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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2222.1-1.2/90149/2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την
Οδηγία 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου
1, της παραγράφου 1 στοιχεία δ΄έως η' του άρθρου 2, της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 και της παραγράφου 3 του
άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού
Δικαίου» (Α΄ 34), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ/Α/86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική
μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»,
Κεφάλαιο Ε.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 102).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός
των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.δ. 158/1999 (Α΄156), το Π.δ. 137/2002
(Α΄ 112), το Π.δ. 294/2003 (Α΄251), το Π.δ. 194/2009
(Α΄239), το Π.δ. 39/2010 (Α΄79), το Π.δ. 128/2011 (Α΄259),
το Π.δ. 121/2012 (Α΄214), το Π.δ. 156/2013 (Α΄248), το
Π.δ. 33/2015 (Α΄ 46), το Π.δ. 81/2015 (Α΄ 158) και το
Π.δ. 52/2016 (Α΄ 84).
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄170), όπως
ισχύει.
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7. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2280)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη».
11. Την υπ’ αριθ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για
την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008).
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου
2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των
προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008).
13. Τον Κανονισμό 1025/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση».
14. Την υπ’ αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/31-5-2016
(ΦΕΚ Β’ 1897) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Κανονιστικό
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πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής
νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής
τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο
πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
15. Την Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά
με τον εξοπλισμό των πλοίων και την κατάργηση της
Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
(άρθρο 1 της οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τον εξοπλισμό
των πλοίων και την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του
Συμβουλίου, η βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, μέσω της
ενιαίας εφαρμογής των διεθνών νομικών πράξεων που
αφορούν τον εξοπλισμό που πρόκειται να τοποθετηθεί
σε πλοία της ΕΕ, καθώς και η διασφάλιση της ελεύθερης
διακίνησης του εν λόγω εξοπλισμού εντός της Ένωσης.
Άρθρο 2
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «εξοπλισμός πλοίων»: ο εξοπλισμός που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 3.
2) «πλοίο της ΕΕ»: πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους
μέλους και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών
συμβάσεων.
3) «διεθνείς συμβάσεις»: οι ακόλουθες συμβάσεις, καθώς και τα οικεία πρωτόκολλα και κώδικες υποχρεωτικής
εφαρμογής, που εκδίδονται υπό την αιγίδα του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), οι οποίες έχουν τεθεί σε
ισχύ και καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις για την έγκριση
από το κράτος της σημαίας του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλοία:
— η σύμβαση του 1972 για τους διεθνείς κανονισμούς για την πρόληψη των συγκρούσεων στη θάλασσα
(Colreg),
— η Διεθνής σύμβαση του 1973 για την πρόληψη της
ρύπανσης από πλοία (Marpol),
— η Διεθνής σύμβαση του 1974 για την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (Solas).
4) «πρότυπα δοκιμών»: τα πρότυπα δοκιμών για τον
εξοπλισμό πλοίων που ορίζονται από:
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— τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ),
— τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO),
— τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC),
— την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN),
— την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec),
— τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU),
— το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα
των Τηλεπικοινωνιών (ETSI),
— την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8 και το άρθρο
27 παράγραφος 6 της παρούσας απόφασης,
— τις ρυθμιστικές αρχές που αναγνωρίζονται στις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης, στις οποίες η Ένωση
είναι μέρος.
5) «διεθνείς νομικές πράξεις»: οι διεθνείς συμβάσεις,
αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΔΝΟ για την εφαρμογή των
εν λόγω συμβάσεων, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη
τους έκδοση, και τα πρότυπα δοκιμών.
6) «πηδαλιόσχημο σήμα»: το σύμβολο που αναφέρεται
στο άρθρο 9 και παρατίθεται στο παράρτημα I ή, κατά
περίπτωση, η ηλεκτρονική ετικέτα που αναφέρεται στο
άρθρο 11.
7) «κοινοποιημένος οργανισμός»: ο οργανισμός που
έχει ορίσει η αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 17.
8) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά εξοπλισμού πλοίων στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο
εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε
δωρεάν.
9) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την
οποία εξοπλισμός πλοίων διατίθεται στην αγορά της
Ένωσης.
10) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει εξοπλισμό πλοίων ή που αναθέτει
σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή εξοπλισμού
πλοίων και διοχετεύει στην αγορά αυτό τον εξοπλισμό
υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.
11) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει
λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων
καθηκόντων.
12) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει στην αγορά
της Ένωσης εξοπλισμό πλοίων προερχόμενο από τρίτη
χώρα.
13) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην
αλυσίδα εφοδιασμού, πλην του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο εξοπλισμό πλοίων
στην αγορά.
14) «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας·
15) «διαπίστευση»: η διαπίστευση, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
16) «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: ο εθνικός
οργανισμός διαπίστευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2
σημείο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
17) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διαδικασία
που διεξάγεται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς,
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σύμφωνα με το άρθρο 15, με την οποία αποδεικνύεται
κατά πόσον ο εξοπλισμός πλοίων πληροί τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.
18) «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης»: ο
οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, στις οποίες συγκαταλέγονται η δοκιμή, η βαθμονόμηση, η πιστοποίηση και
η επιθεώρηση.
19) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή του εξοπλισμού πλοίων που έχει ήδη τοποθετηθεί σε πλοία της ΕΕ ή έχει αγοραστεί για να τοποθετηθεί
σε πλοία της ΕΕ.
20) «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά του εξοπλισμού
πλοίων που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού.
21) «δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ»: η δήλωση που έχει
εκδώσει ο κατασκευαστής σύμφωνα με το άρθρο 16.
22) «προϊόν»: στοιχείο εξοπλισμού πλοίου.
23) «Εξουσιοδοτημένος Οργανισμός»: Ο Οργανισμός
που είναι εξουσιοδοτημένος από την Ελληνική Κυβέρνηση να παρέχει τις προβλεπόμενες από την εκάστοτε
κείμενη νομοθεσία, υπηρεσίες σε υπό ελληνική σημαία
πλοία και στις διαχειρίστριες εταιρείες αυτών.
Άρθρο 3
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Πεδίο Εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση αφορά εξοπλισμό ο οποίος
έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλοίο
που φέρει την ελληνική σημαία και για τον οποίο, σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές πράξεις, απαιτείται έγκριση
από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανεξάρτητα από το εάν
το πλοίο βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή
που εγκαθίσταται ο εξοπλισμός.
2. Παρά το γεγονός ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής και άλλων νομικών πράξεων του ενωσιακού
δικαίου και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας με την
οποία οι εν λόγω πράξεις ενσωματώνονται στο εθνικό
δίκαιο, εκτός της παρούσας απόφασης, ο εν λόγω εξοπλισμός, για τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 1,
υπόκειται αποκλειστικώς στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό πλοίων
1. Ο εξοπλισμός πλοίων που τοποθετείται σε πλοίο που
φέρει την ελληνική σημαία την 18.09.2016 ή μεταγενέστερα πληροί τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής
και επιδόσεων που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διεθνείς
νομικές πράξεις κατά την τοποθέτηση του εν λόγω εξοπλισμού στο πλοίο.
2. Η συμμόρφωση του εξοπλισμού πλοίων με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα
δοκιμών και με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 15.
3. Οι διεθνείς νομικές πράξεις εφαρμόζονται με την
επιφύλαξη της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρ-
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φωσης που ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
4. Οι απαιτήσεις και τα πρότυπα που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται κατά τρόπο ενιαίο,
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2.
Άρθρο 5
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Αρμόδιες αρχές - Εφαρμογή
1. Αρμόδια εθνική αρχή για: (α) για την εφαρμογή
των διατάξεων της παρούσας απόφασης εκτός αν άλλως ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος,
(β) την εκπροσώπηση της χώρας στην επιτροπή ασφάλειας της ναυτιλίας και πρόληψης της ρύπανσης από τα
πλοία (COSS) του άρθρου 38 της οδηγίας 2014/90/ΕΕ,
επί θεμάτων αρμοδιότητάς του, (γ) την παρακολούθηση
της οδηγίας 2014/90/ΕΕ και την ενσωμάτωση στο εθνικό
δίκαιο τυχόν τροποποιήσεων και αναθεωρήσεων αυτής,
καθώς και (δ) την εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων του άρθρου 35 της οδηγίας 2014/90/ΕΕ, ορίζεται το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διά των
καθ' ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών του.
2. Αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς του εξοπλισμού πλοίων ορίζονται κατά περίπτωση: α) η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, μέσω του Τμήματος Δομικών,
Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων αυτής, για
τον έλεγχο της συμμόρφωσης, προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, του εξοπλισμού πλοίων που ακόμη
δεν έχει τοποθετηθεί σε πλοία, κατά τη διάθεση και τη
διαθεσιμότητα του εν λόγω εξοπλισμού στην ελληνική
αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του
Ν. 4072/2012 για την εποπτεία αγοράς βιομηχανικών
προϊόντων, και,
β) ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) και οι Λιμενικές
Αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του εξοπλισμού
πλοίων προς τις διατάξεις της παρούσας που έχει τοποθετηθεί σε πλοία, σε θέματα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρούσας και σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ν.δ.187/73,κ.τ.λ.),
κατά την τοποθέτηση, εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του θαλάσσιου εξοπλισμού επί πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία.
3. Για τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων οι ως άνω
αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς οφείλουν να συνεργάζονται, να ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με
μη συμμορφούμενο ελεγχόμενο εξοπλισμό πλοίων και
με τυχόν επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις και, όπου
απαιτείται, να συμμετέχουν από κοινού σε επιτόπιους
ελέγχους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας
του εξοπλισμού πλοίων και επί των πλοίων.
4. Ο ΚΕΠ ή οι εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί, όταν εκδίδουν, εγκρίνουν ή ανανεώνουν πιστοποιητικά πλοίων
που φέρουν την ελληνική σημαία, όπως απαιτείται από τις
διεθνείς συμβάσεις, διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός αυτών
των πλοίων πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
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5. Ο ΚΕΠ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός πλοίων που φέρουν την ελληνική
σημαία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των διεθνών
νομικών πράξεων που εφαρμόζονται για εξοπλισμό ήδη
τοποθετημένο στα πλοία. Εκτελεστικές αρμοδιότητες
ανατίθενται στην Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει
τις ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των εν λόγω
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 35.
