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Συνοπτική παρουσίαση 

Ο στόχος του προγράμματος Συντονισμένες Δράσεις 
για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΣΔΑΠ) είναι να 
εξασφαλιστεί μια ασφαλής ενιαία αγορά παρέχοντας στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς (ΑΕΑ) από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) τα 
απαραίτητα εργαλεία για την από κοινού δοκιμή προϊόντων 
που διατίθενται στην ενιαία αγορά, τον προσδιορισμό των 
κινδύνων τους και τον σχεδιασμό κοινών θέσεων και 
διαδικασιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα ΣΔΑΠ στοχεύει στη 
διευκόλυνση των συζητήσεων και στην καθιέρωση μιας 
ουσιαστικής ανταλλαγής ιδεών για την ανάπτυξη κοινών 
προσεγγίσεων, μεθοδολογιών, πρακτικών εργαλείων και 
κατευθυντήριων γραμμών.

Τα προγράμματα ΣΔΑΠ συγκεντρώνουν ΑΕΑ σε εθελοντική 
βάση, σύμφωνα με τους τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντός 
τους. Διεξάγονται κάθε χρόνο και αποτελούνται από 
διαφορετικούς τύπους δράσεων, οι οποίες μπορούν 
να ομαδοποιηθούν ως δράσεις ανά προϊόν (ΔΑΠ) και 
οριζόντιες δράσεις. Οι εργασίες που εκτελούνται στους 
δυο διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων διαφέρουν 
σημαντικά. Ωστόσο, ο στόχος όλων των δραστηριοτήτων 
είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΑΕΑ, 
η ανταλλαγή γνώσεων και η παροχή ενός φόρουμ για 
συζητήσεις προκειμένου να εναρμονιστούν περαιτέρω οι 
κοινές προσεγγίσεις των ΑΕΑ.

Τι είναι το πρόγραμμα ΣΔΑΠ;

Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα έκθεση συμπληρώνεται από την τελική έκθεση ΣΔΑΠ 2020. Συγκεντρωτικά, 
οι δύο εκθέσεις περιγράφουν λεπτομερώς όλες τις δραστηριότητες του ΣΔΑΠ 2020 και τα αποτελέσματά τους.

Στόχος

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αρχών εποπτείας της 
αγοράς και ανάπτυξη εναρμονισμένων πρακτικών για την 

εποπτεία της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ.

1. 
Κοινό πλάνο

δειγματοληψίας

2. 
Εναρμονισμένο
πλάνο δοκιμών

3. 
Εκτίμηση επικινδυνότητας

και υιοθέτηση μέτρων

Συγκεντρώνονται δείγματα των προϊόντων από τις 
συμμετέχουσες αρχές εποπτείας της αγοράς, με βάση 

κοινά κριτήρια που καθορίζονται στην αρχική φάση του 
προγράμματος.

Τα δείγματα των προϊόντων υποβάλλονται σε δοκιμές σε 
ένα και μοναδικό εργαστήριο, με βάση εναρμονισμένα 

κριτήρια που καθορίστηκαν από τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς και τον τεχνικό εμπειρογνώμονα.

Ακολουθώντας μια κοινή προσέγγιση, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς συζητούν και αξιολογούν τις εκτιμήσεις 

επικινδυνότητας και υιοθετούν μέτρα για τα δείγματα που 
δεν πληρούσαν τις προκαθορισμένες απαιτήσεις.

Δράσεις ανά προϊόν

1. 
Προσδιορισμός των προκλήσεων

και των υφιστάμενων μεθοδολογιών

2. 
Συνδυασμένη

ανάπτυξη λύσεων

3. 
Παραγωγή παραδοτέων

Διεξάγονται έρευνες με σκοπό τον προσδιορισμό των 
σχετικών μεθοδολογιών και των πιο επιτακτικών 

προκλήσεων όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς προτείνουν ενδεχόμενες 
λύσεις για τις προκλήσεις που προσδιορίστηκαν και 

παρέχουν ανατροφοδότηση για τον τρόπο βελτίωσης 
υφιστάμενων μεθοδολογιών και εργαλείων.

Αναπτύσσονται καθοδηγητικά έγγραφα, εργαλειοθήκες 
και μελέτες για την ανταλλαγή γνώσεων και την 

εναρμόνιση διαδικασιών σε επίπεδο ΕΕ. 

Οριζόντιες δράσεις
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Το ΣΔΑΠ Online 2020 είναι ένα επιμέρους πρόγραμμα του 
προγράμματος ΣΔΑΠ 2020 και περιλάμβανε μια ΔΑΠ και 
δύο οριζόντιες δράσεις:

• ΔΑΠ για επικίνδυνα μέταλλα σε κοσμήματα

•    Οριζόντια δράση για διαδικτυακή εποπτεία της αγοράς 
(ΔΕΑ)

• Οριζόντια δράση για ενημερωτικές εκστρατείες 
καταναλωτών/ΟΦ.

Όπως και στο ΣΔΑΠ 2020, τα προϊόντα και τα οριζόντια 
θέματα είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί από τις ΑΕΑ 
μέσω διαβούλευσης που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι δράσεις ακολούθησαν παρόμοια προσέγγιση 
και χρονοδιάγραμμα με τις υπόλοιπες δράσεις του 
προγράμματος ΣΔΑΠ 2020.

Όσον αφορά τη ΔΑΠ, η δειγματοληψία των προϊόντων 
πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στο διαδίκτυο, σε 
αντίθεση με τις άλλες ΔΑΠ του προγράμματος ΣΔΑΠ 2020, 
στις οποίες οι ΑΕΑ μπορούσαν να επιλέξουν προτιμώμενο 
κανάλι δειγματοληψίας.

Όσον αφορά τις οριζόντιες δράσεις, με την ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι ΑΕΑ χρειάστηκαν να 

συμμετάσχουν σε περαιτέρω έρευνα, να ανταλλάξουν τις 
εμπειρίες τους και να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που σχετίζονται 
με τις διαδικτυακές πωλήσεις και τη ΔΕΑ. Ο στόχος ήταν 
να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες μεθοδολογίες και 
βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, να 
συζητηθούν οι ανάγκες για ενδεχόμενα νέα εργαλεία 
και να συμπεριληφθούν σε ένα εναρμονισμένο έγγραφο 
καθοδήγησης. Όσον αφορά τις δράσεις επικοινωνίας, ο 
στόχος ήταν να παρέχεται στις ΑΕΑ ένα πλήρες και σχετικό 
σύνολο δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέπει να σχεδιάζουν, 
να διεξάγουν και να ελέγχουν καλύτερα διαδικτυακές 
ενημερωτικές εκστρατείες.

Τι είναι το πρόγραμμα ΣΔΑΠ Online 2020; 

Επικίνδυνα μέταλλα
σε κοσμήματα

(ΔΑΠ)

Διαδικτυακή εποπτεία 
της αγοράς (ΔΔΕ)

(ΟΔ)

Ενημερωτικές εκστρατείες 
για καταναλωτές/

οικονομικούς φορείς
(ΟΔ)

Εικόνα 1 – λογότυπα των δράσεων στο πλαίσιο του ΣΔΑΠ Online 2020
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Η ΔΑΠ στο ΣΔΑΠ Online 2020 επικεντρώθηκε σε 
επικίνδυνα μέταλλα σε κοσμήματα. Σε αυτή τη ΔΑΠ, 
179 κοσμήματα ενηλίκων και παιδιών τα οποία 
συγκεντρώθηκαν από διαφορετικά διαδικτυακά κανάλια 
υποβλήθηκαν σε δοκιμή υπό τις ίδιες συνθήκες σε 
διαπιστευμένο εργαστήριο (μετά από εναρμονισμένο 
σχέδιο δειγματοληψίας και δοκιμών) για την παρουσία 
μολύβδου, καδμίου και νικελίου.

Η εν λόγω ΔΑΠ ανέδειξε τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
εποπτείας της αγοράς ΕΕ/ΕΟΧ και καναδικών αρχών 
εποπτείας της αγοράς. Η Health Canada, η καναδική 
ΑΕΑ, ξεκίνησε μια παρόμοια εκστρατεία δοκιμών για 
επικίνδυνα μέταλλα σε κοσμήματα στις αρχές του 2021. 
Οι ΑΕΑ της ΕΕ/ΕΟΧ και οι καναδικές ΑΕΑ συμφώνησαν 
να ανταλλάξουν αποτελέσματα προκειμένου να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα της συντονισμένης άσκησης 
και να εντοπίσουν επικίνδυνα προϊόντα κοσμημάτων 
που διατίθενται στην αγορά και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού. Επιπλέον, η Health Canada συμμετείχε στην 
ανάπτυξη παρόμοιου υλικού επικοινωνίας με αυτό που 
χρησιμοποιείται σε αυτήν τη ΔΑΠ.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι 67 από 
τα 179 δείγματα που υποβλήθηκαν σε δοκιμή δεν 
πληρούσαν τις απαιτήσεις. Οι κύριοι κίνδυνοι αφορούσαν 
την περιεκτικότητα σε κάδμιο που υπερβαίνει τα όρια 
που ορίζονται στον κανονισμό REACH (38 επικίνδυνα 
προϊόντα), και ακολουθεί η περιεκτικότητα σε μόλυβδο 
(29 επικίνδυνα προϊόντα) και η απελευθέρωση νικελίου 
(25 επικίνδυνα προϊόντα). Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
ότι 23 κοσμήματα υπερέβησαν τα όρια του κανονισμού 
REACH για περισσότερα από ένα μέταλλα. Το ποσοστό 
των κοσμημάτων ενηλίκων (42 %) που δεν πληρούσαν 
τις απαιτήσεις ήταν πολύ υψηλότερο συγκριτικά με τα 
παιδικά κοσμήματα (26 %).

