
 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 
 
Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή 
αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L 167/92). 
(ΦΕΚ 143/Α/2-9-93) 
 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Νόµου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ 

34/Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 
«Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος 
και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α΄), καθώς και του 
άρθρου 31 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α΄) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού 
Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α΄) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) 
5. Την υπ΄ αριθµ. Υ. 1935/3.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 

Οικονοµίας, καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας (ΦΕΚ 
726/Β΄) 

6. Την υπ΄ αριθµ. Υ. 2009/20.5.93 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς 
Οικονοµικών» (ΦΕΚ 365/Β΄) 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού. 

8. Την υπ΄αριθ.311/1993 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Βιοµηχανίας Ενέργειας 
και Τεχνολογίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
αποφασίζουµε: 

 
Άρθρο 1 

 
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την 
οδηγία 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες  ζεστού νερού που 
τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 167/22.6.92. 
To παρόν ∆ιάταγµα καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρµόζονται στους νέους 
λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, ονοµαστικής ισχύος 
ίσης ή ανώτερης των 4 kW και ίσης ή κατώτερης των 400kW, οι οποίοι στο εξής 
ονοµάζονται «λέβητες». 
 

Άρθρο 2 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος νοείται ως: 
«λέβητας», το συγκρότηµα λέβητα-καυστήρα, που µεταδίδει στο νερό τη θερµότητα που 
εκλύεται από την καύση, 
«συσκευή»: 
- το κυρίως σώµα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισµό µε καυστήρα, 
- ο καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισµό του κυρίως σώµατος του λέβητα, 



«ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς (σε kW)»,  η θερµική ισχύς που καθορίζει και εγγυάται ο 
κατασκευαστής ότι µπορεί να παρέχεται σε συνεχή λειτουργία, µε το βαθµό ωφέλιµης 
απόδοσης  που καθορίζει ο ίδιος, 
«ωφέλιµη απόδοση (επί τοις %», ο λόγος της θερµικής ισχύος που µεταδίδεται στο νερό 
του λέβητα προς το γινόµενο της κατώτερης θερµογόνου ικανότητας υπο σταθερή πίεση 
του καυσίµου επί την κατανάλωση εκφρασµένη σε ποσότητα καυσίµου ανά µονάδα 
χρόνου, 
«µερικό φορτίο (επί τοις %», ο λόγος της θερµικής ισχύος λέβητα σε διακοπτόµενη 
λειτουργία ή σε λειτουργία σε ισχύ κατώτερη από την ωφέλιµη ισχύ, προς την ίδια αυτή 
ωφέλιµη ονοµαστική ισχύ, 
«µέση θερµοκρασία του νερού στο λέβητα», η µέση τιµή των θερµοκρασιών στην είσοδο 
και στην έξοδο του λέβητα, 
«συνήθης λέβητας», ο λέβητας για τον οποίο η µέση θερµοκρασία λειτουργίας µπορεί να 
περιοριστεί ως εκ του σχεδιασµού του, 
«backboiler», ο λέβητας που είναι σχεδιασµένος για να τροφοδοτεί δίκτυο κεντρικής 
θέρµανσης και να εγκαθίσταται στην εστία ενός τζακιού (fireplace recess) ως στοιχείο 
ενός συνδυασµού λέβητα τοίχου (backboiler) και εστίας φυσικού αερίου, 
«λέβητας χαµηλής θερµοκρασίας», ο λέβητας που µπορεί να λειτουργεί συνεχώς µε 
θερµοκρασία νερού τροφοδοσίας από 35 έως 40°C και που µπορεί υπο ορισµένες 
περιστάσεις, να επιτρέψει συµπύκνωση υδρατµών. Στους λέβητες αυτούς 
περιλαµβάνονται οι λέβητες συµπύκνωσης των υδρατµών που περιέχονται στα καυσαέρια, 
οι οποίοι χρησιµοποιούν υγρά καύσιµα, 
«αεριολέβητας συµπύκνωσης», ο λέβητας που έχει σχεδιαστεί ώστε να µπορεί µονίµως να 
συµπυκνώνει µεγάλο µέρος των υδρατµών που περιέχονται στα καυσαέρια, 
«λέβητας που τοποθετείται σε κατοικηµένο χώρο», ένας λέβητας ονοµαστικής ισχύος 
κάτω των 37 Kw που έχει σχεδιαστεί για να θερµαίνει, µέσω της θερµότητας που 
εκπέµπεται από το περίβληµά του, τον κατοικηµένο χώρο στον οποίο είναι 
εγκατεστηµένος και ο οποίος είναι εφοδιασµένος µε ανοιχτό δοχείο διαστολής και 
εξασφαλίζει τροφοδότηση µε ζεστό νερό µέσω φυσικής κυκλοφορίας δια της βαρύτητας. 
Ο λέβητας αυτός φέρει στο περίβληµά του ρητή υπόδειξη να τοποθετείται σε κατοικηµένο 
χώρο. 
 

