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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Θέσπιση 

εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων)

Πλήρης εφαρμογή: 1.07.2013

• Ο Περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013 

(Ν. 130(Ι)/2013)

Έναρξη ισχύος: 1.11.2013

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 (καθορισμός 

απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς)

Έναρξη ισχύος: 2.09.2008



ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

3

Βάσει τον Περί Δομικών Προϊόντων Νόμο του 2013

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Νομοθεσίας για

τα Δομικά Προϊόντα και την εποπτεία της αγοράς έχει

οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών.



ΟΡΙΣΜΟΙ
Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 305/2011
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• 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.

• Ουσιώδη χαρακτηριστικά: τα χαρακτηριστικά του δομικού

προϊόντος που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις

δομικών έργων.

• Διάθεση στην αγορά: η πρώτη φορά που ένα δομικό

προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης.
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• Προοριζόμενη χρήση: η προοριζόμενη χρήση του δομικού

προϊόντος όπως ορίζεται στην ισχύουσα εναρμονισμένη

τεχνική προδιαγραφή.

• Επίδοση δομικού προϊόντος: η επίδοση σε σχέση με τα

ουσιώδη χαρακτηριστικά, εκφραζόμενη σε επίπεδα ή

κατηγορίες ή περιγραφικά.

• Οικονομικός φορέας: ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας, ο

διανομέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.

• Έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο: τεκμηριωμένος,

μόνιμος, εσωτερικός έλεγχος παραγωγής, σύμφωνα με τις

εναρμονισμένες προδιαγραφές.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 305/2011



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δομικών προϊόντων

καθορίζονται σε εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές σε

σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών έργων, οι οποίες είναι:

• 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



ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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• Εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα

• Έγγραφα ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης

Όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο

πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική

αξιολόγηση που έχει εκδοθεί γι’ αυτό:

ο κατασκευαστής καταρτίζει 

τη Δήλωση Επιδόσεων και τη Σήμανση CE, 

όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά



ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
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• Τα εναρμονισμένα πρότυπα θεσπίζονται από τους

ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

• Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί 445 Ευρωπαϊκά

Εναρμονισμένα Πρότυπα στην Επίσημη Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (τελευταία δημοσίευση 8.3.2018, OJ

C92/139).

• http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/construction-

products/index_en.htm

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm


9

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ

Εναρμονισμένο

Πρότυπο
Τίτλος

Σύστημα

Αξιολόγησης και 

Επαλήθευσης της 

Σταθερότητας της 

Επίδοσης

AVCP

CYS ΕN 

13659:2004+ 

Α1:2008

Εξώφυλλα – Απαιτήσεις επιδόσεων και 

ασφάλειας
4

CYS ΕN 

13830:2003
Πετάσματα όψεων – Πρότυπο Προϊόντος 

1

3

CYS ΕN 14351-

1:2006+ Α2:2016

Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς 

— Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά 

επίδοσης — Μέρος 1: Παράθυρα και 

εξωτερικά συστήματα θυρών χωρίς 

χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής 

καπνού

1

3

4
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ



ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
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• Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης.

www.cys.org.cy Τηλ.:  22411411



ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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• Έγγραφο που εκδίδεται από τον οργανισμό των ΟΤΑ για το σκοπό
της έκδοσης ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων.

• Το έγγραφο ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης περιέχει,

τουλάχιστον, γενική περιγραφή του δομικού προϊόντος, τον
κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών καθώς και τις μεθόδους

και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της επίδοσης του προϊόντος σε

σχέση με εκείνα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά.

