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1.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, βασικός πυλώνας της ενιαίας αγοράς,
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της
οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ.
Ως Εποπτεία Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων του «εναρμονισμένου τομέα» που
παράγονται, εισάγονται, κυκλοφορούν και διατίθενται στην εσωτερική αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης νοείται ο έλεγχος των μη εδώδιμων βιομηχανικών προϊόντων
που υπάγονται στην «Ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης» (οδηγίες νέας
προσέγγισης και κανονισμοί) και η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο εφαρμογής του
Κανονισμού 765/2008/ΕΚ για την εποπτεία της αγοράς στην ΕΕ.
Τα εν λόγω προϊόντα φέρουν υποχρεωτικά, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, τη
σήμανση συμμόρφωσης CE και μπορούν έτσι να αναγνωρίζονται και από τους
καταναλωτές ή χρήστες.
Ο κύριος στόχος της εποπτείας αγοράς είναι να εξασφαλίσει ότι τα βιομηχανικά
προϊόντα, πλην τροφίμων και ζωοτροφών, που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά και
διέπονται από τη νομοθεσία εναρμόνισης πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις, οι
οποίες παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και
άλλων δημόσιων συμφερόντων. Σκοπός η διασφάλιση κυκλοφορίας και διάθεσης
στην αγορά μόνο ασφαλών και συμμορφούμενων βιομηχανικών προϊόντων.
Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών/καταναλωτών στα
προϊόντα που αγοράζουν και στην στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων με την
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, την εξάλειψη του αθέμιτου
ανταγωνισμού και την δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους
οικονομικούς φορείς. (παραγωγούς/κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς) και τη
θέσπιση των προϋποθέσεων για υγιή ανταγωνισμό.
Οι έλεγχοι που διενεργούνται στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς είναι δύο
ειδών:
- Έλεγχοι εγγράφων που αποτελείται από την εξακρίβωση της παρουσίας
σημάνσεων, όπως το σήμα CE και, ενδεχομένως, των εγγράφων που απαιτούνται,
όπως η δήλωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό εξέτασης τύπου και τεχνικός
φάκελος.
- Εργαστηριακοί έλεγχοι σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στόχος τους
είναι να επαληθεύσουν ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από
την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

1.1. Προσδιορισµός και αρµοδιότητες των εθνικών αρχών εποπτείας της
αγοράς
Η Εποπτεία Αγοράς σε εθνικό επίπεδο αποτελεί αρμοδιότητα πολλών διαφορετικών
υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.
Στην Ελλάδα οι αρχές εποπτείας της αγοράς (market surveillance authorities
λειτουργούν ταυτόχρονα και ως αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές (regulatory authorities)
έχοντας την ευθύνη ενσωμάτωσης των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο καθώς και της
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εκπόνησης άλλων εθνικών εφαρμοστικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν
αφο
στη
λήψη εθνικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών υποχρεωτικής εφαρμογής
της Ε.Ε.

1.1.1. Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ΓΓΒ)
Τα προϊόντα για τα οποία η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ασκεί εποπτεία αγοράς
και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα 1.

ΣΧΉΜΑ 1.

Γ.Γ.Β και εύρος προϊόντων

Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τομείς των προϊόντων αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας (ΔΤΒΝ)
(
καθώς και η αντίστοιχη
ενωσιακή νομοθεσία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:

Αρμοδιότητες της
τ Δ/νσης Τεχνική Βιομηχανική Νομοθεσία (άρθρο 23 του ν.
4072/2012)

α/α

Αντικείμενο

1

Ηλεκτρολογικό Υλικό Χαμηλής Τάσης

Ενωσιακή Νομοθεσία
Εναρμόνισης Κανονισμός /
Οδηγία Νέας προσέγγισης
Οδηγίες
2006/95/ΕΚ
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2

Απλά δοχεία πίεσης

3

Λέβητες ζεστού νερού

4

Μηχανές

5

Μέσα ατομικής προστασίας

6

Δομικά Προϊόντα

7

Σκάφη αναψυχής

8

Εξοπλισμός υπό πίεση

9

11

Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης
Σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού των
εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης
Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών

12

Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση

13

Ασφάλεια παιχνιδιών

14

Συσκευές αερίου

10

93/68/ΕΟΚ
73/23/ΕΟΚ
Οδηγίες
2014/29/ΕΕ 2009/105/ΕΕ
87/404/ΕΟΚ
90/488/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ
Οδηγίες
92/42/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ
2004/8/ΕΚ
2005/32/ΕΚ
2008/28/ΕΚ
Οδηγίες
2009/127/ΕΚ
2006/42/ΕΚ
98/37/ΕΚ
89/392/ΕΟΚ 91/368/ΕΟΚ
93/44/ΕΟΚ 93/68/ΕΟΚ
Οδηγίες
89/686/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ
93/95/ΕΟΚ
96/58/ΕΚ
Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011,
Οδηγίες
2013/53/ΕΕ
94/25/ΕΚ
2003/44/ΕΚ
Οδηγίες
2014/68/ΕΕ
97/23/ΕΚ
Οδηγία 93/15/ΕΟΚ
Οδηγία 2008/43/ΕΚ
Οδηγία 2012/4/ΕΕ
Κανονισμός (EE) 98/2013
Οδηγίες
2010/35/ΕΚ
1999/36/ΕΚ
2001/12/ΕΚ
2002/50/ΕΚ
Οδηγίες
2009/48/ΕΚ, όπως
τροποποιείται και ισχύει με
τις κατ΄εξουσιοδότηση του
άρθρου 46 αυτού
εκδοθείσες πράξεις
Οδηγίες
2009/142/ΕΚ
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15

