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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
• Ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση
εφόσον ανταποκρίνεται προς ένα εναρμονισμένο
πρότυπο, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μια μη
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο.
• Τα προϊόντα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα
αναγνωρίζονται εύκολα από το σήμα CE και πρέπει
να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους και η
ελεύθερη χρήση τους για το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται, σε όλη την ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106/ΕΟΚ

Η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή το
πιστοποιητικό συμμόρφωσης παρέχουν στον
κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην ΕΕ
αντιπρόσωπό του το δικαίωμα να τοποθετούν το
αντίστοιχο σήμα CE στο ίδιο το προϊόν, σε
επικολλούμενη ετικέτα, στη συσκευασία ή στα
συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΔ 334/94
Οι ΚΥΑ ετοιμάζονται από Συντονιστική Επιτροπή η οποία
συστάθηκε το 2005
Όμως η λειτουργία της Επιτροπής έχει παγώσει δύο φορές
- μία από τον Νοέμβριο 2007 έως τον Ιανουάριο 2009
- και πρόσφατα από τον Μάρτιο 2010 έως...........άγνωστο πότε
Με αποτέλεσμα νέες καθυστερήσεις στις υποχρεώσεις της
Ελλάδας για την ενσωμάτωση της 89/106 στην νομοθεσία της
μέσω των δημοσιεύσεων σε ΦΕΚ των ΚΥΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΔ 334/94
Άρθρο 11
Οι υπηρεσίες του ΥΒΕΤ (νυν ΥΠΑΝ) είναι αρμόδιες
για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της
σήμανσης CE στην αγορά, στο χώρο παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων τα οποία φέρουν το
σήμα αυτό.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008

για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας
της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2010
Στην εισαγωγή παράγρ. 38 καθορίζεται :
Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η μόνη σήμανση συμμόρφωσης
η οποία δείχνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την κοινοτική
νομοθεσία εναρμόνισης. Είναι πάντως δυνατόν να εφαρμοστούν
και άλλες σημάνσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την κοινοτική
νομοθεσία εναρμόνισης, εφόσον βελτιώνουν την προστασία των
καταναλωτών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 765/2008 ΤΗΣ 9/7/2008

για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας
της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων

Άρθρο 19

Μέτρα εποπτείας της αγοράς (απόσπασμα)

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν κατάλληλους
ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή
κλίμακα, μέσω ελέγχου εγγράφων και, ενδεχομένως, μέσω φυσικών
και εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας επαρκή δείγματα.
Κατά τους ελέγχους αυτούς λαμβάνουν υπόψη τις καθιερωμένες αρχές
αξιολόγησης κινδύνου, τις καταγγελίες και άλλες πληροφορίες.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 89/106
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- είναι κυρίως «ενδιάμεσα προϊόντα» αφού δεν
απευθύνονται
στη μαζική κατανάλωση
- η χρήση και εφαρμογή τους στις δομικές κατασκευές
πραγματοποιείται με ευθύνη διαφορετικών επαγγελματιών
όπως μελετητών, παραγωγών, εργολάβων, προμηθευτών
εισαγωγέων
- η απόδοσή τους είναι σημαντική

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 89/106
Η 89/106 βασικό μέρος του τριετούς προγράμματος
στρατηγικής για την απλοποίηση του κανονιστικού
περιβάλλοντος ώστε :
• να αυξηθεί η ευελιξία στη διατύπωση και χρήση των
τεχνικών προδιαγραφών
• να γίνουν πιο «ελαφρείς» οι κανόνες τυποποίησης
• να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια εφαρμογής
ώστε να μην εμποδίζεται η δημιουργία της ελεύθερης
εσωτερικής αγοράς των δομικών προϊόντων

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 89/106
•

Η Νέα Προσέγγιση ήταν η κατάλληλη νομοθετική τεχνική αλλά όχι η
καταλληλότερη για την ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση των δομικών
προϊόντων. Οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης και το Νέο τους Νομοθετικό
Πλαίσιο του καλοκαιριού του 2008 αντιμετώπισαν τα προϊόντα
δομικών κατασκευών σαν ιδιαίτερα.

•

Έτσι προτάθηκε ένα νέο καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο.

•

Το νέο πλαίσιο προτάθηκε να διασφαλίζει την αξιοπιστία των
πληροφοριών για τα προϊόντα σε σχέση με τις ιδιότητές τους και την
εφαρμογή τους με κοινή τεχνική γλώσσα η οποία θα υπάρχει στις
εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.