Από τα 67 δείγματα που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις 
που σχετίζονται με χημικές δοκιμές, 23 κοινοποιήθηκαν 
μέσω της Safety Gate και αναλήφθηκαν δράσεις για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας των καταναλωτών στην Ενιαία 
Αγορά της ΕΕ1. Όσον αφορά τα μέτρα που έλαβαν οι ΑΕΑ 
προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσβαση επικίνδυνων 
προϊόντων στους καταναλωτές, τα περισσότερα προϊόντα 
που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις αποσύρθηκαν από την 
αγορά.

Οι οριζόντιες δράσεις στο επιμέρους πρόγραμμα 
ΣΔΑΠ Online 2020 επέτρεψαν στις ΑΕΑ να συζητήσουν 
τις προκλήσεις τους, να ανταλλάξουν απόψεις και 
βέλτιστες πρακτικές και να προετοιμάσουν εφαρμόσιμες 
λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν τελικά να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών δράσεων 
εποπτείας της αγοράς τόσο των συμμετεχουσών ΑΕΑ όσο 
και όλων των άλλων ΑΕΑ της ΕΕ/ΕΟΧ.

Στην οριζόντια δράση ΔΕΑ, οι ΑΕΑ ανέπτυξαν από κοινού 
εφαρμόσιμες λύσεις για τις προκλήσεις που σχετίζονται 
με τη ΔΕΑ και τις περιέγραψαν στο έγγραφο καθοδήγησης 
ΔΕΑ ΣΔΑΠ 2020, το κύριο παραδοτέο της δράσης. Οι 
συμμετέχουσες ΑΕΑ ανέπτυξαν τέσσερα εργαλεία και 
οδηγίες: ένα αποθετήριο βέλτιστων πρακτικών για 
ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εποπτεία 
της αγοράς, ένα αποθετήριο βέλτιστων πρακτικών για 
εικονικούς πελάτες (mystery shopping), ένα πρωτόκολλο 
συνεργασίας με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και 
ένα σύστημα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ΑΕΑ και 
πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στην οριζόντια δράση για τις ενημερωτικές εκστρατείες, 
οι ΑΕΑ συμμετείχαν σε ειδικές εκπαιδευτικές συνεδρίες 
προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα 
των διαδικτυακών επικοινωνιακών προσπαθειών τους 
σε διάφορα θέματα ασφάλειας προϊόντων. Επιπλέον, 
οι ΑΕΑ έλαβαν μια ολοκληρωμένη και εφαρμόσιμη 
εργαλειοθήκη επικοινωνίας σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ 
για να υποστηρίξουν το έργο τους.

Τα αποτελέσματα του ΣΔΑΠ 2020 παρουσιάστηκαν 
κατά την υβριδική εκδήλωση λήξης στις 14 Ιουνίου 
2021. ΑΕΑ, ενδιαφερόμενοι φορείς και εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν 
εξ αποστάσεως. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που 
σχετίζονται με την Covid, μια μικρή ομάδα προσκλήθηκε 
στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει 
αυτοπροσώπως στην εκδήλωση. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα όλων των 
δράσεων, διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς κλήθηκαν 
να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με το έργο και 
εκτέθηκε και παρουσιάστηκε λεπτομερώς μια επιλεγμένη 
σειρά δειγμάτων στους συμμετέχοντες μέσω ζωντανής 
ροής. Η εκδήλωση σηματοδότησε επίσης την έναρξη της 
εκστρατείας επικοινωνίας του ΣΔΑΠ 2020 σε ολόκληρη 
την ΕΕ.

Όλες οι ειδικές εκθέσεις ΔΑΠ και οριζόντιων δράσεων, 
καθώς και το υλικό επικοινωνίας που αναπτύχθηκε, 
διατίθενται στον ιστότοπο ΣΔΑΠ (https://ec.europa.eu/
safety-gate/#/screen/pages/casp). 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα

1  Με βάση τα διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα στη Safety Gate και τις προειδοποιήσεις 
(έως την 1η Μαΐου 2021).

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp


7

CASP Online 2020 - Τελική Έκθεση

Οι ακόλουθες συστάσεις βασίζονται στα αποτελέσματα 
των δράσεων και των συζητήσεων μεταξύ των αρχών 
εποπτείας της αγοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
Μπορείτε να βρείτε ειδικές συστάσεις για κάθε δράση στις 
ειδικές εκθέσεις δράσεων.

Για καταναλωτές
• Ενημερωθείτε για τους κινδύνους που ενέχουν 

προϊόντα που παραγγέλνονται διαδικτυακά. Τα 
προϊόντα που παραγγέλθηκαν από διαδικτυακές πηγές 
(ειδικά αυτά που φτάνουν από τρίτες χώρες), ενδέχεται 
να μην πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ 
για την ασφάλεια των καταναλωτών και θα μπορούσαν 
να ενέχουν κινδύνους για τους καταναλωτές. Επομένως, 
παρά τους παράγοντες που καθιστούν τις διαδικτυακές 
αγορές ελκυστικές (προνομιακές τιμές, ευκολία, ταχύτητα 
παράδοσης), οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση 
τα προϊόντα που παραγγέλνονται μέσω διαδικτύου. Εάν το 
προϊόν φαίνεται να είναι κακής κατασκευής ή εάν οι οδηγίες 
δεν είναι διαθέσιμες στη γλώσσα του καταναλωτή ή είναι 
ασαφείς, μην αγοράσετε το προϊόν.

• Πραγματοποιήστε τακτικές αναζητήσεις στη Safety 
Gate. Οι καταναλωτές πρέπει να επαληθεύουν εάν για τα 
προϊόντα που σκοπεύουν να αγοράσουν έχουν υποβληθεί 
προειδοποιήσεις μέσω της Safety Gate. Αυτό θα μπορούσε 
να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι αγοράζονται μόνο ασφαλή 
προϊόντα. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να αναφέρουν 
τυχόν συμβάντα ασφάλειας στις αρμόδιες ΑΕΑ.

Για οικονομικούς φορείς (ΟΦ)
• Να τηρείτε όλες τις νομικές απαιτήσεις. Οι ΟΦ 

είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων που 
διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Οι ΟΦ θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν 
τις απαιτήσεις που ορίζει η ισχύουσα ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία 
και ο εντοπισμός δυνητικά μη ασφαλών προϊόντων, οι ΟΦ 
πρέπει να κοινοποιούν δημόσια τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους και να αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
λεπτομέρειες για το προϊόν (π.χ. επωνυμία, αριθμός 
μοντέλου, κωδικός EAN κ.λπ.)

• Συνεργαστείτε με τις ΑΕΑ. Για να διασφαλιστεί η 
απομάκρυνση επικίνδυνων προϊόντων από τις αγορές 
της ΕΕ, οι ΟΦ που πωλούν μέσω διαδικτυακών καναλιών 
και απευθύνονται σε καταναλωτές της ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζονται με τις αρχές. 

• Υπογράψτε τη δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων2. Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι ένα σύνολο εθελοντικών δεσμεύσεων 
που (μεταξύ άλλων) διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
ΟΦ που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτυακών 
καναλιών και ΑΕΑ. Οι παράγοντες του ηλεκτρονικού 
εμπορίου καλούνται να υπογράψουν τη δέσμευση και να 
βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι τα επικίνδυνα προϊόντα 
μένουν εκτός των ευρωπαϊκών αγορών.

Για εθνικές αρχές
• Προσαρμοστείτε στις νέες τάσεις της αγοράς και 

στις νέες συνήθειες των καταναλωτών. Καθώς 
οι τάσεις της αγοράς αλλάζουν και οι συνήθειες των 
καταναλωτών στρέφονται προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι 
ΑΕΑ πρέπει να εντάξουν τις δράσεις ΔΕΑ στην καθημερινή 
τους ρουτίνα παράλληλα με τις επιθεωρήσεις σε φυσικά 
καταστήματα.

• Συνεχίστε να εργάζεστε για τις προκλήσεις που 
έχουν ταυτοποιηθεί σχετικά με τη ΔΕΑ. Οι ΑΕΑ 

πρέπει να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά 
με τις διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με τη ΔΕΑ 
προκειμένου να δημιουργήσουν εφαρμόσιμες λύσεις και 
να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
δράσεών στο πλαίσιο της ΔΕΑ.

• Πραγματοποιήστε αγορές ως εικονικοί πελάτες 
(mystery shopping). Οι συμμετέχουσες ΑΕΑ πιστεύουν 
ότι η πραγματοποίηση αγορών ως εικονικοί πελάτες 
(mystery shopping) μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός 
τρόπος συλλογής και δοκιμής δειγμάτων για την ασφάλεια 
των προϊόντων. Επομένως, όλες οι ΑΕΑ της ΕΕ/ΕΟΧ θα 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης αυτής 
της πρακτικής για την απομάκρυνση περισσότερων μη 
ασφαλών προϊόντων από τις αγορές της ΕΕ3. 

