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Στέφανος Αχιλλείδης

Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας



Οι Οδηγίες που απαιτούν σήμανση CE για τις οποίες

αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος

Επιθεώρησης Εργασίας είναι:

1. Απλά Δοχεία Πίεσης 2009/105/ΕΕ

2. Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

3. Μέσα Ατομικής Προστασίας 89/686/ΕΟΚ

4. Εξοπλισμός και Συστήματα Προστασίας για Χρήση

σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες 94/9/ΕΚ

5. Ανελκυστήρες 95/16/ΕΚ

6. Εξοπλισμός υπό Πίεση 97/23/ΕΚ

7. Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από

Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους

2000/14/ΕΚ



Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να

πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι

του 2002 έως 2013

και,

7 Εναρμονιστικοί Κανονισμοί, ένας για κάθε μια

κατηγορία προϊόντων.

Εναρμονιστική νομοθεσία



Εξουσίες αρμόδιας αρχής

1. Λήψη πληροφοριών (άρθρο 32)

2. Έρευνα και κατάσχεση (άρθρο 36)

3. Δειγματοληψία και υποβολή σε δοκιμή και εξέταση 
(άρθρο 34)

4. Δοκιμαστική αγορά (άρθρο 35)

5. Έκδοση Ειδοποίησης Συμμόρφωσης (άρθρο 40)

6. Έκδοση Ειδοποίησης Αναστολής ή Διάθεσης στην 
αγορά (άρθρο 42)

7. Δήμευση (άρθρο 43)

8. Επίκληση της ρήτρας διασφάλισης (άρθρο 41)



Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ενεργεί ως η 

αρχή αρμόδια για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα 

(άρθρο 31Α(3))

Κατακράτηση προϊόντων από τρίτες χώρες τα οποία:

(α) παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που προκαλούν 

εύλογη υποψία για ύπαρξη σοβαρού κινδύνου 

για την ασφάλεια και υγεία, ή

(β) δεν συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα ή 

δεν φέρουν την απαιτούμενη σήμανση.

Η κατακράτηση γίνεται, μετά από συνεννόηση με την 

αρμόδια αρχή.

Εξουσίες Τελωνειακών Λειτουργών



Εξοπλισμός υπό πίεση σημαίνει: εξοπλισμό

υπό πίεση και συγκροτήματα με μέγιστη

επιτρεπόμενη πίεση (PS) μεγαλύτερη του 0,5

bar.

Εξοπλισμός υπό Πίεση



Δοχεία: περίβλημα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο να 

περιέχει ρευστά υπό πίεση.

Εξαρτήματα ασφάλειας: βαλβίδες ασφάλειας, 

διαρρηγνυόμενοι δίσκοι, διακόπτες πίεσης, θερμοκρασίας 

ή στάθμης κ.ά.

Εξαρτήματα υπό πίεση: συσκευή με λειτουργικό ρόλο της 

οποίας το περίβλημα υπόκειται σε πίεση, όπως  π.χ. 

πιεσόμετρο.

Σωληνώσεις: όταν συνδέονται για να ενσωματωθούν σε 

ένα σύστημα υπό πίεση.



Σημάνσεις και επισημάνσεις

Κάθε εξοπλισμός υπό πίεση πρέπει να φέρει σήμανση CE
και επιπρόσθετα:  

• το όνομα και διεύθυνση ή άλλα στοιχεία αναγνώρισης του

κατασκευαστή και κατά περίπτωση του εγκατεστημένου στην

Κοινότητα εντολοδόχου του.

• το όνομα και ο αριθμός αναγνώρισης του Κοινοποιημένου

Οργανισμού, εφόσον εμπλέκεται στη διαδικασία εκτίμησης της

συμμόρφωσης.

• το έτος κατασκευής.

• τα αναγνωριστικά στοιχεία του εξοπλισμού υπό πίεση όπως τύπος,

αριθμός της σειράς ή της παρτίδας και αριθμός κατασκευής

• τα βασικά ανώτατα/κατώτατα επιτρεπόμενα όρια.