•

Προτάθηκε επίσης οι βασικές απαιτήσεις (Basic Works
Requirements) να συμπεριλάβουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές
απαιτήσεις για δομικά έργα αλλά και τις στρατηγικές σχετικές με την
αειφόρο ανάπτυξη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών
υιοθέτηση σχετικά με την απλοποίηση του ρυθμιστικού
πλαισίου (COM 2005/535), στο οποίο ο τομέας των κατασκευών
προσδιορίστηκε ως περιοχή προτεραιότητας, η οποία απαιτεί
αξιολόγηση των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας του
νομοθετικού πλαισίου εφαρμόσιμου στον τομέα.
πρόγραμμα απλοποίησης με συγκεκριμένη δράση σχετική με την
απλούστευση της οδηγίας προϊόντων δομικών κατασκευών (οδηγία
89/106/ΕΟΚ).
Δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 4/4/2011
Περιλαμβάνει εκτός από τις 58 εκτιμήσεις στην εισαγωγή
68 άρθρα σε 9 κεφάλαια
4 Παραρτήματα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών
Προηγήθηκαν συμπεράσματα ερωτηματολογίου του 2006
χρειάζεται νέο εναρμονισμένο Νομοθετικό Πλαίσιο
χρειάζονται διευκρινήσεις κυρίως
- σε θέματα αποδοχής της σήμανσης CE σαν αξιόπιστης σήμανσης
- σε εθνικά επίπεδα και χρήσεις
- στο ρόλο των προτύπων και των ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων
υπάρχουν περιθώρια απλοποίησης στα συστήματα συμμόρφωσης, σε
διοικητικές διαδικασίες, ακόμα και κατάργησή τους στις Ευρωπαϊκές
Τεχνικές Εγκρίσεις
υπάρχει προβληματισμός για τις συνέπειες στις μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
χρειάζεται ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών
ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 89/106
Εκτός των βασικών απαιτήσεων της 89/106
- μηχανική αντοχή και ευστάθεια
- πυρασφάλεια
- υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
- ασφάλεια χρήσης
- προστασία κατά του θορύβου
- εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας
πρόσθετη βασική απαίτηση
- η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών
ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/106
αλλαγή/μείωση των συστημάτων συμμόρφωσης με κατάργηση του 2
και απλοποίηση του 1+
απλοποιείται το σύστημα των Ευρωπαϊκών εγκρίσεων με την
αντικατάσταση των δύο διαδικασιών, των κατευθυντηρίων γραμμών
(ETAGs) και της αξιολόγησης κοινής αποδοχής (Common
Understanding Assessment Procedure CUAP), από μία, το Ευρωπαϊκό
Έγγραφο Αξιολόγησης (European Assessment Document, EAD), στου
οποίου την εκπόνηση έχουν σημαντικό ρόλο και οι παραγωγοί οι
οποίοι και το αιτούνται

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών
ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/106
Η σήμανση CE
είναι υποχρεωτική όταν είναι υποχρεωτική η δήλωση
απόδοσης του προϊόντος
μη υποχρεωτική όταν δεν υπάρχει ρυθμιστική ή τεχνική
απαίτηση δήλωσης απόδοσης του προϊόντος
(άρθρο 5 : Παρεκκλίσεις από την κατάρτιση δήλωσης
απόδοσης)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι Βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών
ΙΙ Διαδικασία έγκρισης Ευρωπαϊκού Εγγράφου Αξιολόγησης
ΙΙΙ Δήλωση απόδοσης
IV Τομείς προϊόντων και απαιτήσεις για τους ΟΤΑ
35 τομείς προϊόντων (Πίνακας 1)
6 βασικές αρμοδιότητες για τους ΟΤΑ με την περιγραφή τους και
με αυστηρές απαιτήσεις για τους ΟΤΑ ώστε να ανταπεξέλθουν
σωστά στο έργο τους (Πίνακας 2)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή
ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (4/4/2011)
Εντούτοις, τα άρθρα 3 έως 28, τα άρθρα 36 έως 38, τα
άρθρα 56 έως 63 και τα άρθρα 65 και 66 καθώς και τα
παραρτήματα I, II, III και V, εφαρμόζονται από την
1η Ιουλίου 2013.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων
του τομέα των δομικών κατασκευών
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 1/07/2013
Άρθρο 3 : Βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών και ουσιώδη
χαρακτηριστικά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών
Κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 4-28 : Δήλωση απόδοσης και σήμανση CE
Κεφάλαιο VIII, άρθρα 56-59 : Εποπτεία της αγοράς και διαδικασίες διασφάλισης
Κεφάλαιο ΙΧ, Τελικές Διατάξεις, άρθρα 60-63 και 65-66
Άρθρο 65, Κατάργηση
1. Η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ καταργείται
2. Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον
παρόντα κανονισμό.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 1/07/2013

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...
Έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία όλα τα υποχρεωτικής
εφαρμογής ευρωπαϊκά πρότυπα ;
Υπάρχει πραγματικός έλεγχος-εποπτεία της αγοράς στα δομικά
προϊόντα ;
Τι γίνεται με την υποχρεωτική σήμανση CE στα δομικά προϊόντα στην
Ελλάδα ;
Είναι δυνατόν να υπολογισθεί το κόστος από την ελλιπή εποπτεία ;
Ποιές ήταν οι συνέπειες και ποιό το κόστος από τη μη λειτουργία του
φορέα εποπτείας αγοράς των δομικών προϊόντων από 7/4/2007
(ημερομηνία
πλήρους εφαρμογής της ΚΥΑ 6310/41, ΦΕΚ 427/7-4-2006) ;

