
ΑΓΑ:Β499Β-ΦΜΒ 

 1 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                Αζήλα        6-4-2012            

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ                    Αξηζκ. Πξση.Α20 402/43554  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   

& ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

Γ/ΝΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΓΓΔΗΟΒΔΛΣΗΩΣΗΚΩΝ  
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ΓΔΩΡΓΗΑ   
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ΘΕΜΑ : «Σποποποίηζη ηηρ ΚΤΑ απιθμ.11627/4-5-2001 (ΦΕΚ 715/Β/8-6-2001) όπωρ έσει 

ηποποποιηθεί και ιζσύει, ζε ζςμμόπθωζη ππορ ηιρ Οδηγίερ 2011/72/ΕΕ και 2011/87/ΕΕ ηος 

Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος και ζςναθείρ διαηάξειρ». 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ    ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

                                                         ΚΑΙ  ΝΑΤΣΙΛΙΑ                                       ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 

Έρνληαο ππφςε:  

Σηο δηαηάμεηο: 

1. Σσλ άξζξσλ 84 ηνπ Ν. 2696/99 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» (ΦΔΚ 

57/Α/23-3-1999). 

2. Σνπ άξζξνπ 1 παξ.1, 2 θαη 3 ηνπ Ν.1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ» (Α34), 

φπσο ην άξζξν απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ Ν.1440/1984 

«πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην ζηα απνζεκαηηθά θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο επελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθνο θαη Υάιπβνο 

θαη ηνπ Οξγαληζκνχ EURATOM (Α΄70) θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.1892/1990 (Α101). 

3. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα», 

φπσο ε λνκνζεζία απηή θσδηθνπνηήζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 

63/2005 (ΦΔΚ Α  ́98). 

4. Σνπ π.δ. 31/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ» (Α΄62/21-3-2012) 

5. Σνπ π.δ. 22/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θα Τθππνπξγνχ» 

6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνπο 

ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

Άξζξν 1 

κοπός  
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1.Με ηελ παξνχζα απφθαζε ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο ηεο θνηλήο απφθαζεο 

αξηζ. 11627/4-5-2001 (ΦΔΚ 715/Β/8-6-2001) ησλ ππνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Γεσξγίαο (εθεμήο ζηελ παξνχζα ΚΤΑ), ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Οδεγίεο 

2011/72/ΔΔ  (L 246) θαη Γηνξζσηηθφ (L254) θαη 2011/87/ΔΔ (L301) ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/25/ΔΚ 

φζνλ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο γηα ηνπο ειθπζηήξεο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζην 

πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο επειημίαο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ θάζεσλ ησλ εθπνκπψλ 

ζηνπο ειθπζηήξεο κε κηθξφ κεηαηξφρην 

2.Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα απφθαζε παξαηείλνληαη νη εκεξνκελίεο, θαηά ηηο 

νπνίεο κπνξνχλ ειθπζηήξεο θάζεο ΙΙΙΑ θαη εμήο λα εθνδηάδνληαη κε εζληθή έγθξηζε 

ηχπνπ, ππφ πξνυπνζέζεηο. 

Άξζξν 2 

(άξζξν 1, παξ. 1  ηεο Οδεγίαο 2011/72/ΔΔ) 

 

 Η ΚΤΑ  αξηζ. 11627/4-5-2001 (ΦΔΚ 715/Β/8-6-2001) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηελ ΚΤΑ νηθ.13845/Α20/2326 /13-10-2006 (ΦΔΚ 1569/Β/26-10-2006), 

ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

ζην Άξζξν 1, πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

«— “θαζεζηψο επειημίαο”: ε δηαδηθαζία εμαίξεζεο κέζσ ηεο νπνίαο έλα θξάηνο 

κέινο επηηξέπεη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνχ ειθπζηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 2α,  

— “θαηεγνξία θηλεηήξα”: ε ηαμηλφκεζε θηλεηήξσλ πνπ ζπλδπάδεη ην θάζκα ηζρχνο 

κε ηε θάζε πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ,  

— “δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά”: θάζε πξνζθνξά ειθπζηήξα ή θηλεηήξα γηα δηαλνκή 

ή ρξήζε ζηελ ελσζηαθή αγνξά ζην πιαίζην εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είηε έλαληη 

αληηηίκνπ είηε δσξεάλ,  

— “δηάζεζε ζηελ αγνξά”: ε πξψηε θνξά θαηά ηελ νπνία έλαο ειθπζηήξαο ή 

θηλεηήξαο θαζίζηαηαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά,  

— “ζέζε ζε ιεηηνπξγία”: ε πξψηε ρξήζε ελφο ειθπζηήξα ή θηλεηήξα, γηα ηνλ ζθνπφ 

γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη, εληφο ηεο Έλσζεο. Η εκεξνκελία θαηαρψξηζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη, ή δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία ζέζεο ζε ιεηηνπξγία.».  

