
«Κατασκευαστής» σύμφωνα με 

την οδηγία ορίζεται  κάθε φυσι-

κό ή νομικό πρόσωπο που κα-

τασκευάζει ηλεκτρολογικό υλικό 

ή που αναθέτει σε άλλους τον 

σχεδιασμό ή την κατασκευή 

ηλεκτρολογικού υλικού και ε-

μπορεύεται αυτό το υλικό υπό 

την επωνυμία ή το εμπορικό 

του σήμα.  

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε 

εταιρεία η οποία διαθέτει στη 

αγορά της ΕΕ ηλεκτρολογικό 

υλικό υπό την επωνυμία της ή 

το εμπορικό της σήμα θεωρεί-

ται κατασκευαστής ανεξάρτητα 

από το εάν έχει αναθέσει το 

σχεδιασμό ή την κατασκευή 

του σε τρίτους.    

Γενικά οι υποχρεώσεις των 

κατασκευαστών σύμφωνα με 

την οδηγία έχουν ως εξής: 

Σχεδιασμός και  κατασκευή του 

ηλεκτρολογικού υλικού σύμφω-

να με τις απαιτήσεις της οδηγί-

ας. 

Κατάρτιση τεχνικού φακέλου, 

διενέργεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης της συμμόρφω-

σης, σύνταξη της δήλωσης 

συμμόρφωσης και τοποθέτηση 

της σήμανσης CE. 

Φύλαξη του τεχνικού φακέλου 

και της δήλωσης συμμόρφωσης 

για δέκα έτη. 

Εφαρμογή των διαδικασιών 

ελέγχου παραγωγής ώστε να 

τηρείται η συμμόρφωση της εν 

σειρά παραγωγής προς την 

οδηγία. 

Επισήμανση του ηλεκτρολογι-

κού υλικού με αριθμό τύπου, 

παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοι-

χείο που να επιτρέπει την ταυ-

τοποίησή του. 

Επισήμανση του ηλεκτρολογι-

κού υλικού με το όνομα, την 

καταχωρισμένη εμπορική επω-

νυμία ή το καταχωρισμένο 

εμπορικό σήμα τους και την 

ταχυδρομική τους διεύθυνση  

Να συνοδεύουν το ηλεκτρολογι-

κό υλικό από οδηγίες και άλλες 

πληροφορίες ασφάλειας σε 

γλώσσα ευχερώς κατανοητή 

από τους καταναλωτές και 

τους άλλους τελικούς χρήστες. 

Εάν θεωρήσουν ότι το ηλεκτρο-

λογικό υλικό που έχουν διαθέσει 

στην αγορά δεν συμμορφώνε-

ται με την οδηγία λαμβάνουν 

αμέσως τα αναγκαία διορθωτι-

κά μέτρα για να εξασφαλίσουν 

τη συμμόρφωση του ηλεκτρολο-

γικού υλικού ή το αποσύρουν ή 

το ανακαλούν και ενημερώνουν 

αμέσως επ’ αυτού τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές των κρατών με-

λών. 

Κατόπιν αιτήματός των αρμόδι-

ων εθνικών αρχών των κρατών 

μελών παρέχουν σε έντυπη ή σε 

ηλεκτρονική μορφή, όλες τις 

πληροφορίες και την τεκμηρίω-

ση που απαιτούνται για να 

αποδειχθεί η συμμόρφωση του 

ηλεκτρολογικού υλικού προς 

την οδηγία. 

 

Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών σύμφωνα με την οδηγία 2014/35/ΕΕ 

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα  

Το σύστημα έγκαιρης προειδο-

ποίησης για τα επικίνδυνα μη 

εδώδιμα προϊόντα (Rapid Alert 

System for dangerous non-

food products ) διευκολύνει την 

ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των εθνικών αρχών 31 

χωρών και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με τα επικίν-

δυνα προϊόντα που βρίσκονται 

στην αγορά.  

Η Επιτροπή δημοσιεύει εβδομα-

διαία επισκόπηση των καταχω-

ρήσεων για τα προϊόντα που 

αναφέρονται από τις εθνικές 

αρχές.  

Σε αυτήν περιλαμβάνουν πλη-

ροφορίες σχετικά με τα επικίν-

δυνα προϊόντα που βρέθηκαν, 

καθώς επίσης  και τους κινδύ-

νους και τα μέτρα που λαμβά-

νονται στην κοινοποιούσα 

χώρα, προκειμένου να εμποδί-

σει ή να περιορίσει την εμπορί-

α ή τη χρήση τους.  

Τον μήνα Μάρτιο αποσύρθη-

καν, μεταξύ πολλών άλλων 

(όπως διακοσμητικοί λαμπτή-

ρες, ταινίες φωτισμού led 

κ.λπ.) και τα παρακάτω προϊό-

ντα, καθώς βρέθηκαν μη σύμ-

φωνα με την Οδηγία Χαμηλής 

Τάσης και ενείχαν  κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας, φωτιάς κ.λπ.  

Λυχνιολαβή 

προερχόμενη 

από την Κίνα 

αποσύρθηκε 

στην Ισπανία 

Φορητός λα-

μπτήρας LED με χώρα προέ-

λευσης την Κίνα αποσύρθη-

κε στην Ουγγαρία 

  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/consumers/

consumers_safety/safety_products/

rapex/alerts/main/?
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Νέα Οδηγία Χαμηλής Τάσης 

(New LVD Directive 2014/35/

EU) 

 Από τις 20 Απριλίου του 

2016, η οδηγία 

2006/95 / ΕΚ θα αντικα-

τασταθεί από τη νέα Οδη-

γία Χαμηλής Τάσης 

2014/35 / ΕΕ. 

 Ακολουθήστε το σύνδεσμο 

για περισσότερες πληροφο-

ρίες: 

http://eur-lex.europa.eu/ 

legal-content/EL/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32014L0035&from=E

N 

 

 

Σήμα ποιότητας LABOR 

 

 Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι ο 

πρώτος μη κρατικός φορέ-

ας που παρέχει σήμα ποιό-

τητας για ηλεκτρολογικό 

υλικό (ρευματοδότες και 

ρευματολήπτες) 

 

 Το σήμα είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την κατα-

χώρηση του προϊόντος από 

το υπουργείο ανάπτυξης 

ώστε να κυκλοφορήσει 

στην αγορά 

 Ακολουθήστε το σύνδεσμο 

για περισσότερες πληροφο-

ρίες: 

http://labor.gr/

certification.html  
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