
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020

για την Εποπτεία της Αγοράς 

και τη Συμμόρφωση των Προϊόντων
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

01/ Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής

02/ Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

03/ Οργάνωση, Δραστηριότητες και Υποχρεώσεις των ΑΕΑ

04/ Προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης

05/ Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας

06/ Εθνική Νομοθεσία



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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➢ Δημοσιεύτηκε στις 25/6/2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

➢ Εφαρμόζεται από τις 16/7/2021.

➢ Τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33 και 36 έχουν εφαρμογή από 1/1/2021

(συντονισμένη επιβολή και διεθνής συνεργασία).

➢ Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε

περίπτωση παράβασης και τους κοινοποιούν στην Επιτροπή μέχρι 16/10/2021.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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➢ Σκοπός: η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της

ενίσχυσης της εποπτείας της αγοράς προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί ότι

στην αγορά διατίθενται μόνο συμμορφούμενα προϊόντα.

➢ Ορίζει κανόνες και διαδικασίες για τους οικονομικούς φορείς.

➢ Παρέχει ένα πλαίσιο για τη διενέργεια ελέγχων στα προϊόντα που εισέρχονται

στην αγορά της Ένωσης.

➢ Εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία

εναρμόνισης που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού

(συνολικά 70 νομοθεσίες).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
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Προϊόν το οποίο υπόκειται σε συγκεκριμένη νομοθεσία, μπορεί να διατεθεί στην

αγορά της Ένωσης μόνο αν υπάρχει εντός της Ένωσης εγκατεστημένος

οικονομικός φορέας* ο οποίος θα επιτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα:

➢ διακριβώνει ότι η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και ο τεχνικός φάκελος έχουν 

καταρτιστεί. 

➢ διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης στη διάθεση των αρχών εποπτείας και

μεριμνά ώστε να διαβιβαστεί ο τεχνικός φάκελος, αν ζητηθεί.

➢ παρέχει στην αρχή εποπτείας όλες τις πληροφορίες και έγγραφα που

απαιτούνται για να αποδειχτεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος.

➢ συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

*κατασκευαστής ή εισαγωγέας ή εξουσιοδ. αντιπρόσωπος ή πάροχος διεκπεραίωσης παραγγελιών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
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• Δομικά Υλικά

• Μέσα Ατομικής Προστασίας

• Συσκευές Αερίων Καυσίμων

• Εκπομπές Θορύβων

• Μηχανήματα

• Παιχνίδια

• Οικολογικός Σχεδιασμός

• RoHS

• Είδη Πυροτεχνίας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

• Σκάφη Αναψυχής

• Απλά Δοχεία Πίεσης

• Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

• Μη αυτόματα ζυγιστικά όργανα

• Όργανα Μέτρησης

• ΑΤΕΧ

• Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης

• Εξοπλισμός Πίεσης

• Ραδιοεξοπλισμός



ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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o Τα κράτη μέλη οργανώνουν και διενεργούν εποπτεία της αγοράς 

σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

o Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρχές εποπτείας της αγοράς 

στην επικράτειά του.

o Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ενιαίο γραφείο σύνδεσης:

• είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση της συντονισμένης θέσης των 

αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών.

• είναι αρμόδιο για ην κοινοποίηση των εθνικών στρατηγικών. 

• συνδράμει στη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς 

από διαφορετικά κράτη μέλη.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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1. Ζητούν από τους Οικονομικούς Φορείς (Ο.Φ.) να παράσχουν συναφή 

έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση 

και τις τεχνικές πτυχές του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης στο ενσωματωμένο λογισμικό.  

2. Απαιτούν από τους Ο.Φ. να παρέχουν συναφείς πληροφορίες για την 

αλυσίδα εφοδιασμού, για τις λεπτομέρειες του δικτύου διανομής, για τις 

ποσότητες προϊόντων στην αγορά και για άλλα μοντέλα του προϊόντος με 

τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. 

3. Απαιτούν από τους Ο.Φ. να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται, 

προκειμένου να εξακριβωθεί η κυριότητα δικτυακών τόπων. 

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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4. Διενεργούν, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, επιτόπιες επιθεωρήσεις και 

φυσικούς ελέγχους των προϊόντων. 

5. Εισέρχονται σε χώρους, εδάφη ή μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί ο 

Ο.Φ. προκειμένου να εντοπίζουν τη μη συμμόρφωση και να 

συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία. 

6. Κινούν έρευνες με ιδία πρωτοβουλία, προκειμένου να εντοπίζουν 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να τις παύουν. 

7. Απαιτούν από τους Ο.Φ. να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 

παύσουν μια περίπτωση μη συμμόρφωσης και να εξαλείψουν τον κίνδυνο.