Συσκευές αερολυμάτων

16

Είδη πυροτεχνίας

17

18

Σύστημα για την ιχνηλασιμότητα των ειδών
πυροτεχνίας
Εκπομπή αερίων & σωματιδίων ρύπων από
κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά
μηχανήματα

90/396/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ
Οδηγίες
2013/10/ΕΚ
75/324/ΕΟΚ
94/1/ΕΟΚ
2008/47/ΕΚ
Οδηγία 2013/29/ΕΕ
Οδηγία 2007/23
Οδηγία 2014/58/ΕΕ
Οδηγίες 97/68/ΕΚ
2001/63/ΕΚ
2002/88/ΕΚ 2004/26/ΕΚ

19

Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας οικιακών
συσκευών

Οδηγίες
2010/30/ΕΕ και όλες οι
εφαρμοστικές πράξεις που
εκδίδονται
κατ΄εξουσιοδότηση του
άρθρου 10 αυτής,
92/75/ΕΟΚ
2006/80/ΕΚ
2002/31/ΕΚ
2000/11/ΕΚ
97/17/ΕΚ
96/89/ΕΚ
96/60/ΕΚ
96/57/ΕΚ
95/13/ΕΚ
95/12/ΕΚ

20

Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας ErP για
τους οικιακούς λαμπτήρες

Οδηγία 98/11/ΕΚ

Συσκευές και συστήματα που προορίζονται
σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα (ΑΤΕΧ)
21
23
24
25

Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών
Γενική Ασφάλεια Προϊόντων
(συμπληρωματικά στην νομοθεσία
εναρμόνισης)
Eco Design οικολογικός σχεδιασμός όσον

Οδηγίες
94/9/ΕΚ
76/117/EOK &79/196/EOK
90/487/EOK
82/130/EΟΚ & 88/35/ΕΟΚ
84/47/ΕΟΚ
91/269/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ
94/26/ΕΚ
94/44/ΕΚ
97/53/ΕΚ
98/65/ΕΚ
Οδηγία 86/594/ΕΟΚ
Οδηγία*
2001/95/ΕΚ
Οδηγίες
6

αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν
ενέργεια

26

RoHS επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό

27

Μέτρα και Όροι για τις εκπομπές θορύβου
στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση
σε εξωτερικούς χώρους

2009/125/ΕΚ και όλες οι
εκδοθείσες
κατ΄εξουσιοδότηση του
άρθρου 15(1) αυτής
εφαρμοστικές πράξεις,
2005/32/ΕΚ
92/42/ΕΟΚ
96/57/ΕΚ
2000/55/ΕΚ
2008/28/ΕΚ
Οδηγίες
2011/65/ΕΕ
2002/95/EC
Οδηγίες
2000/14/ΕΚ
2005/88/EΚ

1.1.2. Λοιπές αρµόδιες αρχές και εύρος προϊόντων
Οι λοιποί Εθνικοί φορείς που έχουν αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας της αγοράς
είναι οι ακόλουθοι (20% των Οδηγιών):
1 Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους / Υπουργείο Οικονομικών που
χειρίζεται τη νομοθεσία σχετικά με τα χημικά τις ουσίες και τα μείγματα:
• Κανονισμός 1907/2006 REACH
• Κανονισμός 1272/2008 Ουσίες και μείγματα
Το Γενικό Χημείο του Κράτους συνεργάζεται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς
για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών στις υποδομές του (άρθρο 11,
ν.2343/95).
2 Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που χειρίζεται τη νομοθεσία σχετικά με τα λιπάσματα,
•

Κανονισμός 2003/2003 για τα λιπάσματα

3 Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων που χειρίζεται τη νομοθεσία σχετικά με
•

Οδηγία 93/42 (2007/47/EK) Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Γενική-MDD)

•

Οδηγία 90/383 Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

•

Οδηγία 98/79 In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

•

Οδηγία 76/768 / ΕΟΚ (Κανονισμός 1223/2009) Καλλυντικά προϊόντα

•

Οδηγία 98/8 για τα βιοκτόνα.
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4 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων που χειρίζεται τη
νομοθεσία σχετικά με τον Ραδιοηλεκτρικό εξοπλισμό και εξοπλισμός
τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της οδηγίας RTTE – RED,
•

Οδηγία 1999/5(2014/53/EE) Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός
τερματικός εξοπλισμός

•

Κανονισμός (ΕΚ) 552/2004 διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

5 Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος / Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που
χειρίζεται τη νομοθεσία σχετικά με τον εξοπλισμό των πλοίων,
•