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
Δεν απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ή η τοποθέτηση σε πλοίο που φέρει την ελληνική σημαία εξοπλισμού πλοίων, ο οποίος συμμορφώνεται προς την παρούσα απόφαση, ούτε επιτρέπεται η άρνηση έκδοσης ή
ανανέωσης των σχετικών πιστοποιητικών για πλοία που
φέρουν την ελληνική σημαία.
Άρθρο 7
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Μετεγγραφή πλοίου στο ελληνικό νηολόγιο
1. Όταν πλοίο που φέρει σημαία που δεν ανήκει σε κράτος μέλος της ΕΕ πρόκειται να μεταφερθεί στην ελληνική
σημαία, κατά τη μεταφορά του υποβάλλεται σε επιθεώρηση από τον ΚΕΠ ή τους εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς,
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του εξοπλισμού του πλοίου ανταποκρίνεται πράγματι στα πιστοποιητικά ασφάλειας και είτε πληροί την παρούσα απόφαση
και φέρει το πηδαλιόσχημο σήμα, είτε είναι ισοδύναμη,
κατά την κρίση του ΚΕΠ, με τον εξοπλισμό πλοίων που έχει
πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση αρχής
γενομένης από τις 18 Σεπτεμβρίου 2016.
2. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί η
ημερομηνία τοποθέτησης επί πλοίου εξοπλισμού πλοίων, ο ΚΕΠ δύναται να καθορίζει ισοδύναμες ικανοποιητικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών
διεθνών νομικών πράξεων.
3. Ο εξοπλισμός αυτός αντικαθίσταται εάν δεν φέρει
το πηδαλιόσχημο σήμα ή εάν ο ΚΕΠ κρίνει ότι δεν είναι
ισοδύναμος.
4. Για τον εξοπλισμό πλοίων που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, κρίνεται ισοδύναμος, εκδίδεται από τον
ΚΕΠ πιστοποιητικό το οποίο τον συνοδεύει πάντοτε. Με
το εν λόγω πιστοποιητικό, η ελληνική σημαία επιτρέπει
τη διατήρηση του εξοπλισμού στο πλοίο και επιβάλλει
τυχόν περιορισμούς ή καθορίζει τυχόν διατάξεις όσον
αφορά τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού.
Άρθρο 8
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Πρότυπα εξοπλισμού πλοίων
1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Ένωση
επιδιώκει την εκπόνηση κατάλληλων διεθνών προτύπων
από τον ΔΝΟ και από οργανισμούς τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών
και προτύπων δοκιμών, για τον εξοπλισμό πλοίων του
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οποίου η χρήση ή τοποθέτηση στα πλοία κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και
την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2. Ελλείψει διεθνούς προτύπου για συγκεκριμένο στοιχείο εξοπλισμού πλοίων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
εφόσον αιτιολογείται δεόντως βάσει κατάλληλης ανάλυσης και προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε σοβαρή και
απαράδεκτη απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας,
την υγεία ή το περιβάλλον, και λαμβανομένων υπόψη
των εν εξελίξει εργασιών στο επίπεδο του ΔΝΟ, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 37, εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δοκιμών για το συγκεκριμένο
στοιχείο εξοπλισμού πλοίων.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, κατά την
προετοιμασία αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δοκιμών
ισχύουν προσωρινά έως ότου ο ΔΝΟ εγκρίνει πρότυπο
για το συγκεκριμένο στοιχείο εξοπλισμού πλοίων.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται δεόντως βάσει κατάλληλης ανάλυσης και εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε απαράδεκτη
προσδιοριζόμενη απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την υγεία ή το περιβάλλον λόγω σοβαρής αδυναμίας ή ανωμαλίας σε υπάρχον πρότυπο για συγκεκριμένο
στοιχείο εξοπλισμού πλοίων που επισημαίνει η Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 ή παράγραφος
3 και λαμβανομένων υπόψη των εν εξελίξει εργασιών στο
επίπεδο του ΔΝΟ, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει, με κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37, εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δοκιμών
για το συγκεκριμένο στοιχείο εξοπλισμού πλοίων στον
βαθμό που είναι μόνον απαραίτητο για την αποκατάσταση της σοβαρής αδυναμίας ή της ανωμαλίας.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, κατά την
προετοιμασία αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα δοκιμών
ισχύουν προσωρινά έως ότου ο ΔΝΟ επανεξετάσει το
πρότυπο που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο στοιχείο
εξοπλισμού πλοίων.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα σύμφωνα
με τις παραγράφους 2 και 3 διατίθενται ατελώς από την
Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟΣΧΗΜΟ ΣΗΜΑ
Άρθρο 9
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Το πηδαλιόσχημα σήμα
1. Το πηδαλιόσχημο σήμα τοποθετείται στον εξοπλισμό πλοίων που, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην
παρούσα απόφαση.
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2. Το πηδαλιόσχημο σήμα δεν τοποθετείται σε κανένα
άλλο προϊόν.
