ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΙ∆Α
«ΝΕΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
Ο∆ΗΓΙΑ 2014/35/ΕΕ »
ΑΧΑΡΝΑΙ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
∆ιοργάνωση:Π.Σ.Β.Β.Π.Η.Υ
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βιοµηχάνων-Βιοτεχνών
Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Υλικού

Εποπτεία Αγοράς Ηλεκτρολογικού υλικού:
υλικού
Ο ρόλος της στη διασφάλιση της υγείας & ασφάλειας των καταναλωτών
και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

∆ρ. Α. ΜΗΤΙΑΚΟΥ∆ΗΣ
Προϊστάµενος
∆/νσης Τεχνικής Βιοµηχανικής Νοµοθεσίας
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αποτελεί βασικό
πυλώνα της ενιαίας αγοράς και σηµαντικό παράγοντα
προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της
οικονοµικής ανάπτυξης στην Ε.Ε.,
προσπορίζοντας στις επιχειρήσεις την είσοδο σε
µεγαλύτερες αγορές και στους ευρωπαίους πολίτες
ευρύτερη επιλογή προϊόντων σε χαµηλότερες τιµές, στα
πλαίσια ενός ανοιχτού και ανταγωνιστικού χώρου.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ»
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
Οδηγίες «νέας προσέγγισης» - Κανονισµοί

 Ως
Εποπτεία
Αγοράς
βιοµηχανικών
προϊόντων
του
«εναρµονισµένου
τοµέα»
που
παράγονται,
εισάγονται,
κυκλοφορούν και διατίθενται στην εσωτερική αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης νοείται ο έλεγχος των µη εδώδιµων
βιοµηχανικών προϊόντων που υπάγονται στην «ενωσιακή
νοµοθεσία εναρµόνισης» (οδηγίες νέας προσέγγισης και
κανονισµοί) και διεξάγεται στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού
765/2008/ΕΚ για την εποπτεία της αγοράς στην ΕΕ
 Τα εν λόγω προϊόντα φέρουν υποχρεωτικά, πλην ελαχίστων
περιπτώσεων, τη σήµανση συµµόρφωσης CE και µπορούν έτσι να
αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές ή χρήστες.

Εποπτεία της Αγοράς
Στόχοι

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ»
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

► 34 Ο∆ΗΓΙΕΣ «ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ» &

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ,
περίπου, που καλύπτουν µεγάλο αριθµό προϊόντων ή
κατηγοριών/οµάδων προϊόντων, τα οποία ανήκουν σε ευρύ
φάσµα τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας (µηχανές, δοµικά
υλικά, παιχνίδια, εκρηκτικά, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός κλπ).
Εναρµονισµένοι τοµείς σύµφωνα µε τη νέα προσέγγιση

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παιχνίδια
Μηχανήµατα
Εξοπλισµοί υπό πίεση
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Συσκευές υγραερίου και ηλεκτρισµού
Τεχνολογίες των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών
Εναέρια κυκλοφορία
Σιδηροδροµική κίνηση
Θαλάσσια ασφάλεια
Σκάφη
Μετρολογία
Εκρηκτικά και είδη πυροτεχνίας
Υλικά προς χρήση στο εξωτερικό των κτιρίων
Εξοπλισµός χρησιµοποιούµενος σε εξωτερικούς χώρους

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
► Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΒΑΣΙΚΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ (Σύστηµα 3 επιπέδων)
Τοµεακή Νοµοθεσία Εναρµόνισης (Οδηγίες νέας προσέγγισης): Σταδιακά
ευθυγραµµίζεται µε τις διατάξεις της απόφασης 768/2008/ΕΚ για τη
θέσπιση κοινού πλαισίου εµπορίας των προϊόντων σχετικά µε τις διαδικασίες
αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τις υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων και τις
απαιτήσεις για τους κοινοποιηµένους φορείς.
Κανονισµός (ΕΚ) 765/2008 για τον καθορισµό των απαιτήσεων
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς των προϊόντων του
εναρµονισµένου τοµέα: ρυθµίζει τη διαπίστευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθορίζει
ένα κοινοτικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα του εναρµονισµένου
τοµέα & ρυθµίζει τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική
αγορά (µε την απόφαση 768/2008/ΕΚ αποτελούν το Νέο Νοµικό Πλαίσιο (NLF)).
Προβλέπει υποχρέωση πληροφόρησης και κοινοποίησης της εποπτείας αγοράς για τα
κ-µ (σύστηµα ICSMS)
Οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων: καλύπτει όλα
τα καταναλωτικά προϊόντα και προβλέπει σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (RAPEX)
για τα προϊόντα που εγκυµονούν υψηλούς κίνδυνους για τους καταναλωτές.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

► ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Β/11.4.2012) και ειδικότερα το Κεφάλαιο
Ε΄- «Εποπτεία Αγοράς Βιοµηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Ποιότητας», ο οποίος καθιέρωσε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την
Εποπτεία Αγοράς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού
765/2008/ΕΚ.