Οδηγία 96/98 (2014/90/ΕΚ) Εξοπλισμός πλοίων

6 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που χειρίζεται τη νομοθεσία σχετικά με
τη διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της Εναέριας
Κυκλοφορίας (κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα),
•

Κανονισμός (ΕΚ) 552/2004 διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

7 Γενική Δ/νση Μεταφορών / Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
που χειρίζεται τη νομοθεσία σχετικά με τη σχετικά με τη λειτουργικότητα του
σιδηροδρομικού συστήματος.
•

Οδηγία 2008/57/ΕΚ Διαλειτουργικότητα Σιδηροδρόμων

8 Γεν. Γραμματεία τηλεπικοινωνιών & ταχυδρομείων /Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων που χειρίζεται τη νομοθεσία σχετικά με τη σχετικά με
τη ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
•

Οδηγία 2004/108/ΕΚ(2014/30/EE) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

9 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
•

Οδηγία 2012/19/ΕΕ Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

•

Οδηγία 94/62/ΕΚ Συσκευασία & Απόβλητα Συσκευασίας.

1.2. Μηχανισμοί συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών
εποπτείας της αγοράς
Ο ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Β/11.4.2012) και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ε΄- «Εποπτεία
Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Ποιότητας», καθιέρωσε το νέο
νομοθετικό πλαίσιο για την Εποπτεία Αγοράς Βιομηχανικών προϊόντων της τεχνικής
βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα IV του άρθρου
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23 αυτού, κατ’ εφαρμογή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
765/2008/ΕΚ.
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2, του ν. 4072/2012, ορίζεται ως Εθνική
Αρχή Εποπτείας της Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, με
αρμοδιότητες:
α) την κατάρτιση του ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Εποπτείας Αγοράς
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας,
β) το συντονισμό των επιμέρους εθνικών αρχών ελέγχου της χώρας μας για την
ενημέρωση και την πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
υλοποίηση του εθνικού προγράμματος.
Ειδικότερα με το Π.Δ 116/2014, στο οποίο καταγράφεται ο νέος οργανισμός της ΓΓΒ,
η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας (ΔΤΒΝ) της ΓΓΒ, ορίζεται ως
αρμόδια εθνική αρχή για τον συντονισμό των λοιπών εθνικών αρχών εποπτείας
αγοράς, αποτελώντας τον κόμβο επικοινωνίας της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού
765/2008 ΕΚ (άρθρο 18).
Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες εθνικές αρχές
της χώρας, και υποβάλλει στη Ε.Ε το ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας Αγοράς,
παρακολουθεί σε συνεχή και τακτική βάση την υλοποίησή του και ενημερώνει τα
αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και τις αντίστοιχες εθνικές αρχές των άλλων κρατών
μελών για την πορεία εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό η εν λόγω Διεύθυνση έχει
συντάξει και το παρόν ετήσιο εθνικό πρόγραμμα.
Η Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας συνεργάζεται σε ορισμένους τομείς
προϊόντων υψηλής επικινδυνότητας (Μηχανήματα, ανυψωτικά, εκρηκτικά,
πυροτεχνήματα) με τις συναρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων προστασίας του
πολίτη και εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης & αλληλεγγύης.
Η ΓΓΒ έχει συνάψει προγραμματική συμφωνία με το τέως Υπουργείο Μακεδονίας
Θράκης (Δ/νση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής, τμήμα Εποπτείας της
Αγοράς )για ανάθεση εποπτείας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητάς της
και τμήματος των διαδικασιών ελέγχου και έχει προβεί σε κατάλληλη εκπαίδευση
των στελεχών/επιθεωρητών των εν λόγω υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, συνεργασίες με άλλες δημόσιες υπηρεσίες (Σώμα Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, κλπ) έχουν αναπτυχθεί από
την Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της ΓΓΒ, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4072/12, σε στοχευμένους ελέγχους προϊόντων (τσιμέντα,
κουφώματα, κλπ) και θα επαναληφθούν όποτε κριθεί σκόπιμο.

1.3. Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και των
τελωνείων.
Σύμφωνα με τα άρθρα 27-29 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, οι Τελωνειακές αρχές
είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Στο πλαίσιο του εν λόγω
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διατάξεων όλες οι αρχές εποπτείας της αγοράς, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν
πληροφορίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και του
Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008.
Οι Τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των αρχικών ελέγχων στο
πρώτο σημείο εισόδου της χώρας, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των
εισαγόμενων προϊόντων. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να διενεργήσουν ελέγχους
σημάνσεων επί των προϊόντων καθώς και ελέγχους πιστοποιητικών συμμόρφωσης
που συνοδεύουν το προϊόν.
Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΒ μεριμνά για την συνεχή ενημέρωση των τελωνιακών αρχών
επί των θεμάτων εποπτείας της αγοράς σε συγκεκριμένους τομείς προϊόντων που
παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό τεχνικής δυσκολίας ως προς το θέμα της
διαπίστωσης της συμμόρφωσης προκαλώντας την έκδοση σχετικών Εγκυκλίων Διαταγών του Υπ. Οικονομικών προς τις τελωνιακές αρχές της χώρας. Μέχρι σήμερα
έχουν εκδοθεί πέντε(5) σχετικές διαταγές.
Επίσης διερευνά την συμμόρφωση των προϊόντων σε συνέχεια των σχετικών
Πληροφοριακών Δελτίων μη συμμορφούμενων ή «υπόπτων» προϊόντων τα οποία
αποστέλλονται προς διερεύνηση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, ενώ
πραγματοποιεί εκπαιδευτικές συναντήσεις με εκπροσώπους των τελωνείων για την
περαιτέρω ενημέρωση τους στα θέματα εποπτείας αγοράς της ΓΓΒ.
Επιπρόσθετα θα εξετασθεί άμεσα η σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΓΓΒ με
τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και διασύνδεση των δύο ολοκληρωμένων
πληροφοριακών συστημάτων.