• Η ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη δηλωτέα επίδοση,

κατά επίπεδα ή κατηγορίες ή περιγραφικά, των ουσιωδών

χαρακτηριστικών καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες απαραίτητες για
την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και επαλήθευσης της

σταθερότητας της επίδοσης.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ
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Στοιχεία βεβαίωσης της 

συμμόρφωσης 

Συστήματα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης 

της Σταθερότητας της Επίδοσης

1+ 1 2+ 3 4

Έλεγχος Παραγωγής στο 

Εργοστάσιο (FPC)

Κ Κ Κ Κ Κ 

Έλεγχος δειγμάτων που λήφθηκαν 

από το εργοστάσιο από τον 

κατασκευαστή σύμφωνα με ένα 

συγκεκριμένο σχέδιο δοκιμής

Κ Κ Κ 

Προσδιορισμός τύπου προϊόντος 

Type Testing (TT)

ΚΟ ΚΟ Κ ΚΟ Κ 

Αρχική επιθεώρηση του 

εργοστασίου και του FPC

ΚΟ ΚΟ ΚΟ 

Συνεχής εποπτεία,εξέταση και 

αξιολόγηση του FPC

ΚΟ ΚΟ ΚΟ 

Δειγματολήπτική δοκιμή δειγμάτων 

λαμβανομένων πριν διατεθεί το 

προϊόν στην αγορά

ΚΟ 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 (Παραρτ. V, Καν. 305/20111)
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 3 (Παραρτ. V, Καν. 305/20111)
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ 4 (Παραρτ. V, Καν. 305/20111)

16



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
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• Η Δήλωση Επιδόσεων και η Σήμανση CE, αποτελούν νομική

υποχρέωση των κατασκευαστών, εισαγωγέων ή διανομέων των

επηρεαζόμενων 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, αναλαμβάνει νομική ευθύνη για τη

συμμόρφωση του δομικού προϊόντος με τη δηλωθείσα επίδοση.



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Η συμμόρφωση των προϊόντων με τις 

απαιτήσεις του προτύπου και τις δηλωμένες 

τιμές για τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά 

πρέπει να αποδεικνύεται με:

• Δοκιμές Τύπου (ΤΤ)

• Έλεγχο παραγωγής Εργοστασίου (FPC)



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Οι ΤΤ είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο ελέγχων 
ή άλλων διαδικασιών, για υπολογισμό της 
επίδοσης των προϊόντων σε σχέση με τα 
καθορισμένα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο 
προϊόντος.

Δηλαδή μπορεί να περιλαμβάνουν:  

• Εργαστηριακές Δοκιμές Προϊόντων,

• Υπολογισμούς,

• Τιμές από πίνακες (Τυπική αποδεκτή 
απόδοση CAP ή Ταξινομημένα χωρίς την 
ανάγκη για επιπρόσθετους ελέγχους CWFT)



Χρήση έκθεσης ΤΤ που έγινε από 

άλλους … (Cascading TT)

20

Οι κατασκευαστές προϊόντων μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις εκθέσεις ΤΤ που έγιναν από 
άλλους (πχ. Εταιρείες διελάσεων αλουμινίου, 
παραγωγοί εξαρτημάτων, μελετητές, 
οργανισμός παροχής υπηρεσιών σε 
κατασκευαστές) και να ετοιμάσουν την 
Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE των 
προϊόντων που παράγουν και διαθέτουν στην 
αγορά. Η χρήση των εκθέσεων ΤΤ μπορεί να 
γίνει υπό ορισμένες προϋποθέσεις….



Προϋποθέσεις χρήσης έκθεσης ΤΤ
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• Συμφωνία μεταξύ κατασκευαστή και ιδιοκτήτη 
έκθεσης ΤΤ για χρήση εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων και υποστηρικτικών εγγράφων,

• Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την 
διάθεση των προϊόντων στην αγορά και την 
ορθή κατασκευή (συναρμολόγηση) των 
προϊόντων με βάση το εγχειρίδιο κατασκευής 
που ετοιμάστηκε από τον ιδιοκτήτη της έκθεσης 
ΤΤ,

• Το εγχειρίδιο κατασκευής που ετοιμάστηκε από 
τον ιδιοκτήτη της έκθεσης ΤΤ αποτελεί μέρος του 
FPC του κατασκευαστή, 



Προϋποθέσεις χρήσης έκθεσης ΤΤ
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• Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει 
τεκμηριωμένα στοιχεία ότι τα εξαρτήματα που 
χρησιμοποιεί και η διαδικασία κατασκευής 
ανταποκρίνονται με αυτά του προϊόντος που 
υποβλήθηκε σε ΤΤ,

• Ο κατασκευαστής θα διατηρεί αρχείο σχετικά με 
το ΤΤ για 10 χρόνια μετά από το τέλος της 
παραγωγής, και

• Ο κατασκευαστής φέρει ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος με τις δηλωμένες 
τιμές.