3. Χρησιμοποιείται η μορφή του πηδαλιόσχημου σήματος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας.
4. Η χρήση του πηδαλιόσχημου σήματος υπόκειται
στις γενικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008,
όπου οποιαδήποτε αναφορά στη σήμανση CE νοείται ως
αναφορά στο πηδαλιόσχημο σήμα.
Άρθρο 10
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση
του πηδαλιόσχημου σήματος
1. Το πηδαλιόσχημο σήμα τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή στην πινακίδα με τα δεδομένα του προϊόντος και, εφόσον ενδείκνυται, ενσωματώνεται στο λογισμικό του. Όταν η φύση
του προϊόντος δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, το
πηδαλιόσχημο σήμα τοποθετείται στη συσκευασία του
προϊόντος και στα συνοδευτικά έγγραφα.
2. Το πηδαλιόσχημο σήμα τοποθετείται στο τέλος της
φάσης παραγωγής.
3. Το πηδαλιόσχημο σήμα ακολουθεί ο αριθμός Μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, εάν ο οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής,
και από το έτος κατά το οποίο τοποθετήθηκε το σήμα.
4. Ο αριθμός Μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό, είτε υπό
τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.
Άρθρο 11
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Ηλεκτρονική Ετικέτα
1. Για να διευκολυνθεί η εποπτεία της αγοράς και να
αποτραπεί η παραποίηση συγκεκριμένων στοιχείων εξοπλισμού πλοίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3,
οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλες και αξιόπιστες μορφές ηλεκτρονικής ετικέτας, προς
αντικατάσταση ή συμπλήρωση του πηδαλιόσχημου σήματος. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται τα άρθρα 9
και 10, τηρουμένων των αναλογιών.
2. Η Επιτροπή διενεργεί ανάλυση κόστους-οφέλους
σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής ετικέτας για τη
συμπλήρωση ή την αντικατάσταση του πηδαλιόσχημου
σήματος.
3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 37, προκειμένου να
προσδιοριστούν τα συγκεκριμένα στοιχεία εξοπλισμού
πλοίων που μπορούν να επωφεληθούν από την ηλεκτρονική σήμανση. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η
Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών,
κατά την προετοιμασία αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων.
4. Εκτελεστικές αρμοδιότητες ανατίθενται στην Επιτροπή για τον καθορισμό κατάλληλων τεχνικών κριτηρίων σε
ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, τις επιδόσεις, την τοποθέτηση
και τη χρήση ηλεκτρονικής ετικέτας, υπό μορφή κανονι-
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σμών της Επιτροπής και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 38 παράγραφος 2.
5. Για τον εξοπλισμό που προσδιορίζεται σύμφωνα
με την παράγραφο 3, το πηδαλιόσχημο σήμα μπορεί
να συμπληρωθεί, εντός τριετίας από την ημερομηνία
υιοθέτησης των κατάλληλων τεχνικών κριτηρίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 4, από κατάλληλη και
αξιόπιστη μορφή ηλεκτρονικής ετικέτας.
6. Για τον εξοπλισμό που προσδιορίζεται σύμφωνα με
την παράγραφο 3, το πηδαλιόσχημο σήμα μπορεί να
αντικατασταθεί, εντός πενταετίας από την ημερομηνία
υιοθέτησης των κατάλληλων τεχνικών κριτηρίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 4, από κατάλληλη και
αξιόπιστη μορφή ηλεκτρονικής ετικέτας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 12
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών
1. Με την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος, οι
κατασκευαστές αναλαμβάνουν την ευθύνη να εγγυηθούν
ότι ο εξοπλισμός πλοίων στον οποίο έχει τοποθετηθεί το
πηδαλιόσχημο σήμα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα
που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος
2 και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις
παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.
2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούμενο
τεχνικό φάκελο και αναθέτουν τη διενέργεια της εφαρμοστέας διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
3. Όταν η συμμόρφωση εξοπλισμού πλοίων με τις
εφαρμοστέες απαιτήσεις έχει αποδειχθεί με τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές
καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με το
άρθρο 16 και τοποθετούν το πηδαλιόσχημο σήμα σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.
4. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο
και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που αναφέρεται στο
άρθρο 16 για τουλάχιστον δέκα έτη μετά την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος και σε καμία περίπτωση
για περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη διάρκεια
ζωής του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων.
5. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται
διαδικασίες που διατηρούν τη συμμόρφωση της εν σειρά
παραγωγής. Λαμβάνονται υπόψη αλλαγές του σχεδιασμού ή των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού πλοίων και
αλλαγές των κατά το άρθρο 4 απαιτήσεων των διεθνών
νομικών πράξεων, με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση εξοπλισμού πλοίων. Όταν κρίνεται σκόπιμο
σύμφωνα με το παράρτημα II, οι κατασκευαστές αναθέτουν τη διεξαγωγή νέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
6. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα
τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς ή μοντέλου
ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την αναγνώρισή τους ή,
όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το
προϊόν ή και στα δύο, κατά περίπτωση.