• Ανταλλάξτε πληροφορίες. Πολλοί ΟΦ με έδρα εκτός 
της ΕΕ προσελκύουν καταναλωτές στην ΕΕ με διάφορες 
προσφορές προϊόντων μέσω διαδικτυακών καναλιών. 
Όταν αυτά τα προϊόντα κριθούν μη ασφαλή, οι ΑΕΑ 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην επικοινωνία 
με τον υπεύθυνο ΟΦ. Κατά τη διάρκεια των δράσεων, οι 
ΑΕΑ άρχισαν να ανταλλάσσουν τα στοιχεία επικοινωνίας 
των ΟΦ προκειμένου να διευκολύνουν την απομάκρυνση 
επικίνδυνων προϊόντων. Αυτή η ανταλλαγή θα πρέπει να 
συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες ΑΕΑ προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ασφάλεια προϊόντων στην ΕΕ.

• Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά κανάλια για να 
επικοινωνήσετε με καταναλωτές. Η ολοένα και 
μεγαλύτερη ψηφιοποίηση προσφέρει ευκαιρίες στις ΑΕΑ 
να προσεγγίζουν τους καταναλωτές και να επικοινωνούν 
πιο εύκολα για ζητήματα ασφάλειας προϊόντων. 
Επομένως, οι ΑΕΑ πρέπει να κάνουν χρήση των 
διαφόρων διαδικτυακών καναλιών που χρησιμοποιούν 
οι καταναλωτές για να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με 
διάφορα θέματα ασφάλειας. 

• Χρησιμοποιήστε τα παραδοτέα από τις δράσεις ΣΔΑΠ 
Online 2020. Οι ΑΕΑ ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 
όλα τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που έχουν 
συλλεχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος ΣΔΑΠ 
Online 2020. Συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η εργαλειοθήκη 
επικοινωνιών για ανακλήσεις, έχουν διατεθεί σε όλες τις 
ΑΕΑ για χρήση στις καθημερινές εργασίες τους.

• Διαδώστε τα αποτελέσματα του ΣΔΑΠ Online 
2020. Οι ΑΕΑ ενθαρρύνονται να διαδίδουν περαιτέρω 
τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του προγράμματος 
ΣΔΑΠ Online 2020. Οι ΑΕΑ ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να 
διαδώσουν το επικοινωνιακό υλικό που διατίθεται σε 
αυτές για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο και το εύρος 
απήχησης του έργου.

Για ευρωπαϊκές αρχές
• Συνεχίστε να συνεργάζεστε με τον Καναδά και 

άλλους διεθνείς εταίρους. Η συνεργασία με τη Health 
Canada αποδείχθηκε επωφελής για τις ΑΕΑ τόσο του 
Καναδά όσο και για της ΕΕ/ΕΟΧ. Εάν οι καναδικές ΑΕΑ 
και οι ΑΕΑ της ΕΕ/ΕΟΧ μπορούν να αναλάβουν δράση 
βάσει των εκατέρωθεν εκθέσεων δοκιμών, μπορούν να 
επιτευχθούν σημαντικές συνέργειες στο μέλλον μέσω 
της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις 
δοκιμές. Επομένως, η συνεργασία με τον Καναδά - και 
κατ’ επέκταση με άλλους διεθνείς εταίρους - σε θέματα 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να συνεχιστεί.

Συστάσεις

2 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-
requirements/product-safety/product-safety-pledge_el

3 Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο κανονισμός ΕΕ 2019/1020, ο 
οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 16.7.2021, παρέχει μια νομική βάση προκειμένου οι 
ΑΕΑ να κάνουν αγορές ως εικονικοί πελάτες (mystery shopping) (άρθρο 14). (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1020&from=el)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX
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1. Επιμέρους πρόγραμμα ΣΔΑΠ Online 2020 

Γενική περιγραφή
Ο στόχος του προγράμματος ΣΔΑΠ είναι να εξασφαλιστεί 
μια ασφαλής ενιαία αγορά παρέχοντας στις ΑΕΑ από την 
ΕΕ και τον ΕΟΧ τα απαραίτητα εργαλεία για την από κοινού 
δοκιμή προϊόντων που διατίθενται στην ενιαία αγορά, 
τον προσδιορισμό των κινδύνων τους και τον σχεδιασμό 
κοινών θέσεων και διαδικασιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
ΣΔΑΠ στοχεύει στη διευκόλυνση των συζητήσεων και 
στην καθιέρωση μιας ουσιαστικής ανταλλαγής ιδεών 
για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών, 
πρακτικών εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών.

Πριν από την έναρξη του προγράμματος ΣΔΑΠ 2020, η 
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (ΓΔ JUST) 
συντόνισε μια διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων 
για τη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη μέλη 
σχετικά με την επιλογή προϊόντων και τομέων που θα 
συμπεριληφθούν στις συντονισμένες δράσεις. Πολλές 
ΑΕΑ εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να επικεντρωθούν 
στις προκλήσεις της ασφάλειας των προϊόντων στο 
διαδίκτυο και της διαδικτυακής εποπτείας της αγοράς. 
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα ΣΔΑΠ 2020 περιελάμβανε 
μια σειρά δράσεων που αφορούν ειδικά την ασφάλεια 

των προϊόντων στο διαδίκτυο στην ΕΕ και τον ΕΟΧ, οι 
οποίες ομαδοποιήθηκαν στο πλαίσιο του επιμέρους 
προγράμματος ΣΔΑΠ Online 2020 του ΣΔΑΠ 2020.

Το ΣΔΑΠ Online 2020 αποτελείτο από δυο τύπους 
δράσεων:
- μια ΔΑΠ, με έμφαση στη δοκιμή επικίνδυνων μετάλλων 

στα κοσμήματα, υιοθετώντας κοινά κριτήρια δοκιμών 
και δειγματοληψίας, καθώς και

- δύο οριζόντιες δράσεις, μία σχετικά με προσεγγίσεις 
ΔΕΑ και μία σχετικά με διαδικτυακές ενημερωτικές 
εκστρατείες για ΟΦ και καταναλωτές, οι οποίες 
επικεντρώθηκαν στη βελτίωση των υφιστάμενων 
μεθοδολογιών και των κοινών προσεγγίσεων.

Πέρα από το επιμέρους πρόγραμμα ΣΔΑΠ Online 2020, το 
ΣΔΑΠ 2020 περιελάμβανε έξι ΔΑΠ και τέσσερις οριζόντιες 
δράσεις. Μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων αυτών των 
δραστηριοτήτων γίνεται στην τελική έκθεση ΣΔΑΠ 2020. 
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο ΣΔΑΠ Online και στο 
ΣΔΑΠ 2020 απεικονίζονται παρακάτω (εικόνα 2).

1.1 Περιγραφή του ΣΔΑΠ Online 2020 και των δράσεών του  

Εικόνα 2 – λογότυπα όλων των δράσεων στο πλαίσιο του ΣΔΑΠ

Νιτροζαμίνες 
σε παιχνίδια

Εκτίμηση 
επικινδυνότητας

Παιχνίδια 
εξωτερικού 

χώρου

Συνεργασία με 
τελωνεία

Βρεφικές 
φωλιές, 

λίκνα μωρού, 
υπνόσακοι

Αποτελεσματικότητα
ανάκλησης

Καλώδια

Σύστημα συλλογής 
δεδομένων της ΕΕ σχετικά 

με τραυματισμούς και 
ατυχήματα

Μικρές
θερμαντικές 
ηλεκτρικές 

συσκευές κουζίνας

Παιδικά 
καθίσματα 

αυτοκινήτου

Διαδικτυακή 
εποπτεία της 

αγοράς

Επικίνδυνα 
μέταλλα σε 
κοσμήματα

Ενημερωτικές 
εκστρατείες για 
καταναλωτές/
οικονομικούς 

φορείς

ΣΔΑΠ 2020

ΔΑ
Π

Ο
Δ

ΣΔΑΠ Online 2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα έκθεση συμπληρώνεται από την τελική έκθεση ΣΔΑΠ 2020. Συγκεντρωτικά, 
οι δύο εκθέσεις περιγράφουν λεπτομερώς όλες τις δραστηριότητες του ΣΔΑΠ 2020 και τα αποτελέσματά τους.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ΔΑΠ για επικίνδυνα μέταλλα σε κοσμήματα χωρίστηκε σε τέσσερις φάσεις: έναρξη, δοκιμή, υποβολή εκθέσεων και 
επικοινωνία. Σχετικά με τις οριζόντιες δράσεις (ΔΕΑ και ενημερωτικές εκστρατείες), αναπτύχθηκε μια ειδική προσέγγιση 
για κάθε δράση. Ωστόσο, και οι δυο περιλάμβαναν τέσσερις κύριες φάσεις: έναρξη, επιτόπια δοκιμή, υποβολή εκθέσεων 
και επικοινωνία.