• χωρητικότητα V του εξοπλισμού υπό πίεση σε l
• Ονομαστικό μέγεθος DN των σωληνώσεων
• Πίεση δοκιμής PT σε bar
• Πίεσης ενεργοποίησης της βαλβίδας ασφάλειας σε bar
• Ισχύς του εξοπλισμού υπό πίεσης σε kW

Ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού υπό πίεση, πρόσθετες

πληροφορίες για την ασφαλή εγκατάσταση, λειτουργία, χρήση ή και

τη συντήρηση και τις περιοδικές επιθεωρήσεις, π.χ.:



Απλά Δοχεία Πίεσης

Εφαρμόζει σε απλά δοχεία πίεσης τα οποία 

κατασκευάζονται σε σειρά.

Απλό δοχείο πίεσης σημαίνει: κάθε συγκολλημένο δοχείο

που υποβάλλεται σε εσωτερική πίεση μεγαλύτερη από 0,5

bar, προορίζεται να περιέχει αέρα ή άζωτο, δεν

προορίζεται να εκτεθεί σε φλόγα και έχει συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά.



Σημάνσεις και επισημάνσεις

o Μέγιστη πίεση λειτουργίας PS σε bar

o Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS max

o Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS min

o Χωρητικότητα του δοχείου V σε λίτρα

o Όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή

o Τον τύπο και τα αναγνωριστικά στοιχεία της σειράς

ή παρτίδας

o Δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής

Τα απλά δοχεία πίεσης πρέπει να φέρουν σήμανση CE,
τον αναγνωριστικό αριθμό του Εγκεκριμένου Οργανισμού
και τις ακόλουθες επισημάνσεις:



Ανελκυστήρες

Ανελκυστήρας σημαίνει ανυψωτικό μηχάνημα, το οποίο

εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου

κινούμενου κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση άνω

των 15° προς το οριζόντιο επίπεδο και ο οποίος

προορίζεται για τη μεταφορά:

• Προσώπων, ή

• προσώπων και αντικειμένων, ή

• μόνο αντικειμένων.

Η εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα σημαίνεται με

σήμανση CE από τον εγκαταστάτη, ο οποίος εκδίδει

Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης και οδηγίες χρήσης και

συντήρησης στην ελληνική.



Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφάλειας

Υδραυλικοί 
αποσβεστήρες 

κρούσης
Διατάξεις ασφάλισης 
θυρών ανελκυστήρα

Περιοριστήρας

ταχύτητας

Πίνακας ελέγχου



Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας

Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας αποτελούν

δομικά στοιχεία του ανελκυστήρα που παρέχουν την

προσδοκώμενη ασφάλεια.

Πρέπει να φέρουν σήμανση CE και επιπρόσθετα τον

αναγνωριστικό αριθμό του Κοινοποιημένου

Οργανισμού, το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο

και τον αρ. σειράς και τον αρ. του Πιστοποιητικού

Εξέτασης Τύπου ΕΚ.



Μέσα Ατομικής Προστασίας

Κάθε σύστημα, συσκευή σχεδιασμένο να φέρεται ή να

κρατείται για προστασία από ένα ή περισσότερους

κινδύνους.

Παρέχουν προστασία από τοξικά, ερεθιστικά ή

ραδιοτοξικά αέρια, χημικές ουσίες, ιονίζουσα

ακτινοβολία, ψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, πτώση

από ύψος, ηλεκτρισμό, μη ιονίζουσα ακτινοβολία,

προσκρούσεις, δονήσεις, θόρυβο κ.λπ.



Μέσα Ατομικής Προστασίας

Πρέπει να φέρουν σήμανση CE και εκεί που εφαρμόζει, τον
αναγνωριστικό αριθμό του Κοινοποιημένου Οργανισμού, το όνομα του
κατασκευαστή, τον τύπο και τον αρ. σειράς και άλλες κατά περίπτωση
επισημάνσεις, π.χ. έτος κατασκευής, ημερ. απόρριψης του ΜΑΠ,
αναφορά σε εναρμονισμένο πρότυπο, κ.λπ.



