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Το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (εφαρμογή 
την 1ην Ιουλίου 2013, ορισμένα άρθρα 
εφαρμόστηκαν την 24η Απριλίου 2011). 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 (εφαρμογή 
την 1ην Ιανουαρίου 2010). 

 

Η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (Απόσυρση Οδηγίας 
την 1ην Ιουλίου 2013). 
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Εθνικό Νομοθετικό πλαίσιο  
Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 

πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων 
Νόμος 30(Ι) του 2002 περιλαμβανομένων και των 
τροποποιήσεων του, και 

 

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα 
Δομικών Κατασκευών) Κανονισμοί (ΚΔΠ 832/2003)  

Εφαρμογή: 1η Μαΐου 2004 (θα καταργηθεί), 

 

O περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013 

(αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα) 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I, ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

• Αντικείμενο Κανονισμού (αρθ. 1) 

Ο κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διάθεση 
ή τη διαθεσιμότητα στην αγορά δομικών 
προϊόντων με την κατάρτιση εναρμονισμένων 
κανόνων σχετικά με την έκφραση της 
επίδοσης των δομικών προϊόντων σε σχέση 
με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και 
σχετικά με τη χρήση της Σήμανσης CE στα εν 
λόγω προϊόντα. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.1) 
• Ορισμοί (αρθ. 2) 
Μεταξύ άλλων δίνονται οι πιο κάτω ορισμοί: 
"δομικό προϊόν" : κάθε προϊόν ή συνδυασμός 

προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην 
αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε δομικά έργα ή 
μέρη αυτών και του οποίου η επίδοση επηρεάζει 
την επίδοση των δομικών έργων σε σχέση με τις 
βασικές απαιτήσεις δομικών έργων·  

"δομικά έργα" : κτίρια και έργα πολιτικού 
μηχανικού·  

"ουσιώδη χαρακτηριστικά" : τα χαρακτηριστικά 
του δομικού προϊόντος που σχετίζονται με τις 
βασικές απαιτήσεις δομικών έργων·  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.2) 
• Ορισμοί (συν.) 
 "επίδοση δομικού προϊόντος" : η επίδοση σε σχέση με τα 

ουσιώδη χαρακτηριστικά, εκφραζόμενη σε επίπεδα ή 
κατηγορίες ή περιγραφικά· 

 "εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές" : 
εναρμονισμένα πρότυπα και έγγραφα ευρωπαϊκής 
αξιολόγησης· 

 "οικονομικός φορέας" : ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας, 
ο διανομέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος·  

 "απόσυρση" : κάθε μέτρο που έχει ως σκοπό να 
αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά δομικού 
προϊόντος που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού·  

 "ανάκληση" : κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή 
δομικού προϊόντος που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον 
τελικό χρήστη·  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.3) 

• Βασικές απαιτήσεις έργων και ουσιώδη 
χαρακτηριστικά προϊόντων (αρθ. 3) 

Οι βασικές απαιτήσεις δομικών έργων 
αποτελούν τη βάση για την προετοιμασία των 
εντολών τυποποίησης και των εναρμονισμένων 
τεχνικών προδιαγραφών.  

Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές 
καθορίζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των 
προϊόντων με βάση τις βασικές απαιτήσεις των 
έργων, και η Επιτροπή λαμβανομένου υπόψη τις 
προοριζόμενες χρήσεις των προϊόντων και αφού 
το κρίνει σκόπιμο μπορεί να καθορίσει τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά ή ακόμη και τα οριακά 
επίπεδα τους. 7 



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.4) 
• Βασικές απαιτήσεις έργων (Παράρτημα Ι) 
Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 

 
Πυρασφάλεια 

 
Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον 

 
Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης  

 
Προστασία κατά του θορύβου 

 
Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας 

 

Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων (η απαίτηση αυτή 
δεν υπήρχε στην οδηγία 89/106/ΕΟΚ) 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.5) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 

CE  
• Δήλωση Επιδόσεων (αρθ. 4) 
Declaration of Performance (DoP) 
Όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από 

εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί 
για αυτό, ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση 
επιδόσεων όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται 
στην αγορά (με εξαίρεση προϊόντα ως αρθ. 5).  

Οι πληροφορίες που αφορούν την επίδοση του 
σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, μπορεί 
να παρέχονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται 
και προσδιορίζονται στη δήλωση επιδόσεων. 9 



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.6) 

• Δήλωση Επιδόσεων (συν.) 

Με την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων, ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για 
τη συμφωνία του δομικού προϊόντος με την 
εν λόγω δηλωθείσα επίδοση. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.7) 

•Παρεκκλίσεις από την κατάρτιση δήλωσης 
επιδόσεων (αρθ. 5) 

 Το δομικό προϊόν κατασκευάζεται μεμονωμένα ή επί 
παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία, κατόπιν 
ειδικής παραγγελίας και εγκαθίσταται σε δομικό έργο·  

 Το δομικό προϊόν κατασκευάζεται στο εργοτάξιο για την 
ενσωμάτωσή του στα αντίστοιχα δομικά έργα· ή  

 Το δομικό προϊόν κατασκευάζεται κατά τρόπο 
παραδοσιακό ή κατά τρόπο κατάλληλο για τη 
διατήρηση των μνημείων και με μη βιομηχανική 
διαδικασία (πχ. αποκατάσταση προστατευόμενων 
δομικών έργων, με βάσει ισχύοντες εθνικούς κανόνες).  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.8) 
• Περιεχόμενο της δήλωσης επιδόσεων (αρθ. 6) 
 Η δήλωση επιδόσεων εκφράζει την επίδοση των δομικών 

προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των 
εν λόγω προϊόντων σύμφωνα πάντα με τις σχετικές 
εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. τα στοιχεία του τύπου του προϊόντος, 
2. το σύστημα ή τα συστήματα αξιολόγησης και 

επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του 
προϊόντος, 

3. τον αριθμό αναφοράς και την ημερομηνία έκδοσης του 
εναρμονισμένου προτύπου ή της ειδικής τεχνικής 
τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση 
κάθε ουσιώδους χαρακτηριστικού ή ενδεχομένως, τον 
αριθμό αναφοράς της χρησιμοποιούμενης ειδικής 
τεχνικής τεκμηρίωσης,  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.9) 

• Περιεχόμενο της δήλωσης επιδόσεων (συν.) 