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7. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το όνομά τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση στην οποία είναι
δυνατή η επικοινωνία με αυτούς, επί του προϊόντος ή, όταν
αυτό δεν είναι δυνατόν, επί της συσκευασίας του προϊόντος
ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν ή και στα δύο, κατά
περίπτωση. Στη διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνεται ένα
μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.
8. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και από όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για την ασφαλή εγκατάσταση στο πλοίο
και την ασφαλή χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων περιορισμών χρήσης, κατανοητών
από τους χρήστες, μαζί με οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση η οποία απαιτείται από τις διεθνείς νομικές πράξεις ή
τα πρότυπα δοκιμών.
9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να
πιστεύουν ότι προϊόν στο οποίο έχουν τοποθετήσει το
πηδαλιόσχημο σήμα δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών που εφαρμόζονται σύμφωνα
με το άρθρο 35 παράγραφοι 2 και 3, λαμβάνουν αμέσως
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη
συμμόρφωση του προϊόντος, να το αποσύρουν ή να το
ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν το προϊόν
παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν
αμέσως τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς της
παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες, ιδίως για τη μη συμμόρφωση και
τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
10. Οι κατασκευαστές διαβιβάζουν αμέσως στις ως
άνω αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, όλες
τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται
για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, στην
ελληνική γλώσσα, παρέχουν στις εν λόγω αρχές πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για λόγους εποπτείας της
αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 και χορηγούν δείγματα ή πρόσβαση σε
δείγματα σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 της
παρούσας απόφασης. Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος της, επί οποιασδήποτε ενέργειας
έχει αναληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από τα
προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.
Άρθρο 13
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι
1. Κατασκευαστής που δεν ευρίσκεται στο έδαφος τουλάχιστον ενός κράτους μέλους δύναται να διορίζει, με
γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την
Ένωση και αναφέρει στην εντολή το όνομα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και τη διεύθυνση στην οποία
είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτόν.
2. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει του άρθρου
12 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου
δεν αποτελούν μέρος της εντολής που ανατίθεται σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
3. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία
του αναθέτει ο κατασκευαστής. Η εντολή επιτρέπει στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής:
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α) να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για τουλάχιστον 10 έτη μετά την τοποθέτηση του
πηδαλιόσχημου σήματος και, σε καμία περίπτωση, για
περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής
του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων·
β) να παρέχει στις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, όλες τις
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος·
γ) να συνεργάζεται με τις ως άνω αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν
προς αποφυγή των κινδύνων που παρουσιάζουν τα
προϊόντα τα οποία καλύπτει η εντολή του.
Άρθρο 14
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Άλλοι οικονομικοί φορείς
1. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομά τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση στην οποία
είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτούς, επί του προϊόντος
ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, επί της συσκευασίας του
προϊόντος ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν ή και
στα δύο, κατά περίπτωση.
2. Οι εισαγωγείς και οι διανομείς διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου
αιτήματός τους, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του
προϊόντος, στην ελληνική γλώσσα. Συνεργάζονται με τις
εν λόγω αρχές κατόπιν αιτήματος τους, όσον αφορά τη
λήψη μέτρων για την εξάλειψη των κινδύνων από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.
3. Εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής
για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με
το άρθρο 12, όταν διαθέτει στην αγορά ή τοποθετεί σε
πλοίο που φέρει την ελληνική σημαία εξοπλισμό πλοίων
με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί εξοπλισμό πλοίων που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά
τρόπο που ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση με
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.
4. Για διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών μετά την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος και, σε καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη
διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων, οι
οικονομικοί φορείς αναφέρουν, κατόπιν αιτήματος, στις
αρχές εποπτείας της αγοράς τα ακόλουθα:
α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν. β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο
έχουν προμηθεύσει προϊόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Άρθρο 15
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης
1. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης ορίζονται στο παράρτημα II.
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2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μεριμνά για την αξιολόγηση
συμμόρφωσης, μέσω κοινοποιημένου οργανισμού, συγκεκριμένου είδους εξοπλισμού πλοίων χρησιμοποιώντας μια από τις επιλογές που προβλέπονται στις εκτελεστικές πράξεις τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 38 παράγραφος 2, σύμφωνα με μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η εξέταση τύπου ΕΚ (ενότητα B) πριν από τη διάθεση του εξοπλισμού
πλοίων στην αγορά, ο εξοπλισμός πλοίων υπόκειται σε:
— διασφάλιση ποιότητας παραγωγής (ενότητα Δ) ή
— διασφάλιση ποιότητας προϊόντων (ενότητα Ε) ή
— εξακρίβωση επί προϊόντων (ενότητα ΣΤ)
β) όσον αφορά εξοπλισμό πλοίων που παράγεται
μεμονωμένα ή σε μικρές ποσότητες και όχι εν σειρά ή
μαζικά, η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης
επιτρέπεται να συνίσταται στην εξακρίβωση ΕΚ ανά μονάδα (ενότητα Ζ).