 

Άξζξν 3 

(άξζξν 1, παξ.  2 ηεο Οδεγίαο 2011/72/ΔΔ) 
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Η ΚΤΑ  αξηζ. 11627/4-5-2001 (ΦΔΚ 715/Β/8-6-2001) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηελ ΚΤΑ νηθ.13845/Α20/2326 /13-10-2006 (ΦΔΚ 1569/Β/26-10-2006), 

ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 ην Άξζξν 2α  αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν:  

«Άξζξν 2α 

Καθεστώς ευελιξίας 

Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 2 παξ. 2:  

Α) Η Γηεχζπλζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ 

Δμνπιηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, σο εγθξίλνπζα 

αξρή ΔΔ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηή ειθπζηήξσλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη  ηνπ έρεη ρνξεγήζεη έγθξηζε ηχπνπ ΔΔ, ρνξεγεί εηδηθή άδεηα  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ παξαξηήκαηνο IV γηα λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ειθπζηήξσλ εμνπιηζκέλσλ κε θηλεηήξεο εγθξηζέληεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ακέζσο πξνεγνχκελεο ηεο ηζρχνπζαο θάζεο. 

Σν θαζεζηψο επειημίαο αξρίδεη φηαλ κία δεδνκέλε θάζε θαζίζηαηαη εθαξκνζηέα θαη 

έρεη ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ ίδηα ηε θάζε. Δληνχηνηο, ην θαζεζηψο επειημίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην ηκήκα 1.2 ηνπ παξαξηήκαηνο IV πεξηνξίδεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

θάζεο ΙΙΙ Β ή ζε ηξία έηε εθφζνλ δελ πθίζηαηαη επφκελε θάζε.»  

B) Η Γηεχζπλζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ 

Δμνπιηζκνχ, εθδίδεη εζληθή έγθξηζε ηχπνπ (έγθξηζε απνγξαθήο), ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε νηθ. 11338/Γ4/2366/27-05-09 (ΦΔΚ 1156/Β/09) “Δγθξίζεηο ηχπνπ θαη 

θπθινθνξίαο ησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ” ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, γηα ηνπο 

ειθπζηήξεο πνπ  έρνπλ εθνδηαζηεί κε ηελ παξαπάλσ εηδηθή άδεηα απφ νπνηαδήπνηε 

εγθξίλνπζα αξρή Κξάηνπο κέινπο θαη θέξνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην παξάξηεκα 

ΙV ζήκαλζε.».    

Άξζξν 4 

 (άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2011/87/ΔΔ) 

 

ην Άξζξν 3 ηεο ΚΤΑ11627/4-5-2001 (ΦΔΚ 715/Β/8-6-2001), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ ην Άξζξν 2 παξάγξ. 4) ηεο ΚΤΑ νηθ.13845/Α20/2326 /13-10-2006 

(ΦΔΚ 1569/Β/26-10-2006) πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξάγξαθνο  (ε): 

 «ε. Καηά παξέθθιηζε, νη εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) - 

Φάζε ΙΙΙB θαη - ΦάζεIV  θαζψο θαη ζηελ παξάγξαθν  (β) γηα ειθπζηήξεο ησλ 
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θαηεγνξηψλ T2, T4.1  θαη C2, φπσο νξίδνληαη αληίζηνηρα ζην παξάξηεκα ΙΙ, 

θεθάιαην Α, ζεκείν Α.1 δεχηεξε πεξίπησζε, ζην θεθάιαην Β, πξνζάξηεκα 1 κέξνο 1 

ζεκείν 1.1 θαη ζην παξάξηεκα ΙΙ, θεθάιαην Α ζεκείν Α.2 ηεο ΚΤΑ 12521/Α20/2014 

/4-8-2005 (ΦΔΚ 1198/Β/30-8-2005) θαη εμνπιηζκέλνπο κε θηλεηήξεο ησλ θαηεγνξηψλ 

37kW έσο 560 kW αλαβάιινληαη γηα ηξία έηε. Έσο ηηο εκεξνκελίεο απηέο, 

εμαθνινπζνχλ θαη ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηεο θάζεο ΙΙΙΑ ηεο παξνχζαο.» 