4. την προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος, 

5. τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών,  
και την επίδοση τουλάχιστον ενός από τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, που 
σχετίζονται με τη δηλωθείσα προοριζόμενη χρήση 
ή χρήσεις,  

6. αν εφαρμόζεται, την επίδοση του προϊόντος, κατά 
επίπεδα ή κατηγορίες ή περιγραφικά, για τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά που ορίστηκαν από την 
Επιτροπή,   
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.10) 
• Περιεχόμενο της δήλωσης επιδόσεων (συν.) 
7. την επίδοση εκείνων των ουσιωδών 

χαρακτηριστικών του δομικού προϊόντος που 
σχετίζονται με την προοριζόμενη χρήση ή 
χρήσεις,  

8. για τα απαριθμούμενα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά για τα οποία δεν δηλώνεται 
επίδοση, τα γράμματα "NPD" (μη καθορισμένη 
επίδοση), 

9. για το προϊόν που έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή 
τεχνική αξιολόγηση, την επίδοση του σε σχέση 
με όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που 
περιέχονται στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή τεχνική 
αξιολόγηση.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.11) 

• Περιεχόμενο της δήλωσης επιδόσεων (συν.) 

Υπόδειγμα της Δήλωσης Επιδόσεων 
παρατίθεται στο Παράτημα ΙΙΙ του κανονισμού, 

Περαιτέρω στην Δήλωση Επιδόσεων 
παρέχονται και πληροφορίες που σχετίζονται 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (αρθ. 
31 και 33) και αφορούν κυρίως πληροφορίες 
για επικίνδυνες ουσίες και δεδομένα 
ασφαλείας του χρήστη. 
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Παράδειγμα Δήλωσης Επιδόσεων 
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Παράδειγμα Δήλωσης Επιδόσεων (συν.) 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.12) 
• Παροχή της δήλωσης επιδόσεων (αρθ. 7)  
Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά 

συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης επίδοσης 
του, το οποίο παρέχεται είτε υπό έντυπη μορφή 
(υποχρεωτικά αν απαιτηθεί) είτε από ηλεκτρονικό 
μέσο. Σημ.: για μεμονωμένους χρήστες απαιτείται 
μόνο ένα αντίγραφο. 

Το αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεων μπορεί να 
καθίσταται διαθέσιμο σε δικτυακό τόπο (ο τρόπος 
εφαρμογής θα οριστεί με κατ 'εξουσιοδότηση 
πράξη). 

Η δήλωση επιδόσεων παρέχεται στη γλώσσα ή τις 
γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στο οποίο 
είναι διαθέσιμο το προϊόν.   

18 



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.13) 

• Γενικές αρχές και χρήση της Σήμανσης CE (αρθ. 8) 

Η Σήμανση CE εφαρμόζεται βάσει του άρθρου 30 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και τοποθετείται στα 
δομικά προϊόντα για τα οποία ο κατασκευαστής έχει 
καταρτίσει δήλωση επιδόσεων. 

 Τοποθετώντας τη Σήμανση CE, οι κατασκευαστές 
υποδηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη 
συμφωνία του δομικού προϊόντος προς τη δηλωθείσα 
επίδοση, καθώς και για τη συμμόρφωση προς όλες τις 
ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού και της 
υπόλοιπης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.14) 
• Γενικές αρχές και χρήση της Σήμανσης CE (συν.) 
Η Σήμανση CE είναι η μόνη σήμανση που 

βεβαιώνει τη συμφωνία του δομικού προϊόντος με 
τη δηλωθείσα επίδοση σε σχέση με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά, που διέπονται από το σχετικό 
εναρμονισμένο πρότυπο ή από την ευρωπαϊκή 
τεχνική αξιολόγηση.  

Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να απαγορεύει 
ούτε να εμποδίζει, εντός της επικράτειάς του τη  
χρήση ή διαθεσιμότητα στην αγορά των δομικών 
προϊόντων που φέρουν τη Σήμανση CE, όταν οι 
δηλωθείσες επιδόσεις αντιστοιχούν στις 
απαιτήσεις για τη χρήση αυτή στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.15) 
• Γενικές αρχές και χρήση της Σήμανσης CE (συν.) 

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η χρήση των 
δομικών προϊόντων που φέρουν τη Σήμανση CE 
δεν εμποδίζεται από οποιουσδήποτε κανόνες ή 
όρους, όταν οι δηλωθείσες επιδόσεις αντιστοιχούν 
στις απαιτήσεις για τη προοριζόμενη χρήση,  και οι 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη 
στις απαιτήσεις τους για τα δομικά έργα, καθώς 
και άλλοι εθνικοί κανόνες σχετικά με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά των δομικών προϊόντων, πρέπει 
να συνάδουν με τα εναρμονισμένα πρότυπα.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.16) 

• Κανόνες, όροι τοποθέτησης Σήμανσης CE (αρθ.9) 

Η Σήμανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί το 
δομικό προϊόν στην αγορά, κατά τρόπο εμφανή, 
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο δομικό προϊόν ή 
σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα. Όταν αυτό 
δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω της 
φύσης του προϊόντος, τοποθετείται στη 
συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.17) 

• Περιεχόμενο της Σήμανσης CE (συν.) 
το σύμβολο 

 

τον αριθμό του Κοινοποιημένου Οργανισμού (..αν) 

την επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή 

τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης του CE 

κωδικό ταυτοποίησης του προϊόντος 

τον αριθμό της δήλωσης επιδόσεων 

την προοριζόμενη χρήση του προϊόντος 

τον αριθμό του Προτύπου (ή  εναρ. τεχν. προδιαγ.) 

τα χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος 
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Αναλογίες συμβόλου Σήμανσης CE με 
βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

765/2008  
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Ορθό/Λανθασμένο σύμβολο 
Σήμανσης CE 
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Σήμανση CE 
 Δεν είναι σήμα ποιότητας!!! 

 Είναι υποχρεωτικό για όλα τα δομικά προϊόντα που διακινούνται στην 
Ε.Ε. περιλαμβανομένων και των δομικών προϊόντων από τρίτες χώρες, 

 Η Σήμανση CE αποτελεί το «διαβατήριο» του προϊόντος για νόμιμη 
διαθεσιμότητα στην αγορά οποιουδήποτε Κράτους Μέλους, 

 Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως το προϊόν είναι κατάλληλο για 
όλες τις τελικές χρήσεις σε όλα τα Κράτη Μέλη, 

 Υποδηλώνει ότι ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις (του έργου 
αφού αυτό έχει ορθώς σχεδιαστεί και κατασκευαστεί), 

 Έμμεσα όμως υποδηλώνει τυποποιημένη παραγωγική διαδικασία, άρα 
εμπεριέχει και ποιότητα, 

 Είναι πιο εύκολο να αποκτηθεί από επιχειρήσεις που διαθέτουν ISO, 

 Στην πράξη λειτουργεί σαν υποστηρικτικό εργαλείο των πωλήσεων, για 
όσο καιρό δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή κάποιων Προτύπων 
(περίοδος συνύπαρξης). 
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Παράδειγμα Σήμανσης CE 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.18) 
• Σημεία επαφής για τα δομικά προϊόντα (αρθ.10) 

Ορίζονται με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
764/2008. 

Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις 
στην εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων 
δομικών έργων που ισχύουν για την 
προοριζόμενη χρήση κάθε δομικού προϊόντος 
στην επικράτειά του κράτους μέλους. 

Επιτελούν το έργο τους κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων, όσον 
αφορά τις διαδικασίες για την απόκτηση της 
Σήμανσης CE.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.19) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΦΟΡΕΩΝ  

• Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (αρθ.11) 

Καταρτίζουν τη δήλωση επιδόσεων (και τεχνική 
τεκμηρίωση με όλα τα στοιχεία του συστήματος 
αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας 
της επίδοσης) και τοποθετούν τη Σήμανση CE. 

Φυλάσσουν την τεχνική τεκμηρίωση και τη 
δήλωση επιδόσεων επί 10 έτη από τη διάθεση 
του δομικού προϊόντος στην αγορά (η Επιτροπή 
μπορεί να τροποποιήσει το χρονικό διάστημα 
αναλόγως).     

29 



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.20) 

• Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (συν.) 

Διασφαλίζουν την ύπαρξη διαδικασιών 
(δειγματοληψίες, έρευνα καταγγελιών, 
ενημέρωση διανομέων) έτσι ώστε η 
παραγωγή ίδιας σειράς να διατηρεί τη 
δηλωθείσα επίδοση.  

Διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
στοιχεία ταυτοποίησή τους, στοιχεία 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή, οδηγίες 
και πληροφορίες ασφάλειας κατανοητή από 
τους χρήστες.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.21) 

• Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (συν.) 

Σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά μη 
συμμορφούμενου προϊόντος, λαμβάνουν 
αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση αυτού του 
δομικού προϊόντος ή, κατά περίπτωση, το 
αποσύρουν ή το ανακαλούν. Αν παρουσιάζει 
κίνδυνο  ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών που διατέθηκε το 
προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για 
τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.22) 
• Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (συν.) 

Παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του 
δομικού προϊόντος με τη δήλωση επιδόσεων και 
η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, και 
συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν 
αιτήματός της, για τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα 
δομικά προϊόντα που έχουν διαθέσει στην 
αγορά.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.23) 
• Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (αρθ.12) 
Διορίζεται με γραπτή εντολή από τον 

κατασκευαστή και ασκεί τα καθήκοντα που 
προσδιορίζονται στην εντολή, τουλάχιστο τα πιο 
κάτω: 

1. τηρεί τη δήλωση επιδόσεων και την τεχνική 
τεκμηρίωση για 10 χρόνια, 

2. παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, όλες τις 
πληροφορίες που ζητήσει, 

3. συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των 
κινδύνων που ενέχουν τα δομικά προϊόντα   
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.24) 

• Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (αρθ. 13) 

Διαθέτουν στην αγορά μόνο δομικά προϊόντα 
που συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, αφού 
πρώτα εξασφαλίζουν ότι: 

1. Ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει την τεχνική 
τεκμηρίωση, την αξιολόγηση και επαλήθευση 
της σταθερότητας, 

2. Το προϊόν φέρει την απαιτούμενη Σήμανση CE 
και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
έγγραφα. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.25) 
• Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (συν.) 
Δεν διαθέτει προϊόν στην αγορά για το οποίο 

θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι δεν 
συμμορφώνεται με τον κανονισμό ή τη δήλωση 
επιδόσεων, και ενημερώνει σχετικά τον 
κατασκευαστή, καθώς και τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, όταν το δομικό προϊόν παρουσιάζει 
κίνδυνο. Μπορεί να διορθωθεί το προϊόν ή η 
δήλωση επιδόσεων για να μπορέσει να διατεθεί το 
προϊόν στην αγορά. 

Σημειώνουν στο δομικό προϊόν ή στα έγγραφα του 
την εμπορική τους επωνυμία, και τη διεύθυνση 
επικοινωνίας τους.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.26) 
• Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (συν.) 

Διασφαλίζουν ότι όταν διαθέτουν προϊόν στην 
αγορά να συνοδεύεται από οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας.  

Εξασφαλίζουν ότι, οι συνθήκες αποθήκευσης ή 
μεταφοράς του προϊόντος δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
συμμόρφωσή του. 

Αν χρειαστεί, για εξασφάλιση της ακρίβειας, της 
αξιοπιστίας και της σταθερότητας της δηλωθείσας 
επίδοσης δομικού προϊόντος, διενεργούν δοκιμές 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και τηρούν 
ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.27) 

• Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (συν.) 

Σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά μη 
συμμορφούμενου προϊόντος, λαμβάνουν αμέσως 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση αυτού του δομικού 
προϊόντος ή, κατά περίπτωση, το αποσύρουν ή το 
ανακαλούν. Αν παρουσιάζει κίνδυνο  ενημερώνουν 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών που 
διατέθηκε το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες 
ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.28) 
• Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (συν.) 
Τηρούν, για 10 χρόνια αντίγραφο της δήλωσης 

επιδόσεων και μπορούν να διαθέσουν την τεχνική 
τεκμηρίωση στην αρμόδια εθνική αρχή. 

Παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται 
για να αποδειχθεί η συμφωνία του δομικού 
προϊόντος με τη δήλωση επιδόσεων και τη 
συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, και συνεργάζονται με 
την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα δομικά προϊόντα 
που έχουν διαθέσει στην αγορά.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.29) 

• Υποχρεώσεις των διανομέων (αρθ. 14) 

Ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.  

Εξασφαλίζουν ότι το προϊόν, φέρει την 
απαιτούμενη Σήμανση CE και συνοδεύεται από 
τα απαραίτητα έγγραφα, οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας κατανοητή από τους 
χρήστες.  

Διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν στοιχεία 
ταυτοποίησή τους, στοιχεία επικοινωνίας με 
τον κατασκευαστή και τον εισαγωγέα.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.30) 

• Υποχρεώσεις των διανομέων (συν.) 