Άρθρο 3 
 

Εξαιρούνται από το παρόν διάταγµα: 
Οι λέβητες παραγωγής ζεστού νερού που µπορούν να τροφοδοτούνται µε διάφορα 
καύσιµα µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα στερεά, 
Οι µονάδες στιγµιαίας παραγωγής ζεστού νερού για οικιακή χρήση 
Οι λέβητες που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να τροφοδοτούνται µε καύσιµα των οποίων οι 
ιδιότητες διαφέρουν σηµαντικά από αυτές των αερίων και υγρών καυσίµων που συνήθως 
κυκλοφορούν στο εµπόριο (κατάλοιπα βιοµηχανικά αέρια βιοαέρια, κλπ) 
Οι µαγειρικές συσκευές και οι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να θερµαίνουν κατά 
κύριο λόγο τον χώρο στον οποίο είναι εγκατεστηµένες και παρέχουν επίσης, αλλά 
δευτερευόντως, ζεστό νερό για κεντρική θέρµανση και οικιακή χρήση, 
Οι συσκευές ωφέλιµης ισχύος κάτω των 6 kW που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την 
τροφοδότηση ενός συστήµατος αποθήκευσης ζεστού νερού για οικιακή χρήση µε 
κυκλοφορία µέσω της βαρύτητας, 
Οι λέβητες που δεν κατασκευάζονται εν σειρά. 
Στην περίπτωση λεβήτων διπλής λειτουργίας, οι οποίοι προορίζονται για την θέρµανση 
των χώρων και της παραγωγής ζεστού νερού για οικιακή χρήση, οι απαιτήσεις απόδοσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 αφορούν µόνο τη λειτουργία της θέρµανσης. 
 

 
Άρθρο 4 

 



Λέβητες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγµατος επιτρέπεται να 
διατίθενται ελεύθερα στην αγορά και να λειτουργούν, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά 
από άλλες διατάξεις. 
∆εν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά λεβήτων οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις  απαιτήσεις 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και δεν έχουν εφοδιασθεί µε το 
προβλεπόµενο στο άρθρο 7 σήµα CE. 
Ωστόσο, οι λέβητες «backboilers» ή/και οι λέβητες που τοποθετούνται σε κατοικηµένο 
χώρο επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να λειτουργούν, εφόσον οι αποδόσεις 
τους τόσο ονοµαστικής ισχύος όσο και µερικού φορτίου 30% δεν είναι χαµηλότερες 
περισσότερο από 4% από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 για 
τους συνήθεις λέβητες. 
 

Άρθρο 5 
 

Οι διάφοροι τύποι λεβήτων πρέπει να έχουν ωφέλιµες αποδόσεις: 
Ονοµαστικής ισχύος, δηλαδή σε λειτουργία µε ονοµαστική ισχύ Ρn εκφραζόµενη σε kW 
και για µέση θερµοκρασία νερού στο λέβητα 70°C 
και  
Με µερικό φορτίο, δηλαδή σε λειτουργία µε µερικό φορτίο 30% για µέση θερµοκρασία 
νερού στο λέβητα, που ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο του λέβητα. 
Οι ωφέλιµες αποδόσεις που πρέπει να έχουν, εκτίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
Τύπος λέβητα 

 

 
Φάσµα 
ισχύος 

 

 
Απόδοση σε  

ονοµαστική ισχύ 

 
Απόδοση σε µερικό φορτίο 

 kW Μέση 
θερµοκρασία 
του νερού 
στο λέβητα 

(σε °C) 

Απαίτηση 
Απόδοσης 
Εκφρασµένη 

(σε %) 