Ίαν. Φεβ. Mαρ. Aπρ. Mάιος Ίουν. Ίουλ. Aυγ. Σεπ. Οκτ. Nοεμ. Δεκ. Ίαν. Φεβ. Mαρ. Aπρ. Mάιος Ίουν. Ίουλ.

2020 2021

Έναρξη 

 Επικίνδυνα μέταλλα σε κοσμήματα   Διαδικτυακή εποπτεία της αγοράς   Ενημερωτική εκστρατεία

Έναρξη 

Έναρξη 

Έναρξη Εκδήλωση 
λήξης

Εναρκτήριες 
συσκέψεις

1η ενδιάμεση
σύσκεψη

2η ενδιάμεση 
σύσκεψη (ΟΑ)

Τελικές 
συσκέψεις

Εργαστηριακές 
συσκέψεις (ΔΑΠ)

Δοκιμή

Επιτόπιες εργασίες 

Επιτόπιες εργασίες 

Υποβολή εκθέσεων

Υποβολή εκθέσεων

Υποβολή εκθέσεων

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ρόλοι και αρμοδιότητες
• Συμμετέχουσες ΑΕΑ. Η ενεργή συμμετοχή των ΑΕΑ 

είναι απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος 
ΣΔΑΠ. Είναι οι από κοινού και υπεύθυνοι λήψης των 
τελικών αποφάσεων για τις ΔΑΠ όσον αφορά τον 
καθορισμό των πλάνων δειγματοληψίας και δοκιμών, την 
επιλογή των εργαστηρίων για την εκτέλεση των δοκιμών, 
καθώς και την έγκριση των εκθέσεων των δοκιμών 
που καταρτίζονται για τα συγκεκριμένα δείγματα που 
υποβλήθηκαν σε δοκιμή. Οι ΑΕΑ διεξάγουν δειγματοληψία 
στις εθνικές τους αγορές, πραγματοποιούν εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας και λαμβάνουν μέτρα όταν εντοπίζονται 
επικίνδυνα προϊόντα. Στις οριζόντιες δράσεις, είναι από 
κοινού και υπεύθυνοι λήψης των τελικών αποφάσεων 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των κύριων αναγκών 
και προτεραιοτήτων. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
τις προσεγγίσεις και τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές είναι ουσιαστικές 
και ότι αποτελούν επίσης προστιθέμενη αξία για άλλες αρχές.

• Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA). Ο 
EISMEA (ο διάδοχος του CHAFEA – από την 1η Απριλίου 
2021) λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή. Διαχειρίζεται τη 
διοικητική σχέση με τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΓΔ 

JUST και παρακολουθεί και εγκρίνει όλα τα παραδοτέα 
της σύμβασης.

• ΓΔ JUST. Η ΓΔ JUST επιβλέπει τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των προγραμμάτων ΣΔΑΠ και διασφαλίζει 
την επιχειρησιακή ηγεσία, τη διαχείριση και την επιτυχή 
εφαρμογή τους. Επιπλέον, η ΓΔ JUST υποστηρίζει τις 
συμμετέχουσες ΑΕΑ παρέχοντας καθοδήγηση και 
ενθαρρύνοντας αλληλεπιδράσεις.

• Ανάδοχος (EY–PRACSIS). Ο Ανάδοχος συντονίζει την 
υλοποίηση και την υλικοτεχνική οργάνωση των δράσεων, 
προτείνει και παρέχει τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες 
για καθεμία από τις δράσεις και διευκολύνει τη λήψη 
αποφάσεων. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 
υποβολή εκθέσεων, την προβολή και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος ΣΔΑΠ 2020.

• Τεχνικοί εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες 
παρέχουν τεχνικές πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος και προσφέρουν καθοδήγηση 
στις ΑΕΑ, καταρτίζοντας τα σχέδια δειγματοληψίας 
και δοκιμών και βοηθώντας στην επιλογή των 
καταλληλότερων εργαστηρίων. Πραγματοποιούν 
αναλύσεις των αποτελεσμάτων, παρέχουν καθοδήγηση 
στην αξιολόγηση των κινδύνων που ταυτοποιήθηκαν 
και προτείνουν συστάσεις.
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Συνολικά, 21 ΑΕΑ από 16 κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΣΔΑΠ Online 2020.

1.2 Συμμετέχουσες ΑΕΑ 

Χώρα ΑΕΑ
Βέλγιο
 
Βέλγιο 

Βουλγαρία
Βουλγαρία
Γαλλία

Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία

Δανία

Ίρλανδία
Ίσλανδία
Ίσπανία
Κροατία
Λετονία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Νορβηγία
Σουηδία
Τσεχική Δημοκρατία
Τσεχική Δημοκρατία
Φιλανδία

Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία (ΟΔΥ) Οικονομίας - Γενική Διεύθυνση 
Ποιότητας και Ασφάλειας
ΟΔΥ Υγείας, Ασφάλειας Αλυσίδας Τροφίμων και Περιβάλλοντος – Γενική 
Διεύθυνση για Ζώα και Φυτά, Υπηρεσία Επιθεώρησης Καταναλωτικών Προϊόντων
Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή
Κρατικός Οργανισμός Μετρολογικής και Τεχνικής Εποπτείας
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Πρόληψης 
της Απάτης (DGCCRF)
Αρχή για την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων της Βαυαρίας (LGL)
Διοικητική Περιφέρεια του Ντίσελντορφ
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας του Κλίματος και του Ενεργειακού 
Τομέα, Βάδη-Βιρτεμβέργη
Υπηρεσία Επιθεώρησης Χημικών, Οργανισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας της 
Δανίας
Επιτροπή Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (CCPC) 
Οργανισμός Καταναλωτών – Neytendastofa
Υπουργείο Καταναλωτικών Υποθέσεων
Κρατική Αρχή Επιθεώρησης
Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών
ILNAS (Τμήμα Εποπτείας της Αγοράς)
Αρχή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών της Μάλτας (MCCAA)
Οργανισμός Περιβάλλοντος της Νορβηγίας
Οργανισμός Χημικών Προϊόντων της Σουηδίας
Αρχή Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Τσεχίας
Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου της Τσεχίας
Οργανισμός Ασφάλειας και Χημικών της Φιλανδίας (Tukes)
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1.3 Ολοένα και μεγαλύτερος ο ρόλος της ΔΕΑ

4 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200420-1
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32019R1020
6 Σε ένα πλαίσιο εποπτείας της αγοράς, οι διαδικτυακές η πραγματοποίηση αγορών 

ως εικονικοί πελάτες (mystery shopping) καθιστά δυνατό στις ΑΕΑ να λειτουργούν 
ως καταναλωτές, να αγοράζουν ένα προϊόν από έναν διαδικτυακό φορέα 
διαχείρισης και να το διερευνούν ως προς τη συμμόρφωση και την ασφάλεια.

7 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
8 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-

requirements/product-safety/product-safety-pledge_el

Ο όγκος του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνεται 
συνεχώς λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και του 
πολλαπλασιασμού των διαδικτυακών πλατφορμών, 
ενθαρρύνοντας όλο και περισσότερους καταναλωτές 
να αγοράζουν μη εδώδιμα προϊόντα χρησιμοποιώντας 
διαδικτυακά κανάλια4. Η πανδημία της Covid-19 αύξησε 
περαιτέρω αυτήν την τάση. Αυτές οι μεταβαλλόμενες 
καταναλωτικές συνήθειες είναι εδώ για να μείνουν, 
γεγονός που καθιστά πολύ σημαντική τη ΔΕΑ στο μέλλον. 
Αναγνωρίζοντας αυτήν την τάση, το πρόγραμμα ΣΔΑΠ 
2020 έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των 
προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά και διοργάνωσε 
μια σειρά σχετικών δράσεων στο επιμέρους πρόγραμμα 
ΣΔΑΠ Online 2020.

Η αγορά από διαδικτυακές πηγές ενδέχεται να ενέχει 
πρόσθετους κινδύνους για τους καταναλωτές. Οι 
καταναλωτές θεωρούν δεδομένη την ασφάλεια των 
προϊόντων που παραγγέλνουν και συχνά επικεντρώνονται 
στην τιμή των προϊόντων στο διαδίκτυο παρά στην 
ασφάλεια. Ωστόσο, πολλά προϊόντα που πωλούνται στο 
διαδίκτυο, πολλές φορές αυτά που προέρχονται από 
τρίτες χώρες, ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις 
που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των 
καταναλωτών και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους 
καταναλωτές. 

Λόγω του ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και της αυξημένης χρήσης 
διαδικτυακών καναλιών λιανικής από Ευρωπαίους 
καταναλωτές, έχει καταστεί πολύ δύσκολη η 
παρακολούθηση της ροής στην αγορά προϊόντων της 
ΕΕ που δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. 
Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες προκλήσεις 
που τίθενται από το διαδικτυακό εμπόριο (π.χ. εντοπισμός 
επικίνδυνων προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο, 
ταυτοποίηση των ΟΦ, επανεμφάνιση μη ασφαλών 
προϊόντων στο διαδίκτυο μετά την απομάκρυνσή τους και 
νέα μέλη του οικοσυστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου, 
όπως οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης) που χρήζουν 
επείγουσας προσοχής. 