Δεν διαθέτει προϊόν στην αγορά για το οποίο 
θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι δεν 
συμμορφώνεται με τον κανονισμό ή τη δήλωση 
επιδόσεων, και ενημερώνει σχετικά τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το δομικό 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. Μπορεί να 
διορθωθεί το προϊόν ή η δήλωση επιδόσεων 
για να μπορέσει να διατεθεί το προϊόν στην 
αγορά. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.31) 
• Υποχρεώσεις των διανομέων (συν.) 
Διασφαλίζουν ότι, οι συνθήκες αποθήκευσης ή 

μεταφοράς του προϊόντος δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
συμμόρφωσή του. 

Σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά μη 
συμμορφούμενου προϊόντος, λαμβάνουν αμέσως 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση 
του ή το αποσύρουν ή το ανακαλούν. Αν 
παρουσιάζει κίνδυνο  ενημερώνουν τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των κρατών μελών που διατέθηκε το 
προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη 
μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.32) 

• Υποχρεώσεις των διανομέων (συν.) 

• Παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται 
για να αποδειχθεί η συμφωνία του δομικού 
προϊόντος με τη δήλωση επιδόσεων και τη 
συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, και συνεργάζονται με 
την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα δομικά προϊόντα 
που έχουν διαθέσει στην αγορά.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.33) 

• Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των 
κατασκευαστών εφαρμόζονται στους 
εισαγωγείς και στους διανομείς (αρθ.15) 

Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται 
κατασκευαστής(ως αρθ. 11), όταν διαθέτει 
δομικό προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή 
το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που 
διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που 
μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη 
δήλωση επιδόσεων.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.34) 
• Γνωστοποίηση των οικονομικών φορέων 

(αρθ.16) 

• Οι οικονομικοί φορείς και για την περίοδο των 
10 ετών (ή…), μετά από αίτηση της αρχής 
εποπτείας της αγοράς, της γνωστοποιούν τα 
εξής: 

α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει 
προμηθεύσει προϊόν·  

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν 
προμηθεύσει προϊόν. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.35) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV, ΕΝΑΡΜΟΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

• Εναρμονισμένα πρότυπα (αρθ. 17) 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα θεσπίζονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. 

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
διασφαλίζουν ότι στη διεργασία ανάπτυξης των 
εναρμονισμένων προτύπων  ότι οι διάφορες 
κατηγορίες ενδιαφερομένων εκπροσωπούνται σε 
όλες τις περιπτώσεις. 

Αν είναι δυνατό, θεσπίζουν μεθόδους λιγότερο 
επαχθείς από τη διενέργεια δοκιμών για την 
αξιολόγηση της επίδοσης των δομικών προϊόντων.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.36) 
• Εναρμονισμένα πρότυπα (συν.) 

Μπορεί να καθορίζουν:  

1. την προοριζόμενη χρήση, 

2. έλεγχο παραγωγής εργοστασίου, 

3. σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης, 

4. μεθόδους και κριτήρια για την αξιολόγηση της 
επίδοσης των δομικών προϊόντων, κτλ. 

 Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον 
κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων με τις 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου 
συνύπαρξης.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.37) 

• Έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης (αρθ.19) 

Ο ΟΤΑ εκδίδει μετά από αίτημα του 
κατασκευαστή έγγραφο ευρωπαϊκής 
αξιολόγησης για κάθε δομικό προϊόν που δεν 
καλύπτεται ή που δεν καλύπτεται πλήρως 
από εναρμονισμένο πρότυπο, για προϊόντα: 

1. που δεν εμπίπτουν στο πεδίο κανενός 
προτύπου· 

2. δεν προβλέπεται καμία ή κατάλληλη 
μέθοδος αξιολόγησης σε υπάρχων πρότυπο 
για ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.38) 

• Έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης (συν.) 

Τα έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης 
λαμβάνονται ως βάση για εντολές για την 
ανάπτυξη νέων εναρμονισμένων προτύπων.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.39) 

• Αρχές για την ανάπτυξη και την έκδοση των 
εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης (αρθ.20) 

1. Διαφάνεια προς τον ενδιαφερόμενο 
κατασκευαστή·  

2. χρονοδιάγραμμα για αποφυγή καθυστερήσεων·  

3. εμπιστευτικότητα και προστασία του εμπορικού 
απορρήτου·  

4. επιτρέπει επαρκή συμμετοχή της Επιτροπής· 

5. αποδοτική ως προς το κόστος· και 

6. συντονισμό και συλλογικότητα μεταξύ των 
εμπλεκομένων ΟΤΑ.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.40) 

• Υποχρεώσεις του ΟΤΑ που λαμβάνει αίτημα 
για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση(αρθ.21) 

Ενημερώνει τον κατασκευαστή κατά πόσο 
μπορεί να προχωρήσει το αίτημα του για 
ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, βάση του 
άρθρου 19.  

Αν δεν υπάρχει για το δομικό προϊόν 
κατάλληλη απόφαση σχετικά με την 
αξιολόγηση και την επαλήθευση της 
σταθερότητας της επίδοσης, εφαρμόζεται το 
άρθρο 28. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.41) 

• Δημοσίευση (αρθ. 22) 

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των στοιχείων 
των τελικών εγγράφων ευρωπαϊκής αξιολόγησης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

• Επίλυση διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας 
μεταξύ ΟΤΑ (αρθ.23) 

Υποβάλλεται το θέμα, από οργανισμό των ΟΤΑ, 
στην Επιτροπή για τη δέουσα επίλυσή του. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.42) 

• Περιεχόμενο του εγγράφου ευρωπαϊκής 
αξιολόγησης (αρθ.24) 

1. Γενική περιγραφή του δομικού προϊόντος, 

2. τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, 

3. μεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση 
της επίδοσης του προϊόντος (νέες ή 
υφιστάμενες), 

4. αρχές του εφαρμοστέου ελέγχου της 
παραγωγής στο εργοστάσιο. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.43) 

• Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (αρθ. 26) 

Η ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση εκδίδεται από 
τον ΟΤΑ, αφού το αιτηθεί ο κατασκευαστής και 
περιλαμβάνει: 

1. τη δηλωτέα επίδοση των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών για την προοριζόμενη χρήση,  

2. τεχνικές λεπτομέρειες του συστήματος 
αξιολόγησης και επαλήθευσης της 
σταθερότητας της επίδοσης.   
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.44) 

• Επίπεδα ή κατηγορίες επίδοσης (αρθ. 27) 

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πράξεις για να 
καθορίζει κατηγορίες επίδοσης σε σχέση με 
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δομικών 
προϊόντων. 