Μέση 
θερµοκρασία 
του νερού 
στο λέβητα 

(σε °C) 

Απαίτηση 
απόδοσης 
εκφρασµένη 

(σε %) 

Συνήθεις λέβητες 4 έως 400 70 >=84+2 
λογPn 

>=50 >=80+3 
λογPn 

Λέβητες χαµηλής 
θερµοκρασίας(*) 

4 έως 400  70 >=87,5+1,5 
λογPn 

40 >=87,5+1,5 
λογPn 

Λέβητες αερίου µε 
συµπύκνωση 

4 έως 400 70 >=91+1 
λογPn 

30(**) >=97+1 
λογPn 

 
(*) Συµπεριλαµβανοµένων των λεβήτων συµπύκνωσης που χρησιµοποιούν υγρά καύσιµα 
(**) Θερµοκρασία του νερού τροφοδότησης του λέβητα 
 

Άρθρο 6 
 

Εάν η απόδοση λέβητα στην ονοµαστική ισχύ και η απόδοση µε µερικό φορτίο είναι 
τουλάχιστον ίσες ή ανώτερες προς τις αντίστοιχες τιµές που ισχύουν για τους 
τυποποιηµένους λέβητες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ο λέβητας λαµβάνει 
ένα «*», όπως διαλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι σηµείο 2. 
Εάν η απόδοση στην ονοµαστική ισχύ και η απόδοση µε µερικό φορτίο είναι ίσες ή ανώτερες 
κατά 3 τουλάχιστον µονάδες από τις αντίστοιχες τιµές που ισχύουν για τους τυποποιηµένους 
λέβητες, ο λέβητας λαµβάνει «**». 
Κάθε επιπλέον υπέρβαση κατά 3 µονάδες της απόδοσης στην ονοµαστική ισχύ και της 
απόδοσης µε µερικό φορτίο, δικαιολογεί την παροχή ενός ακόµη «*», όπως….λαµβάνεται 
στο παράρτηµα ΙΙ. 
Απαγορεύεται η επίθεση επί του λέβητα άλλου σήµατος που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση 
µε τα σήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 



 
Άρθρο 7 

 
Λέβητες που συµµορφώνονται µε τα εναρµονισµένα πρότυπα, των οποίων οι αριθµοί 
αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα 
οποία έχουν µεταφερθεί σε Εθνικά πρότυπα, θεωρούνται ότι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές 
απαιτήσεις απόδοσης που ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1. Οι λέβητες αυτοί πρέπει να 
φέρουν το σήµα CE που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1 και να συνοδεύονται από τη 
δήλωση πιστότητας ΕΚ. 
Τα µέσα βεβαίωσης της πιστότητας των λεβήτων που κατασκευάζονται εν σειρά είναι:  
Η εξέταση τύπου απόδοσης ενός λέβητα σύµφωνα µε την ενότητα Β, όπως περιγράφεται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ και, 
Η δήλωση πιστότητας προς τον εγκριθέντα τύπο σύµφωνα µε µία από τις ενότητες Γ, ∆ ή Ε, 
όπως περιγράφονται στο παράρτηµα IV. 
Για τους λέβητες  που τροφοδοτούνται µε αέριο καύσιµο οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
πιστότητας των αποδόσεων είναι οι ίδιες που χρησιµοποιούνται για τη συµµόρφωση προς τις 
απαιτήσεις ασφαλείας τις οποίες προβλέπει η Υπουργική Απόφαση 15233/3.7.91 (ΦΕΚ 
487/Β/4.7.91), που εκδόθηκε για την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 
90/396/ΕΟΚ σχετικά µε τις συσκευές αερίου. 
Οι συσκευές που διατίθενται στο εµπόριο µη συναρµολογηµένες, πριν από τη διάθεσή τους 
στην αγορά, πρέπει να φέρουν το σήµα CE και να συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας 
ΕΚ που ορίζει τις παραµέτρους που επιτρέπουν, µετά τη συναρµολόγηση των συσκευών 
αυτών, να επιτυγχάνονται οι βαθµοί απόδοσης του άρθρου 5 παράγραφος 1. 
4. Επί των λεβήτων και των συσκευών επιτίθενται κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και 
ανεξίτηλο, το σήµα «CE», πιστότητας προς τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγµατος και τις 
άλλες διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση του σήµατος «CE», καθώς και οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στο παράρτηµα Ι. 
Απαγορεύεται η επίθεση επι των εν λόγω προϊόντων οποιουδήποτε άλλου σήµατος, σηµείου 
ή ένδειξης που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση µε το σήµα CE όσον αφορά τη σηµασία του ή 
τη γραφική παράστασή του. 
 