3. Η Επιτροπή τηρεί, μέσω των συστημάτων πληροφοριών που διατίθενται προς τον σκοπό αυτό, ενημερωμένο κατάλογο εγκεκριμένων εξοπλισμών πλοίων και των
αιτήσεων που ανακαλούνται ή απορρίπτονται και τον
θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 16
(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ
1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ πιστοποιεί ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις που ορίζονται στο
άρθρο 4.
2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ακολουθεί τη δομή
του υποδείγματος που περιέχεται στο παράρτημα III της
απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιλαμβάνει τα στοιχεία
που προσδιορίζονται στις σχετικές ενότητες του παραρτήματος II της παρούσας και επικαιροποιείται.
3. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο
κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
4. Όταν εξοπλισμός πλοίων τοποθετείται σε πλοίο που
φέρει την ελληνική σημαία, αντίγραφο της δήλωσης
συμμόρφωσης ΕΕ που καλύπτει τον εν λόγω εξοπλισμό
παρέχεται στο πλοίο και φυλάσσεται στο πλοίο έως ότου
ο εν λόγω εξοπλισμός αφαιρεθεί από το πλοίο. Η δήλωση
συμμόρφωσης συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή
μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή
κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τουλάχιστον σε
μία γλώσσα που χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα
των θαλάσσιων μεταφορών.
5. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ παρέχεται στον κοινοποιημένο οργανισμό ή τους οργανισμούς
που διενήργησαν τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης
της συμμόρφωσης.
Άρθρο 17
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Κοινοποίηση οργανισμών αξιολόγησης
της συμμόρφωσης
1. Η αρμόδια εθνική αρχή κοινοποίησης (κοινοποιούσα αρχή) του άρθρου 18, μέσω του συστήματος πληρο-
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φοριών που διατίθεται από την Επιτροπή για τον σκοπό
αυτό, κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη
μέλη, τους ημεδαπούς οργανισμούς που έχουν λάβει
έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της
συμμόρφωσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.
2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί συμμορφώνονται
με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III.
Η διαδικασία κοινοποίησης καθορίζεται στο παράρτημα IV.
Άρθρο 18
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Κοινοποιούσες Αρχές
1. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β) ορίζεται ως η αρμόδια
εθνική αρχή κοινοποίησης (κοινοποιούσα αρχή) προς
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σε σχέση με τους
οργανισμούς του άρθρου 17.
2. Η κοινοποιούσα αρχή είναι αρμόδια για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών
κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησής της, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με το άρθρο 20.
3. Ο καθορισμός των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης, η προηγούμενη αξιολόγηση για την αναγνώριση
της τεχνικής ικανότητας των οργανισμών που κοινοποιούνται (μέσω της έκδοσης πιστοποιητικού διαπίστευσης), καθώς και η επιτήρησή τους, πραγματοποιείται από
την Αυτοτελή Λειτουργική Μονάδα Διαπίστευσης (ΑΛΜ)
ΕΣΥΔ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας
(ΕΣΥΠ) νπιδ του άρθρου 6 του N. 4109/2013, ως ισχύει,
κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008
και σύμφωνα με αυτόν.
4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρακολουθούνται
τουλάχιστον ανά δύο έτη. Στη διαδικασία παρακολούθησης η Επιτροπή δύναται να συμμετάσχει ως παρατηρητής.
5. Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελεί ο οργανισμός που
αναφέρεται στην παράγραφο 3.
6. Η κοινοποιούσα αρχή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V.
Άρθρο 19
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Υποχρέωση ενημέρωσης
για τις κοινοποιούσες αρχές
1. Η κοινοποιούσα Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή
σχετικά με τις εθνικές διαδικασίες για την αξιολόγηση
και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της
συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των εν λόγω
οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.
2. Η Επιτροπή, μέσω του συστήματος πληροφοριών
που διατίθεται προς τον σκοπό αυτό, δημοσιοποιεί αυτές
τις πληροφορίες.
Άρθρο 20
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Θυγατρικές και εργολάβοι κοινοποιημένων οργανισμών
1. Όταν κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει σε
υπεργολάβο συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται
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με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή σε θυγατρική,
εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν
τις απαιτήσεις του παραρτήματος III και ενημερώνει αναλόγως την κοινοποιούσα αρχή.
2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί αναλαμβάνουν
πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι
υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.
3. Οι δραστηριότητες δύνανται να ανατίθενται σε
υπεργολάβο ή να εκτελούνται από θυγατρική μόνον
κατόπιν συμφωνίας του πελάτη.
4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί και η ΑΛΜ Διαπίστευσης ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ τηρούν στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση
των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και
σχετικά με τις εργασίες που εκτέλεσε ο εν λόγω υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει της παρούσας.
Άρθρο 21
(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Αλλαγές κοινοποιήσεων
1. Όταν η κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον
τις απαιτήσεις του παραρτήματος III ή ότι αδυνατεί να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας,
η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί
την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, σύμφωνα και με την
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ
1828/31-5-2016 [(ΦΕΚ 1897/Β/27-6-2016), όπως αυτή
τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει. Μέσω του συστήματος πληροφοριών που διατίθεται από την Επιτροπή για
τον σκοπό αυτό, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και
τα άλλα κράτη μέλη αναλόγως.
