
 
 

 

Πιστοποίηση CE = Ασφάλεια Προϊόντος 

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 12100:2010 
 
Ασφάλεια Προϊόντος 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/95/ΕΚ 

αναφέρεται στο υψηλό επίπεδο ασφάλειας, 

για τον καταναλωτή, όσον αφορά προϊόντα 

που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους.  

Οι νέοι κανονισμοί αφορούν όλους τους 

κατασκευαστές, εμπόρους, εισαγωγείς, 

εταιρείες ενοικίασης και μικρές  επιχειρήσεις 

που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην 

Ευρώπη. 

 

EN ISO 12100:2010 

Το πρότυπο EN ISO 12100:2010, “Εκτίμηση 

και Μείωση των Κινδύνων”, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε όλα τα μηχανήματα. Το 

πρότυπο μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και 

σε άλλα προϊόντα, προκειμένου να 

συμμορφωθούν με τη γενική ασφάλεια 

προϊόντων 

Περιέχει λεπτομερή περιγραφή της 

μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνων, 

ξεκινώντας από την προβλεπόμενη χρήση 

και τον ορισμό των επιτρεπτών ορίων 

ανοχής.  Για τον προσδιορισμό των κινδύνων 

το πρότυπο παρέχει ένα λεπτομερή 

κατάλογο κινδύνων (βλέπε Παράρτημα 

Προτύπου), ώστε να παρέχει κατευθυντήριες 

γραμμές για το χρήστη. 

Ο κίνδυνος, βάσει της πιθανότητας 

εμφάνισης του και το μέγεθος, 

χαρτογραφείται. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

γίνει προσπάθεια ελαχιστοποίησης του 

ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς του. 

Η πλήρης τεκμηρίωση της συγκεκριμένης 

διαδικασίας είναι σημαντική για τη 

συμμόρφωση. 

 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με τους 

πελάτες 

Η επιχείρηση απαιτείται να διαθέτει 

μηχανισμούς που θα διασφαλίσουν τη 

δυνατότητα : 

 ιχνηλάτησης του προϊόντος  

 μέτρων για την παρακολούθηση του 

προϊόντος  

 προειδοποίησης των καταναλωτών  

 ανάκλησης του προϊόντος  

 

Πιστοποίηση 

Η εμπειρία δείχνει ότι εξακολουθούν να 

υπάρχουν συσκευές στην αγορά που 

δηλώνονται ως ασφαλείς, χωρίς 

προηγουμένως να έχει εκτελεστεί ανάλυση 

κινδύνων.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεχιζόμενη δυσπιστία από την πλευρά του 

καταναλωτή. Για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος, η  QS Hellas LTD, παρέχει 

πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 

ISO 12100:2010. 

Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι η επιχείρηση 

αποδέχεται την ευθύνη της και μπορεί 

επιτυχώς να ανταποκριθεί στις τεχνικές και 

οργανωτικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Οδηγιών και της γενικότερης ασφάλειας του 

προϊόντος.  

Με την πιστοποίηση η επιχείρηση 

εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών και ταυτόχρονα εξαλείφει 

περιθώρια αβεβαιότητας κατά την ανάλυση 

των κινδύνων. 

Η πιστοποίηση αποδεικνύεται από το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό της QS το οποίο 

χαίρει διεθνούς εκτίμησης. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι ένα από τα 

σημαντικότερα έγγραφα που σχετίζονται με 

τον πελάτη. Κατά τη διάρκεια της 

πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 

ISO 12100:2010, η QS Hellas Ltd είναι σε 

θέση να προετοιμάσει τη δήλωση 

συμμόρφωσης για λογαριασμό σας. 

 

Ενδιαφέρεστε για το EN ISO 12100; 

Σας προτείνουμε να προγραμματίσετε μια 

συνάντηση μαζί μας. Βάσει των 

πληροφοριών που θα μας διαθέσετε, θα 

λάβετε μια σαφή και  αναλυτική προσφορά. 

 

QS Hellas Ltd 

Ο συνεργάτης σας για 

την πιστοποίηση 

σύμφωνα με το 

 ISO 12100 

 

Η εμπειρία μας…. 

προς όφελος σας!  

 

Επικοινωνήστε μαζί μας  

 

QS Hellas Ltd 

Λεωφ. Κνωσού 96Α 

713 06 Ηράκλειο 

Κρήτη 

 

Τηλ. 0030 2810 344 401 

 

info@qshellas.gr 

 

www.qshellas.gr 
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