Αυτές οι αλλαγές στις τάσεις της αγοράς και στις 
συνήθειες των καταναλωτών, καθώς και οι ολοένα και 
περισσότερες προκλήσεις για τις ΑΕΑ που εμφανίζονται, 
έχουν αναγνωριστεί και τίθενται επί τάπητος στην 
πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ.
• Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/10205 για την εποπτεία 

της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων θα 
τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2021. Θα απαιτήσει από 
τους ΟΦ που πωλούν προϊόντα σε καταναλωτές της 

ΕΕ να έχουν έναν ευρωπαϊκό αντιπρόσωπο. Η ίδια 
νομοθεσία θα δημιουργήσει επίσης μια νομική βάση 
προκειμένου οι ΑΕΑ να πραγματοποιούν αγορές ως 
εικονικοί πελάτες (mystery shopping)6. 

• Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα νέο νομικό 
πλαίσιο, τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες7, 
που θα αντικαταστήσει την ξεπερασμένη οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα 
αποσαφηνίσει τους κανόνες και τις ευθύνες σχετικά με τις 
ψηφιακές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της εποπτείας 
και της επιβολής της νομοθεσίας και θα διασφαλίσει ότι 
οι διαδικτυακές πλατφόρμες συμμορφώνονται με τους 
κανόνες που ισχύουν για αυτές.  

• Η δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων8 
αποτελεί μια βασική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που απαριθμεί εθελοντικά μέτρα που έχουν 
ληφθεί από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού 
εμπορίου (όπως η απομάκρυνση επικίνδυνων 
προϊόντων εντός 2 ημερών μετά την προειδοποίηση 
μιας ΑΕΑ). Η δέσμευση είναι σημαντική για τη 
δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΑΕΑ και 
διαδικτυακών πλατφορμών. 

Παρόλο που έχει ήδη θεσπιστεί νομοθεσία της ΕΕ, η δράση 
ΔΕΑ αποδείχθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία για απολογισμό, 
αντιμετώπιση των υφιστάμενων πρακτικών προκλήσεων 
στη ΔΕΑ και για την ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων 
και λύσεων σε αυτές τις προκλήσεις. Οι διάφορες δράσεις 
του προγράμματος ΣΔΑΠ Online 2020 αντιμετωπίζουν 
τις προκλήσεις που θέτει το διαδικτυακό περιβάλλον με 
συμπληρωματικούς τρόπους. Μέσω της ΔΕΑ, οι ΑΕΑ θα 
μπορούσαν να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συζητήσουν 
λύσεις, ενώ από κοινού δοκιμάζουν προϊόντα που 
διατίθενται στην Ενιαία Αγορά, προσδιορίζοντας τους 
κινδύνους τους και καταρτίζοντας κοινές θέσεις και 
διαδικασίες. Το επίκεντρο της οριζόντιας δράσης ΔΕΑ ήταν 
να συγκεντρώσει τις ΑΕΑ προκειμένου να συζητήσουν 
και να αναπτύξουν κοινές λύσεις στις προκλήσεις που 
εντοπίστηκαν σε διαφορετικούς τομείς. Τέλος, η οριζόντια 
δράση για τις ενημερωτικές εκστρατείες επικεντρώθηκαν 
στο διαδικτυακό περιβάλλον ως κανάλι επικοινωνίας για 
να προσεγγίσουν τους καταναλωτές πιο αποτελεσματικά.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200420-1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
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2. Δράσεις: σύνοψη αποτελεσμάτων

Ο αριθμός των συμβάντων ασφαλείας που αφορούν 
κοσμήματα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα εν λόγω 
προϊόντα κοσμημάτων απελευθέρωσαν υψηλά επίπεδα 
επικίνδυνων μετάλλων, τα οποία οδήγησαν σε οξείς 
τραυματισμούς και ενέχουν μακροπρόθεσμους κινδύνους 
για την υγεία των καταναλωτών. Επομένως, οι AEA 
αναγνώρισαν τα κοσμήματα ως προτεραιότητα για μια 
στοχευμένη έρευνα σε ζητήματα ασφάλειας.

Η δειγματοληψία των προϊόντων για αυτήν τη δράση 
έγινε αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Αυτή η ΔΑΠ αποτέλεσε 
επίσης ένα πρακτικό παράδειγμα επιτόπου συνεργασίας 
μεταξύ των αρχών ΕΕ/ΕΟΧ και των καναδικών αρχών. 
Οι ΑΕΑ της ΕΕ/ΕΟΧ και οι καναδικές ΑΕΑ συζήτησαν τις 
μεθοδολογίες δειγματοληψίας και δοκιμών τους και 
αντάλλαξαν τα αποτελέσματα των δοκιμών για τα είδη 
παιδικών κοσμημάτων, προκειμένου να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα της άσκησης και να εντοπίσουν 
επικίνδυνα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά τόσο της 
ΕΕ όσο και του Καναδά.

Πεδίο εφαρμογής του προϊόντος – Όλοι οι τύποι κοσμημάτων ενηλίκων και παιδικών κοσμημάτων

2.1 ΔΑΠ για επικίνδυνα μέταλλα σε κοσμήματα

Σύνοψη των αποτελεσμάτων των δοκιμών 
Από τα 179 δείγματα που υποβλήθηκαν σε δοκιμή, το 35 % δεν πληρούσε τουλάχιστον 1 από τις απαιτήσεις που 
περιλαμβάνονται στο πλάνο δοκιμών. Ο αριθμός των προϊόντων κοσμημάτων για ενήλικες (54) που υπερβαίνουν 
τις οριακές τιμές που ορίζονται στον κανονισμό REACH ήταν πολύ υψηλότερος συγκριτικά με τα παιδικά κοσμήματα 
(13). Επιπλέον, 21 δείγματα περιείχαν ή απελευθέρωσαν υπερβολικές ποσότητες όχι 1 αλλά 2 μετάλλων, και 2 
δείγματα δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις και για τα 3 σχετικά μέταλλα. 

Περίπου το 20 % των κοσμημάτων που υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία από ΑΕΑ της ΕΕ/ΕΟΧ μπορούσαν να 
αποσταλούν στον Καναδά και το αντίστροφο. Τρία προϊόντα ταυτοποιήθηκαν ως επικίνδυνα και ελήφθησαν μέτρα 
και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Συνολικός αριθμός δοκιμών (N=179)

Κοσμήματα παιδιών 

Κοσμήματα ενηλίκων

51128
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Κίνδυνοι, μέτρα και προειδοποιήσεις στη Safety Gate9

Επίπεδα κινδύνου των προϊόντων που 
υποβλήθηκαν σε δοκιμή (N=179)

  Πληρούσαν τις απαιτήσεις   Δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις   Δ/Υ   Εκτός πεδίου εφαρμογής

Συνολικά αποτελέσματα δοκιμών (N=190)

Συνολικά αποτελέσματα δοκιμών και αποτελέσματα δοκιμών ανά κατηγορία προϊόντος

Αποτελέσματα ανά κατηγορία προϊόντος

Κοσμήματα 

ενηλίκων

Κοσμήματα 
παιδιών

7

1
354

74 38

13
35 %

5 %

59 %

1 %

63 %

8 %

17 %
12 %

9 Με βάση τα διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα στη Safety Gate και τις 
προειδοποιήσεις (έως την 1η Μαΐου 2021). 

Μέτρα που ελήφθησαν για δείγματα που δεν 
πληρούσαν τις απαιτήσεις

Αντίκτυπος του ΣΔΑΠ 2020

Κανένας 
κίνδυνος

Χαμηλό

Υψηλό

Δεν έχει ακόμα 
καθοριστεί

Ενημέρωση οικονομικού φορέα

Απαγόρευση πωλήσεων

Απόσυρση

Δεν έχει ακόμα καθοριστεί

Αριθ. δειγμάτων που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις

Αριθ. σοβαρών κινδύνων

Αριθ. προειδοποιήσεων στη Safety Gate

22

3

14 

28

67

30

12

23

Ολοκληρώθηκαν 

Σε εκκρεμότητα
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Η οριζόντια δράση για τη ΔΕΑ επικεντρώθηκε στην 
διερεύνηση των προκλήσεων για ΑΕΑ που σχετίζονται με 

το διαδικτυακό εμπόριο και στην επεξεργασία πρακτικών 
λύσεων και εργαλείων για την αντιμετώπισή τους.

2.2 Διαδικτυακή εποπτεία της αγοράς

Γενικό πλαίσιο

Το ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στο λιανικό εμπόριο δείχνει ότι οι καταναλωτικές 
συνήθειες αλλάζουν. Οι ΑΕΑ πρέπει να προσαρμοστούν. 
Επιπλέον, η αύξηση των αγορών από διαδικτυακές πηγές 
μπορεί να συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους για τους 
καταναλωτές λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς προϊόντα από τρίτες χώρες 
ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των καταναλωτών. 
Αυτές οι νέες τάσεις δημιουργούν μια σειρά προκλήσεων 
για τις ΑΕΑ.

Διαδικασία

Οι ΑΕΑ χαρτογράφησαν και επέλεξαν βασικές προκλήσεις 
που σχετίζονται με τη ΔΕΑ. Χρησιμοποιώντας μια 
προσέγγιση  μίνι-προγράμματος , που σήμαινε ότι 
οι εκπρόσωποι των εθνικών αρχών χωρίστηκαν σε 
μικρότερες ομάδες για να αντιμετωπίσουν μαζί επιλεγμένες 
προκλήσεις, οι ΑΕΑ δημιούργησαν από κοινού εργαλεία 
και κατευθυντήριες γραμμές που παρέχουν λύσεις στις 
επιλεγμένες προκλήσεις.