1.4. Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών - RAPEX
Το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και διαχείριση
του συστήματος RAPEX, όπως επίσης είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για τη λειτουργία και
διαχείριση του συστήματος RAPEX, συνεργάζεται με άλλες κυβερνητικές αρχές που
είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα που σχετίζονται με την
ασφάλεια των προϊόντων. Η ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών και η
επικοινωνία του Εθνικού Σημείου Επαφής με τις αρμόδιες αρχές πραγματοποιείται
με ηλεκτρονικά μέσα.
Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Σημείου Επαφής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•

συλλογή πληροφοριών για κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων μέσω του
συστήματος

•

ενημέρωση των αρμόδιων αρχών αναλόγως

•

έρευνα για κυκλοφορία κοινοποιούμενων προϊόντων στην ελληνική αγορά

•

υποβολή κοινοποιήσεων και αντιδράσεων (REACTIONS) μέσω του
συστήματος

•

μετάφραση του εβδομαδιαίου δελτίου τύπου
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Οι κατηγορίες προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις RAPEX στην Ελλάδα
είναι οι ακόλουθες: οχήματα, παιδικά ενδύματα, παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές,
προϊόντα που εμπίπτουν στο πλαίσιο του REACH, σχολικά, είδη παιδικής φροντίδας
και αναπτήρες.
1.5. Σύστημα πληροφόρησης ICSMS
Η λειτουργία και διαχείριση του εθνικού σημείου επαφής ICSMS εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα
στο τμήμα Εποπτείας της Τεχνικής Νομοθεσίας του Υπουργείου. Το τμήμα
Εποπτείας της Τεχνικής Νομοθεσίας είναι υπεύθυνο για την καταχώριση νέων
αρμόδιων αρχών και χρηστών στο σύστημα, τη συνεργασία με τα σημεία επαφής
άλλων αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς και τη συνεχή συνεργασία με την
Επιτροπή.
Κάθε αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή δεδομένων στο ICSMS στους
τομείς των αρμοδιοτήτων της.

1.6. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς και των
σχετικών διαδικασιών
Η Εποπτεία Αγοράς σε εθνικό επίπεδο όπως έχει αναφερθεί, αποτελεί αρμοδιότητα
πολλών διαφορετικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι μόνο ασφαλή προϊόντα,
που εμπίπτουν στο πλαίσιο των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης, διατίθενται στην
αγορά. Η εποπτεία της αγοράς πραγματοποιείται μέσα από τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
•

Προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, που εμπίπτουν στο ετήσιο πρόγραμμα
Εποπτείας της Αγοράς, καθώς και επιθεωρήσεις εποχιακών προϊόντων.

•

Δειγματοληψία και εργαστηριακές δοκιμές των προϊόντων.

•

Μέτρα για μη συμμορφούμενα ή/και επικίνδυνα προϊόντα που
κυκλοφορούν στην αγορά.

•

Αντίδραση στις καταγγελίες ή/και απορίες.

•

Κοινοποιήσεις σε RAPEX, και ICSMS.

•

Σε περιπτώσεις που ενδείκνυται γίνεται επικοινωνία με τους καταναλωτές
και τους οικονομικούς φορείς.

•

Δημόσιες ανακοινώσεις με δελτία τύπου.