Άξζξν 5 

ην Άξζξν 3 ηεο ΚΤΑ11627/4-5-2001 (ΦΔΚ 715/Β/8-6-2001), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ ην Άξζξν 2 παξάγξ. 4) ηεο ΚΤΑ νηθ.13845/Α20/2326 /13-10-2006 

(ΦΔΚ 1569/Β/26-10-2006) πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξάγξαθνο  (ζη): 

«ζη. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξαγξάθνπ (α) δελ ηζρχνπλ γηα ειθπζηήξεο θαη 

θηλεηήξεο ζηνπο νπνίνπο έρεη ήδε ρνξεγεζεί επξσπατθή έγθξηζε ηχπνπ ζηηο 

πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο αλά θαηεγνξία θηλεηήξσλ θαη θάζεσλ θαπζαεξίσλ. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ε εζληθή έγθξηζε ηχπνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ησλ απνγξαθψλ ηεο αληίζηνηρεο θάζεο ηνπ θηλεηήξα.». 

Άξζξν 6 

 (άξζξν 1 παξ.3  ηεο Οδεγίαο 2011/72/ΔΔ) 

 

 Σν παξάξηεκα IV ηεο  ΚΤΑ αξηζ. 11627/4-5-2001 (ΦΔΚ 715/Β/8-6-2001) 

φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ΚΤΑ αξηζ. νηθ.13845/Α20/2326 /13-

10-2006 (ΦΔΚ 1569/Β/26-10-2006) αληηθαζίζηαηαη απφ ην θείκελν ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΛΚΤΣΖΡΔ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΠΟΤ 

ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΔΤΔΛΗΞΗΑ 

ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 2α 

1. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΧΝ ΔΛΚΤΣΗΡΧΝ  

1.1. Δμαηξνπκέλεο ηεο πεξηφδνπ ηεο θάζεο ΙΙΙ Β, ν θαηαζθεπαζηήο ειθπζηήξσλ πνπ 

επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο επειημίαο δεηά απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ ηελ άδεηα λα 

δηαζέζεη ηνπο ειθπζηήξεο ζηελ αγνξά ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
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νξίδνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα. Ο αξηζκφο ειθπζηήξσλ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα ηκήκαηα 1.1.1 θαη 1.1.2. Οη θηλεηήξεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 2α.  

1.1.1. Ο αξηζκφο ησλ ειθπζηήξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζην πιαίζην ηνπ 

θαζεζηψηνο επειημίαο δελ ππεξβαίλεη, γηα θάζε θαηεγνξία θηλεηήξσλ, ην 20 % ηνπ 

εηήζηνπ αξηζκνχ ειθπζηήξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ειθπζηήξσλ κε θηλεηήξεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θηλεηήξσλ (ππνινγηδφκελνπ σο ν 

κέζνο φξνο ησλ πσιήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ ζηελ ελσζηαθή αγνξά). Δάλ ν 

θαηαζθεπαζηήο ειθπζηήξσλ έρεη εκπνξεπηεί ζηελ Έλσζε ειθπζηήξεο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο πεληαεηίαο, ν κέζνο φξνο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

πξαγκαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν θαηαζθεπαζηήο ειθπζηήξσλ 

εκπνξεχηεθε ειθπζηήξεο ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο.  

1.1.2. Χο ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ην ηκήκα 1.1.1, ν αξηζκφο ησλ ειθπζηήξσλ 

πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ππφ ην θαζεζηψο επειημίαο, δελ ππεξβαίλεη, γηα θάζε 

θάζκα ηζρχνο, ηα αθφινπζα φξηα:  

Φάζκα ηζρχνο θηλεηήξα 

P (kW) 

Αξηζκφο ειθπζηήξσλ 

19 ≤ Ρ < 37 200 

37 ≤ Ρ < 75 150 

75 ≤ Ρ < 130 100 

130 ≤ Ρ <560 50 

1.2. Καηά ηε θάζε III B, ν θαηαζθεπαζηήο ειθπζηήξσλ πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε 

ηνπ θαζεζηψηνο επειημίαο δεηά απφ ηελ εγθξίλνπζα αξρή ηελ άδεηα λα δηαζέζεη ηνπο 

ειθπζηήξεο ζηελ αγνξά ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ 

παξάξηεκα. Ο αξηζκφο ειθπζηήξσλ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

ηκήκαηα 1.2.1 θαη 1.2.2. Οη θηλεηήξεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2α.  

1.2.1. Ο αξηζκφο ησλ ειθπζηήξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζην πιαίζην ηνπ 

θαζεζηψο επειημίαο δελ ππεξβαίλεη, γηα θάζε θαηεγνξία θηλεηήξσλ, ην 40 % ηνπ 

εηήζηνπ αξηζκνχ ειθπζηήξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ειθπζηήξσλ κε θηλεηήξεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θηλεηήξσλ (ππνινγηδφκελνπ σο ν 

κέζνο φξνο ησλ πσιήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ ζηελ ελσζηαθή αγνξά). Δάλ ν 

θαηαζθεπαζηήο ειθπζηήξσλ έρεη εκπνξεπηεί ζηελ Έλσζε ειθπζηήξεο γηα ρξνληθφ 
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δηάζηεκα κηθξφηεξν ηεο πεληαεηίαο, ν κέζνο φξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

πξαγκαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν θαηαζθεπαζηήο ειθπζηήξσλ 

εκπνξεχηεθε ειθπζηήξεο ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο.  