Μηχανήματα

(α)   μηχανήματα

(β)   εναλλάξιμος εξοπλισμός

(γ)   δομικά στοιχεία ασφάλειας

(δ)   ανυψωτικά εξαρτήματα

(ε)   αλυσίδες, συρματόσχοινα και 

ιμάντες

(στ) αφαιρετά συστήματα 

μηχανικής μετάδοσης

(ζ)    ημιτελή μηχανήματα



(α) τα δομικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται να

χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά για την αντικατάσταση

πανομοιότυπων δομικών στοιχείων και τα οποία παρέχει ο

κατασκευαστής του αρχικού μηχανήματος

(β) ο ειδικός εξοπλισμός λούνα παρκ ή/και πάρκων αναψυχής

(γ) τα μηχανήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί ειδικά ή λειτουργούν

για χρήση σχετική με την πυρηνική ενέργεια, και η βλάβη των

οποίων μπορεί να προκαλέσει εκπομπή ραδιενέργειας

(δ) τα όπλα, περιλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων

Εξαιρέσεις



(ε) οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες, τα οχήματα με κινητήρα και τα

ρυμουλκούμενα, τα οχήματα που καλύπτονται από τους περί

Έγκρισης Τύπου Οχημάτων, τα οχήματα με κινητήρα που

προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες και τα μέσα αεροπορικών

μεταφορών, ναυσιπλοΐας και σιδηροδρομικών μεταφορών, πλην

των μηχανημάτων που τοποθετούνται πάνω τους

(στ) τα ποντοπόρα πλοία και οι κινητές μονάδες ανοικτής θαλάσσης

καθώς και τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα επί των εν

λόγω πλοίων ή/και μονάδων

(ζ) τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα

για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς

(η) τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα

για ερευνητικούς σκοπούς για προσωρινή χρήση σε εργαστήρια

(θ) οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων

(ι) τα μηχανήματα που προορίζονται για τη μετακίνηση ερμηνευτών

κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικών παραστάσεων



(ια) τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που σχετίζονται με τους

ακόλουθους τομείς, στο μέτρο που καλύπτονται από τους περί

των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Χαμηλής Τάσης) Κανονισμούς όπως:

• οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση,

• οπτικοακουστικός εξοπλισμός,

• εξοπλισμός πληροφορικής,

• συνήθεις μηχανές γραφείου,

• συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης,

• ηλεκτρικοί κινητήρες,

(ιβ) οι ακόλουθοι ηλεκτρικοί εξοπλισμοί υψηλής τάσεως:

• συσκευές μεταγωγής και ελέγχου,

• μετασχηματιστές.



Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει

να:

(α) εξασφαλίζει ότι το μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας

και ασφάλειας

(β) εξασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος είναι διαθέσιμος

(γ) παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως οι οδηγίες χρήσης

(δ) εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης

(ε) συντάσσει τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ και διασφαλίζει ότι η

δήλωση συνοδεύει το μηχάνημα

(στ) επιθέτει τη σήμανση CE και τις λοιπές επισημάνσεις



Ο κατασκευαστής ημιτελούς μηχανήματος ή ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπός του, πριν τη διάθεσή του στην αγορά, εξασφαλίζει:

(α) τη σύνταξη της τεχνικής τεκμηρίωσης

(β) τη σύνταξη των οδηγιών συναρμολόγησης

(γ) τη σύνταξη βεβαίωσης ενσωμάτωσης

Οι οδηγίες συναρμολόγησης και η βεβαίωση ενσωμάτωσης

συνοδεύουν το ημιτελές μηχάνημα μέχρις ότου ενσωματωθεί στο

τελικό μηχάνημα και αποτελούν μέρος του τεχνικού φακέλου του

μηχανήματος.