8. Επιβάλουν κυρώσεις. 

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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9. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα εάν ένας Ο.Φ. παραλείπει να λάβει τα 

κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή εάν η μη συμμόρφωση ή ο κίνδυνος 

παραμένει, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να απαγορεύουν ή να 

περιορίζουν τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος στην αγορά ή να διατάσσουν 

την απόσυρση ή την ανάκληση του προϊόντος. 

10.Αγοράζουν δείγματα του προϊόντος, ακόμη και με καλυμμένη ταυτότητα, και 

πραγματοποιούν την κατάλληλη τεχνική έρευνα. 

11.Απαιτούν αφαίρεση περιεχομένου από επιγραμμική διεπαφή ή ανάρτηση 

ρητής προειδοποίησης ή ακόμη να απαιτούν τον περιορισμό της 

πρόσβασης στη διεπαφή.                                                                                               

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΡΧΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Σε περίπτωση που ένα προϊόν έχει πιθανότητα να θέσει σε κίνδυνο την υγεία 

ή την ασφάλεια των τελικών χρηστών ή δεν είναι συμμορφούμενο με την 

ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, τότε η αρχή εποπτείας της 

αγοράς απαιτεί από τον Ο.Φ. να λάβει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα:

1. Να καταστήσει το προϊόν σύμμορφο, διορθώνοντας την τυπική μη 

συμμόρφωση. 

2. Να αποτρέψει τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 

3. Να αποσύρει ή να ανακαλέσει το προϊόν.

4. Να καταστρέψει ή με άλλο τρόπο να αχρηστεύσει το προϊόν.

ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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5. Να επικολλήσει στο προϊόν κατάλληλες, σαφώς διατυπωμένες και 

εύκολα κατανοητές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που αυτό 

παρουσιάζει. 

6. Να ορίσει προϋποθέσεις για τη διάθεση συγκεκριμένου προϊόντος στην 

αγορά.

7. Να ειδοποιήσει αμέσως τελικούς χρήστες που τίθενται σε κίνδυνο, 

μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση ειδικών προειδοποιήσεων. 

ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Εάν ο Οικονομικός Φορέας παραλείψει να λάβει τα προβλεπόμενα

διορθωτικά μέτρα ή αν ο κίνδυνος παραμένει, οι αρχές εποπτείας της

αγοράς μεριμνούν ούτως ώστε το προϊόν να αποσυρθεί ή να ανακληθεί, ή

να απαγορευτεί ή να περιοριστεί η διάθεσή του στην αγορά και να

ενημερωθούν καταλλήλως το κοινό, η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

(ICSMS)
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Στο συγκεκριμένο σύστημα γίνεται συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση

πληροφοριών, σε δομημένη μορφή, για θέματα που αφορούν την επιβολή

της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης με στόχο τη βελτίωση της

ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε

να υπάρχει μία συνολική επισκόπηση των δραστηριοτήτων εποπτείας της

αγοράς, των αποτελεσμάτων και των τάσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Οι αρχές εποπτείας της αγοράς, καταχωρίζουν στο σύστημα πληροφορίες

σε σχέση με προϊόντα για τα οποία έχει διενεργηθεί εμπεριστατωμένος

έλεγχος συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων για τα οποία η

διαδικασία θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει ανασταλεί. Ειδικότερα,

καταχωρούνται πληροφορίες για:

• Τα μέτρα που λήφθηκαν από την αρχή εποπτείας της αγοράς.

• Εκθέσεις δοκιμών.

• Διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν από τους Ο.Φ.

• Διαθέσιμες εκθέσεις για τραυματισμούς που προκλήθηκαν από το

συγκεκριμένο προϊόν.

• Διάφορες άλλες πληροφορίες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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➢ Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο: 

«Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2021» 

(ο προτεινόμενος Νόμος θα πρέπει να διαβάζεται και ερμηνεύεται μαζί 

με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020)

➢ Δημόσια Διαβούλευση: 8/12/2020 – 8/1/2021

➢ Υποβολή στην Ν.Υ. για νομοτεχνικό έλεγχο: 10/2/2021

➢ Ολοκλήρωση νομοτεχνικού ελέγχου: ?

➢ Υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο: ? 

➢ Κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων: ? 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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Η προτεινόμενη νομοθεσία, αποσκοπεί κυρίως:

(α) στη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της 

αγοράς και τις βασικές ή ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν 

καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες θα μεταφέρονται με 

δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του προτεινόμενου Νόμου,

(β) στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και 

του Κανονισμού ΕΕ) 2019/515.

(γ) στην κατάργηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 

πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2013.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας. 

Σάββας Σάββα
ssavva@meci.gov.cy