Άρθρο 8 
 
Για την Ελλάδα αρµόδιος οργανισµός για την εκπλήρωση των καθηκόντων που σχετίζονται 
µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 είναι ο Ελληνικός Οργανισµός 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή και άλλος οργανισµός, εφόσον εις το µέλλον ήθελε οριστεί σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις, και ο οποίος οφείλει να εκπληρώνει τα βασικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο παράρτηµα V, εφεξής καλούµενος «κοινοποιηµένος οργανισµός». 
Οργανισµός που πληροί τα κριτήρια που ορίζουν τα αντίστοιχα εναρµονισµένα πρότυπα, 
τεκµαίρεται ότι πληροί τα κριτήρια του ανωτέρω παραρτήµατος. 
Εάν εις το µέλλον το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας διαπιστώσει ότι 
κοινοποιηµένος απ΄αυτό οργανισµός έπαυσε να πληροί τα κριτήρια του παραρτήµατος V, θα 
αποσύρει την κοινοποίηση του οργανισµού και θα ενηµερώσει αµέσως σχετικά τα άλλα 
κράτη µέλη και την Επιτροπή. 
 

Άρθρο 9 
Κυρώσεις 

 
1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει, εγκαθιστά, θέτει σε λειτουργία ή εµποδίζει τον 

έλεγχο λεβήτων του άρθρου 1, κατά παράβαση των όρων του παρόντος διατάγµατος, 
τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι 5.000.000 δρχ. 

2. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ύστερα από πρόταση της 
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας. Με την 
ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, µε µέριµνα των οικείων 



αστυνοµικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά ή η 
λειτουργία των ανωτέρω λεβήτων. 

3. Τα ανωτέρω πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσονται και 
αποστέλλονται από την αρµόδια υπηρεσία στο ∆ηµόσιο Ταµείο της διεύθυνσης κατοικίας 
του οφειλέτη. 

4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου ή περιορισµού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, 
µέσα σ΄ ένα µήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον 
του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας ο οποίος ελέγχει την 
προσβαλλοµένη απόφαση µόνον ως προς τη νοµιµότητα αυτής και εκδίδει την απόφασή 
του εντός εξήντα (60) ηµερών από της υποβολής της προσφυγής σ΄ αυτόν. 

5. Οι χρηµατικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο ∆ηµόσιο Ταµείο για βεβαίωση πριν 
παρέλθει η παραπάνω προθεσµία, η δε εµπρόθεσµη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση 
µέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής. 

6. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισµούς όσον αφορά τη διάθεση στην 
αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός λέβητα και αιτιολογούνται νοµίµως. Οι εν λόγω 
αποφάσεις κοινοποιούνται επί αποδείξει το ταχύτερο δυνατό στον ενδιαφερόµενο, ο 
οποίος συγχρόνως ενηµερώνεται σχετικά µε τα ένδικα µέσα τα οποία µπορεί να ασκήσει 
καθώς και µε τις προθεσµίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορεί να ασκηθούν. 

 
Άρθρο 10 

 
1. Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος ορίζεται η 

∆ιεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενεργείας του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας καθώς και η 3η ∆ιεύθυνση Κλαδικής 
Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας.  

Ο έλεγχος της αφοράς, προκειµένου να διαπιστωθεί η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 
του παρόντος διατάγµατος, πραγµατοποιείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας καθώς και η 3η ∆ιεύθυνση Κλαδικής 
Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. 
Ο έλεγχος της αγοράς, προκειµένου να διαπιστωθεί η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 
του παρόντος διατάγµατος, πραγµατοποιείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας. 
2. Οι διατάξεις εκείνες του Π.∆. 300/86 (ΦΕΚ 134/Α/26.8.86), οι οποίες έρχονται σε 

αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος διατάγµατος, παύουν να ισχύουν. 
 