Απαιτήσεις για την εισαγωγή

προϊόντων με σήμανση CE

• Σήμανση CE με ανεξίτηλο, ευδιάκριτο και ευανάγνωστο
τρόπο

• Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης

• Οδηγίες χρήσης και συντήρησης

Η Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης και οι οδηγίες χρήσης και
συντήρησης πρέπει να συντάσσεται ή να μεταφράζεται
στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στην αγορά
του οποίου διατίθεται το προϊόν.

Τα πιο πάνω προαπαιτούμενα πρέπει να ελέγχονται
από τις Τελωνειακές Αρχές ότι συνοδεύουν το προϊόν
πριν την εκτελώνισή τους στη Δημοκρατία.



Περιεχόμενο
Δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης

• Το όνομα ή το αναγνωριστικό σήμα και η 
διεύθυνση του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Περιγραφή του προϊόντος (π.χ. μοντέλο, τύπος, 
αρ. σειράς).

• Την εφαρμοζόμενη διαδικασία εκτίμησης 
συμμόρφωσης.

• Ενδεχομένως, το όνομα, τον αριθμό αναγνώρισης 
του Κοινοποιημένου Οργανισμού καθώς και τον 
αριθμό του πιστοποιητικού εξέτασης «ΕΚ τύπου» ή 
εξέτασης «ΕΚ σχεδιασμού» ή συμμόρφωσης «ΕΚ», 
ανάλογα με την περίπτωση.



• Ενδεχομένως, αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα

ή τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν

από τον κατασκευαστή.

• Αναφορά στην ή στις Οδηγίες που επίσης
εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο προϊόν.

• Το όνομα και την ιδιότητα του υπογράφοντος που
έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

• Την ημερομηνία έκδοσης της Δήλωσης ΕΚ
Συμμόρφωσης.



Τα στοιχεία της Δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης πρέπει να

αντιστοιχούν με τα στοιχεία που αναγράφονται επί του

προϊόντος και στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης για

να θεωρείται ότι, εκ πρώτης όψεως και σε σχέση με τα

συνοδευτικά έγγραφα, τα προϊόντα φαίνεται να πληρούν

τις βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών που κατά

περίπτωση εφαρμόζονται σ΄ αυτά.



Ιχνηλασιμότητα προϊόντος





Παραδείγματα Δηλώσεων 

ΕΚ Συμμόρφωσης







Σήμανση CE

1. Η σήμανση CE πρέπει να αναγράφεται με

ανεξίτηλο, ευανάγνωστο και ευδιάκριτο τρόπο επί

του προϊόντος.

2. Αυτοκόλλητες ετικέτες με τη σήμανση CE δεν

ικανοποιούν την πιο πάνω απαίτηση.

3. Η αναγραφή της σήμανσης CE μόνο επάνω στη

συσκευασία δεν θεωρείται ικανοποιητική.

4. Η σήμανση CE δεν παραλείπεται ούτε

αντικαθίσταται με άλλη σήμανση.



5. Όταν το προϊόν είναι πάρα πολύ μικρό

(διαστάσεις), τότε επιτρέπεται η αναγραφή της

σήμανσης CE επί της συσκευασίας του προϊόντος,

ή επί πινακίδας, η οποία πρέπει να είναι

στερεωμένη πάνω στο προϊόν.

6. Τα γράμματα C και E της σήμανσης CE πρέπει να

έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση η οποία δεν

πρέπει να είναι μικρότερη από 5mm.

7. Προϊόν που δεν φέρει τη σήμανση CE θεωρείται ότι

δεν πληροί τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

















ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

τηλ: 22879191

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

τηλ: 25827200

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  

τηλ: 24805316

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΑΦΟΥ

τηλ: 26822715

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

τηλ: 23819750

Website: http://www.mlsi.gov.cy/dli/

Email: info@dli.mlsi.gov.cy

http://www.mlsi.gov.cy/dli/
mailto:info@dli.mlsi.gov.cy


Ευχαριστώ για την προσοχή σας


