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Τί πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες των δομικών 
προϊόντων;

Οι πελάτες και οι σχεδιαστές πρέπει να γνωρίζουν για τη Σήμανση 
CE και να ζητούν από τους προμηθευτές τη Σήμανση CE αλλά και 
τη Δήλωση Επιδόσεων ως απόδειξη συμμόρφωσης προς την ισχύ-
ουσα νομοθεσία. Οι πληροφορίες που περιέχονται από τη Σήμανση 
CE και τη Δήλωση Επιδόσεων, θα τους επιτρέψουν να κάνουν συ-
γκρίσεις μεταξύ των προϊόντων ως προς τη μέθοδο αξιολόγησης, 
δοκιμής και δήλωσης των αποτελεσμάτων. 

Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται για 
πληροφορίες αναφορικά με τη Δήλωση Επιδόσεων και  
τη Σήμανση CE των δομικών προϊόντων;

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το σημείο επαφής στην Κύπρο 
για τα δομικά προϊόντα για την παροχή, μεταξύ άλλων, πληροφοριών 
σχετικά με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις που αποσκοπούν στην 
εκπλήρωση των Βασικών Απαιτήσεων δομικών έργων και ισχύουν 
για την προοριζόμενη χρήση κάθε δομικού προϊόντος. Κατά συνέ-
πεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών για πληροφόρηση στο τηλέφωνο και την ηλεκτρονική 
διεύθυνση που δίδεται πιο κάτω. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τον Κανονισμό, τη Νομοθεσία, τα εναρμονισμένα πρότυπα κ.α, 
παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: http://
www.moi.gov.cy, στον σύνδεσμο «Τεχνικές Υπηρεσίες» στο κεφά-
λαιο «Τομέας Δομικών Προϊόντων» καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον σύνδεσμο: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm.
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Ποιές οι απαιτήσεις για τα Δομικά Προϊόντα;

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ο οποίος εφαρμόστηκε την 
1η Ιουλίου 2013 καθώς και ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος 
του 2013, απαιτούν όπως όλα τα δομικά προϊόντα τα οποία κα-
λύπτονται από Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ή ανταποκρί-
νονται προς Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση που έχει εκδοθεί 
για αυτά, όπως διαθέτουν Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE. 
Μέχρι σήμερα, έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 432 Ευρωπαϊκά Εναρμονισμένα Πρότυπα για 
τα δομικά προϊόντα. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η 
έκδοση Ευρωπαϊκού Εναρμονισμένου Προτύπου για όλα τα δομικά 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. Πλήρης κατάλογος με τους 
αριθμούς και τους τίτλους όλων των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων 
προτύπων, που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί, περιλαμβάνεται στην 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «NANDO», στον σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.
cfm?fuseaction=cp.hs&cpr=Y#hs

Ποιός ο στόχος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011;

Στόχος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 δεν είναι ο καθο-
ρισμός της ασφάλειας των προϊόντων, αλλά η εξασφάλιση αξιό-
πιστων πληροφοριών σε σχέση με τις επιδόσεις των δομικών 
προϊόντων. Ο εν λόγω Κανονισμός στοχεύει στην κατάργηση των 
τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο των δομικών προϊόντων εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Ποιές οι  υποχρεώσεις των κατασκευαστών των δομικών 
προϊόντων που καλύπτονται από ευρωπαϊκό πρότυπο;

Η Δήλωση Επιδόσεων και η Σήμανση CE, αποτελούν νομική υπο-
χρέωση των κατασκευαστών, εισαγωγέων ή διανομέων των επη-
ρεαζόμενων δομικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της 
Κύπρου ή της υπόλοιπης Ευρώπης. Με την κατάρτιση της Δήλωσης 
Επιδόσεων, ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανα-
λαμβάνει νομική ευθύνη για τη συμμόρφωση του δομικού προϊό-
ντος με τη δηλωθείσα επίδοση. 

Ποιά η σημασία της Δήλωσης Επιδόσεων και της 
Σήμανσης CE;

Η Σήμανση CE αποτελεί το διαβατήριο που επιτρέπει σε ένα δομι-
κό προϊόν, ανεξαρτήτως της προέλευσής του, να διατεθεί νόμιμα 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι το δομικό 
προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση την οποία προορίζεται και 
πληροί τις επτά Βασικές Απαιτήσεις των Δομικών Έργων (μηχανική 
αντοχή και ευστάθεια, πυρασφάλεια, υγιεινή, υγεία και περιβάλ-
λον, ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης, προστασία κατά του 
θορύβου, εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας, 
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων).
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