
Κατακτήστε την 
Ευρωπαϊκή αγορά με 
τη σήμανση 
συμμόρφωσης 
CE!

Τι είναι η Σήμανση 
Συμμόρφωσης CE?

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κανονιστική πολιτική και 
τη σήμανση CEεπισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-
policies-common-rules-for-products/index_en.htm

www.ec.europa.eu/CEmarking

NANDO βάση δεδομένων κοινοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμορφωσης:
www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando

European Commission 
Directorate-General for Enterprise and Industry

B-1049 Brussels, Belgium
Fax: +32 2 299 08 31

E-mail: entr-reg-approach-for-free-circ@ec.europa.eu

Περαιτέρω πληροφορίες

Η σήμανση συμμόρφωσης CE αποτελεί ένα σήμα που υποδεικνύει 
τη συμμόρφωση ενός προϊόντος με την νομοθεσία της ΕΕ και επι-
τρέπει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευα-
στής δηλώνει, με αποκλειστικά δική του ευθύνη, τη συμμόρφωσή 
του με όλες τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις εξασφαλίζοντας έτσι 
την εγκυρότητα του συγκεκριμένου προϊόντος, προκειμένου να δι-
ατεθεί προς πώληση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX, τα 
27 κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Νορβηγία, 
Λιχτενστάιν), καθώς και στην Τουρκία. Αυτό ισχύει επίσης και για 
προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες και πωλούνται στον 
ΕΟΧ και στην Τουρκία.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα θα 
πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE. Μόνο οι κατηγορίες προϊόντων 
που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν τη 
σήμανση CE, απαιτείται να φέρουν αυτό το σήμα.

Η σήμανση CE δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στον 
ΕΟΧ, αλλά απλώς βεβαιώνει πως αυτό το προϊόν αξιολογήθηκε πριν 
διατεθεί προς πώληση στην αγορά και επομένως ικανοποιεί τις σχετι-
κές απαιτήσεις των νομοθετικών διατάξεων (π.χ. εναρμονισμένο επίπε-
δο ασφάλειας). Αυτό σημαίνει πως ο κατασκευαστής έχει εξασφαλίσει 
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις 
(π.χ. υγείας και ασφάλειας) της προβλεπόμενης οδηγίας– ή, εφόσον 
προβλέπεται από την οδηγία, ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί/επιθεωρηθεί 
από κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Ο κατασκευαστής φέρει την ευθύνη για την διεκπεραίωση της δια-
δικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης, την κατάρτιση του τεχνικού 
φακέλου, την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης EK καθώς και 
την τοποθέτηση της σήμανσης CE επάνω στο προϊόν.Οι διανομείς 
οφείλουν να ελέγξουν την ύπαρξη τόσο της σήμανσης CE όσο και 
των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων. Εφόσον το προϊόν ει-
σάγεται από τρίτη χώρα, ο εισαγωγέας υποχρεούται να εξασφαλίσει 
ότι ο κατασκευαστής με έδρα εκτός της ΕΕ έχει προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες και πως τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέ-
σιμα σε περίπτωση που του ζητηθούν.

Το φυλλάδιο αυτό περιγράφει τα έξι απαραίτητα βήματα που δια-
σφαλίζουν ότι τα προϊόντά σας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
των σχετικών οδηγιών. Ακολουθήστε τα και…κατακτήστε την 
Ευρωπαϊκή αγορά!

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επιχειρήσεις και Βιομηχανία



Πάνω από 20 οδηγίες καθορίζουν τις κατηγορίες προϊόντων για 
τις οποίες απαιτείται σήμανση CE. Οι βασικές απαιτήσεις που τα 
προϊόντα θα πρέπει να πληρούν (π.χ. ασφάλεια) είναι εναρμο-
νισμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και καθορίζονται 
σε γενικές γραμμές σε αυτές τις οδηγίες. Τα Εναρμονισμέ-
να Ευρωπαϊκά Πρότυπα καταρτίζονται αναφορικά 
με τις ισχύουσες οδηγίες και διατυπώνουν με αναλυ-
τικούς τεχνικούς όρους τις βασικές απαιτήσεις.

Είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτή-
σεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η πλήρης 
συμμόρφωση ενός προϊόντος με τα εναρμονι-
σμένα πρότυπα εξασφαλίζει στο προϊόν το 
«τεκμήριο συμμόρφωσης» με τις/στις σχετι-
κές βασικές απαιτήσεις. Η χρήση των εναρμονι-
σμένων προτύπων παραμένει προαιρετική. 
Έχετε επομένως τη δυνατότητα να επιλέξετε 
άλλους τρόπους για να ικανοποιήσετε αυτές τις 
βασικές προϋποθέσεις.