► Εθνικές ∆ιατάξεις (κ.υ.α., υ.α, π.δ.) µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν
στο Εθνικό ∆ίκαιο οι διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας
Εναρµόνισης (Οδηγίες, Κανονισµοί).

► κ.υ.α. Ζ3/2810/2004 : Γενική Ασφάλεια Προϊόντων (εναρµόνιση
Οδηγίας 2001/95/ΕΚ).

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΒ
ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 Η ∆ΤΒΝ είναι η αρµόδια εθνική για τον συντονισµό των
λοιπών εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς
αποτελώντας τον κόµβο επικοινωνίας της χώρας µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του
Κανονισµού (ΕΚ) 765/2008

 καταρτίζει, σε συνεργασία µε τις άλλες συναρµόδιες
εθνικές αρχές της χώρας, και υποβάλλει στη Ε.Ε το
ετήσιο Εθνικό Πρόγραµµα Εποπτείας Αγοράς

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

► Βασικός πυλώνας της εποπτείας αγοράς σε εθνικό επίπεδο µε
αρµοδιότητα για:
 28 Οδηγίες (σε σύνολο 34) και 33 περίπου εφαρµοστικούς
ευρωπαϊκούς κανονισµούς, δηλ. το 80% περίπου της ενωσιακής
τοµεακής νοµοθεσίας εναρµόνισης που ενσωµατώνεται στο εθνικό
δίκαιο
 2 Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς (σε σύνολο 6) και
 10 Κανονιστικές εθνικές διατάξεις ασφάλειας εγκαταστάσεων,
τεχνικού εξοπλισµού, κλπ.
 περισσότερα από 2.600 εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 Έχει αναλάβει τον έλεγχο ασφάλειας και συµµόρφωσης των
βιοµηχανικών προϊόντων σχεδόν του συνόλου της Τεχνικής
Βιοµηχανικής Νοµοθεσίας, όπως αυτή καθορίζεται από το Παράρτηµα
IV του άρθρου 23 του ν.4072/2012 , ήτοι ενός µεγάλου αριθµού
προϊόντων τα οποία ανήκουν σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων οικονοµικής
δραστηριότητας (µηχανές, δοµικά υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, παιχνίδια,
εκρηκτικά/πυροτεχνήµατα, εξοπλισµοί υπό πίεση, απλά δοχεία πίεσης,
εξοπλισµός πλοίων, σκάφη αναψυχής, ενεργειακή σήµανση &οικολογικός
σχεδιασµός, RoHS, κλπ).
 Λειτουργεί ταυτόχρονα και ως αρµόδια ρυθµιστική αρχή, έχοντας
την ευθύνη ενσωµάτωσης των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο καθώς
και της εκπόνησης άλλων εθνικών εφαρµοστικών κανονιστικών πράξεων
που αφορούν στη λήψη εθνικών µέτρων για την εφαρµογή των
Κανονισµών υποχρεωτικής εφαρµογής της Ε.Ε.
 Στο πλαίσιο αυτό η ∆/νση από το 2015 και µέχρι σήµερα έχει
ενσωµατώσει στο ελληνικό δίκαιο 25 οδηγίες µε 15 κανονιστικές
πράξεις (π.δ, κ.υ.α, υ.α).

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
► Έλεγχος κατά περίπτωση (ad hoc) - Κατασταλτικός έλεγχος