•

Κυρώσεις σε οικονομικούς φορείς για την διάθεση στην αγορά μη
συμμορφούμενων προϊόντων.
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1.6.1. Μεθοδολογία εποπτείας της αγοράς βιοµηχανικών προϊόντων (αρµοδιότητας
της ∆ΤΒΝ)
Η Δ/νση ΤΒΝ διενεργεί τους ενδεδειγμένους ελέγχους σχετικά με τα χαρακτηριστικά
των προϊόντων, μέσω του ελέγχου εγγράφων/πιστοποιητικών συμμόρφωσης και
μέσω επιτόπιων ελέγχων που κατά περίπτωση μπορεί να συνοδεύονται από
δειγματοληψίες και εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
Κανονισμού 765/2008 και του άρθρου 28 του ν. 4072/12.
Εφαρμόζονται δύο τρόποι ελέγχου:
Προληπτικός-τακτικός έλεγχος
Σχεδιασμός και κατάρτιση ετήσιου τομεακού εθνικού προγράμματος
επιθεωρήσεων σε καθορισμένες, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (εκτίμηση
επικινδυνότητας, συχνές καταγγελίες, ειδοποιήσεις RAPEX, κλπ), κατηγορίες
προϊόντων ή τομείς δραστηριότητας (κλάδους) σε όλη την επικράτεια. Αποτελεί
εξειδίκευση του ετήσιου Εθνικού Γενικού Προγράμματος Εποπτείας Αγοράς που
υποβλήθηκε στην Ε.Ε.
Η υλοποίηση του Προγράμματος υποστηρίζεται από το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΓΓΒ για την λειτουργία της αγοράς.
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
Για τις ανάγκες εποπτείας της αγοράς έχει δημιουργηθεί το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).
Λειτουργίες του ΟΠΣ αποτελούν:
α) η κωδικοποίηση της ισχύουσας τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας
β) η υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης των εντολών ελέγχου, της
παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
γ)

η τήρηση Μητρώου Εγκεκριμένων Ελεγκτών

δ) η τήρηση και επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με τα βιομηχανικά
προϊόντα, τα σημεία ελέγχου ανά κατηγορία προϊόντος, τις εργαστηριακές
δοκιμές και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.
Στην ετήσια ανασκόπηση του Εθνικού Προγράμματος Εποπτείας Αγοράς
αποτυπώνεται η λειτουργία του ΟΠΣ και καταγράφονται παρατηρήσεις και
προτάσεις για τη βελτίωσή ή την αναβάθμισή του.
Το ΟΠΣ-ΕΠΑΓ έχει υψηλή διαθεσιμότητα εφαρμογών και βάσεις δεδομένων και
επιπλέον όλες οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες μέσω browser (web-based). Η
πρόσβαση σε αυτό επιτυγχάνεται μέσω τοπικού δικτύου (intranet) για τους χρήστες
– στελέχη της ΓΓΒ.
Έλεγχος κατά περίπτωση (ad hoc)-Κατασταλτικός έλεγχος
Περιλαμβάνει:
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Την εξέταση του τεχνικού φακέλου και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων και,
κατά περίπτωση, τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων, κατόπιν :
•
•
•
•

Καταγγελιών καταναλωτών, ανταγωνιστών, οργανώσεων καταναλωτώνενώσεων/ σωματείων οικονομικών και κοινωνικών φορέων
Ανακοινώσεων για επικίνδυνα προϊόντα τoυ συστήματος RAPEX
Αιτημάτων διερεύνησης «ύποπτων» ή επικίνδυνων μη συμμορφούμενων
προϊόντων και παροχής γνώμης/συμβουλών από τα τελωνεία
Διερεύνησης ατυχημάτων/Εκθέσεις των ατυχημάτων

1.7. Γενικό πλαίσιο της συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη και τρίτα κράτη
Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά από το 2008, στις κοινές δράσεις εποπτείας της
αγοράς που συντονίζονται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό PROSAFE. Ο PROSAFE
(Product Safety Forum of Europe) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός
οργανισμός για τις αρχές εποπτείας της αγοράς και στελέχη από ολόκληρο τον ΕΟΧ.
Πρωταρχικός στόχος του είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των χρηστών των
προϊόντων και των υπηρεσιών στην Ευρώπη. Οι κοινές δραστηριότητες εποπτείας
της αγοράς που συντονίζονται από το PROSAFE χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω αυτών των κοινών δραστηριοτήτων
επιτυγχάνεται:
•

η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς με άλλα κράτη
μέλη.

•

η συνεργασία με λειτουργούς και επιθεωρητές που πραγματοποιούν
εποπτεία της αγοράς από τα άλλα κράτη μέλη και ανταλλαγή εμπειριών.

•

αποτελεσματικότερες δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.

•

εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της
αγοράς.

•

απόσυρση / ανάκληση των επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των αρχών εποπτείας της αγοράς συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις ADCO (Administrative Co-operation Groups) που ασχολούνται με τις
οδηγίες και τους κανονισμούς που εμπίπτουν στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους.

1.8. Αξιολόγηση των ενεργειών εποπτείας της αγοράς και υποβολή εκθέσεων
Οι δραστηριότητες της εποπτείας της αγοράς αξιολογούνται στο τέλος κάθε έτους,
σε τομεακή βάση. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να ελεγχθούν κατά πόσον οι στόχοι
που είχαν τεθεί στο ετήσιο πρόγραμμα της εποπτείας της Αγοράς έχουν επιτευχθεί
και να εντοπιστούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που διαπιστώθηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι ποσοτική ή ποιοτική, ανάλογα με
την αρμόδια αρχή.
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1.9. Οριζόντιες δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για τη σχετική
περίοδο
Για το 2016, δύο αρμόδιες αρχές συμμετέχουν στις τρέχουσες κοινές δράσεις του
PROSAFE. Αναλυτικά η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσία συμμετέχει
στο Joint Action 2015 για τα παιχνίδια, καθώς και στο Joint Action 2014 για τα είδη
πυροτεχνίας. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας συμμετέχει στο Joint Action 2014
και Joint Action 2015 και για τα προϊόντα παιδικής φροντίδας.
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2.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Με δεδομένη τη συνεχή και σταθερή τα τέσσερα τελευταία έτη εφαρμογή μίας
πολιτικής για την εποπτεία της αγοράς από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της, έχει δημιουργηθεί ένα
πλαίσιο λειτουργίας και διαδικασιών με βάση το οποίο ασκούνται οι παρακάτω
ενέργειες:
•

