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Αποτελέσματα ελέγχων
προϊόντων για το 2015

Κατά το έτος 2015 επιβλήθηκαν
και βεβαιώθηκαν 50 χρηματικά
πρόστιμα συνολικής αξίας
400.000 €.
Από τα 326 ελεγχθέντα προϊόντα βρέθηκαν 48 αρχικά μη
συμμορφούμενα ενώ 66 είναι
υπό αξιολόγηση .
Επιπλέον των ανωτέρω ελέγχων
διενεργήθηκαν και 14
«Διοικητικοί Έλεγχοι» των Τεχνικών Φακέλων.

Συνεργασία της Labor S.A.
Η Intertek είναι η κορυφαία
εταιρία παγκοσμίως στην παροχή υπηρεσιών δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης, με 130
χρόνια
ιστορίας
και παρουσία σε περισσότερες
από 100 χώρες.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση
να σας ενημερώσουμε ότι το
εργαστήριο της Labor προστέθηκε στο κατάλογο των αναγνωρισμένων από την Intertek
εργαστηρίων.
Η Labor μπορεί να εκδώσει τις
εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται για εξαγωγή στις παρακάτω χώρες: Σαουδική Αραβία,
Ρωσία, Κατάρ, Κουβέιτ, Αίγυπτο, Αλγερία, Κένυα, Νιγηρία,
Γκάνα, Γκαμπόν, Αιθιοπία, Τανζανία, Νίγηρα, Ουγκάντα και
Μποτσουάνα.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ
Με το ΦΕΚ 1425Β γίνεται η
προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία
2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2014 για την εναρμόνιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τη διαθεσιμότητα
στην αγορά ηλεκτρολογικού
υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων
ορίων τάσης.
Στο άρθρο 23 γίνεται αναφορά
στις κυρώσεις στους παραβάτες
των διατάξεων της παρούσας
απόφασης.
Για το ύψος του χρηματικού
προστίμου λαμβάνεται υπόψη η
έκταση της μη συμμόρφωσης, η
επικινδυνότητα και το είδος των
προϊόντων, η ιδιότητα του οικον ο μ ι κ ο ύ
φ ο ρ έ α
(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.
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποια χρηματικά πρόστιμα ανάλογα με την κατηγορία
της παράβασης.
1) Δεν έχει τοποθετηθεί σήμανση CE ή το προϊόν δεν φέρει
σήμανση CE κατά τον επιτόπιο
έλεγχο ή η σήμανση CE έχει
τεθεί κατά παράβαση των
άρθρων 16 και 17 της παρούσας απόφασης. Πρόστιμο 2.000

από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις
παραγράφους 7 και 4 των
άρθρων 6 και 8 αντίστοιχα.
Πρόστιμο 2.000 έως 5.000 €
3) Αθέμιτη χρήση της σήμαν-

σης 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. Πρόστιμο
10.000 έως 50.000 €
4) Ελλείψεις στα στοιχεία του
φακέλου τεχνικής τεκμηρίω-

σης του προϊόντος (σχέδια,
εκθέσεις δοκιμών, κ.λπ.). Πρόστιμο 5.000 έως 20.000 €

Πατήστε εδώ για να δείτε το
εν λόγω ΦΕΚ.

έως 5.000 €
2) Το προϊόν δεν συνοδεύεται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά τρόπους για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των προϊόντων
Κοινοί κανόνες της ΕΕ για
τα παιχνίδια, τα μηχανήματα, τις ηλεκτρικές συσκευές
κ.λπ. καθορίζουν ειδικές
απαιτήσεις για τα προϊόντα
που διατίθενται στην ενιαία
αγορά.
Αυτοί οι κανόνες εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δεν
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και
προστατεύουν το δημόσιο
συμφέρον εν γένει, έτσι
ώστε τα προϊόντα να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ωστόσο, πολλοί μη συμμορφούμενα προϊόντα εξακολουθούν να βρίσκουν το
δρόμο τους προς τους ευρωπαίους καταναλωτές και
τις επιχειρήσεις.
Επιπλέον, οι εταιρείες που
πωλούν συμμορφούμενα
προϊόντα αντιμετωπίζουν
αθέμιτο ανταγωνισμό από
τους εμπόρους που αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την περιφρόνηση των κανόνων.
Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνη-

σε δημόσια διαβούλευση
για να αναζητήσει απόψεις σχετικά με την
έκταση της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες
της ΕΕ για τα αγαθά και
τις βασικές αιτίες του
προβλήματος σε διάφορους τομείς και επικεντρώνεται στην αναζήτηση των πλέον ενδεδειγμένων ενέργειες για τη βελτίωση της κατάστασης.
Πατήστε εδώ για να συμμετέχετε στη διαβούλευση.

