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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο «Γαλάζιος Οδηγός» σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα προϊόντα
Ο Γαλάζιος Οδηγός εφαρμόζεται στα βιομηχανικά
προϊόντα ή προϊόντα για
καταναλωτική ή επαγγελματική χρήση. Στοχεύει
στην αναλυτική εξήγηση
του νέου νομοθετικού
πλαισίου και στην καλύτερη συνολική κατανόηση
του συστήματος με σκοπό
την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για
την προστασία του δημοσίου συμφέροντος καθώς
και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Ο οδηγός αφορά τις οδηγίες που σχετίζονται με
την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (οδηγία
2004/108/ΕΚ και οδηγία
2014/30/ΕΕ), το ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλι-

σμό (οδηγία 1999/5/ΕΚ
και οδηγία 2014/53/ΕΕ)
καθώς και άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις.
Πιο συγκεκριμένα, η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα εφαρμόζεται στη διάθεση
προϊόντων στην αγορά
καθώς και σε όλες τις μορφές πώλησης συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως πωλήσεων και
των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Επίσης εφαρμόζεται
στα προϊόντα πρόσφατης
κατασκευής αλλά και στα
χρησιμοποιούμενα και
μεταχειρισμένα προϊόντα
που προέρχονται από τρίτες χώρες όταν εισέρχονται για πρώτη φορά στην
αγορά της ΕΕ καθώς και
στα τελικά προϊόντα.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως ο συνδυασμός προϊόντων και μερών, καθένα από τα οποία συμμορφώνεται με την
ισχύουσα νομοθεσία, δε
συνιστά πάντα τελικό προϊόν που πρέπει να συμμορφώνεται εξ ολοκλήρου με
την εκάστοτε ενωσιακή
νομοθεσία εναρμόνισης.
Ωστόσο σε ορισμένες
περιπτώσεις, ο
συνδυασμός διαφόρων
προϊόντων και μερών που
έχουν σχεδιαστεί ή
συναρμολογηθεί από το
ίδιο πρόσωπο θεωρείται
τελικό προϊόν το οποίο
πρέπει να συμμορφώνεται
με τη νομοθεσία. Ειδικότερα, ο κατασκευαστής του
συνδυασμού είναι υπεύθυνος για την επιλογή των
κατάλληλων προϊόντων

που θα αποτελέσουν τον
συνδυασμό, για τη συναρμολόγηση του συνδυασμού
έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της
σχετικής νομοθεσίας και
για την εκπλήρωση όλων
των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με τη συναρμολόγηση, τη δήλωση
συμμόρφωσης της ΕΕ και
τη σήμανση CE.
Τέλος, να αναφέρουμε πως
το προϊόν που έχει υποστεί
σημαντικές αλλαγές ή επισκευές με σκοπό την τροποποίηση της αρχικής του
επίδοση, προορισμού ή
τύπου μπορεί να θεωρείται
νέο προϊόν και αυτός που
πραγματοποιεί τις αλλαγές
καθίσταται κατασκευαστής.

9 Ιουνίου 2018: Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης
Η 9 Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα
διαπίστευσης, μια πρωτοβουλία η οποία θεσπίστηκε
από το Διεθνές Φόρουμ
Διαπίστευσης (IAF) και τη
Διεθνή Συνεργασία για τη
Διαπίστευση Εργαστηρίων
(ILAC), προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό
πάνω στη σημασία της διαπίστευσης.

αφιερωμένη στο πως η
να το δείτε στο:
διαπίστευση συμβάλλει στη https://vimeo.com/266
δημιουργία ενός ασφαλέ- 524327/53081b0cee .
στερου κόσμου.
Υπάρχει η προσδοκία
πως τα προϊόντα που
αγοράζουμε , τα τρόφιμα που καταναλώνουμε,
το περιβάλλον που ζούμε, τα μεγάλα έργα υποΌπως κάθε χρόνο, έτσι και δομής που χρησιμοποιφέτος οι IAF και ILAC δηούμε είναι ασφαλή στη
μιούργησαν ένα βίντεο για χρήση.
Η Παγκόσμια Ημέρα Διαπί- τον εορτασμό της ημέρας.
στευσης για το 2018 είναι Το σχετικό βίντεο μπορείτε Η διαπίστευση παρέχει

έναν τρόπο για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των
κινδύνων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες
που διατίθενται στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο οι
αρμόδιες αρχές, οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι
μπορούν να είναι σίγουροι
ότι η διαπίστευση δημιουργεί έναν ασφαλέστερο κόσμο για αυτούς.