Άρθρο 11 
 

Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος διατάγµατος τα 
παραρτήµατα Ι ως V της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ που έχουν ως κάτωθι: 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

 
 
 

1. Σήµα πιστότητας 
Το σήµα πιστότητας περιλαµβάνει το σήµα CE σύµφωνα µε το κατωτέρω σύµβολο, καθώς 
και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που επεκολλήθη. 

 
 



CE 
 
 
 
 

2. Πρόσθετα ειδικά σήµατα 
Το σήµα ενεργειακής απόδοσης που αποδίδεται δυνάµει του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας, 
αντιστοιχεί προς το κατωτέρω σύµβολο: 
 

 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
 

Απαιτήσεις απόδοσης που πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα σε ονοµαστική ισχύ και σε 
µερικό φορτίο 0,3 Pn. 
 
Σήµα Απαίτηση απόδοσης σε ονοµαστική 

ισχύ Pn και σε µέση θερµοκρασία του 
νερού του λέβητα  
70°C 
% 

Απαίτηση απόδοσης σε µερικό φορτίο 
0,3 Pn και σε µέση θερµοκρασία του 
νερού του λέβητα  
≥ 50 ° C 
% 

* ≥ 84 + 2 λογ Pn ≥ 80 + 3 λογ Pn 
** ≥ 87 + 2 λογ Pn ≥ 83 + 3 λογ Pn 
*** ≥ 90 + 2 λογ Pn ≥ 86 + 3 λογ Pn 
**** ≥ 93 + 2 λογ Pn ≥ 89 + 3 λογ Pn 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ενότητα Β: Εξέταση τύπου ΕΚ 
 

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει το τµήµα εκείνο της διαδικασίας, µε το οποίο κοινοποιηµένος 
οργανισµός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα δείγµα, αντιπροσωπευτικό της σχετικής 
παραγωγής, πληροί τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο 
στην Κοινότητα εντολοδόχο του σε έναν κοινοποιηµένο οργανισµό της εκλογής του. 

Η αίτηση περιλαµβάνει: 
- το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον 

εντολοδόχο, το όνοµα και τη διεύθυνση του εντολοδόχου αυτού, 
- γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, 
- τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στην παράγραφο 3. 



Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιηµένου οργανισµού  ένα δείγµα, αντιπροσωπευτικό 
της εν λόγω παραγωγής, το οποίο στο εξής ονοµάζεται «τύπος». Ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός µπορεί να ζητά και άλλα δείγµατα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του 
προγράµµατος δοκιµών. 
3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η πιστότητα του προϊόντος προς 

τις απαιτήσεις της οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθµό που απαιτείται για την 
αξιολόγηση το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και να 
περιλαµβάνει, στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση: 

Γενική περιγραφή του τύπου, 
- αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράµµατα συστατικών µερών 

υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων κλπ 
- τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των 

προαναφερόµενων σχεδίων και διαγραµµάτων και της λειτουργίας του προϊόντος, 
- πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφο 2 και τα οποία 

εφαρµόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
- τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού, των πραγµατοποιηθεισών εξετάσεων, 
- τις εκθέσεις δοκιµών. 
4. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός: 
4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε 

τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, καθώς 
και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις των 
προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, καθώς και τα στοιχεία τα οποία 
σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις των προτύπων αυτών. 

4.2. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των 
απαραίτητων δοκιµών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν 
εφαρµόστηκαν τα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, οι λύσεις 
τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας. 

4.3. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των 
απαραίτητων δοκιµών ώστε να ελέγξει κατά πόσον, στην περίπτωση κατά την οποία ο 
κατασκευαστής επέλεξε να εφαρµόσει τα σχετικά πρότυπα, τα πρότυπα αυτά έχουν 
όντως εφαρµοστεί. 

4.4. συµφωνεί µε τον αιτούντα το τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι 
απαραίτητες δοκιµές. 