Οι ΑΕΑ εξέτασαν με επιτυχία τις πιο σημαντικές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν και δημιούργησαν από κοινού 
εργαλεία που προσφέρουν πρακτικές συμβουλές και 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους. 
Το έγγραφο καθοδήγησης που προκύπτει από αυτήν την 
εντατική συνεργασία πρέπει να θεωρηθεί ως ζωντανό 
έγγραφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπτυχθεί 
περαιτέρω και να προσαρμοστεί - ακολουθώντας νέες 
τάσεις της αγοράς - σε μελλοντικές δράσεις ΣΔΑΠ.

Στόχοι

Εξερευνήστε λεπτομερώς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι ΑΕΑ και δημιουργήστε από κοινού λύσεις που προσφέρουν 
πρακτικές συμβουλές σε όλες τις ΑΕΑ που πραγματοποιούν 
ΔΕΑ.

Αποτελέσματα

Καταρτίστηκε ένα έγγραφο καθοδήγησης ΔΕΑ ΣΔΑΠ 
2020, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα εργαλεία για τα 
ακόλουθα θέματα:

• Αποθετήριο βέλτιστων πρακτικών για ψηφιακά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για επιτήρηση της 
αγοράς

 Ένα αποθετήριο εργαλείων ΔΕΑ που κατηγοριοποιούνται 
σύμφωνα με την τεχνολογία που χρησιμοποιούν. 
Για κάθε εργαλείο, δόθηκε μια σύντομη περιγραφή 
(συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και των 
αδυναμιών) και ορισμένες πρακτικές συμβουλές για 
ΑΕΑ. Αυτό το αποθετήριο παρέχει καθοδήγηση στις ΑΕΑ 
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία.

• Αποθετήριο βέλτιστων πρακτικών σχετικά 
με αγορές από εικονικούς πελάτες (mystery 
shopping)

 Οι αγορές από εικονικούς πελάτες (mystery shopping) 
είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος συλλογής δειγμάτων 
από διαδικτυακές πηγές και επιτρέπει επίσης στις ΑΕΑ να 
αποκρύπτουν τις ταυτότητές τους από ΟΦ (έτσι οι ΟΦ 
δεν παρέχουν στις αρχές επιλεγμένα δείγματα άριστης 
ποιότητας για τις έρευνές τους). Το αποθετήριο - το οποίο 
περιγράφει τις αγορές από εικονικούς πελάτες (mystery 
shopping), τις ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται για 
τη διεξαγωγή τους, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες 
τους και τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται 
από ΑΕΑ - στοχεύει να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς 
για ΑΕΑ που δεν έχουν ακόμη δοκιμάσει τις αγορές από 
εικονικούς πελάτες (mystery shopping), ή στοχεύουν 
στη βελτίωση των δυνατοτήτων τους για αγορές από 
εικονικούς πελάτες (mystery shopping).

• Πρωτόκολλο συνεργασίας με πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης

 Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι τα νεότερα 
μέλη του οικοσυστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου που 
διευκολύνουν την πώληση καταναλωτικών προϊόντων 
στο διαδίκτυο. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις 
ΑΕΑ να θέσουν ορισμένα θεμέλια για τη συνεργασία με 
αυτούς τους νέους φορείς ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 
συστάσεις του πρωτοκόλλου στοχεύουν στην παροχή 
σημείου εκκίνησης για συζητήσεις μεταξύ ΑΕΑ και 
πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφουν 
τυχόν αιτήματα που υποβάλλουν ΑΕΑ σε πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης.

• Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ΑΕΑ και 
πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου

 Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ΑΕΑ και πλατφορμών 
ηλεκτρονικού εμπορίου έχει τη δυνατότητα να 
καταστήσει τη ΔΕΑ πιο αποτελεσματική. Επομένως, αυτό 
το εργαλείο εξετάζει λύσεις για την αυτόματη ανταλλαγή 
δεδομένων και παρέχει στις ΑΕΑ έναν χάρτη πορείας. 
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Το ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στο λιανικό εμπόριο συμβαδίζει με την ανάγκη οι ΑΕΑ να 
αυξήσουν και να βελτιώσουν τη διαδικτυακή επικοινωνία. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα στο 
διαδίκτυο - ένα φαινόμενο που ενισχύθηκε περαιτέρω από την πανδημία της Covid-19. Η σαφής και αποτελεσματική 
επικοινωνία σε ψηφιακές πλατφόρμες έχει καταστεί ζωτική ανάγκη, καθώς και μια ολοένα και πιο περίπλοκη πρόκληση, 
για τις ΑΕΑ στο πλαίσιο της αποστολής τους να προστατεύσουν καλύτερα τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

2.3 Ενημερωτικές εκστρατείες για ΟΦ/καταναλωτές

Γενικό πλαίσιο

Το αυξημένο μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου 
στο λιανικό εμπόριο δημιουργεί την ανάγκη για πιο 
αποτελεσματική διαδικτυακή επικοινωνία προκειμένου να 
διατηρηθεί η ασφάλεια των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Διαδικασία

• Αξιολογήστε το τρέχον επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης 
των συμμετεχουσών ΑΕΑ και κατανοήστε τις 
προσδοκίες.

• Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης 
για συμμετέχουσες ΑΕΑ.

• Συμβουλευτείτε ΑΕΑ σχετικά με το περιεχόμενο και τη 
μορφή της εργαλειοθήκης.

Η δράση επέτρεψε στις ΑΕΑ να παρακολουθήσουν ολόκληρη 
τη διαδικασία ανάπτυξης μιας ενημερωτικής εκστρατείας 
και τους προσέφερε ένα σχετικό και επικαιροποιημένο 
σύνολο δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν 
την ικανότητά τους να σχεδιάζουν εκστρατείες. Κατά την 
ανάπτυξη της εργαλειοθήκης επικοινωνίας, επιλέχθηκε το 
θέμα των  ανακλήσεων  για την ανάπτυξη του υλικού, 
καθώς πρόκειται για ένα θέμα που σχετίζεται με όλες τις 
ΑΕΑ και για το οποίο πρέπει να αναπτύσσονται τακτικές 
ενημερωτικές εκστρατείες.

Η επιλογή του θέματος επέτρεψε τη δημιουργία συνεργιών 
μεταξύ αυτής της δράσης και της ορίζοντας δράσης για την 
αποτελεσματικότητα των ανακλήσεων του ΣΔΑΠ 2020. 
Οι παρατηρήσεις και οι πληροφορίες που είχαν ως στόχο 
την επίτευξη βελτιωμένου αποτελέσματος κοινοποιήθηκαν 
μεταξύ των δύο δράσεων.

Στόχοι

• Αυξήστε τις ικανότητες επικοινωνίας των συμμετεχουσών 
ΑΕΑ.

• Αναπτύξτε μια εφαρμόσιμη εργαλειοθήκη επικοινωνίας.

Αποτελέσματα

Η δράση έχει παράγει τα παρακάτω προϊόντα: 
8 ενότητες κατάρτισης
• Ενότητα 1: Στρατηγική επικοινωνίας

o Αυτή η ενότητα παρουσίασε τις βασικές αρχές μιας 
στρατηγικής επικοινωνίας και εξήγησε τον τρόπο 
προγραμματισμού και διοργάνωσης εκστρατειών. Αυτή 
η ενότητα περιελάμβανε επίσης ένα υπόδειγμα για τον 
προγραμματισμό των εκστρατειών επικοινωνίας (που 
ονομάζεται Χάρτης πορείας).

• Ενότητα 2: Ενδιαφερόμενοι φορείς

o Η δεύτερη ενότητα παρείχε εργαλεία για τον τρόπο 
ταυτοποίησης και κατηγοριοποίησης των διαφόρων 
ενδιαφερομένων φορέων.

• Ενότητα 3: Μηνύματα

o Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα παρουσίασε μεθοδολογίες 
και παραδείγματα για το πώς να αναπτύξετε, να 
στοχεύσετε, να δημιουργήσετε, να εκφράσετε και να 
εκμεταλλευτείτε δεδομένα και πώς να αναπτύξετε 
υποδείγματα μηνυμάτων.

• Ενότητα 4: Επικοινωνία σε περίπτωση κρίσης

o Αυτή η ενότητα περιελάμβανε μια παρουσίαση σχετικά με 
τις μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνου και επικοινωνίας 
σε περίπτωση κρίσης.

• Ενότητα 5: Σχέσεις με μέσα μαζικής επικοινωνίας

o Αυτή η ενότητα παρουσίασε τις βέλτιστες πρακτικές 
κατά τη συνδιαλλαγή με τον τύπο.

• Ενότητα 6: Ψηφιακή ενίσχυση

o Αυτή η ενότητα παρουσίασε μεθόδους βελτιστοποίησης 
μηχανών αναζήτησης, καθώς και βασικές συμβουλές 
σχετικά με τον τρόπο δράσης σε πλατφόρμες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης.

