
Η ελεύθερη κυκλοφορία των 

προϊόντων, βασικός πυλώνας 

της ενιαίας αγοράς, αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στήρι-

ξης της ανταγωνιστικότητας 

και της οικονομικής ανάπτυ-

ξης στην ΕΕ. Ως Εποπτεία 

Αγοράς βιομηχανικών προϊό-

ντων του «εναρμονισμένου 

τομέα», τα οποία παράγο-

νται, εισάγονται, κυκλοφο-

ρούν και διατίθενται στην 

εσωτερική αγορά της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, νοείται ο 

έλεγχος των μη εδώδιμων 

βιομηχανικών προϊόντων που 

υπάγονται στην «Ενωσιακή 

νομοθεσία εναρμόνισης» 

(κανονισμοί και οδηγίες νέας 

προσέγγισης) και η οποία 

διεξάγεται στο πλαίσιο εφαρ-

μογής του Κανονισμού 

765/2008/ΕΚ για την επο-

πτεία της αγοράς στην ΕΕ.  

Τα εν λόγω προϊόντα φέρουν 

υποχρεωτικά, πλην ελαχίστων 

περιπτώσεων, τη σήμανση 

συμμόρφωσης CE και μπο-

ρούν έτσι να αναγνωρίζο-

νται και από τους κατανα-

λωτές ή χρήστες. Ο κύριος 

στόχος της εποπτείας αγο-

ράς είναι να εξασφαλίσει ότι 

τα βιομηχανικά προϊόντα 

που κυκλοφορούν στην ε-

νιαία αγορά και διέπονται 

από τη νομοθεσία εναρμόνι-

σης πληρούν τις ισχύουσες 

απαιτήσεις, οι οποίες παρέ-

χουν υψηλό επίπεδο προ-

στασίας της υγείας και της 

ασφάλειας και άλλων δημό-

σιων συμφερόντων. Σκοπός 

είναι η διασφάλιση της διά-

θεσης και της κυκλοφορίας 

στην αγορά μόνο ασφαλών 

και συμμορφούμενων με τη 

νομοθεσία βιομηχανικών 

προϊόντων.  

Οι έλεγχοι που διενεργού-

νται στο πλαίσιο της επο-

πτείας της αγοράς είναι δύο 

ειδών: 

- Έλεγχοι εγγράφων όπου 

περιλαμβάνεται η εξακρίβω-

ση της παρουσίας σημάνσε-

ων (κυρίως το σήμα CE), 

αλλά και εγγράφων που 

απαιτούνται από τη νομο-

θεσία, όπως η δήλωση συμ-

μόρφωσης, πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου (εφόσον 

προβλέπεται) και τεχνικός 

φάκελος. 

- Εργαστηριακοί έλεγχοι 

σχετικά με τα χαρακτηρι-

στικά του προϊόντος. Στό-

χος τους είναι να επαλη-

θεύσουν ότι το προϊόν πλη-

ροί τις απαιτήσεις που κα-

θορίζονται από την κείμενη 

εθνική και ενωσιακή νομο-

θεσία.  

Πρόγραμμα Εποπτείας  

Αγοράς 2020 

Η Γενική Γραμματεία Βιο-

μηχανίας έχει ορίσει πρό-

γραμμα εποπτείας της αγο-

ράς για το 2020 το οποίο 

προβλέπει επιθεωρήσεις 

και δειγματοληπτικούς ε-

λέγχους σε όλη την ελληνι-
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κή επικράτεια. Σε περίπτωση 

που βρεθεί κάποιο μη συμμορ-

φούμενο προϊόν, το Τμήμα 

Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποι-

ότητας της Γενικής Γραμματεί-

ας Βιομηχανίας που αποτελεί 

το Εθνικό Σημείο Επαφής 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κοινοποιεί το εν λόγω προϊόν 

στο σύστημα RAPEX (Rapid 

Alert System for dangerous 

non-food products).  

Από ελληνικής πλευράς, οι 

κατηγορίες προϊόντων με τις 

περισσότερες κοινοποιήσεις 

RAPEX είναι οι ακόλουθες: 

οχήματα, παιδικά ενδύματα, 

παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευ-

ές, προϊόντα που εμπίπτουν 

στο πλαίσιο του REACH, σχολι-

κά, είδη παιδικής φροντίδας 

και αναπτήρες.  

Μπορείτε να δείτε τις εβδομα-

διαίες εκθέσεις των ανακληθέ-

ντων προϊόντων αλλά και πε-

ρισσότερες λεπτομέρειες εδώ. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm


 
Με την έξαρση της πανδημίας του ιού 

Covid-19 προέκυψε αυξημένη ζήτηση 

σε μάσκες προσώπου. Ωστόσο όσοι 

επιχείρησαν να κατασκευάσουν τέ-

τοιου είδους μάσκες βρέθηκαν μπρο-

στά σε ένα πρόβλημα σχετικά με την 

πιστοποίηση CE. Και αυτό διότι το εν 

λόγω προϊόν πολλές φορές δεν μπο-

ρούσε να ενταχθεί ούτε στην κατηγο-

ρία του ιατρικού εξοπλισμού 

(Directive 93/42/EEC) αλλά ούτε και 

στα μέσα ατομικής προστασίας 

(Regulation (EU) 2016/425). Αυτό το 

κενό έρχεται σιγά σιγά να καλύψει η 

Cenelec, δημοσιεύοντας το CWA 

17553, το οποίο αποτελεί οδηγό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης 

(CEN) για τις ελάχιστες απαιτήσεις, 

μεθόδους δοκιμής και χρήση των μη 

χειρουργικών μασκών προστασίας 

(μασκών κοινότητας). Παρόλο που  

δεν αποτελεί ακόμη επίσημο ευρω-

παϊκό πρότυπο αλλά είναι workshop 

agreement της Cenelec, έρχεται να 

καλύψει το κενό που είχε δημιουργη-

θεί. Εκτός των δοκιμών που ορίζει 

Πρότυπο δοκιμών για μη χειρουργικές μάσκες 

όσον αφορά τα υλικά που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν, το φιλτράρισμα 

των σωματιδίων, την αντοχή της μά-

σκας κ.α. δίνει κατευθυντήριες οδηγί-

ες και για την κατασκευή μασκών 

στο σπίτι. Επίσης υπενθυμίζει κά-

ποιους κανόνες σωστής χρήσης, κα-

θαρισμού και ακόμη και απόρριψης 

των μασκών μίας χρήσης. Το πρότυ-

πο αυτή τη στιγμή παρέχεται δωρεάν 

και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ. 
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https://www.cencenelec.eu/research/CWA/Documents/CWA17553_2020.pdf