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ή οι 
ΟΤΑ, αναλόγως, χρησιμοποιούν τις εν λόγω 
κατηγορίες στα εναρμονισμένα πρότυπα ή 
στα έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης.    
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.45) 

• Επίπεδα ή κατηγορίες επίδοσης (συν.) 

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ή οι 
ΟΤΑ, αναλόγως, καθορίζουν οριακά επίπεδα σε 
σχέση με ουσιώδη χαρακτηριστικά και, κατά 
περίπτωση, για προοριζόμενες χρήσεις, τα 
οποία πρέπει να πληρούν τα δομικά προϊόντα. 

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες δομικό προϊόν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται σε 
ορισμένο επίπεδο ή κατηγορία επίδοσης χωρίς 
δοκιμή ή χωρίς περαιτέρω δοκιμή (CWFT).  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.46) 

• Αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της 
επίδοσης (αρθ.28) 

Διενεργείται σύμφωνα με ένα από τα συστήματα 
που καθορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού. 

Η Επιτροπή καθορίζει τα συστήματα που 
εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο δομικό προϊόν, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην υγεία και 
στην ασφάλεια των ανθρώπων και στο περιβάλλον 
καθώς και τις εμπειρίες από την εποπτεία της 
αγοράς.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.47) 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.48) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΟΤΑ - (αρθ. 29 έως 35) 

Τα κράτη μέλη ορίζουν τους ΟΤΑ και τους 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα 
κράτη μέλη. Επίσης, παρακολουθούν τις 
δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ 
που έχουν ορίσει και τους αξιολογούν.  

Το παράρτημα IV του κανονισμού, αναφέρει 
τους τομείς προϊόντων και τις απαιτήσεις για 
τους ΟΤΑ. 

Για τους ΟΤΑ μπορεί να υπάρξει Ενωσιακή 
χρηματοδότηση. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.49) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

• Χρήση κατάλληλης τεχνικής τεκμηρίωσης (αρθ.36) 

Ο κατασκευαστής μπορεί να αντικαταστήσει τη 
δοκιμή ή τον υπολογισμό του τύπου του προϊόντος 
με κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση η οποία 
αποδεικνύει ότι: 

1. για ένα ή περισσότερα ουσιώδη χαρακτηριστικά το 
προϊόν που διαθέτει στην αγορά, έχει επιτύχει 
ορισμένο επίπεδο ή κατηγορία επίδοσης χωρίς 
δοκιμή ή υπολογισμό, ή χωρίς περαιτέρω δοκιμή ή 
υπολογισμό, και είναι σύμφωνο με τις σχετικές 
προδιαγραφές.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.50) 
• Χρήση κατάλληλης τεχνικής τεκμηρίωσης (συν.) 

2. Ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 
αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε από άλλο 
κατασκευαστή για ίδιου τύπου προϊόντος που έχει ήδη 
υποβληθεί σε δοκιμή, μόνο έπειτα από άδεια του άλλου 
κατασκευαστή. 

3. Ο κατασκευαστής δικαιούται να δηλώσει για τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την επίδοση 
που αντιστοιχεί σε όλα ή σε μέρος των αποτελεσμάτων 
της δοκιμής για το σύστημα από τον κάτοχο του 
συστήματος, αφού έχει την άδεια και ακολουθεί 
ακριβείς οδηγίες του κατόχου του συστήματος. 

 Για προϊόν με AoC 1 + ή 1, απαιτείται επαλήθευση από 
κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.51) 

• Χρήση απλουστευμένων διαδικασιών από 
πολύ μικρές επιχειρήσεις (αρθ. 37) 

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις(<10 εργαζόμενου 
και κύκλο εργασιών <2 εκατμ. ευρώ), για 
προϊόντα με AoC 3 ή 4, μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν μεθόδους που διαφέρουν 
από τις μεθόδους που περιλαμβάνει το 
εναρμονισμένο πρότυπο, αλλά πρέπει να 
αποδείξουν την ισοδυναμία των μεθόδων 
αυτών με τις διαδικασίες που καθορίζονται 
στα εναρμονισμένα πρότυπα. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.52) 

• Άλλες απλουστευμένες διαδικασίες (αρθ. 38) 

Για δομικά προϊόντα, τα οποία 
κατασκευάζονται μεμονωμένα ή επί 
παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας, και τα οποία 
εγκαθίστανται σε δομικό έργο, η αξιολόγηση 
της επίδοσης μπορεί να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή με ειδική τεχνική 
τεκμηρίωση (ισοδύναμη). 

Για προϊόν με AoC 1 + ή 1, απαιτείται 
επαλήθευση από κοινοποιημένο οργανισμό 
πιστοποίησης προϊόντων. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.53) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (αρθ.39-55) 

• Κοινοποιούσα αρχή είναι υπεύθυνη για την 
κατάρτιση και τη διενέργεια των διαδικασιών 
που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και 
την κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα άλλα 
κράτη μέλη των οργανισμών. Στην Κύπρο είναι 
το Υπουργείο Εσωτερικών (Νόμος 2013). 

• Κοινοποιημένοι οργανισμοί, εκτελούν 
καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία 
αξιολόγησης και επαλήθευσης της 
σταθερότητας της επίδοσης. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.54) 

• Στα πιο πάνω άρθρα βρίσκονται 
πληροφορίες, και ορίζονται απαιτήσεις 
σχετικά με τις κοινοποιούσες αρχές και τους 
κοινοποιημένους οργανισμούς. 

• Γίνεται αναφορά στους όρους ανάθεσης από 
τους κοινοποιημένους οργανισμούς σε 
υπεργολήπτες ή θυγατρικές εταιρείες, 
καθηκόντων σχετικών με την διαδικασία 
αξιολόγησης και επαλήθευσης της 
σταθερότητας της επίδοσης προϊόντων, 
καθώς και την χρήση εργαστηρίων εκτός του 
κοινοποιημένου οργανισμού.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.55) 

• Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στα 
απαιτούμενα έγγραφα που χρειάζονται για 
την υποβολή αίτησης κοινοποίησης προς την 
κοινοποιούσα αρχή, καθώς και τη διαδικασία 
κοινοποίησης των οργανισμών. 