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...
Οι παραγωγοί των δομικών προϊόντων ειδικά οι μικρομεσαίοι είναι ενήμεροι για
την υποχρέωση σήμανσης CE ;
Είναι δυνατόν να συγκρίνουν το κόστος από τη μη σήμανση σε σχέση με αυτό της
σήμανσης ;
Πως αντιμετωπίζεται το «δεν βαριέσαι, σιγά, τι θα μου κάνουν;» ;
΄
Οι Σύνδεσμοί δομικών προϊόντων ενημερώνουν τα μέλη τους ;
Αν ναι, πως αντιμετωπίζουν την παραβατικότητά των μελών τους ;
Μήπως οι Σύνδεσμοι δεν επιτελούν ορθά τον ρόλο τους ;
Οι διακινητές/έμποροι είναι ενήμεροι για το ότι απαγορεύεται να διακινούν δομικά
προϊόντα χωρίς σήμανση CE ;
Οι Μηχανικοί μελετητές, εργολήπτες, επιβλέποντες, είναι ενήμεροι για την χρήση
δομικών προϊόντων μόνο με σήμανση CE ;
Οι χρήστες-καταναλωτές γνωρίζουν τα οφέλη της σήμανσης CE ;

ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ
29/9/2010

•

Τι πρέπει να γίνει για να βγει από την απάθεια η Ελληνική Πολιτεία;

•

Ο Νέος Φορέας θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στα Προϊόντα Δομικών
Κατασκευών (Οδηγία 89/106/ΕΕ) ή θα πρέπει να καλύπτει και άλλες κατηγορίες
προϊόντων που υπάγονται στις οδηγίες νέας προσέγγισης (Κανονισμός
765/2008);

•

Ποιος θα πρέπει να είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας του Νέου Φορέα;

•

Πως μπορούν να εμπλακούν οι κλαδικοί φορείς των παραγωγών / διακινητών
/ κατασκευαστών / μελετητών/ εργαστηρίων / χρηστών;

•

Υπάρχει στην Ελλάδα ικανός αριθμός ανθρώπων με αποδεδειγμένες γνώσεις
και εμπειρία για την επάνδρωση του Νέου Φορέα;

•

Ποιος ο αριθμός ανθρώπων που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία
του Νέου Φορέα;

•

Δεδομένης της κατάστασης των Δημοσίων Οικονομικών της Χώρας πως θα
χρηματοδοτηθεί η λειτουργία του Νέου Φορέα;
•
•
•

Από Κρατικά Κονδύλια και
Από τα πρόστιμα;
Ενδεχομένως μέσω κονδυλίων από την ΕΕ

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ
29/9/2010
•

Η Πολιτεία ολιγωρεί
–

Να συμμορφωθεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της προς την Ελληνική και
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
•

•
•
•

Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Τεχνικό Κόσμο
–

Κυρίως όμως από αυτούς που εμπλέκονται με την παραγωγή

–

Ελλιπής έλεγχος στο Τελωνεία με αποτέλεσμα να μην αποτρέπεται η εισαγωγή ξένων
μη συμμορφούμενων προϊόντων

Υφίστανται αντικίνητρα

Έλλειψη Ενημέρωσης των διαφόρων Stakeholders
–

καταναλωτών/ χρηστών
•

–

•

–

Δεν γνωρίζουν ποια οφέλη μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή συστήματος
σήμανσης CE των προϊόντων

παραγωγών
•

Δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι το πραγματικό πρόσθετο κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν
αν ακολουθήσουν διαδικασίες σήμανσης των προϊόντων τους
Δεν είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη διαπιστευμένων εργαστηρίων και κοινοποιημένων
φορέων και για την γεωγραφική τους κατανομή

μηχανικών
•

•

Με αποτέλεσμα να μην αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Δεν γνωρίζουν ποια προϊόντα εντάσσονται στις διατάξεις των νόμων για τη σήμανση CE και τι
πρέπει να ελέγχουν στα προϊόντα που επιλέγουν

Λοιπές Διαπιστώσεις
–

Δεν απαιτείται, πάντοτε, από τις συμβάσεις των έργων (δημόσιων και ιδιωτικών) η
υποχρεωτική χρήση προϊόντων με σήμανση CE, αν και αυτό επιβάλλεται

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΙΣΩΣ ΔΩΣΟΥΝ
ΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
ΟΛΟΙ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΟΙ 4 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 9 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΦΟΥΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥΣ
- Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
- Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ
- Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ
- Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΙΠΗ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ?
Οι σύγχρονες ή/και οργανωμένες επιχειρήσεις
ακολουθούν
ή/και προηγούνται, άλλες, κυρίως οι μικρομεσαίες,
αντιδρούν
γενικά στην σύμφωνα με την νομοθεσία λειτουργία τους
και
κατ’ επέκταση και στην σήμανση CE με κύρια
επακόλουθα
• συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
• κυκλοφορία δομικών προϊόντων αμφίβολης ποιότητας
και ασφάλειας
• σύγχυση χρηστών-καταναλωτών
• παραγωγοί δύο ταχυτήτων
• μη ανταγωνιστικά προϊόντα
• πιθανή αίτηση από την ΕΕ αιτιολογημένης γνώμης

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ........ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ

