρληψλ αθηίλσλ Υ 

3. Μφιπβδνο ζε ζπζθεπέο ελίζρπζεο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο: πιάθα κηθξνδηαχισλ θαη ηξηρνεηδήο πιάθα 

4. Μφιπβδνο ζε ζπλδεηηθφ παιφηξηκκα ιπρληψλ αθηίλσλ Υ θαη εληζρπηψλ εηθφλαο θαη κφιπβδνο ζε ζπλδεηηθφ παιφηξηκκα 
γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε πεγψλ ιέηδεξ αεξίνπ θαη γηα ζσιήλεο θελνχ πνπ κεηαηξέπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 
ζε ειεθηξφληα 

5. Μφιπβδνο γηα ζσξάθηζε απφ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία 

6. Μφιπβδνο ζε δνθίκηα αθηίλσλ Υ 

7. Κξχζηαιινη ζηεαηηθνχ κνιχβδνπ γηα πεξίζιαζε αθηίλσλ Υ 

8. Πεγή ξαδηελεξγψλ ηζνηφπσλ θαδκίνπ γηα θνξεηά θαζκαηφκεηξα θζνξηζκνχ αθηίλσλ Υ 

Αιζθηηήπερ, ανισνεςηέρ και ηλεκηπόδια 

1α. Μφιπβδνο θαη θάδκην ζε εθιεθηηθά ειεθηξφδηα ηφλησλ, θαζψο θαη ζην γπαιί ησλ ειεθηξνδίσλ κέηξεζεο ηνπ pH 

1β. Μνιχβδηλα ειεθηξφδηα αλφδνπ ζε ειεθηξνρεκηθνχο αηζζεηήξεο νμπγφλνπ 

1γ. Μφιπβδνο, θάδκην θαη πδξάξγπξνο ζε αληρλεπηέο ππεξηψδνπο θσηφο 

1δ. Τδξάξγπξνο ζε ειεθηξφδηα αλαθνξάο: ρισξηνχρνο πδξάξγπξνο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ριψξην, ζεηηθφο 
πδξάξγπξνο θαη νμείδην ηνπ πδξαξγχξνπ 

Λοιπέρ εθαπμογέρ 

9. Κάδκην ζε πεγέο ιέηδεξ ειίνπ-θαδκίνπ 

10. Μφιπβδνο θαη θάδκην ζε ιπρλίεο θαζκαηνζθνπίαο αηνκηθήο απνξξφθεζεο 

11. Κξάκαηα κνιχβδνπ σο ππεξαγσγνί θαη αγσγνί ζεξκφηεηαο ζηελ απεηθφληζε καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (MRI) 

12.  Μφιπβδνο θαη θάδκην ζε κεηαιιηθέο ζπλδέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ππεξαγψγηκα καγλεηηθά θπθιψκαηα ζε αληρλεπηέο 
MRI, SQUID, NMR (καγλεηηθφο ππξεληθφο ζπληνληζκφο) ή FTMS (θαζκαηφκεηξν κάδαο κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier). 
Λήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2021. 

13. Μφιπβδνο ζε αληίβαξα 

14. Μφιπβδνο ζε κνλνθξπζηαιιηθά πηεδνειεθηξηθά πιηθά γηα κνξθνηξνπείο ππεξήρσλ 

15. Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα ζπλδέζεηο κε κνξθνηξνπείο ππεξήρσλ 

16. Τδξάξγπξνο ζε γέθπξεο κέηξεζεο ρσξεηηθφηεηαο θαη απσιεηψλ κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα θαη ζε πςίζπρλνπο 
δηαθφπηεο θαη ειεθηξνλφκνπο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, 
εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ηα 20 mg πδξαξγχξνπ αλά δηαθφπηε ή ειεθηξνλφκν 

17. Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζε θνξεηνχο απηληδσηέο γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά 

18. Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζε πςειήο απφδνζεο δνκνζηνηρεία απεηθφληζεο ππεξχζξνπ 
πνπ πξννξίδνληαη γηα αλίρλεπζε ζε κήθνο θχκαηνο 8-14 κm 

19. Μφιπβδνο ζε νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ ζε πιαθίδην ππξηηίνπ (LCoS) 

20. Κάδκην ζε θίιηξα κέηξεζεο αθηίλσλ Υ 

21. Κάδκην ζε θσζθφξνπο επηρξηζκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εληζρπηέο εηθφλαο γηα αθηηλνζθνπηθέο εηθφλεο, 
έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019, θαη ζε αληαιιαθηηθά αθηηλνζθνπηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά ηεο 
ΔΔ πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2020. 

22. Ομηθφο κφιπβδνο σο επηζεκαληήο γηα ρξήζε ζε ζηεξενηαθηηθά πιαίζηα θεθαιήο πξννξηδφκελα γηα CT (ππνινγηζηηθή 
ηνκνγξαθία) θαη MRI (καγλεηηθή ηνκνγξαθία) θαη ζε ζπζηήκαηα ηνπνζέηεζεο γηα ζεξαπεπηηθφ εμνπιηζκφ δέζκεο 
αθηηλνβνιίαο γ θαη ζσκαηίσλ. Λήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2021.». 

23. Μφιπβδνο σο ζπζηαηηθφ θξακάησλ γηα έδξαλα θαη θζεηξφκελεο επηθάλεηεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ εθηίζεληαη ζε 
ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία. Λήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2021. 

24. Μφιπβδνο πνπ θαζηζηά δπλαηέο ηηο αεξνζηεγείο ζπλδέζεηο κεηαμχ αινπκηλίνπ θαη ράιπβα ζηνπο εληζρπηέο εηθφλσλ 
αθηίλσλ Υ. Λήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019. 

25. Μφιπβδνο ζηηο επηθαιχςεηο επηθαλείαο ζπζηεκάησλ ζπδεπθηήξσλ κε αθίδεο ελζθήλσζεο πνπ απαηηνχλ κε 
καγλεηηθνχο ζπδεπθηήξεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη κνλίκσο ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ – 20 °C, ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο. Λήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2021 

26. Μφιπβδνο ζηα  - ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα πιαθεηψλ ηππσκέλνπ θπθιψκαηνο,  

— ζηηο επηζηξψζεηο ζηηο άθξεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηηο επηζηξψζεηο 
πιαθεηψλ ηππσκέλνπ θπθιψκαηνο,  

— ζηα ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα ζχλδεζεο ζπξκάησλ θαη θαισδίσλ,  

— ζηα ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα ζχλδεζεο κνξθνηξνπέσλ θαη αηζζεηήξσλ  

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κνλίκσο ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ – 20 °C ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη 
απνζήθεπζεο. Λήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2021. 
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27. Μφιπβδνο ζε  

— ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα,  

— ζηηο επηζηξψζεηο επηθαλείαο ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιαθεηψλ 
ηππσκέλσλ θπθισκάησλ,  

— ζηηο ζπλδέζεηο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, ζηα πεξηβιήκαηα θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε  

(α)   καγλεηηθά πεδία ζθαίξαο κε αθηίλα 1 κέηξνπ απφ ην ηζφθεληξν ηνπ καγλήηε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ 
απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νζνλψλ παξαθνινχζεζεο αζζελψλ πνπ 
έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ρξήζε εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο ζθαίξαο, ή  

(β)   ζε καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απφζηαζε 1 κέηξνπ απφ ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο καγλεηψλ 
θπθιφηξνπ, καγλεηψλ δηάδνζεο αθηίλσλ θαη ειέγρνπ ηεο θαηεχζπλζεο ησλ αθηίλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 
ζσκαηηδηαθή ζεξαπεία. Λήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2020.». 

28. Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ςεθηαθψλ ζπζηνηρηψλ αλίρλεπζεο 
απφ ηειινπξηνχρν θάδκην θαη ηειινπξηνχρν θάδκην-ςεπδάξγπξν ζε πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ. Λήγεη ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2017. 

29. Μφιπβδνο σο ππεξαγσγφο ή ζεξκηθφο αγσγφο ζε θξάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ςπρξέο θεθαιέο θξπνγνληθνχ 
ςχθηε ή/θαη ζε ςπρξνχο θαζεηήξεο θξπνγνληθήο ςχμεο ή/θαη ζε ηζνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζπγθφιιεζεο θξπνγνληθήο 
ςχμεο, ζε ηαηξηθέο ζπζθεπέο (θαηεγνξία 8) ή/θαη ζε βηνκεραληθά φξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ. Λήγεη ζηηο 30 
Ινπλίνπ 2021. 

30. Δμαζζελέο ρξψκην ζε αιθαιηθνχο δηαλνκείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία θσηνθαζφδσλ ζε εληζρπηέο 
εηθφλσλ αθηίλσλ Υ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019, θαη ζε αληαιιαθηηθά γηα ζπζηήκαηα αθηίλσλ Υ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 
αγνξά ηεο ΔΔ πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2020. 