• Επιπρόσθετα, αναφέρονται ενέργειες που 
προβαίνει η Επιτροπή ή/και η κοινοποιούσα 
αρχή σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στην 
κοινοποίηση των οργανισμών και τον τρόπο 
χειρισμού των αρχείων κοινοποιημένων 
οργανισμών που τους έχει ανασταλεί, 
ανακληθεί ή περιοριστεί η κοινοποίηση.   
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.56) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

•Αντιμετώπιση δομικών προϊόντων που 
παρουσιάζουν κίνδυνο (αρθ.56) 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς, για προϊόν που 
πιστεύουν ότι παρουσιάζει κίνδυνο στην 
εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων ή είναι 
εκτός επιδόσεων, διενεργούν αξιολόγηση και 
αναλόγως ζητούν από τον σχετικό οικονομικό 
φορέα να λάβει διορθωτικά μέτρα ή να 
ανακαλέσει ή αποσύρει το προϊόν από την αγορά. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.57) 
• Αντιμετώπιση δομικών προϊόντων που 

παρουσιάζουν κίνδυνο (συν.) 

Επίσης, ενημερώνουν τον κοινοποιημένο 
οργανισμό (αν εμπλέκεται), και την Επιτροπή και τα 
άλλα κράτη μέλη, αν το προϊόν διατέθηκε και εκτός 
της επικράτειας του. Στην ενημέρωση αναφέρονται 
στοιχεία ταυτοποίησης του προϊόντος και οι λόγοι 
μη συμμόρφωσης (πχ. δηλωθείσα επίδοση, 
ελλείψεις στις τεχνικές προδιαγραφές) 

Οι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται με την 
αρμόδια αρχή. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αντίρρηση 
ή λαμβάνουν και αυτά περιοριστικά μέτρα. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.58) 

• Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης (αρθ. 57) 

Εάν, άλλο κράτος μέλος διατυπώσει αντιρρήσεις 
για τα μέτρα που λήφθηκα ή κατά την κρίση της 
Επιτροπής, μπορεί η Επιτροπή να διαβουλευθεί 
με τους εμπλεκόμενους και να αξιολογήσει τα 
λαμβανόμενα μέτρα και αναλόγως με την 
απόφαση που θα λάβει, ενημερώνει το οικείο 
κράτος μέλος ή τους σχετικούς ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης ή παραπέμπει το 
θέμα στη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών 
για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.59) 

• Συμμορφούμενα προϊόντα που, παρουσιάζουν 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια (αρθ. 58) 

Στην περίπτωση που προϊόν παρά τη 
συμμόρφωση του είναι επικίνδυνο, το κράτος 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να λάβει 
μέτρα έτσι όταν το διαθέσει στην αγορά, δεν θα 
παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, ή να 
αποσύρει το δομικό προϊόν από την αγορά ή να 
το ανακαλέσει. Η Επιτροπή ενημερώνεται και 
προβαίνει σε σχετικές ενέργειες.    
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.60) 

• Τυπική μη συμμόρφωση (αρθ. 59) 

α) η Σήμανση CE είναι λανθασμένη·  

β) η Σήμανση CE δεν έχει τοποθετηθεί·  

γ) η δήλωση επιδόσεων είναι λανθασμένη·  

δ) η δήλωση επιδόσεων δεν έχει καταρτιστεί ·  

ε) η τεχνική τεκμηρίωση είτε δεν είναι διαθέσιμη είτε 
δεν είναι πλήρης.  

Για τα πιο πάνω το κράτος καλεί τον οικονομικό 
φορέα να συμμορφωθεί, διαφορετικά λαμβάνει 
όλα τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.61) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (αρθ. 60-68) 

Η Επιτροπή επικουρείται από μόνιμη επιτροπή 
δομικών κατασκευών και τα μέλη της πρέπει να 
επιτελούν το έργο τους κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες για την 
απόκτηση της Σήμανσης CE.  

Στην Επιτροπή παρέχεται η εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (σύμφωνα με το 
αρθ.60) με διάρκεια 5 έτη (αυτόματη 
ανανέωση). 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.62) 
Η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο, χωρίς όμως να επηρεάζει την 
ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ήδη ισχύουν. 

Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις 
στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Αν 
δεν υπάρξουν ενστάσεις τότε η πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ και τίθεται σε ισχύ.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.63) 

Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ καταργείται και οι 
παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία 
θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. 

Τα δομικά προϊόντα τα οποία διατέθηκαν στην 
αγορά σύμφωνα με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ πριν 
από την 1η Ιουλίου 2013 θεωρούνται ότι 
συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό. 

Οι κατασκευαστές μπορούν να καταρτίσουν 
δήλωση επιδόσεων βάσει πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης ή δήλωσης συμμόρφωσης, που 
εκδόθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2013 σύμφωνα 
με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ.  
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (συν.64) 
Το ίδιο ισχύει για τις δημοσιευμένες 

κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή 
τεχνική έγκριση οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως έγγραφα ευρωπαϊκής 
αξιολόγησης.  

Επίσης, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις εκδομένες 
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ως ευρωπαϊκές 
τεχνικές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια 
ολόκληρης της περιόδου ισχύος των εν λόγω 
εγκρίσεων.  
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

• O περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013 
ετοιμάστηκε για σκοπούς εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, για τη 
θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας 
δομικών προϊόντων (έκφραση των επιδόσεων 
για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δομικών 
προϊόντων σε σχέση με την προοριζόμενη 
τους χρήση), με την κατάργηση της Οδηγίας 
89/106/ΕΟΚ.  
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013  

• Ερμηνεία (παρ.2) 

«αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Υπουργείο 
Εσωτερικών, για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και την 
εποπτεία της αγοράς, 

«Κοινοποιούσα Αρχή» σημαίνει την αρμόδια 
Αρχή, 

«σημείο επαφής» σημαίνει την αρμόδια 
Αρχή. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

• Πεδίο Εφαρμογής (παρ. 3) 

Ο Νόμος εφαρμόζεται στα δομικά προϊόντα 
για τα οποία έχουν εκδοθεί εναρμονισμένες 
τεχνικές προδιαγραφές ή/και ισχύουν εθνικές 
διατάξεις. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

ΜΕΡΟΣ II - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Η Δήλωση Επιδόσεων καθώς και η Σήμανση 
CE παρέχονται στην ελληνική ή/και αγγλική 
γλώσσα. 

Δομικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά, 
συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες 
ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 
ΜΕΡΟΣ IIΙ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Ορίζονται οι διαδικασίες λειτουργίας και οι 
αρμοδιότητες της Κοινοποιούσας Αρχής, με βάση τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011. 