Α, Β΄& Γ΄βάθµιος έλεγχος: Εξέταση του τεχνικού φακέλου και
των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων - εργαστηριακός έλεγχος
δειγµάτων, κατόπιν :
 Καταγγελιών
καταναλωτών,
ανταγωνιστών,
οργανώσεων
καταναλωτών – ενώσεων / σωµατείων οικονοµικών και
κοινωνικών φορέων, Εισαγγελικής παραγγελίας και διερεύνησης
υποθέσεων.
 Ανακοινώσεων για επικίνδυνα προϊόντα του συστήµατος RAPEX.
 Αιτηµάτων διερεύνησης «ύποπτων» ή επικίνδυνων µη
συµµορφούµενων προϊόντων και παροχής πληροφοριών από τα
Τελωνεία, τις ∆/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε., το Σ.ΕΠ.Ε, κ.ά.
 ∆ιερεύνησης
ατυχηµάτων
και
κοινοποίησης
εκθέσεων
ατυχηµάτων.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Προληπτικός έλεγχος – Ετήσιο Εθνικό Πρόγραµµα Εποπτείας Αγοράς
► Σχεδιασµός και κατάρτιση προγράµµατος επιθεωρήσεων σε
καθορισµένες, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, κατηγορίες
προϊόντων ή τοµείς δραστηριότητας (κλάδους) σε όλη την
επικράτεια:
 Έλεγχοι σε σηµεία πώλησης, αποθήκες διακίνησης (µε εξαίρεση ορισµένα
προϊόντα, π.χ. ανελκυστήρες).
 Οι κατηγορίες προϊόντων επιλέγονται λίγο πριν από τη διενέργεια των
ελέγχων µε βάση τους ενδογενείς κινδύνους των προϊόντων και
πρόσφατα στατιστικά στοιχεία καταγγελιών.
 Οι έλεγχοι σε πρώτο επίπεδο (Ά ΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) είναι µακροσκοπικοί
- οπτικοί, ενώ γίνεται επίσης έλεγχος της τεχνικής τεκµηρίωσης των
προϊόντων /έλεγχος τεχνικού φακέλου (Β΄ΒΑΘΜΙΟΣ).
 Στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι οι κίνδυνοι είναι αυξηµένοι λαµβάνονται
δείγµατα,τα οποία αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο(Γ΄
ΒΑΘΜΙΟΣ).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2015
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 139 επιτόπιοι έλεγχοι/επιθεωρήσεις
έλεγχοι επιθεωρήσεις σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας
(Κατασκευαστές
Κατασκευαστές,
Κατασκευαστές εισαγωγείς,
εισαγωγείς διανομείς)
διανομείς
 Ελέγχθηκαν περισσότερα από 3.000 προϊόντα
 Αξιολογήθηκε η συμμόρφωση συνολικά 326 «ύποπτων
ύποπτων προϊόντων », αρχικά μη
συμμορφούμενων και δυνητικά μη ασφαλών
 Επιβλήθηκαν περί τα 70 πρόστιμα
 Το συνολικό ποσό των βεβαιωθέντων προστίμων ανήλθε στα 400.000 €
 Πραγματοποιήθηκε η λήψη των απαραίτητων μέτρων περιορισμού της διάθεσης των
μη συμμορφούμενων και ακατάλληλων προϊόντων (απαγορεύσεις
απαγορεύσεις , αποσύρσεις,
αποσύρσεις
κλπ)
κλπ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτήρηση της αγοράς και ο έλεγχος του
ηλεκτρολογικού υλικού που εισέρχεται στην αγορά
διενεργείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
765/2008, καθώς και τα άρθρα 23 έως 30 και 32 του
κεφαλαίου Ε’ «Εποπτεία αγοράς βιοµηχανικών
προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» του ν.
4072/2012 (Α’ 86)
∆ιενεργούνται τακτικοί ή έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι
κατά περίπτωση στους χώρους κατασκευής,
αποθήκευσης, διάθεσης και διαθεσιµότητας των εν
λόγω προϊόντων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι υπεύθυνοι οικονοµικοί φορείς καθώς και οι τελικοί
χρήστες οφείλουν να επιτρέπουν στα εντεταλµένα
όργανα την είσοδο στους χώρους τους και να θέτουν
στη διάθεσή τους οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί
και έχει σχέση µε την κατασκευή, την προµήθεια ή
την προέλευση των συγκεκριµένων προϊόντων