1.2.2. Χο ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ην ηκήκα 1.2.1, ν αξηζκφο ησλ ειθπζηήξσλ 

πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ππφ ην επέιηθην ζχζηεκα, δελ ππεξβαίλεη, γηα θάζε 

θάζκα ηζρχνο, ηα αθφινπζα φξηα:  

Φάζκα ηζρχνο θηλεηήξα 

P (kW) 

Αξηζκφο ειθπζηήξσλ 

37 ≤ Ρ < 56 200 

56 ≤ Ρ < 75 175 

75 ≤ Ρ < 130 250 

130 ≤ Ρ <560 125 

1.3. Ο θαηαζθεπαζηήο ειθπζηήξσλ πεξηιακβάλεη ζηελ αίηεζή ηνπ πξνο ηελ 

εγθξίλνπζα αξρή ηα εμήο ζηνηρεία:  

α) δείγκα πηλαθηδίσλ ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε ειθπζηήξα ζηνλ 

νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί θηλεηήξαο πνπ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά ζην πιαίζην ηνπ 

θαζεζηψηνο επειημίαο. ηηο εηηθέηεο αλαγξάθεηαη ην αθφινπζν θείκελν: 

“ΔΛΚΤΣΗΡΑ ΑΡΙΘ. … (ζεηξά ειθπζηήξσλ) ΑΠΟ … (ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ειθπζηήξσλ ζην αληίζηνηρν θάζκα ηζρχνο) ΜΔ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΑΡΙΘ. … ΜΔ ΣΤΠΟ 

ΔΓΚΡΙΗ (Οδεγία 2000/25/ΔΚ) ΑΡΙΘ. …”. θαη 

β) δείγκα ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ πηλαθηδίνπ πνπ πξφθεηηαη λα επηθνιιεζεί 

ζηνλ θηλεηήξα, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην θείκελν ηνπ ηκήκαηνο 2.2.  

1.4. Ο θαηαζθεπαζηήο ειθπζηήξσλ παξέρεη ζηελ εγθξίλνπζα αξρή φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο 

επειημίαο ηηο νπνίεο ε εγθξίλνπζα αξρή ελδέρεηαη λα δεηήζεη γηα λα ιάβεη απφθαζε.  

1.5. Ο θαηαζθεπαζηήο ειθπζηήξσλ ππνβάιιεη αλά εμάκελν έθζεζε ζηελ εγθξίλνπζα 

αξρή θάζε θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ν ειθπζηήξαο δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά, ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαζεζηψησλ επειημίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Η έθζεζή ηνπ 

πεξηιακβάλεη ζσξεπηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ αξηζκφ ειθπζηήξσλ πνπ έρεη δηαζέζεη 

ζηελ αγνξά ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο επειημίαο, ηνπο αξηζκνχο ζεηξάο θηλεηήξσλ 

θαη ειθπζηήξσλ θαη ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία ν ειθπζηήξαο έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. 
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Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη, ρσξίο θακία εμαίξεζε, γηα φζν δηάζηεκα έλα 

θαζεζηψο επειημίαο ηπραίλεη εθαξκνγήο.  

2. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΡΧΝ  

2.1. Ο θαηαζθεπαζηήο θηλεηήξσλ κπνξεί λα δηαζέηεη ζηελ αγνξά θηλεηήξεο ζην 

πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο επειημίαο πνπ έρεη εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα 1 θαη 3 

ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.  

2.2. Ο θαηαζθεπαζηήο θηλεηήξσλ επηζεκαίλεη ηνπο θηλεηήξεο απηνχο κε ην αθφινπζν 

θείκελν: “Κηλεηήξαο πνπ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο 

επειημίαο” ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηκήκαηνο 5 ηνπ παξαξηήκαηνο I.  

3. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΗ ΔΓΚΡΙΝΟΤΑ ΑΡΥΗ  

Η Γηεχζπλζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ 

αμηνινγεί ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο πξνζθπγήο ζην θαζεζηψο επειημίαο θαη ηα 

ζπλεκκέλα έγγξαθα. Δλ ζπλερεία ελεκεξψλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ειθπζηήξσλ 

ζρεηηθά κε ηελ απφθαζή ηεο λα εγθξίλεη ή φρη ην δεηνχκελν θαζεζηψο επειημίαο.» 

Άξζξν 7 

Έλαξμε ηζρχνο 

Η παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

                                                 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ           ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ    ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

                                                      ΚΑΙ  ΝΑΤΣΙΛΙΑ                                         ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 
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