2. Στην περίπτωση επιβολής των κυρώσεων της προηγούμενης παραγράφου ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, ο οργανισμός
αυτός υποχρεούται:
Α) αμελλητί να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός, ή ότι αυτά
μεταφέρονται άμεσα στην κοινοποιούσα αρχή ή/και την
αρχή εποπτείας αγοράς, με βάση τις τυχόν υποδείξεις
που θα λάβει από την κοινοποιούσα αρχή, ή
Β) διαφορετικά, εφόσον δε λάβει σχετική υπόδειξη, να
διασφαλίσει ότι τα αρχεία θα μπορούν να είναι διαθέσιμα στην κοινοποιούσα αρχή ή/και την αρχή εποπτείας
αγοράς, για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών.
Άρθρο 22
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Αμφισβήτηση της επάρκειας
των κοινοποιημένων οργανισμών
1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες έχει αμφιβολίες, με βάση τις πληροφορίες που
έχει στη διάθεσή της ή περιέρχονται σε γνώση της, όσον
αφορά την επάρκεια κοινοποιημένου οργανισμού ή την
ικανότητα συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιημένο
οργανισμό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που
υπέχει.
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2. Η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την
αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή τη διατήρηση της επάρκειας του εν λόγω οργανισμού.
3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που έλαβε από
τις έρευνες αυτές.
4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι κοινοποιημένος
οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις
κοινοποίησης, ενημερώνει αμελλητί τη κοινοποιούσα
αρχή σχετικά και ζητεί από αυτή να λάβει αμελλητί τα
αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της
άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.
Άρθρο 23
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Λειτουργικές υποχρεώσεις
των κοινοποιημένων οργανισμών
1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν τις αξιολογήσεις της συμμόρφωσης ή μεριμνούν για τη διενέργειά τους σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης κατά το άρθρο 15.
2. Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι
οι υποχρεώσεις του άρθρου 12 δεν πληρούνται από τον
κατασκευαστή, τότε ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει αμελλητί τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν
εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
3. Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης
μετά την έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι προϊόν δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον κατασκευαστή
να λάβει αμελλητί τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και
αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά
δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, τότε ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί το
πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.
Άρθρο 24
(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Υποχρέωση των κοινοποιημένων οργανισμών
να παρέχουν ενημέρωση
1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την
κοινοποιούσα αρχή για τα ακόλουθα:
α) άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικών συμμόρφωσης.
β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής
και τους όρους της κοινοποίησης.
γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση σχετικά με δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν
από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
δ) κατόπιν αιτήματος, για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο
της κοινοποίησής τους και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών
δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.
2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στην Επιτροπή και στην κοινοποιούσα αρχή, κατόπιν αιτήματος,
τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν
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τα αρνητικά και τα θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης
της συμμόρφωσης. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς που
κοινοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης
είτε στους οργανισμούς που έχουν κοινοποιηθεί από τις
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και διεξάγουν
δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και
καλύπτουν τα ίδια προϊόντα τις σχετικές πληροφορίες
που αφορούν αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, θετικά
αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ,
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 25
(Άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Πλαίσιο εποπτείας της αγοράς της ΕΕ
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του
παρόντος άρθρου, το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 καθώς και τα άρθρα 23 έως 30 και 32 του
κεφαλαίου Ε΄ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» του Ν. 4072/2012 (Α΄86),
όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται στα προϊόντα
που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και τους
σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, η παρούσα απόφαση θεωρείται τεχνική βιομηχανική νομοθεσία κατά την
έννοια του άρθρου 23 του Ν. 4072/2012.
3. (α) Με ευθύνη των αρμόδιων αρχών εποπτείας διενεργούνται τακτικοί ή έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι κατά
περίπτωση στους χώρους κατασκευής, αποθήκευσης,
διάθεσης και διαθεσιμότητας των εν λόγω προϊόντων
καθώς και επί των πλοίων.
(β) Οι υπεύθυνοι οικονομικοί φορείς καθώς και οι ιδιώτες εισαγωγείς και οι τελικοί χρήστες οφείλουν να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα την είσοδο στους χώρους τους και να θέτουν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε
στοιχείο τους ζητηθεί και έχει σχέση με την κατασκευή,
την προμήθεια ή την προέλευση των συγκεκριμένων
προϊόντων. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να
επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα
της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου.
(γ) Άρνηση των ελεγχόμενων να συνεργαστούν με τα
εντεταλμένα όργανα ελέγχου κατά την άσκηση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους, παρεμπόδιση της εισόδου
των οργάνων στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης
ή διάθεσης προϊόντων ή άρνηση ανταπόκρισης στα αιτήματα των αρμοδίων αρχών εποπτείας της αγοράς για
παροχή πληροφοριών και στοιχείων του προϊόντος, άρνηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων προς άρση των
μη συμμορφώσεων ή για τη λήψη μέτρων περιορισμού
της κυκλοφορίας στα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην
αγορά, επισύρει την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 39 της παρούσας απόφασης.