Έλεγχος παραγωγής Εργοστασίου 

(FPC)
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Ο κατασκευαστής (ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του οργανισμού) πρέπει να διατηρεί 

τεκμηριωμένο FPC που να επιβεβαιώνει ότι τα 

προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 

ικανοποιούν τις δηλωμένες τιμές. Το FPC 

περιλαμβάνει διαδικασίες, συχνές 

επιθεωρήσεις και ελέγχους των υλικών ή 

εξαρτημάτων, εξοπλισμού και διαδικασίας 

παραγωγής των προϊόντων



ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας
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Με βάση την Κ.Δ.Π. 119/2016, ορίζεται στον 
περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων Νόμο του 2006 έως 2012 ότι:

• Ο μέγιστος μέσος συντελεστής 
θερμοπερατότητας U εξωτερικών 
κουφωμάτων (πόρτες , παράθυρα) που 
συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου 
είναι 2,9 W/m2 K. 

Συνεπώς το χαρακτηριστικό αυτό 
πρέπει πάντα να δηλώνεται. 



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
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• Όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο ευρωπαϊκό

πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση

που έχει εκδοθεί γι’ αυτό, ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση

επιδόσεων όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά.

• Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από

αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεων, το οποίο παρέχεται είτε υπό

έντυπη μορφή είτε από ηλεκτρονικό μέσο.

• Με την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων, ο κατασκευαστής

αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμφωνία του δομικού προϊόντος

με τις εν λόγω δηλωθείσες επιδόσεις.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Κατ΄εξουσ. Καν. (ΕΕ) 574/2014)
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

Αριθ.......................... 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: .................... 

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): .................... 

3. Κατασκευαστής:  .................... 

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  .................... 

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της 

σταθερότητας της επίδοσης): ....................   

6. α. Εναρμονισμένα πρότυπα: .................... 

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): .................... 

β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: ....................  

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  .................... 

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:....................... 

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): .................... 

7.     Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις): .................... 

8.     Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: .................... 

 

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη 

(τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων 

συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με 

αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 

[όνομα].................................................................................................................... 

[τόπος] ............................την/στις [ημερομηνία έκδοσης]................................. 

[υπογραφή]................... 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
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• Κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμός 574/2014

(περιέχει και οδηγίες για τον 

τρόπο συμπλήρωσης της

Δήλωσης Επιδόσεων)

• Παρ. 5, Αρ. 6 Καν. 305/2011

Περαιτέρω με τη Δήλωση

Επιδόσεων παρέχονται από κοινού

και πληροφορίες που σχετίζονται με

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

(αρθ. 31 και 33) που αφορούν κυρίως

πληροφορίες για επικίνδυνες ουσίες

και δεδομένα ασφαλείας του χρήστη.

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0574&qid=1431501037579&from=EN



ΣΗΜΑΝΣΗ CE
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• Η σήμανση CE τοποθετείται στα δομικά προϊόντα για τα

οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση επιδόσεων.

• Τοποθετώντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την

τοποθέτησή της, 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 εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή

της.



ΣΗΜΑΝΣΗ CE
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• 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 

διάθεση 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).



Ορθό/Λανθασμένο σύμβολο 

Σήμανσης CE
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE
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• σύμβολο CE (βάσει οδηγίας 93/68/EC)

• αριθμός του Κοινοποιημένου Οργανισμού (αν απαιτείται)

• επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή

• τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης του CE

• αριθμός της δήλωσης επιδόσεων

• κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος

• αριθμός του Προτύπου (ή εναρ. τεχν. προδιαγ.)