5. Σε περιπτώσεις όπου ο τύπος πληροί τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί στον αιτούντα βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Η 
βεβαίωση περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συµπεράσµατα του 
ελέγχου, τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού και τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αναγνώριση του εγκεκριµένου τύπου. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός προσαρτά στη βεβαίωση κατάλογο των σηµαντικών τµηµάτων 
του τεχνικού φακέλου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού. 
Σε περίπτωση που ο οργανισµός δεν χορηγεί πιστοποιητικό στο κατασκευαστή ή στον 
εντολοδόχο του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, ο εν λόγω οργανισµός αιτιολογεί 
λεπτοµερώς τη µη χορήγηση πιστοποιητικού. 
Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 
6. Ο αιτών ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει στην κάτοψή τους τον τεχνικό 

φάκελο της βεβαίωσης τύπου ΕΚ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριµένου 
προϊόντος για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση στις περιπτώσεις που οι 
τροποποιήσεις αυτές µπορούν να επηρεάσουν την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις 
ή προς τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις για τη χρήση του προϊόντος. Η νέα αυτή έγκριση 
χορηγείται υπο µορφή προσθήκης στην αρχική βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. 

7. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς 
χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες 
που χορηγούνται και ανακαλούνται. 



8. Οι υπόλοιποι κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφα των 
βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήµατα των 
βεβαιώσεων φυλάσσονται στη διάθεση των υπόλοιπων κοινοποιηµένων οργανισµών. 

9. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα 
φυλάσσει, µαζί µε τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ 
και των σχετικών προσθηκών για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία 
ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος. 

΄Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, 
υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµόδιων αρχών είναι το 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
Ενότητα Γ: πιστότητα προς τον τύπο 

 
1. Αυτή η ενότητα περιγράφει το µέρος της διαδικασίας, µε το οποίο ο κατασκευαστής ή ο 

εντολοδόχος του που είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα 
εν λόγω προϊόντα είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης 
τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής 
επιθέτει το σήµα CE σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. 

2. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να 
εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζόµενων προϊόντων προς τον τύπο που 
περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις απόδοσης της 
οδηγίας. 

3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωση πιστότητας για 
περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του 
προϊόντος. 
΄Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστηµένοι στην 
Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµοδίων 
αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην 
κοινοτική αγορά. 

4. Ο κατασκευαστής επιλέγει κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος πραγµατοποιεί ο ίδιος ή 
αναθέτει σε άλλους τον έλεγχο του προϊόντος κατά άτακτα χρονικά διαστήµατα. Ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει επιτόπου κατάλληλο δείγµα του τελικού προϊόντος 
το οποίο ελέγχεται, ενώ επίσης πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες δοκιµές, όπως 
ορίζονται στο ή στα εφαρµοζόµενα πρότυπα του άρθρου 5 παράγραφος 2 ή ισοδύναµες 
δοκιµές προκειµένου να ελεγχθεί εάν η παραγωγή συµφωνεί προς τις απαιτήσεις της 
αντίστοιχης οδηγίας. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου αποδειχθεί ότι µία ή 
περισσότερες µονάδες προϊόντων δεν συµφωνούν προς τις απαιτήσεις, ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 

Ενότητα ∆: διασφάλιση ποιότητας παραγωγής 
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος 

πληροί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα 
είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και 
πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει το 
σήµα CE σε κάθε προϊόν και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Το σήµα CE 
συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύµβολο του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4. 

2. Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας της παραγωγής, 
να διενεργεί επιθεώρηση και δοκιµές των τελικών προϊόντων όπως προβλέπεται στο 
σηµείο 3. Υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4. 

3. Σύστηµα ποιότητας 
3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τα σχετικά προϊόντα, αίτηση αξιολόγησης του 

συστήµατος ποιότητας σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. 
Η αίτηση αυτή περιέχει: 



- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεποµένων προϊόντων, 
- το φάκελο του συστήµατος ποιότητας 
- ενδεχοµένως, τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε τον εγκεκριµένο τύπο και αντίγραφο της 

βεβαίωσης εξέτασης ΕΚ. 
3.2. Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τον 

τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της 
οδηγίας που ισχύουν γι΄ αυτά. 
΄Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να 
συγκεντρώνονται συστηµατικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό την µορφή γραπτών 
µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος ποιότητας πρέπει να 
επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων 
ποιότητας. 
Ο φάκελος αυτός περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: 
- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων 

των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των συσκευών. 
- Των µεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας 

και των συστηµατικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν 
- Των εξετάσεων και των δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την 

κατασκευή και της συχνότητας διεξαγωγής τους, 
- Των φακέλων ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιµών και 

βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κλπ 
- Των µέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούµενης 

ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 
ποιότητας. 