Η ευθύνη της διεξαγωγής δοκιμαστικών ελέγχων καθώς και της εξα-
σφάλισης της συμμόρφωσής των προϊόντων με την νομοθεσία 

της ΕΕ (Διαδικασία Αξιολόγησης Συμμόρφωσης) βαρύνει τον κατα-
σκευαστή. Σαν γενικός κανόνας ισχύει πως η εκτίμηση της επικινδυνό-

τητας ενός προϊόντος αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας. Εφαρμόζο-
ντας τα σχετικά εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, είστε βέβαιοι ότι τα 
προϊόντα σας πληρούν τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις των οδηγιών.

Ο κατασκευαστής οφείλει να συντάξει τα τεχνικά έγ-
γραφα που απαιτούνται από την οδηγία για την αξιολό-
γηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις σχετικές 
απαιτήσεις, όπως επίσης και για την εκτίμηση της επι-
κινδυνότητάς του. Τα τεχνικά αυτά έγγραφα θα πρέπει 

να επιδεικνύονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, μαζί με 
τη δήλωση συμμόρφωσης EK, όποτε αυτά ζητηθούν.

Κάθε οδηγία στην οποία εμπίπτει το προϊόν σας καθορίζει 
εάν στη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης που είναι 
απαραίτητη για την απόκτηση της σήμανσης CE, θα πρέπει 
να εμπλακεί ένας εγκεκριμένος ανεξάρτητος φορέας (Κοινο-
ποιημένος Οργανισμός). Καθώς αυτό δεν είναι υποχρεωτικό 
για όλα τα προϊόντα, είναι σημαντικό να ελέγξετε εάν πράγματι 
είναι απαραίτητη η εμπλοκή Κοινοποιημένου Οργανισμού. Οι Οργα-
νισμοί αυτοί εγκρίνονται από τις εθνικές αρχές, «γνωστοποιούνται» επί-
σημα στην Επιτροπή και περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων NANDO 
(New Approach Notified and Designated Organisations).

Η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται από τον ίδιο τον κατασκευαστή 
ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στον ΕΟΧ ή στην Τουρκία. Οι δια-

στάσεις της σήμανσης CE πρέπει να ανταποκρίνονται στην νομικά κα-
θορισμένη μορφή της. Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετείται σε εμφα-

νές σημείο είτε επάνω στο ίδιο το προϊόν είτε στην πινακίδα 
δεδομένων του και να είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Σε πε-

ρίπτωση που στο στάδιο ελέγχου παραγωγής μεσολάβησε Κοι-
νοποιημένος Οργανισμός θα πρέπει να αναγράφεται και ο 

αριθμός αναγνώρισης του οργανισμού αυτού. Είναι ευθύνη 
του κατασκευαστή να συντάξει και να υπογράψει τη «Δή-
λωση συμμόρφωσης EK», η οποία θα αποδεικνύει πως το 
προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις. Αυτό ήταν! Το προϊ-
όν σας που φέρει τη σήμανση CE είναι έτοιμο να δια-
τεθεί στην αγορά.

ΒΗΜΑ 1 – Προσδιορίστε τις οδηγίες και τα εναρμονισμένα 
πρότυπα που ισχύουν για το προϊόν σας

ΒΗΜΑ 2 – Εξακριβώστε ποιες απαιτήσεις 
οφείλει να πληροί το προϊόν σας

ΒΗΜΑ 4 – Φροντίστε για τη διεξαγωγή δοκιμαστικών 
ελέγχων και εξασφαλίστε τη συμμόρφωσή των 

προϊόντων σας με τη σχετική νομοθεσία

ΒΗΜΑ 5 – Συντάξτε και έχετε πάντα 
διαθέσιμα τα απαιτούμενα τεχνικά έγγραφα

ΒΗΜΑ 3 – Διαπιστώστε αν η αξιολόγηση 
συμμόρφωσης από ανεξάρτητο 
Κοινοποιημένο Οργανισμό είναι απαραίτητη

ΒΗΜΑ 6 – Τοποθέτηση της σήμανσης CE επάνω στο προϊόν 
σας και «Δήλωση Συμμόρφωσης CE»
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ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΕ 6 ΒΗΜΑΤΑ/ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΕ 6 ΒΗΜΑΤΑ
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