• Ενότητα 7: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
δημιουργία βίντεο

o Αυτή η ενότητα περιλάμβανε δύο προγράμματα κατάρτισης: 
για τον τρόπο γραφής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και μια παρουσίαση που περιλαμβάνει μια σειρά βασικών 
συμβουλών για την παραγωγή οπτικοακουστικών κλιπ 
για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Ενότητα 8 

o Κατόπιν αιτήματος της ΓΔ JUST, διοργανώθηκε μια 
πρόσθετη συνεδρία την 1η Απριλίου 2020, ακριβώς 
στην έναρξη των περιορισμών της κυκλοφορίας λόγω 
Covid-19, σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας της 
Covid-19 στις δράσεις επικοινωνίας.

Όλες οι ενότητες περιελάμβαναν μια παρουσίαση και 
βιντεοσκοπήθηκαν και κοινοποιήθηκαν σε όλους τους 
συμμετέχοντες.
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Μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη 
επικοινωνίας

Η εργαλειοθήκη επικοινωνίας έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υλικού 
επικοινωνίας για τη διοργάνωση μιας επικοινωνιακής 
εκστρατείας. Η εργαλειοθήκη επικεντρώνεται στο θέμα 
των  ανακλήσεων  και περιλαμβάνει διαδικτυακό 
υλικό που είναι έτοιμο για χρήση, όπως γραφήματα και 
ένα γενικό υπόδειγμα ανακλήσεων που προσαρμόζεται 
στις συγκεκριμένες ανάγκες της ΑΕΑ, ή υποδείγματα και 
κείμενα για ενημερωτικά δελτία ή ιστότοπους. Όλο το 
υλικό συντάχθηκε και διατέθηκε σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει:

• Τρία γραφήματα –

 μια πρότυπη περιπτωσιολογική μελέτη για 
ανακλήσεις παιχνιδιών 

 ένα γράφημα σχετικά με την ανάγκη ελέγχου 
για ανακλήσεις προϊόντων 

 ένα γράφημα για τη σημασία της καταχώρισης 
προϊόντων.

• Μια σειρά κινούμενων GIF που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ή για την υποστήριξη υπογραφών σε έγγραφα ή 
αλληλογραφία.

• Μια πλήρης σειρά αναρτήσεων μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης έτοιμων για χρήση για το 
Facebook και το Twitter που μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από ΑΕΑ.

• Κείμενα για ενημερωτικό δελτίο/ιστότοπο – 
τρία μακρύτερα κείμενα (με γραφικά στοιχεία) 
σχεδιασμένα για ενημερωτικά δελτία ή ιστότοπους.

• Υποδείγματα –

1. Ένα υπόδειγμα ανάκλησης της ΕΕ που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να δρομολογήσει μια ανάκληση 
προϊόντος (περιλαμβάνει τα σχετικά πεδία 
πληροφοριών που πρέπει να συμπληρωθούν). 
Το περιεχόμενο του υποδείγματος αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο της ορίζοντας δράσης για την 
αποτελεσματικότητα των ανακλήσεων του ΣΔΑΠ 
2020 και προσαρμόστηκε περαιτέρω έτσι ώστε 
να μπορεί να συμπεριληφθεί στην εργαλειοθήκη 
επικοινωνίας. 

2. Υποδείγματα αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για δράσεις ανάκλησης που 
μπορούν να αυξήσουν το εύρος απήχησης μιας 
ανάκλησης προϊόντος. Οι πληροφορίες σχετικά 
με το συγκεκριμένο προϊόν που ανακαλείται 
μπορούν απλώς να συμπληρωθούν στα 
υποδείγματα.
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3. Συμπεράσματα 

Η ΔΕΑ θα έχει στρατηγική σημασία για τις ΑΕΑ, καθώς 
αυξάνεται το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
οι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 
διαδικτυακές πηγές για την αγορά προϊόντων. Το 
πρόγραμμα ΣΔΑΠ Online 2020 περιλάμβανε δράσεις που 
επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές πτυχές του διαδικτυακού 
πλαισίου στις οποίες πρέπει να προσαρμοστούν οι ΑΕΑ.

Ενώ η οριζόντια δράση για ενημερωτικές εκστρατείες 
επικεντρώθηκε στην κατανόηση και τις δεξιότητες των 
ΑΕΑ για τη βελτίωση της διαδικτυακής επικοινωνίας με 
τους καταναλωτές, η οριζόντια δράση για τη ΔΕΑ επέτρεψε 
στις συμμετέχουσες ΑΕΑ να καταγράφουν τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι ΑΕΑ στο διαδικτυακό περιβάλλον 
και να συζητήσουν και να αναπτύξουν κατάλληλες κοινές 
προσεγγίσεις. Η ανάγκη για εργαλεία που αναπτύσσονται 
εντός της οριζόντιας δράσης ΔΕΑ υπογραμμίστηκε από 
τις πρακτικές προκλήσεις που προέκυψαν στη ΔΑΠ για 
επικίνδυνα μέταλλα σε κοσμήματα:

• Η συλλογή δειγμάτων από διαδικτυακές πλατφόρμες 
αποδείχθηκε πιο χρονοβόρα από το αναμενόμενο, 
καθώς οι καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης 
έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Ορισμένες από τις 
ηλεκτρονικές παραγγελίες που έγιναν από ΑΕΑ που 
έπρεπε να παραδοθούν απευθείας στο εργαστήριο δεν 
παραδόθηκαν ποτέ από τους ΟΦ.

• Η επικοινωνία με ΟΦ που εδρεύουν εκτός Ευρώπης 
και απευθύνονται σε καταναλωτές της ΕΕ αποδείχθηκε 
δύσκολη για μεμονωμένες ΑΕΑ. Όσον αφορά το εν 
λόγω ζήτημα, η συντονισμένη προσέγγιση αποδείχθηκε 
πολύτιμη καθώς επέτρεψε στις ΑΕΑ να κοινοποιούν 
εύκολα στοιχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις τρίτων 
χωρών με τις οποίες είχαν ήδη επικοινωνήσει, 
προκειμένου να διευκολύνουν την έρευνα σχετικά με 
τα προϊόντα.

Ο επικείμενος νόμος περί ψηφιακών υπηρεσιών θα 
καλύπτει πολλές από τις τρέχουσες προκλήσεις για ΑΕΑ 
που σχετίζονται με τη ΔΕΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με την 
ανατροφοδότηση από τις ΑΕΑ, τα διαδικτυακά θέματα 
θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω και να αναλυθούν 
σε μελλοντικές συντονισμένες δράσεις προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών στο 
διαδίκτυο.

Η ΔΑΠ για επικίνδυνα μέταλλα σε κοσμήματα ανέδειξε τη 
συνεργασία μεταξύ αρχών εποπτείας της αγοράς της ΕΕ/
ΕΟΧ και καναδικών αρχών εποπτείας της αγοράς. Η δράση 
απέδειξε ότι, μέσω στενότερης συνεργασίας, μπορεί 
να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών 
εποπτείας της αγοράς και να απομακρυνθούν τα επικίνδυνα 

προϊόντα, προς όφελος τόσο των καταναλωτών της ΕΕ 
όσο και των Καναδών καταναλωτών.

Περίπου το 20 % των κοσμημάτων που υποβλήθηκαν 
σε δειγματοληψία από ΑΕΑ της ΕΕ/ΕΟΧ μπορούσαν 
να αποσταλούν στον Καναδά και το αντίστροφο. Αυτό 
σημαίνει ότι η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με δοκιμές μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές 
συνέργειες. Επιπλέον, η ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τις μεθοδολογίες δειγματοληψίας και δοκιμών 
μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των βέλτιστων 
πρακτικών και οι συντονισμένες επικοινωνιακές 
προσπάθειες μπορούν να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση 
του αντίκτυπου τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην 
καναδική αγορά.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ΣΔΑΠ Online 
2020, λόγω της κρίσης Covid-19 και των επακόλουθων 
περιορισμών, πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στο 
διαδίκτυο. Όλες οι συνεδριάσεις του προγράμματος 
ΣΔΑΠ Online 2020 οργανώθηκαν διαδικτυακά λόγω 
των ταξιδιωτικών περιορισμών και του περιορισμού της 
κυκλοφορίας στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Το 
πρόγραμμα και οι συνεδριάσεις στέφθηκαν με επιτυχία 
καθώς μεγάλος αριθμός ΑΕΑ συμμετείχαν ενεργά 
παρά τις περίπλοκες συνθήκες. Ωστόσο, όποτε είναι 
δυνατόν, οι διαπροσωπικές συναντήσεις εξακολουθούν 
να συνιστώνται για τις κύριες εκδηλώσεις, όπως οι 
εναρκτήριες συσκέψεις, οι εργαστηριακές συσκέψεις και 
η εκδήλωση λήξης. Παρόλο που οι εικονικές συναντήσεις 
παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε υλικοτεχνικό 
επίπεδο και επιτρέπουν σε περισσότερους εκπροσώπους 
των ΑΕΑ να συμμετάσχουν, οι διαπροσωπικές 
συναντήσεις παρέχουν ένα γόνιμο φόρουμ για περαιτέρω 
συζητήσεις και δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ των 
συμμετεχόντων.