Τα αρµόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να
επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα
της αρµόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς που
αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις:
 άρνησης των ελεγχόµενων να συνεργαστούν µε τα
εντεταλµένα όργανα ελέγχου κατά την άσκηση των ελέγχων
στις εγκαταστάσεις τους
παρεµπόδισης της εισόδου των οργάνων στους χώρους
παραγωγής, αποθήκευσης ή διάθεσης προϊόντων
άρνησης ανταπόκρισης στα αιτήµατα της αρµόδιας αρχής
εποπτείας της αγοράς για παροχή πληροφοριών και στοιχείων
του προϊόντος
άρνησης για τη λήψη διορθωτικών µέτρων προς άρση των
µη συµµορφώσεων ή για τη λήψη µέτρων περιορισµού της
κυκλοφορίας στα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επιβολή χρηµατικών προστίµων και κατηγοριοποίηση των
παραβάσεων
 Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 2.000 µέχρι και
50.000 Ευρώ, ανάλογα µε την σοβαρότητα/βαρύτητα της
παράβασης και της µη συµµόρφωσης , που ταξινοµούνται σε 4
κατηγορίες: Α,Β,Γ& ∆
Για το ύψος του χρηµατικού προστίµου λαµβάνεται υπόψη
η έκταση της µη συµµόρφωσης,
η επικινδυνότητα και το είδος των προϊόντων,
η ιδιότητα του οικονοµικού φορέα (κατασκευαστής, εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανοµέας) και το µέγεθος της επιχείρησης,
 οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η
παράβαση,
 ο όγκος των διατιθεµένων στην αγορά προϊόντων, οι ιδιαιτερότητες των
ευρηµάτων και οι επιπτώσεις αυτών στη δηµόσια ασφάλεια και υγεία,
 οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και η εκ των υστέρων συµµόρφωση του
οικονοµικού φορέα καθώς και ο βαθµός της συνεργασίας του ελεγχόµενου
µε τα κλιµάκια ελέγχου και την αρµόδια υπηρεσία





ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επιβολή χρηµατικών προστίµων και κατηγοριοποίηση των
παραβάσεων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
(ευρώ
ευρώ)
ευρώ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α – Πρωτοβάθμιος έλεγχος
(ενδεικτικά
ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις τυπικής μη συμμόρφωσης,
συμμόρφωσης κλπ)
κλπ
Αα

∆εν έχει τοποθετηθεί σήµανση CE ή το προϊόν
δεν φέρει σήµανση CE κατά τον επιτόπιο έλεγχο
ή η σήµανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση των
διατάξεων της κ.υ.α.

Αβ

Το προϊόν δεν συνοδεύεται από τις απαιτούµενες
οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας στην
ελληνική γλώσσα

2.000 έως 5.000

Αγ

Μη αναγραφή των βασικών χαρακτηριστικών
που προβλέπονται στο σηµείο (α) της
παραγράφου 1 του Παραρτήµατος Ι της κ.υ.α

2.000 έως 5.000

Αδ

∆εν έχει συνταχθεί δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ ή
δεν έχει καταρτιστεί σωστά

2.000 έως 5.000

Αε

Απουσία στοιχείων ταυτότητας κατασκευαστή
ή/και εισαγωγέα επί του ηλεκτρολογικού υλικού

2.000 έως 5.000

Α στ

Οι πληροφορίες (όνοµα, εµπορική επωνυµία ή
εµπορικό σήµα και ταχυδροµική διεύθυνση
κατασκευαστή/εισαγωγέα) είναι λανθασµένες ή
είναι ελλιπείς.

2.000 έως 3.000

2.000 έως 5.000

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επιβολή χρηµατικών προστίµων και κατηγοριοποίηση των
παραβάσεων

Αζ

Απουσία στοιχείων ταυτοποίησης ηλεκτρολογικού
υλικού(αριθµός τύπου, παρτίδας ή σειράς).

2.000 έως 5.000

Αη

∆εν ικανοποιείται κάποια άλλη από τις απαιτήσεις που
αφορούν στις υποχρεώσεις κατασκευαστών/εισαγωγέων.

2.000 έως 4.000

Αθ

Μη παράδοση στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα ή µη προσκόµιση
στην αρµόδια αρχή εποπτείας αγοράς των παραστατικών
αγοράς και διακίνησης (τιµολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.)
του ελεγχόµενου ηλεκτρολογικού υλικού.

2.000 έως 3.000

Αι

Μη ικανοποίηση των απαιτήσεων περί ταυτοποίησης των
οικονοµικών φορέων.

2.000 έως 5.000

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επιβολή χρηµατικών προστίµων και κατηγοριοποίηση των
παραβάσεων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
(ευρώ
ευρώ)
ευρώ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β - Δευτεροβάθμιος έλεγχος
(ενδεικτικά
ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παραβάσεις μη συμμόρφωσης ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης συμμόρφωσης,
συμμόρφωσης
κλπ)
κλπ
Βα
Ββ

Βγ
Βδ

Βε

Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και
απουσία
σήμανσης
CE
ή
δήλωσης
συμμόρφωσης.
συμμόρφωσης
Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και
τοποθέτηση της σήμανσης CE ή κατάρτιση της
δήλωσης συμμόρφωσης από τον οικονομικό
φορέα.
φορέα
Ελλείψεις στα στοιχεία του φακέλου τεχνικής
τεκμηρίωσης του προϊόντος (σχέδια
σχέδια,
σχέδια εκθέσεις
δοκιμών,
λπ.).
δοκιμών κ.λπ
λπ
Μη εφαρµογή των προβλεπόµενων από
την νοµοθεσία διαδικασιών αξιολόγησης
συµµόρφωσης.