Έλεγχος της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας ενός
σημαντικού αριθμού βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, που σκοπό
έχει τόσο την διασφάλιση της προστασίας χρηστών και καταναλωτών, όσο και
την διασφάλιση όρων υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμού στην αγορά.

•

Εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών στην ελληνική αγορά σε οργανωμένη βάση
αμβλύνοντας τη συνεργασία με τα τελωνεία.

•

Δραστηριοποίηση και αξιοποίηση των υφισταμένων εργαστηριακών υποδομών
για ελέγχους, δοκιμές και αναλύσεις δειγμάτων από τον ασκούμενο έλεγχο.

•

Επιβολή κατάλληλων διοικητικών μέτρων και οικονομικών κυρώσεων στους
παραβάτες και υπότροπους του ελέγχου για εμπέδωση του κλίματος
εμπιστοσύνης στην αγορά, για προώθηση των κανόνων της τεχνικής
βιομηχανικής νομοθεσίας, για τήρηση της νομιμότητας, αλλά και για τον
παραδειγματισμό όλων όσων δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της
κείμενης νομοθεσίας.

•

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συνεπών οικονομικών φορέων.

•

Βελτίωση των διαδικασιών και των εγγράφων ελέγχου, με βάση τα
αποτελέσματα του φυσικού ελέγχου στα συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία
έχουν διαμορφωθεί και καταρτιστεί.

2.1. Τομέας προϊόντων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής
Νομοθεσίας

Οι τομείς των προϊόντων αρμοδιότητας της ΔΤΒΝ παρουσιάζονται αναλυτικά στον
πίνακα 1.
2.1.1. Αρμόδια αρχή και στοιχεία επικοινωνίας
Αρμόδια Αρχή:

Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, της Γενική Γραμματείας
Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/ΝΣΗ TΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ: 102 00
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Τηλέφωνα: 210 38 93 690, 989, 972
Φαξ: 210 3893980, 978
Emai: !DTBN@ggb.gr

Πόροι:
- Προϋπολογισμός: Όλες οι δραστηριότητες επιχορηγούνται από τον ετήσιο κρατικό
προϋπολογισμό. Ενδεικτικά παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας 2 που αφορά στις
δαπάνες εποπτείας έτους 2015
- Προσωπικό: 10 υπάλληλοι - επιθεωρητές (υπεύθυνοι επίσης για την μεταφορά στο
εθνικό δίκαιο των οδηγιών νέας προσέγγισης).
Πίνακας 2: Αναλυτικός Πίνακας Κόστους Ελέγχων Εποπτείας Αγοράς Έτους 2015
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ***

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Πάγιες δαπάνες
μετακίνησης
• Βενζίνη οχήματος
• Συντήρηση
οχήματος
• Διόδια Αττικής
Οδού

0.15€/km
500€/
συντήρηση
5.60
€/διελεύσεις

50km/ έλεγχο χ 103 έλεγχοι
1 συντήρηση
30 διελεύσεις

772,5 €
500 €
168 €
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 1440,5 €

Εκτιμήσεις του κόστους
κίνησης του οχήματος για
τους ελέγχους, εντός Αττικής

2. Κόστος
Εργαστηριακών
Δοκιμών Δειγμάτων
Ελέγχων

800€/δείγμα
περίπου

31 δείγματα

24.800 €

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ

7.500 €
3. Δαπάνες Μεταφοράς
Προσωπικού
(Ελεγκτών)*

500 € / έλεγχο

15 έλεγχοι

1.000 €

200 € / έλεγχο

5 έλεγχοι

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 8.500
ΕΥΡΩ

112 € / έλεγχο
για ελέγχους
εκτός Αθηνών με
αυθημερόν
επιστροφή

4. Δαπάνες Διαμονής
και ημερήσιας
αποζημίωσης
(Ελεγκτών)

400 € / έλεγχο
για ελέγχους στη
Θεσσαλονίκη
(176 € +224€)

352 € / έλεγχο
για ελέγχους
εκτός Αθηνών
και
Θεσσαλονίκης με
διανυκτέρευση
(128 € +224€)

5 έλεγχοι

10 έλεγχοι

560 €

4.000 €

1.760 €
5 έλεγχοι
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 6.320 €

Μετακίνηση με αεροπλάνο: 2
* 250 = 500 ευρώ/ έλεγχο
Μετακίνηση με ΙΧ ή τρένο:
200 ευρώ/ έλεγχο