• προοριζόμενη χρήση του προϊόντος

• χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος

• δικτυακός τόπος όπου βρίσκεται η Δήλωση Επιδόσεων 

(προαιρετικά) 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE
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αριθμός της δήλωσης επιδόσεων

κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος



ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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• Υπεύθυνη για την κατάρτιση και τη διενέργεια των διαδικασιών

που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και την

κοινοποίηση των οργανισμών οι οποίοι έχουν την άδεια να

εκτελούν καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία

αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας επίδοσης.

• Υπεύθυνη για τον ορισμό Οργανισμών Τεχνικής Αξιολόγησης

για έναν ή περισσότερους τομείς προϊόντων που

απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παραρτήματος IV του

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.



ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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• Οι χρήστες (π.χ. πελάτες, μελετητές, επιβλέποντες μηχανικοί)

θα πρέπει να ζητούν από τους προμηθευτές τη Σήμανση CE

και τη Δήλωση Επιδόσεων, ως απόδειξη συμμόρφωσης

προς την ισχύουσα νομοθεσία και προς τις τεχνικές

προδιαγραφές των έργων.

• Οι πληροφορίες που περιέχονται από τη Σήμανση CE και τη

Δήλωση Επιδόσεων, θα τους επιτρέψουν να κάνουν

συγκρίσεις μεταξύ των προϊόντων, καθώς επίσης και

αξιολόγηση για το κατά πόσο τα προϊόντα ικανοποιούν τόσο

τις απαιτήσεις του έργου όσο και την

χρήση για την οποία προορίζονται.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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• Βάσει προοριζόμενης χρήσης του προϊόντος.

• Αναφορά προτύπου.

• Οι προδιαγραφές μπορούν να είναι αυστηρότερες από τις

τιμές που καθορίζονται στα Διατάγματα του Υπουργείου

Εσωτερικών.

• Βεβαίωση/εξακρίβωση ύπαρξης Δήλωσης Επιδόσεων και

Σήμανσης CE με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές/πρότυπα

(όπου απαιτείται).



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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• Εφαρμογή ισχύουσας Νομοθεσίας.

• Έλεγχος Εγγράφων Δομικών Προϊόντων.

• Εργαστηριακός Έλεγχος.

• Λήψη όλων των κατάλληλων αναλογικών μέτρων για τη 

συμμόρφωση προϊόντος



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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• Συμμόρφωση Δομικού Προϊόντος με τις δηλωθείσες τιμές.

• Μη Συμμόρφωση Δομικού Προϊόντος με τις δηλωθείσες τιμές.



ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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Καθήκοντα επιβλέποντα Μηχανικού:

• Εφαρμογή προνοιών της Σύμβασης.

• Εφαρμογή προνοιών των ‘Περί Οδών και Οικοδομών

(Τροποποιητικοί) Κανονισμών του 2013΄, (Κ.Δ.Π 144/2013).

• Ενημέρωση αρμόδιας Αρχής για την εποπτεία της Αγοράς.



ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
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• Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα σημεία επαφής για

τα δομικά προϊόντα παρέχουν, πληροφορίες σχετικά με

τις διατάξεις στην επικράτειά του που αποσκοπούν στην

εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων δομικών έργων

που ισχύουν για την προοριζόμενη χρήση κάθε δομικού

προϊόντος.



ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
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• Εθνικό σημείο επαφής:  

Τομέας Δομικών Προϊόντων,

Υπουργείο Εσωτερικών

Τηλέφωνο: 22 806 400
Τηλεομοιότυπο: 22 806 401
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : cp@moi.gov.cy

• Κατάλογο αναφορικά με τα σημεία επαφής όλων των Κρατών Μελών
μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-
regulation/index_en.htm

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/index_en.htm


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών:

www.moi.gov.cy

Τομέας Δομικών Προϊόντων:

www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/8C73F078E777606FC2257A91004E6EA2 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν

Τ ο μ έ α ς  Δ ο μ ι κ ών  Π ρ ο ϊ ό ντ ων