Επίθεση σήµανσης CE ή κατάρτιση της
δήλωσης συµµόρφωσης χωρίς να έχουν
τηρηθεί οι απαιτούµενες διαδικασίες
αξιολόγησης της συµµόρφωσης

5.000 έως 20.000
5.000 έως 30.000

5.000 έως 20.000
5.000 έως 20.000

5.000 έως 30.000

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επιβολή χρηµατικών προστίµων και κατηγοριοποίηση των
παραβάσεων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
(ευρώ
ευρώ)
ευρώ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ – Τριτοβάθμιος έλεγχος
(ενδεικτικά
ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών κατά
την διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου ηλεκτρολογικού υλικού από την αρμόδια αρχή εποπτείας της
αγοράς,
αγοράς κλπ)
κλπ

Γα

Μη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των προτύπων
ή µη συµµόρφωση προς τους στόχους ασφάλειας του
παραρτήµατος I ή γενικά προς τις απαιτήσεις των
διατάξεων της παρούσας, βάσει των αποτελεσµάτων
των εκθέσεων εργαστηριακών δοκιµών που
διενεργούνται από την αρµόδια αρχή εποπτείας της
αγοράς.

10.000 έως 50.000

Γβ

Αθέµιτη χρήση της σήµανσης CE, παραπλανητική
σήµανση CE ή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ, ανακριβή
στοιχεία τεχνικού φακέλου ή ανακριβή ή αναληθή ή
παραποιηµένα πιστοποιητικά, σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών.

10.000 έως 50.000

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επιβολή χρηµατικών προστίµων και κατηγοριοποίηση των
παραβάσεων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
(ευρώ
ευρώ)
ευρώ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ
(ενδεικτικά
ενδεικτικά περιλαμβάνεται η μη υλοποίηση των επιβαλλόμενων διοικητικών μέτρων,
μέτρων κλπ)
κλπ

Δα

Δβ
Δγ

Δδ

Μη εφαρµογή των µέτρων άρσης της µη
συµµόρφωσης, όπου είναι εφικτό ή µη
λήψη των απαιτούµενων για την
συµµόρφωση του προϊόντος διορθωτικών
µέτρων εντός της ταχθείσας προθεσµίας
που ορίζει εγγράφως η αρµόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς.
Μη εφαρµογή των επιβαλλόµενων µέτρων
περιορισµού της κυκλοφορίας και
διαθεσιµότητας των µη συµµορφούµενων
προϊόντων, σε εφαρµογή της παρούσας.
Παρεµπόδιση ή άρνηση ελέγχου ή άρνηση
χορήγησης δείγµατος

Κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων της
παρούσας που δεν αναφέρεται στις
ανωτέρω κατηγορίες παραβάσεων.

5.000 έως 10.000

10.000 έως 50.000
10.000 έως 50.000

5.000 έως 10.000

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Πρόσθετα ∆ιοικητικά Μέτρα
Α. Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες
 Πότε επιβάλλεται;
επιβάλλεται
Mόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης και γενικότερα
για παραβάσεις που δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των προϊόντων
και για τις οποίες υφίσταται, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής
εποπτείας της αγοράς, δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από
τους οικονομικούς φορείς
 Τι είναι;
είναι
έγγραφη απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς για την άρση
της μη συμμόρφωσης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο
καθορίζεται από αυτήν
 Μη λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων εντός της ταχθείσας
προθεσμίας  απαγόρευση της κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην
αγορά

