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Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2012,
oι περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 μέχρι 2013,
οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2017, και
οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2017.

Μονοπολικοί και Τριπολικοί αυτόματοι διακόπτες διαρροής (RCDs)
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της πιο
πάνω Νομοθεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης αρ. 1 για τους μονοπολικούς και τριπολικούς
αυτόματους διακόπτες διαρροής (RCDs), αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, επιθυμεί να
επισημάνει ότι τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα κατά την
ημερομηνία διάθεσης τους στην αγορά, όταν δηλαδή καθίστανται για πρώτη φορά διαθέσιμα
στην αγορά της Ένωσης είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον εισαγωγέα.
Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι, στην περίπτωση που οι πιο πάνω διακόπτες διαρροής έχουν
καταστεί για πρώτη φορά διαθέσιμοι στην αγορά πριν από τις 18 Ιουνίου 2017, μπορούν στη
συνέχεια να καταστούν διαθέσιμοι σε ολόκληρη την αλυσίδα παράδοσης και να εγκατασταθούν
στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Τονίζεται όμως ότι, σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο προκύψει αμφισβήτηση σε
σχέση με τα πιο πάνω, τότε η αρμόδια αρχή θα απαιτήσει την υποβολή στοιχείων με τα οποία
να αποδεικνύεται ότι αυτοί είχαν καταστεί για πρώτη φορά διαθέσιμοι στην αγορά πριν από τις
18 Ιουνίου 2017.
Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πιο πάνω Νομοθεσίας οδηγεί, σε απαγόρευση διάθεσης
τους στην αγορά, σε κυρώσεις τις οποίες η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στους
οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), αλλά και στη μη ηλεκτροδότηση των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις οποίες περιέχονται οι εν λόγω διακόπτες διαρροής.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522.
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