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ΕΠΟΠΣΕΙΑ:
«Η επίζημη επίβλεψη από σπεύθσνη γι’ ασηό σπηρεζία προκειμένοσ να
διαπιζηωθεί αν κάηι είναι ή λειηοσργεί όπως πρέπει».

 Η ειεύζεξε θαη αλεκπόδηζηε θπθινθνξία αγαζώλ & πξνϊόληωλ ζηελ εληαία αγνξά ηεο
Επξωπαϊθήο Έλωζεο γίλεηαη κέζω ηεο άξζεο ηωλ εκπνδίωλ πνπ δεκηνπξγνύλ νη εζληθέο
δηαηάμεηο κέζω ηωλ νδεγηώλ λέαο πξνζέγγηζεο (CE) θαη ηωλ Επξωπαϊθώλ θαλνληζκώλ.
 Η δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο εληαίαο αγνξάο ζηεξίδεηαη ζε βαζηθνύο ππιώλεο ζπκκόξθωζεο
θαη ειέγρνπ.
 Ππιώλεο ηεο αλαγθαίαο δηαζθάιηζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην
ρώξν εξγαζίαο, ηεο πξνζηαζίαο ηωλ θαηαλαιωηώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινύλ:
Α. Η αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθωζεο από θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θαη
θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο (νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο).
Β. Η δηαπίζηεπζε ηεο ηερληθήο επάξθεηαο ηωλ νξγαληζκώλ πηζηνπνίεζεο θαη
αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθωζεο.
Γ. Ο έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ελαξκόληζεο θαη άξα ε επνπηεία ηεο
αγνξάο.

 O Βαζηθόο Επξσπατθόο Καλνληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ

δηαπίζηεπζεο θαη επνπηείαο ηεο αγνξάο είλαη ν 765/2008. Ο Καλνληζκόο απηόο
αθνξά ζηα βηνκεραληθά πξντόληα ηνπ ελαξκνληζκέλνπ ηνκέα.
 Γηα ηε Γεληθή Αζθάιεηα ησλ Πξντόλησλ ε επξσπατθή νδεγία 2001/95
θαιύπηεη όια ηα θαηαλαισηηθά πξντόληα (ελαξκνληζκέλνπ ηνκέα ή κε) κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο Rapex γηα πξντόληα πνπ εγθπκνλνύλ
πςεινύο θηλδύλνπο γηα ηνπο θαηαλαισηέο.

 Βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ΕΚ/765/2008 ηα θξάηε κέιε:
 Οξγαλώλνπλ θαη πξαγκαηνπνηνύλ ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο (άξζξν 16)
θαη
εμαζθαιίδνπλ όηη ην θνηλό είλαη ελήκεξν γηα ηελ ύπαξμε, ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηελ
ηαπηόηεηα ησλ εζληθώλ αξρώλ επνπηείαο ηεο αγνξάο (άξζξν 17).
 Θεζπίδνπλ επαξθείο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάδνπλ θαη δίλνπλ ζπλέρεηα ζε
θαηαγγειίεο ή εθζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ θηλδύλνπο
πνπ αλαθύπηνπλ ζε ζρέζε κε πξντόληα πνπ ππόθεηληαη ζε θνηλνηηθή λνκνζεζία
ελαξκόληζεο θαζώο θαη παξαθνινπζνύλ αηπρήκαηα, βιάβεο πνπ πξνθαινύληαη ζηελ
πγεία κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν (εθαξκνγή δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ, επαιήζεπζε).
 Παξέρνπλ αξκνδηόηεηεο θαη πόξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ αξκόδησλ
εζληθώλ αξρώλ επνπηείαο ηεο αγνξάο θαη θαηαξηίδνπλ εζληθά πξνγξάκκαηα επνπηείαο
ηεο αγνξάο ηα νπνία δεκνζηνπνηνύληαη ζηα Μέζα Επηθνηλσλίαο.

 Αξκόδηα Εζληθή Αξρή ηεο Επνπηείαο ηεο αγνξάο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο (Ν.
4072/2012).

Εξσηήκαηα:
1. Πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα ζε όηη αθνξά ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο;
2. Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδεη ε Εζληθή Αξρή Επνπηείαο ηεο αγνξάο (ΓΓΒ);
3. Ση θάλνπλ νη θαηαλαιωηηθέο νξγαλώζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε
θαη πεξαηηέξω ελεκέξωζε ηωλ θαηαλαιωηώλ ώζηε λα θαιιηεξγεζεί ε
θαηάιιειε θνπιηνύξα γηα ηα νθέιε ηεο επνπηείαο θαη ηειηθά λα δεκηνπξγεζνύλ
ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαηαλαιωηέο θαη ππεύζπλνη πνιίηεο;
4. Ο θαηαλαιωηήο/ρξήζηεο θαη πνιίηεο ηεο ρώξαο καο γλωξίδεη ηη ζα πξέπεη λα
δεηήζεη θαη αλ δελ ην απνθηά πωο κπνξεί λα ην δηεθδηθήζεη;
5. Σν πιαίζην ηεο επνπηείαο ηεο αγνξάο δηαζθαιίδεη ίζνπο όξνπο αληαγωληζκνύ
γηα ηηο επηρεηξήζεηο – παξαγωγνύο;
6. Οη θιαδηθέο ελώζεηο θαη θνξείο παίδνπλ ηνλ απαηηνύκελν ξόιν ζπλερνύο
ελεκέξωζεο θαη εθπαίδεπζεο ηωλ κειώλ ηνπο γηα ηελ ηήξεζε ηωλ απαηηήζεωλ
αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο βάζεη ηνπ ειιεληθνύ θαη επξωπαϊθνύ λνκνζεηηθνύ
πιαηζίνπ;

Οη απαληήζεηο έξρνληαη από ηνπο εθιεθηνύο νκηιεηέο ηνπ πάλει
καο
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