Αυτή η έκθεση παρείχε μια επισκόπηση όλων των 
δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων κάθε μιας 
από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο ΣΔΑΠ 
Online 2020. Περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες 
παρέχονται σε ξεχωριστές εκθέσεις δράσεων. Επιπλέον, 
έχει δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη 
επικοινωνίας σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, η οποία εστιάζει 
περισσότερο στις ΔΑΠ, αλλά καλύπτει και τις οριζόντιες 
δράσεις. Όλο το υλικό και οι εκθέσεις διατίθενται στον 
ειδικό ιστότοπο του ΣΔΑΠ (https://ec.europa.eu/safety-
gate/#/screen/pages/casp).

3.1 Γενικά συμπεράσματα  

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp
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Οι ακόλουθες συστάσεις βασίζονται στα αποτελέσματα των 
δράσεων και των συζητήσεων μεταξύ των αρχών εποπτείας 
της αγοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Μπορείτε 
να βρείτε ειδικές συστάσεις για κάθε δράση στις ειδικές 
εκθέσεις δράσεων.

Για καταναλωτές
• Ενημερωθείτε για τους κινδύνους που ενέχουν 

προϊόντα που παραγγέλνονται διαδικτυακά. Τα 
προϊόντα που παραγγέλθηκαν από διαδικτυακές πηγές 
(ειδικά αυτά που φτάνουν από τρίτες χώρες), ενδέχεται 
να μην πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ 
για την ασφάλεια των καταναλωτών και θα μπορούσαν 
να ενέχουν κινδύνους για τους καταναλωτές. Επομένως, 
παρά τους παράγοντες που καθιστούν τις διαδικτυακές 
αγορές ελκυστικές (προνομιακές τιμές, ευκολία, ταχύτητα 
παράδοσης), οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση 
τα προϊόντα που παραγγέλνονται μέσω διαδικτύου. Εάν το 
προϊόν φαίνεται να είναι κακής κατασκευής ή εάν οι οδηγίες 
δεν είναι διαθέσιμες στη γλώσσα του καταναλωτή ή είναι 
ασαφείς, μην αγοράσετε το προϊόν.

• Πραγματοποιήστε τακτικές αναζητήσεις στη Safety 
Gate. Οι καταναλωτές πρέπει να επαληθεύουν εάν για τα 
προϊόντα που σκοπεύουν να αγοράσουν έχουν υποβληθεί 
προειδοποιήσεις μέσω της Safety Gate. Αυτό θα μπορούσε 
να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι αγοράζονται μόνο 
ασφαλή προϊόντα. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
αναφέρουν τυχόν συμβάντα ασφάλειας στις αρμόδιες ΑΕΑ.

Για οικονομικούς φορείς (ΟΦ)
• Να τηρείτε όλες τις νομικές απαιτήσεις. Οι ΟΦ 

είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων που 
διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Οι ΟΦ θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζει η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και ο 
εντοπισμός δυνητικά μη ασφαλών προϊόντων, οι ΟΦ 
πρέπει να κοινοποιούν δημόσια τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους και να αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
λεπτομέρειες για το προϊόν (π.χ. επωνυμία, αριθμός 
μοντέλου, κωδικός EAN κ.λπ.). 

• Συνεργαστείτε με τις ΑΕΑ. Για να διασφαλιστεί η 
απομάκρυνση επικίνδυνων προϊόντων από τις αγορές 
της ΕΕ, οι ΟΦ που πωλούν μέσω διαδικτυακών καναλιών 
και απευθύνονται σε καταναλωτές της ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζονται με τις αρχές. 

• Υπογράψτε τη δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων10. Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι ένα σύνολο εθελοντικών δεσμεύσεων 
που (μεταξύ άλλων) διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
ΟΦ που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτυακών 
καναλιών και ΑΕΑ. Οι παράγοντες του ηλεκτρονικού 
εμπορίου καλούνται να υπογράψουν τη δέσμευση και να 
βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι τα επικίνδυνα προϊόντα 
μένουν εκτός των ευρωπαϊκών αγορών.

Για εθνικές αρχές
• Προσαρμοστείτε στις νέες τάσεις της αγοράς και 

στις νέες συνήθειες των καταναλωτών. Καθώς 
οι τάσεις της αγοράς αλλάζουν και οι συνήθειες των 
καταναλωτών στρέφονται προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
οι ΑΕΑ πρέπει να εντάξουν τις δράσεις ΔΕΑ στην 
καθημερινή τους ρουτίνα παράλληλα με τις επιθεωρήσεις 
σε φυσικά καταστήματα.

• Συνεχίστε να εργάζεστε για τις προκλήσεις που 
έχουν ταυτοποιηθεί σχετικά με τη ΔΕΑ. Οι ΑΕΑ 

πρέπει να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά 
με τις διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με τη ΔΕΑ 
προκειμένου να δημιουργήσουν εφαρμόσιμες λύσεις και 
να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
δράσεών στο πλαίσιο της ΔΕΑ.

• Πραγματοποιήστε αγορές ως εικονικοί πελάτες 
(mystery shopping). Οι συμμετέχουσες ΑΕΑ πιστεύουν 
ότι η πραγματοποίηση αγορών ως εικονικοί πελάτες 
(mystery shopping) μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός 
τρόπος συλλογής και δοκιμής δειγμάτων για την ασφάλεια 
των προϊόντων. Επομένως, όλες οι ΑΕΑ της ΕΕ/ΕΟΧ θα 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης αυτής 
της πρακτικής για την απομάκρυνση περισσότερων μη 
ασφαλών προϊόντων από τις αγορές της EE11. 

• Ανταλλάξτε πληροφορίες. Πολλοί ΟΦ με έδρα εκτός 
της ΕΕ προσελκύουν καταναλωτές στην ΕΕ με διάφορες 
προσφορές προϊόντων μέσω διαδικτυακών καναλιών. 
Όταν αυτά τα προϊόντα κριθούν μη ασφαλή, οι ΑΕΑ 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην επικοινωνία 
με τον υπεύθυνο ΟΦ. Κατά τη διάρκεια των δράσεων, οι 
ΑΕΑ άρχισαν να ανταλλάσσουν τα στοιχεία επικοινωνίας 
των ΟΦ προκειμένου να διευκολύνουν την απομάκρυνση 
επικίνδυνων προϊόντων. Αυτή η ανταλλαγή θα πρέπει να 
συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες ΑΕΑ προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ασφάλεια προϊόντων στην ΕΕ. 

• Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά κανάλια για να 
επικοινωνήσετε με καταναλωτές. Η ολοένα και 
μεγαλύτερη ψηφιοποίηση προσφέρει ευκαιρίες στις ΑΕΑ να 
προσεγγίζουν τους καταναλωτές και να επικοινωνούν πιο 
εύκολα για ζητήματα ασφάλειας προϊόντων. Επομένως, οι 
ΑΕΑ πρέπει να κάνουν χρήση των διαφόρων διαδικτυακών 
καναλιών που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για να 
ευαισθητοποιήσουν σχετικά με διάφορα θέματα ασφάλειας. 

• Χρησιμοποιήστε τα παραδοτέα από τις δράσεις ΣΔΑΠ 
Online 2020. Οι ΑΕΑ ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 
όλα τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που έχουν 
συλλεχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος ΣΔΑΠ 
Online 2020. Συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η εργαλειοθήκη 
επικοινωνιών για ανακλήσεις, έχουν διατεθεί σε όλες τις 
ΑΕΑ για χρήση στις καθημερινές εργασίες τους.

• Διαδώστε τα αποτελέσματα του ΣΔΑΠ Online 
2020. Οι ΑΕΑ ενθαρρύνονται να διαδίδουν περαιτέρω 
τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του προγράμματος 
ΣΔΑΠ Online 2020. Οι ΑΕΑ ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να 
διαδώσουν το επικοινωνιακό υλικό που διατίθεται σε 
αυτές για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο και το εύρος 
απήχησης του έργου.

Για ευρωπαϊκές αρχές
• Συνεχίστε να συνεργάζεστε με τον Καναδά και 

άλλους διεθνείς εταίρους. Η συνεργασία με τη Health 
Canada αποδείχθηκε επωφελής για τις ΑΕΑ τόσο του 
Καναδά όσο και για της ΕΕ/ΕΟΧ. Εάν οι καναδικές ΑΕΑ 
και οι ΑΕΑ της ΕΕ/ΕΟΧ μπορούν να αναλάβουν δράση 
βάσει των εκατέρωθεν εκθέσεων δοκιμών, μπορούν να 
επιτευχθούν σημαντικές συνέργειες στο μέλλον μέσω 
της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις 
δοκιμές. Επομένως, η συνεργασία με τον Καναδά - και 
κατ’ επέκταση με άλλους διεθνείς εταίρους - σε θέματα 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να συνεχιστεί.

3.2 Συστάσεις

10 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-
requirements/product-safety/product-safety-pledge_en

11 Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο κανονισμός ΕΕ 2019/1020, ο 
οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 16.7.2021, παρέχει μια νομική βάση προκειμένου οι 
ΑΕΑ να κάνουν αγορές ως εικονικοί πελάτες (mystery shopping) (άρθρο 14). (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1020&from=en)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX
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