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Πρόσθετα ∆ιοικητικά Μέτρα
Α. Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες
 περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης
α. η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008
β. δεν έχει τεθεί η σήμανση CE
γ. δεν έχει καταρτισθεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
δ. η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτισθεί σωστά
ε. ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης
στ.
στ οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ταυτότητας
κατασκευαστή ή/και εισαγωγέα απουσιάζουν, είναι λανθασμένες ή
είναι ελλιπείς
ζ. δεν πληρούται οποιαδήποτε άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 6 ή στο άρθρο 8.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Πρόσθετα ∆ιοικητικά Μέτρα
Β. Προσωρινή Δέσμευση
 Πότε επιβάλλεται;
επιβάλλεται
 Σε περίπτωση που τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο
 Στις περιπτώσεις εντοπισμού, κατά τον επιτόπιο έλεγχο , προϊόντων που
έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς μέσω:
 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX)
 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την
Εποπτεία Αγοράς (ICSMS),
 ή για προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας της
αγοράς εκτελεστικές περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής
 Στις περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης (πλην της
περίπτωσης δ-π.χ η έλλειψη ή λανθασμένη τοποθέτηση της σήμανσης CE
είναι σπάνια απλά μια τυπική μη συμμόρφωση) και όταν το ηλεκτρολογικό
υλικό δεν συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας στην
ελληνική γλώσσα (επαρκείς λόγοι για να θεωρεί ότι το προϊόν μπορεί να
παρουσιάσει κίνδυνο)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Πρόσθετα ∆ιοικητικά Μέτρα
Α. Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας
Επιβάλλεται στις περιπτώσεις που:
που
η άρση των μη συμμορφώσεων κρίνεται από την αρμόδια αρχή εποπτείας
της αγοράς τεχνικά μη δυνατή ή δεν καθίσταται εφικτή η πλήρης
συμμόρφωση του προϊόντος ή εφόσον ο οικείος οικονομικός φορέας δεν
λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η αρμόδια αρχή εποπτείας της
αγοράς, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την συμμόρφωση του προϊόντος
από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και τις εκθέσεις δοκιμών
διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της κ.υ.α
και ιδίως προς τους στόχους ασφαλείας του παρατήματος I ή και τα πρότυπα
διαπιστώνεται αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE, πλαστή ή παραπλανητική
σήμανση CE
προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 19 έως 22 της κ.υ.α
για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και υγείας ή για λόγους
δημόσιας τάξης επιβάλλεται η λήψη περιοριστικών μέτρων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ

 Βελτίωση της διαφάνειας
 σαφείς και λεπτομερείς υποχρεώσεις οικονομικών φορέων:
κατασκευαστών /εισαγωγέων/ διανομέων
 Σαφήνεια στους ορισμούς
 Σαφήνεια στις απαιτήσεις συμμόρφωσης
 Απλές διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης
 εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής
 μικρότερο κόστος για τους κατασκευαστές
 Δικαιότερη και αναλογικότερη προσέγγιση στην επιβολή χρηματικών
προστίμων
 κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, ανάλογα με τη βαρύτητά τους
 σύνδεση των προστίμων με τις παραβάσεις και κλιμάκωση των
προστίμων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ

 Ανώτατο όριο στα πρόστιμα ανά κατηγορία παράβασης και στο
συνολικό πρόστιμο για όλες τις παραβάσεις 50.000 Ευρώ ανά μη
συμμορφούμενο ηλεκτρολογικό υλικό
 Διοικητικό Μέτρο της «Σύστασης
Σύστασης»,
Σύστασης πριν την επιβολή των επαχθών
για την επιχείρηση μέτρων περιορισμού διάθεσης του προϊόντος
 Παροχή,
Παροχή συνεπώς,
συνεπώς αφενός μεν συμβουλευτικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών ενημέρωσης και αφετέρου μιας ευκαιρίας συμμόρφωσης
και λήψης διορθωτικών μέτρων στις ΜΜΕ και πολύ μικρές
επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις που συνήθως δεν συμμορφώνονται όχι από
σκοπιμότητα, αλλά από έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας
 Στόχος του ανωτέρω μέτρου η στήριξη της εγχώριας βιομηχανίαςβιομηχανίας
βιοτεχνίας για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων συμμόρφωσης
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων
επιχειρήσεων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ

Η αποτελεσματική και ποιοτική Εποπτεία της Αγοράς
διασφαλίζει
διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και
ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του δημοσίου
συμφέροντος,
συμφέροντος όπως:
την υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών και των χρηστών
την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας και
την προστασία του περιβάλλοντος.
εξασφαλίζει
εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς,
αγοράς τον υγιή και ισότιμο
ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων
μειώνει
μειώνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό
στηρίζει
στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
επιχειρήσεων
διασφαλίζει
διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων.
προϊόντων Ολόκληρο το σύστημα
ποιότητας (η αλυσίδα ποιότητας) εξαρτάται από την ποιότητα της
εποπτείας της αγοράς και τους ελέγχους των προϊόντων που
προέρχονται από τις τρίτες χώρες (τελωνεία).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