Ημερήσια αποζημίωση: 2 *1*
56 = 112 ευρώ/ έλεγχο για
ελέγχους εκτός Αθηνών με
αυθημερόν επιστροφή
Δαπάνες διαμονής 2 * 88 =
176 ευρώ για ελέγχους στη
Θεσσαλονίκη με
διανυκτέρευση
Ημερήσια αποζημίωση: 2 *2*
56 = 224 ευρώ/ έλεγχο για
ελέγχους εκτός Αθηνών με
διανυκτέρευση
Δαπάνες διαμονής 2 * 64 =
128 ευρώ για ελέγχους εκτός
Αθηνών και Θεσσαλονίκης με
διανυκτέρευση
Ημερήσια αποζημίωση: 2 *2*
56 = 224 ευρώ/ έλεγχο για
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ελέγχους εκτός Αθηνών με
διανυκτέρευση

5. Δαπάνες διάφορες
• Αγορές προτύπων
• Συντήρηση
&
Αναβάθμιση PC
• Υλικά διάφορα**
• Άλλα απρόβλεπτα

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 1.000
ΕΥΡΩ

42.060,5 €

2.1.2. ∆ιαδικασίες και στρατηγική της εποπτείας της αγοράς
Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη περιγραφεί στο γενικό μέρος (παρ. 1.6).
Για την άσκηση εποπτείας αγοράς και την κατάρτιση του ετήσιου Εθνικού
Προγράμματος Εποπτείας Αγοράς λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω :
•
•
•
•

•
•

Οι κατηγορίες προϊόντων που κρίνονται εθνικά αναγκαίες για έλεγχο από το
Συντονιστικό Συμβούλιο Εποπτείας Αγοράς.
Τα προϊόντα ή οι κατηγορίες προϊόντων που τυγχάνουν ευρείας χρήσης και
κατανάλωσης.
Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ισχυρή εποχική ζήτηση.
Τα προϊόντα ή οι κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες έχουν παρατηρηθεί
κατά το πρόσφατο παρελθόν αυξημένες καταγγελίες καταναλωτών ή
χρηστών.
Τα προϊόντα ή οι κατηγορίες προϊόντων με συχνές αναφορές στο σύστημα
ταχείας πληροφόρησης RAPEX.
Τα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία εμφανίζουν προβλήματα συμμόρφωσης προς
την ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία.

Το ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας Αγοράς συνοδεύεται από αντίστοιχο
προγραμματισμό εφαρμογής μηνιαίων ελέγχων, ο οποίος περιλαμβάνει τις
κατηγορίες των προϊόντων που θα ελεγχθούν, τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις
των κλιμακίων ελέγχου, καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές που ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν.
Οι έλεγχοι για την Εποπτεία της Αγοράς θα πρέπει να καλύπτουν γεωγραφικά όλη
την επικράτεια της χώρας, και διενεργούνται με μέριμνα των αρχών εποπτείας
αγοράς είτε βάσει του αρχικού ετήσιου προγραμματισμού, είτε βάσει καταγγελιών
ή εποχιακών αναγκών.
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2.1.3. Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της προηγούµενης
περιόδου προγραµµατισµού
Η επισκόπηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων εποπτείας της
αγοράς, αρμοδιότητας όλων των αρχών της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 18
παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, για τα έτη 2010 έως και 2013
έχει ήδη κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, το 2014.
Όσον αφορά το έτος 2015, η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της ΓΓΒ
διενήργησε ελέγχους σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών προϊόντων όπως αυτά
παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.
Σχήμα 1: Τομείς προϊόντων που ελέχθησαν το 2015.
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ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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ΠΛΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλες οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τα τμήματα της Δ/νσης Τεχνικής
Βιομηχανικής Νομοθεσίας την περίοδο από 1/1/2015-31/12/2015 ενώ για πρώτη
φορά στην Εποπτεία της αγοράς συμμετείχε και το τέως Υπουργείο Μακεδονίας
Θράκης δια της αρμόδιας Δ/νσης Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής, τμήμα
Εποπτείας της Αγοράς.
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Ο προγραμματισμός και ο συντονισμός του εν λόγω τμήματος, καθορίζεται και
διενεργείται αρμοδίως από την ΔΤΒΝ, σύμφωνα με το ετήσιο Πρόγραμμα Εποπτείας
της Αγοράς.
Οι στόχοι που είχαν τεθεί για την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 υπερκαλύφθηκαν,
με την πραγματοποίηση 131 (έναντι 123 που ήταν ο αρχικός στόχος) επιτόπιων
έλεγχων σε πλήθος φορέων τόσο σε κατασκευαστές, εισαγωγείς όσο και διανομείς.
Οι 131 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με έκδοση 65 εντολών ελέγχου και ελέγχτηκαν
συνολικά 326 ύποπτα προϊόντα.
Ο μεγαλύτερος αριθμός επιτόπιων ελέγχων έχει πραγματοποιηθεί σε διανομείς ενώ
προτεραιότητα δόθηκε στον έλεγχο των εισαγωγέων (με την πραγματοποίηση
επαναλαμβανομένων επισκέψεων στους μεγάλους εισαγωγείς της χώρας έτσι ώστε
να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιότητας των
προϊόντων κατά την εισαγωγή τους στη χώρα).
Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές της
χώρας έχει επίσης διερευνηθεί, μέσω των Πληροφοριακών Δελτίων που
αποστέλλουν στην υπηρεσία μας οι εν λόγω αρχές, η συμμόρφωση ή μη και
συνεπώς η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή αναστολή εισαγωγής σημαντικού
αριθμού προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή βέβαια δεν μπορούν να επιβληθούν
κυρώσεις από την υπηρεσία διότι δεν υφίσταται διάθεση στην αγορά. Το έργο της
υπηρεσίας στην δεδομένη περίπτωση (προληπτικός τελωνειακός έλεγχος) είναι
ουσιαστικά συμβουλευτικό προς τους οικονομικούς φορείς, υποδεικνύοντας απλά
διορθωτικά μέτρα και ενέργειες συμμόρφωσης.
Σε ότι αφορά τους κατασκευαστές έχουν πραγματοποιηθεί σχετικοί έλεγχοι σε
μικρό ποσοστό και σε συνέχεια κυρίως διερεύνησης καταγγελιών.
Σε ότι αφορά τα συνολικά αποτελέσματα των ελέγχων, όπως παρουσιάζονται στο
σχήμα 2, σημειώνονται τα εξής:
Από τα 326 ελεγχθέντα προϊόντα βρέθηκαν 48 αρχικά μη συμμορφούμενα ενώ 66
είναι υπό αξιολόγηση γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι έλεγχοι
εποπτείας αγοράς έχουν κατά πολύ βελτιώσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, της μη
κυκλοφορίας μη συμμορφούμενων προϊόντων.
Επιπλέον των ανωτέρω ελέγχων διενεργήθηκαν και 14 «Διοικητικοί Έλεγχοι» (χωρίς
επιτόπιο έλεγχο) των απαιτούμενων εγγράφων ή/και πιστοποιητικών
συμμόρφωσης των προϊόντων προς την κείμενη νομοθεσία (Τεχνικός φάκελος).
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Σχήμα 2:: Αποτελέσματα ελεγχομένων προϊόντων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ληφθέντα μέτρα επιβολής νομοθεσίας
Κατά το έτος 2015 επιβλήθηκαν και βεβαιώθηκαν 50 χρηματικά πρόστιμα
συνολικής αξίας 400.000 €, και εκδόθηκαν αντίστοιχα περίπου 20 αποφάσεις
απαγόρευσης διάθεσης /απόσυρσης από την αγορά.