Επίσης, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης 
Ποιότητας ορίζεται για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των ΟΤΑ και των Κοινοποιημένων 
Οργανισμών και εκδίδει σχετική έκθεση τεχνικής 
επάρκειας ή πιστοποιητικό διαπίστευσης αντίστοιχα. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 
Με βάση την έκθεση αξιολόγησης αν η 

Κοινοποιούσα Αρχή έχει διαπιστώσει ή έχει 
πληροφορηθεί ότι Οργανισμός Τεχνικής 
Αξιολόγησης ή Κοινοποιημένος Οργανισμός, δεν 
πληροί πλέον τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 30 ή στο άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 305/2011 αντίστοιχα, ή ότι δεν εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του, η Κοινοποιούσα Αρχή 
περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τον ορισμό ή την 
κοινοποίηση, κατά περίπτωση. Η απόφαση αυτή  
υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του 
Υπουργικού Συμβουλίου, εντός 30 ημερών από τον 
επιρεαζόμενο οργανισμό.  
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

ΜΕΡΟΣ IV - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Η αρμόδια Αρχή ασκεί τις εξουσίες που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για την εποπτεία 
της αγοράς με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο 
και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας τα 
απαραίτητα μέτρα ανάλογα με το βαθμό 
κινδύνου ή μη συμμόρφωσης. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 
Η αρμόδια Αρχή έχει εξουσία: 
(α) να απαιτήσει από τους οικονομικούς φορείς να 

θέσουν στη διάθεσή της εντός προθεσμίας που 
καθορίζεται από την ίδια, τα σχετικά έγγραφα και 
πληροφορίες τα οποία κρίνει αναγκαία για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της· 

(β) να ζητήσει εάν το κρίνει απαραίτητο, από τον 
οικονομικό φορέα μετάφραση της τεχνικής 
τεκμηρίωσης ή συγκεκριμένου μέρους της τεχνικής 
τεκμηρίωσης το οποίο καθορίζεται από την ίδια, 
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα· 

(γ) να λάβει όλα τα κατάλληλα αναλογικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση προϊόντος.  
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

• Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών (παρ. 16) 

Να εισέρχονται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε εμπορικό, 
βιομηχανικό χώρο καθώς και σε οποιοδήποτε 
χώρο εργασίας ή χώρο αποθήκευσης προϊόντων, 
εκτός από οικιακά υποστατικά (εκτός εάν το 
εγκρίνει ο ιδιοκτήτης ή εξασφαλιστεί ένταλμα 
δικαστηρίου), σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, με 
σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου και του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

Μπορεί να συνοδεύεται από αστυνομικό (αν 
κρίνεται αναγκαίο), ή από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο και να φέρει μαζί του οποιοδήποτε 
εξοπλισμό ή υλικά που είναι αναγκαία για 
οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκείται η 
εξουσία εισόδου στο υποστατικό. 

Να λαμβάνει δείγματα προϊόντων και να τα 
υποβάλλει σε εξέταση, δοκιμή και έλεγχο για 
να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου και του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

Να απαιτεί την παρουσίαση οποιουδήποτε 
αρχείου, πιστοποιητικού, γνωστοποίησης ή 
εγγράφου ή βιβλίου, που θεωρεί αναγκαίο, για 
σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης 
ή διερεύνησης και να επιθεωρήσει, να εξετάσει 
και να αντιγράψει οποιοδήποτε από αυτά ή να 
εξασφαλίσει αντίγραφο οποιουδήποτε από 
αυτά. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

Να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο χώρο 
του υποστατικού να του παρέχει τέτοιες 
πληροφορίες, διευκολύνσεις και βοήθεια, για 
θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την 
ευθύνη του προσώπου αυτού και οι οποίες είναι 
αναγκαίες για να τον βοηθήσουν να ασκήσει τις 
εξουσίες που του παρέχονται, και ειδικότερα να 
απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει 
στον ίδιο ή σε άλλο πρόσωπο που τον συνοδεύει 
ασφαλή πρόσβαση σε μέρος του υποστατικού και 
μέσα για τη λήψη δειγμάτων των προϊόντων. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

Να παίρνει μετρήσεις ή φωτογραφίες και να 
διεξάγει καταγραφές τις οποίες κρίνει 
αναγκαίες για σκοπούς οποιασδήποτε 
επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή 
διερεύνησης. 

Να διεξάγει έλεγχο στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής του προϊόντος κατά το στάδιο 
παραγωγής του για να διαπιστωθεί σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης κατά πόσο αυτή 
οφείλεται σε αβλεψία ή λάθος το οποίο 
συμβαίνει κατ' εξακολούθηση. 

87 



Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

Σε περίπτωση που έχει εύλογη υποψία ότι έχει 
παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 σε 
σχέση με οποιοδήποτε δομικό προϊόν, τότε δύναται 
με επίδοση σχετικής ειδοποίησης: 

(α) να κατάσχει το δομικό προϊόν για να διαπιστωθεί, 
με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια 
παράβαση·  

(β) να κατάσχει οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, 
πληροφορίες, προϊόντα ή δείγματα προϊόντων, τα 
οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως 
αποδεικτικά στοιχεία. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

Με βάση την παρ. 19 η αρμόδια Αρχή δύναται 
να αιτηθεί δικαστικό ένταλμα εισόδου για 
σκοπούς εποπτείας της αγορά, σε υποστατικά 
που εμποδίστηκε ή πιθανό να εμποδιστεί η 
είσοδος εξουσιοδοτημένου λειτουργού ή είναι 
κενά κατοχής. Το δικαστικό ένταλμα εισόδου 
έχει ισχύει για ένα μήνα. 

Με βάση την παρ. 20, μπορεί να εκδοθεί 
δικαστικό ένταλμα λήψης δειγμάτων. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 
• Ειδοποίηση  συμμόρφωσης και λήψη μέτρων (παρ.22) 

Η αρμόδια Αρχή, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι 
προϊόν, δεν επιτυγχάνει τις δηλωθείσες επιδόσεις, ή 
δεν συμμορφώνεται με τις εθνικές διατάξεις ή τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού, επιδίδει ειδοποίηση στον 
οικονομικό φορέα, επισημαίνοντας την παράβαση και 
τον καλεί εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, 
να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα για 
να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση προς τις 
ισχύουσες απαιτήσεις, κυρίως προς τη δηλωθείσα 
επίδοση, ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να 
το ανακαλέσει. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 
• Ειδοποίηση  συμμόρφωσης και λήψη μέτρων (συν.) 
Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει επίσης:  
(α) Μέτρα στα οποία θα προβεί η αρμόδια Αρχή σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης του οικονομικού 
φορέα εντός προθεσμίας, 

(β) προθεσμία τουλάχιστο δέκα ημερών να διαβιβάσει 
γραπτώς τις απόψεις του ο οικονομικός φορέας. 

Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης, η αρμόδια 
Αρχή οφείλει να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε 
μέτρων. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωση, η αρμόδια Αρχή 
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει 
ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του 
προϊόντος ή να το ανακαλέσει ή να το αποσύρει. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δομικό 
προϊόν παρόλο που συμμορφώνεται με τον 
παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
305/2011, παρουσιάζει κίνδυνο, η αρμόδια 
Αρχή επιδίδει σχετική ειδοποίηση στον 
οικονομικό φορέα και ενεργεί σύμφωνα με το 
άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 
ΜΕΡΟΣ V- ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 
• Παραβάσεις (παρ. 24) 
(α) διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρίς την απαιτούμενη 

Δήλωση Επιδόσεων, ή/και τη Σήμανση CE· 
(β) διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν με ψευδή ή 

παραπλανητική Δήλωση Επιδόσεων, ή/και Σήμανση CE· 
(γ) επιθέτει Σήμανση CE σε προϊόν το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου και Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
305/2011· 

(δ) διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν το οποίο δεν 
συμμορφώνεται με τις εθνικές διατάξεις· 

(ε) δεν παραχωρεί στην αρμόδια Αρχή εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, τη Δήλωση Επιδόσεων, ή/και τη Σήμανση CE του 
προϊόντος ή/και οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν,  ή/και πληροφορίες για το χώρο 
στον οποίο βρίσκεται προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του 
προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες, 
ή/και εμποδίζει ή/και παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο τις 
διαδικασίες αυτές, ή παραχωρεί ψευδείς ή/και παραπλανητικές 
πληροφορίες· 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 
• Παραβάσεις (συν.) 
(στ) εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό 

της αρμόδιας Αρχής ή/και οποιοδήποτε τελωνειακό 
λειτουργό ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή 
οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· 

(ζ) παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της αρμόδιας 
Αρχής· 

(η) παραβαίνει το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
305/2011· 

(θ) παρουσιάζεται χωρίς την απαιτούμενη από τον 
παρόντα Νόμο έγκριση, ως Κοινοποιημένος 
Οργανισμός· 

(ι) εκδίδει ή/και χρησιμοποιεί χωρίς οποιαδήποτε 
έγκριση, πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο το οποίο 
εκδίδεται από Κοινοποιημένο Οργανισμό· 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

• Επιβολή διοικητικού προστίμου (παρ. 25) 

Η αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο 
μέχρι €30000 σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο 
προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 
παραβάσεις και €400 για κάθε μέρα συνέχισης της 
παράβασης. Σε περίπτωση διάπραξης παρόμοιας 
παράβασης στο παρελθόν το ποσό διπλασιάζεται. 

Επίσης, αν το προϊόν μετά από έλεγχο, δεν 
επιτυγχάνει τις δηλωθείσες επιδόσεις και 
παρουσιάζει κίνδυνο για την εκπλήρωση των 
Βασικών Απαιτήσεων δομικών κατασκευών , η 
αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει στον σχετικό 
οικονομικό φορέα πρόστιμο μέχρι €5000. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

• Τρόπος επιβολής προστίμων (παρ. 26) 

Το επιβαλλόμενο πρόστιμο υπολογίζεται 
ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη 
διάρκεια της παράβασης, και η αρμόδια Αρχή 
δύναται να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε 
ανάληψη δέσμευσης από ή εκ μέρους του 
παραβάτη, αναφορικά με την προοπτική άρσης ή 
αποκατάστασης αυτής. 

Το πρόστιμο επιβάλλεται, αφού ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλει τις απόψεις του στην 
αρμόδια Αρχή. 96 



Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

• Τρόπος επιβολής προστίμων (συν.) 

Εναντίον της απόφασης για επιβολή προστίμου 
δύναται να ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα 
με το άρθρο 29.  

Το πρόστιμο εισπράττεται εντός 75 ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή ποινής 
προστίμου ή από την κοινοποίηση της επί της 
ιεραρχικής προσφυγής απόφασης. 

Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής, η αρμόδια 
Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το 
οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

• Ποινικά αδικήματα (παρ. 27) 

Ανεξαρτήτως από την επιβολή διοικητικού 
προστίμου, πρόσωπο το οποίο προβαίνει στις πιο 
πάνω παραβάσεις, διαπράττει αδίκημα και 
υπόκειται: 

(α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση 
μέχρι 2 χρόνια ή σε πρόστιμο μέχρι €40000 ή και 
στις δύο ποινές μαζί. 

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης 
καταδίκης, σε φυλάκιση μέχρι 4 χρόνια ή σε 
πρόστιμο μέχρι €80000 ή/και στις δύο ποινές μαζί. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

• Ιεραρχική προσφυγή (παρ. 29) 

 Οποιαδήποτε απόφαση ή/και μέτρο της αρμόδιας Αρχής, 
υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, 
εντός προθεσμίας 28 ημερών από την ημέρα που το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της απόφασης. 

 Εντός 60 ημερών ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική 
προσφυγή και δύναται να:  

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή/και μέτρο· 

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή/και μέτρο και να 
διατάξει επανεξέτασή από την αρμόδια Αρχή· 

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση ή/και μέτρο· 

(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης ή/και μέτρου σε 
αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή/και 
μέτρου. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

ΜΕΡΟΣ VII - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• Έκδοση Κανονισμών (παρ. 34) 

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει 
Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για την καλύτερη 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 
• Διατάγματα (παρ. 35) 
Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα, τα 

οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, με τα οποία να καθορίζονται:  

(α) απαιτήσεις αναφορικά με τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά σε σχέση με την προοριζομένη 
χρήση των προϊόντων, για τα οποία υπάρχουν 
εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές· 

(β) απαιτήσεις αναφορικά με τεχνικές προδιαγραφές/ 
χαρακτηριστικά σε σχέση με την προοριζομένη 
χρήση των προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχουν 
εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές·  

(γ) απαιτήσεις αναφορικά με την παροχή 
πληροφοριών από το σημείο επαφής.  
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Ο περί δομικών προϊόντων Νόμος 2013 

• Συμβουλευτική Επιτροπή Δομικών 
Κατασκευών (παρ. 39) 

Η αρμόδια Αρχή, για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή του παρόντος Νόμου και του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, 
επικουρείται από την Συμβουλευτική 
Επιτροπή Δομικών Κατασκευών, η σύσταση 
της οποίας καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου.  
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

• www.moi.gov.cy 

• http://www.newapproach.org/Directives/Dire
ctiveList.asp 

• http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/constr
uction/faq/index_en.htm 

• http://www.eota.be/pages/home/ 

• http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/
nando/index.cfm?fuseaction=directive.main 
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Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας. 
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