31. Μφιπβδνο, θάδκην θαη εμαζζελέο ρξψκην ζε επαλαρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά, αλαθηεζέληα απφ ηαηξηθέο 
ζπζθεπέο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά πξηλ ηηο 22 Ινπιίνπ 2014 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμνπιηζκφ θαηεγνξίαο 8 πνπ 
δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά πξηλ ηηο 22 Ινπιίνπ 2021, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε γίλεηαη ζην πιαίζην 
ειεγρφκελσλ δηεπηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ επηζηξνθήο θιεηζηνχ βξφρνπ θαη φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε αληαιιαθηηθψλ 
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ θαηαλαισηή. Λήγεη ζηηο 21 Ινπιίνπ 2021 

32. Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ αληρλεπηψλ θαη κνλάδσλ ζπιινγήο 
δεδνκέλσλ γηα ηνκνγξάθνπο εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ ελζσκαησκέλνπο ζε εμνπιηζκφ απεηθφληζεο καγλεηηθνχ 
ζπληνληζκνχ. Λήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2019 

33. Μφιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θνξεηέο 
ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαηεγνξίαο ΙΙα θαη ΙΙβ ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ εθηφο θνξεηψλ απηληδσηψλ έθηαθηεο αλάγθεο. Λήγεη 
ζηηο 30 Ινπλίνπ 2016 γηα ηελ θαηεγνξία ΙΙα θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020 γηα ηελ θαηεγνξία ΙΙβ.. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
(Καλνληζκφο 6) 

Αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε, αλαλέσζε θαη αλάθιεζε εμαηξέζεσλ ζχκθσλα κε Καλνληζκφ 6 

Οη αηηήζεηο γηα εμαηξέζεηο, γηα αλαλέσζε εμαηξέζεσλ ή, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, γηα αλάθιεζε εμαηξέζεσλ κπνξνχλ 
λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή νπνηνλδήπνηε 
νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αιπζίδα ηξνθνδνζίαο, θαη πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην φξην ηα εμήο: 

(α)  ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ αηηνχληνο· 

(β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πιηθφ ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο πνπ 
πεξηέρεη ην πιηθφ θαη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νπνία δεηείηαη εμαίξεζε, ή αλάθιεζε, θαζψο θαη ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο· 

(γ) επαιεζεχζηκε θαη πιήξσο ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε ηεο εμαίξεζεο, ή ηεο αλάθιεζεο, επί ηε βάζεη ησλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ ζεζπίδεη ν Καλνληζκφο 6· 

(δ) αλάιπζε ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ νπζηψλ, πιηθψλ ή ζρεδίσλ ζηε βάζε ηνπ θχθινπ δσήο, φπνπ 
πεξηιακβάλνληαη, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο, πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο αμηνινγήζεσλ απφ νκνηίκνπο ζρεηηθά κε ηελ 
αλεμάξηεηε έξεπλα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ αηηνχληνο· 

(ε) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελδερφκελε πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ απφ 
απφβιεηα ΗΗΔ θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα II ησλ 
πεξί ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Απφβιεηα Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ) Καλνληζκψλ 
ηνπ 2004 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην(Ι):)· 

(ζη) άιιεο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο· 

(δ) πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο γηα λα αλαπηχμεη, λα δεηήζεη ηελ αλάπηπμε θαη/ή λα εθαξκφζεη ηηο ελδερφκελεο 
ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο εθ κέξνπο ηνπ 
αηηνχληνο· 

(ε) θαηά πεξίπησζε, έλδεημε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ απνθιεηζηηθέο, ζπλνδεπφκελε απφ 
επαιεζεχζηκε αηηηνιφγεζε· 

(ζ) φηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα εμαίξεζε, πξφηαζε γηα αθξηβή θαη ζαθή δηαηχπσζε ηεο εμαίξεζεο· 

 (η) πεξίιεςε ηεο αίηεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 

     (Καλνληζκφο 13) 
 

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΔΔ 
 

1. Αξηζ. … (απνθιεηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο ηνπ ΗΗΔ): 

2. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ: 

3. Η παξνχζα δήισζε ζπκκφξθσζεο εθδίδεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή (ή ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο): 

4. Αληηθείκελν ηεο δήισζεο (ηαπηνπνίεζε ηνπ ΗΗΔ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ ηρλειαζηκφηεηα· αλ ελδείθλπηαη, κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη θσηνγξαθία): 

5. Σν αλσηέξσ πεξηγξαθφκελν αληηθείκελν ηεο δήισζεο είλαη ζχκθσλν κε ηνπο πεξί Απνβιήησλ (Πεξηνξηζκφο Υξήζεο 
Οξηζκέλσλ Δπηθίλδπλσλ Οπζηψλ ζε Ηιεθηξηθφ θαη Ηιεθηξνληθφ Δμνπιηζκφ) Καλνληζκνχο ηνπ 2013, ζρεηηθά κε ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ. L174, 01.07.2011, ζ. 88): 

6. Καηά πεξίπησζε, κλεία ησλ ζρεηηθψλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ κε βάζε ηηο νπνίεο δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε: 

7. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 

Τπνγξαθή γηα ινγαξηαζκφ θαη εμ νλφκαηνο: ......................................................................... 

(ηφπνο θαη εκεξνκελία έθδνζεο):  

 

(φλνκα, ζέζε) (ππνγξαθή): 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