3.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται  στο σηµείο 3.2. και τεκµαίρει ότι τα 
συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο 
ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα 
τουλάχιστον µέλος το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του σχετικού 
προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του 
ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραµένει 
κατάλληλο και αποτελεσµατικό. 

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος 
ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας για κάθε µελετώµενη προσαρµογή του συστήµατος 
ποιότητας. 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει 
κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληρεί τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο σηµείο 3.2. ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή τους στον κατασκευαστή. Η 
κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατά του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση 
αξιολόγησης. 
4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού. 
4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις 

υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει, στον κοινοποιηµένο οργανισµό, την πρόσβαση, για λόγους 

επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης και 
του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: 
- το φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 
- τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιµών και βαθµονόµησης, τις 

εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κλπ 



4.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει, κατά τακτά διαστήµατα, ελέγχους για να 
βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας. 
Χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές 
επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν 
δοκιµές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας, εφόσον αυτό 
είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση 
επίσκεψης και, αν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής. 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη 
από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος: 
- το φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1. δεύτερη περίπτωση 
- τις προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3.4. δεύτερο εδάφιο, 
- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στο 

σηµείο 3.4. τελευταίο εδάφιο και στα σηµεία 4.3. και 4.4. 
6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς 

τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητας που 
χορηγούνται και ανακαλούνται. 

Ενότητα Ε: ∆ιασφάλιση ποιότητας προϊόντων 
 
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί 

τις υποχρεώσεις του σηµείου 2 βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι λέβητες και οι συσκευές  
είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο 
κατασκευαστής επιθέτει το σήµα CE σε κάθε λέβητα και συσκευή και συντάσσει γραπτή 
δήλωση πιστότητας. Το σήµα CE συνοδεύεται από το αναγνωριστικό σύµβολο του 
κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται 
στο σηµείο 4. 

2. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση 
του λέβητα και της συσκευής του και τις δοκιµές, όπως ορίζει το σηµείο 3. Υπόκειται 
στην επιτήρηση που προβλέπεται στο σηµείο 4. 

3. Σύστηµα ποιότητας. 
3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τους λέβητες και τις συσκευές, αίτηση αξιολόγησης 

του συστήµατος της ποιότητας σε κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. 
Η αίτηση περιλαµβάνει: 

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεπόµενων λεβήτων ή 
συσκευών, 

- το φάκελο του συστήµατος ποιότητας 
- ενδεχοµένως, τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριµένου τύπου και αντίγραφο της 

βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ. 
3.2. Στα πλαίσια του συστήµατος ποιότητας, κάθε λέβητας και συσκευή εξετάζονται και 

διεξάγονται κατάλληλες δοκιµές, όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 ή διεξάγονται ισοδύναµες δοκιµές προκειµένου να 
διαπιστωθεί η πιστότητά τους προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. ΄Όλα τα 
στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να 
περιέχονται, κατά συστηµατικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπο µορφή γραπτών 
µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος ποιότητας 
επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων 
ποιότητας. 

Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή: 
- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων 

των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων. 
- Των ελέγχων και των δοκιµών οι οποίες θα διεξαχθούν µετά την κατασκευή 
- Των µέσων παρακολούθησης της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος 

ποιότητας, 



- Των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, στοιχεία 
βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κλπ 

3.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2. και τεκµαίρει ότι τα 
συστήµατα ποιότητας τα οποία εφαρµόζουν το σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο 
ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. 

Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος, το οποίο έχει, ως αξιολογητής, 
πείρα της τεχνολογίας του εν λόγω προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει 
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του 
ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 
3.4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να παραµένει 
κατάλληλο και αποτελεσµατικό. 