2.2. Έκθεση των δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του
προγράμματος
μματος του 2015 από τις λοιπές αρχές εποπτείας της αγοράς
Ο απολογισμός των δραστηριοτήτων των λοιπών αρχών εποπτείας αγοράς για το
έτος 2015 είναι σε εξέλιξη και ως εκ’ τούτου παραθέτονται
νται μόνο απολογιστικά
στοιχεία για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
αχυδρομείων (ΡΤΤΕ):
• Ελέγχθηκαν διοικητικά ή/και τεχνικά συνολικά 80 δείγματα.
• Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ΡΤΤΕ σε 41 εταιρείες οι
οποίες δρουν σαν διανομείς ή σαν εταιρείες υπεύθυνες για τη διάθεση ΡΤΤΕ
στην ελληνική αγορά, (είτε απευθείας στα καταστήματα διανομής είτε σε
ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω διαδικτύου). Στους
Στους ελέγχους αυτούς
εμπλέκονταν 49 εισαγωγικές εταιρείες υπεύθυνες για τη διάθεση ΡΤΤΕ στην
ελληνική αγορά.
• Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ΡΤΤΕ σε 4 εταιρίες
που δρουν ως κατασκευαστές ΡΤΤΕ στην ελληνική αγορά.
• 69 δείγματα ΡΤΤΕ δεν
δεν συμμορφώνονταν με τουλάχιστον 1 από τις διοικητικές
απαιτήσεις του ΠΔ 44/2002. Η ΕΕΤΤ για αυτές τις περιπτώσεις προέβη σε όλες
τις εκ του νόμου οριζόμενες ενέργειες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.
• για 5 δείγματα ΡΤΤΕ πραγματοποιήθηκαν τεχνικές μετρήσεις βάσει
β
ευρωπαϊκών προτύπων και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Η ΕΕΤΤ κατά το 2015 συνέχισε τους ελέγχους στην αγορά ΡΤΤΕ ενώ οι εποπτικές της
διαδικασίες οι οποίες ορίζονται αναλυτικά με εσωτερική εγκύκλιό της λειτούργησαν
ικανοποιητικά και καλύφθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί σχετικά με το πλήθος
δειγματοληψιών και την κάλυψη συγκεκριμένων κατηγοριών ΡΤΤΕ.

2.3 Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας της Αγοράς 2016
Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας του ετήσιου εθνικού προγράμματος εποπτείας της
Αγοράς για το 2016 (αρχείο EXCEL).
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