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενηµερώνουν τον κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος 
ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας για κάθε προβλεπόµενη προσαρµογή του συστήµατος 
ποιότητας. 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει 
κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο σηµείο 3.2. ή κατά πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. 
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή τους στον κατασκευαστή. Η 
κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση 
αξιολόγησης. 
4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού 
4.1. Ο σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις 

υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση, για λόγους 

επιθεώρησης, στους χώρους επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως: 

- το φάκελο του συστήµατος ποιότητας 
- τον τεχνικό φάκελο 
- τους φακέλους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, 

στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κλπ. 
4.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει κατά τακτά διαστήµατα ελέγχους για να 

βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και 
χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου. 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές 
επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διεξάγει µόνος του ή µέσω τρίτων δοκιµές για να 
διαπιστώσει την καλή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας εάν αυτό είναι απαραίτητο. 
Παρέχει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, αν έγινε δοκιµή, έκθεση δοκιµής. 

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για τουλάχιστον δέκα έτη από 
την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του λέβητα ή της συσκευής: 
- το φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1. τρίτη περίπτωση, 
- τις προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3.4. δεύτερο εδάφιο, 
- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στο 

σηµείο 3.4. τελευταίο εδάφιο και στα σηµεία 4.3 και 4.4. 
6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς 

τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητας που 
χορηγούνται και ανακαλούνται. 
 

 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Βασικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα κράτη µέλη για την 
κοινοποίηση των οργανισµών: 
1. Ο οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση 

των εργασιών ελέγχου, δεν δύνανται να είναι ούτε ο σχεδιαστής ούτε ο κατασκευαστής 
ούτε ο προµηθευτής ούτε αυτός που εγκατέστησε τις συσκευές που ελέγχουν, ούτε ο 
εντολοδόχος ενός από αυτά τα πρόσωπα. ∆εν µπορούν να παρεµβαίνουν ούτε άµεσα ούτε 
ως εντολοδόχοι στον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εµπόριο ή τη συντήρηση 
αυτών των λεβήτων και συσκευών. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής 
τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισµού. 

2. Ο οργανισµός και το προσωπικό στους οποίους ανατίθεται ο έλεγχος πρέπει να εκτελούν 
τις εργασίες ελέγχου µε τη  µεγαλύτερη δυνατή επαγγελµατική ακεραιότητα και τη 
µεγαλύτερη δυνατή τεχνική κατάρτιση και πρέπει να µην υπόκεινται σε καµία πίεση και 
επιρροή, ιδίως χρηµατικής φύσεως, η οποία δύναται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου τους, ειδικότερα δε σε πιέσεις από πρόσωπα ή οµάδες 
προσώπων που αντλούν συµφέρον από τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 

3. Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για να 
φέρει εις πέρας κατά ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που 
συνδέονται µε τη διεξαγωγή των ελέγχων. Πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο 
κατάλληλο υλικό για τους έκτακτους ελέγχους. 

4. Το προσωπικό στο οποίο ανατίθενται οι έλεγχοι πρέπει να έχει: 
- καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση 
- επαρκή γνώση των οδηγιών που αφορούν τους ελέγχους που πραγµατοποιεί και 

επαρκή πείρα αυτών των ελέγχων 
- την απαιτούµενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, πρακτικών και 

εκθέσεων που συνιστούν την υλοποίηση των πραγµατοποιούµενων ελέγχων. 
5. Πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα της ανεξαρτησίας του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται ο 

έλεγχος. Η αµοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθµό των 
ελέγχων που πραγµατοποιεί ούτε από τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων. 

6. Ο οργανισµός πρέπει να συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εκτός εάν η αστική ευθύνη 
καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή αν οι έλεγχοι διεξάγονται 
απευθείας από το κράτος µέλος. 

7. Το προσωπικό του οργανισµού δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο (εκτός έναντι 
των αρµοδίων διοικητικών αρχών του κράτους όπου ασκεί τις δραστηριότητές του) στα 
πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή οποιασδήποτε διατάξεως εσωτερικού δικαίου που τη 
θέτει σε ισχύ. 

 
Άρθρο 12 

 
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1994. 
Επιτρέπεται όµως η διάθεση στην αγορά και η λειτουργία συσκευών που είναι σύµφωνες µε 
τις ισχύουσες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος, ρυθµίσεις, για το χρονικό 
διάστηµα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1997. 
Στον Υπουργό Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 
εκτέλεση του Παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 

Μύκονος, 16 Αυγούστου 1993 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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