4. Στο εθνικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα
εξοπλισμού πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των διαφό-
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ρων διαδικασιών που διενεργούνται ως μέρος της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, και ιδίως οι αρμοδιότητες
που ανατίθενται στην αρμόδια αρχή του κράτους της
σημαίας από τις διεθνείς συμβάσεις.
5. Η εποπτεία της αγοράς είναι δυνατό να περιλαμβάνει ελέγχους εγγράφων καθώς και ελέγχους του
εξοπλισμού πλοίων που φέρει το πηδαλιόσχημο σήμα,
ανεξαρτήτως εάν έχει τοποθετηθεί στο πλοίο ή όχι. Οι
έλεγχοι εξοπλισμού πλοίων που έχει ήδη τοποθετηθεί σε
πλοία περιορίζονται σε εξέταση ανάλογη με αυτήν που
είναι δυνατό να διενεργείται όταν ο σχετικός εξοπλισμός
παραμένει πλήρως λειτουργικός στο πλοίο.
6. Όταν οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς σκοπεύουν να διενεργήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους
δύνανται, εφόσον είναι εύλογο και εφικτό, να ζητήσουν
από τον κατασκευαστή να διαθέσει τα απαραίτητα δείγματα ή να παράσχει πρόσβαση στα δείγματα επιτόπου,
με έξοδα του ίδιου του κατασκευαστή.
Άρθρο 26
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Διαδικασία διαχείρισης των προϊόντων
που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο
1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν επαρκείς
λόγους να πιστεύουν ότι εξοπλισμός πλοίων που διέπεται
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης παρουσιάζει
κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την υγεία
ή το περιβάλλον, διενεργούν αξιολόγηση του εν λόγω
εξοπλισμού πλοίων που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται κατά οποιονδήποτε αναγκαίο
τρόπο με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Όταν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι ανωτέρω αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι ο εξοπλισμός πλοίων
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας,
τότε ζητούν αμελλητί από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα
για να καταστήσει τον εξοπλισμό πλοίων σύμμορφο με
τις απαιτήσεις, να αποσύρει τον εξοπλισμό πλοίων από
την αγορά ή να τον ανακαλέσει εντός σχετικού εύλογου
χρονικού διαστήματος, ανάλογου προς τη φύση του κίνδυνου, το οποίο αυτές ορίζουν.
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αναλόγως τον ενδιαφερόμενο κοινοποιημένο οργανισμό.
Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο
της παρούσας παραγράφου.
2. Όταν οι ανωτέρω αρχές θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική επικράτεια ή στα
πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία, ενημερώνει την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, μέσω του συστήματος πληροφοριών που διατίθεται από την Επιτροπή για
σκοπούς εποπτείας της αγοράς, σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διενεργείται βάσει της
παραγράφου 1 και τις δράσεις που ζήτησε να αναλάβει
ο οικονομικός φορέας.
3. Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι αναλαμβάνονται όλες οι ενδεδειγμένες διορθωτικές δράσεις για
όλα τα προϊόντα που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην
αγορά σε όλη την Ένωση ή, ανάλογα με την περίπτωση,
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που έχουν τοποθετηθεί ή έχουν παραδοθεί για να τοποθετηθούν σε πλοία της ΕΕ.
4. Όταν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν αναλάβει
την αναγκαία διορθωτική δράση εντός του χρονικού
διαστήματος που έχουν ορίσει οι αρχές εποπτείας της
αγοράς σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της παρούσας, τότε οι
εν λόγω αρχές λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά
μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά του εξοπλισμού πλοίων ή
την τοποθέτησή του σε πλοία που φέρουν την ελληνική
σημαία, να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να
το ανακαλέσουν.
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.
5. Στις πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνουν οι
αρχές εποπτείας της αγοράς, κατά την παράγραφο 4,
περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα
στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση του μη
σύμμορφου εξοπλισμού πλοίων, την καταγωγή του, τη
φύση της υποτιθέμενης μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών
μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που
προβάλλει ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας. Συγκεκριμένα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς καταδεικνύουν σε ποιους λόγους από τους κατωτέρω οφείλεται η
μη συμμόρφωση:
α) ο εξοπλισμός πλοίων δεν πληροί τις εφαρμοστέες
απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων που
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4.
β) ο εξοπλισμός πλοίων δεν πληροί τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 4 κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
γ) ελλείψεις των εν λόγω προτύπων δοκιμών.
6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς, σε περίπτωση που
άλλο κράτος μέλος κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνουν
αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα
που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του
σχετικού εξοπλισμού πλοίων και, σε περίπτωση διαφωνίας
με το κοινοποιηθέν μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.
7. Όταν, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρχές
εποπτείας της αγοράς κατά την παράγραφο 4, δεν έχει
διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή την Επιτροπή
σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχουν λάβει οι εν
λόγω αρχές, τότε το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.
8. οι αρχές εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζουν ότι
λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τον σχετικό εξοπλισμό πλοίων, όπως η
άμεση απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.
Άρθρο 27
(Άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης
1. Όταν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 26 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν αντιρρήσεις
για μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή εποπτείας αγο-
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ράς ή αν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο αντίθετο
με την ενωσιακή νομοθεσία, τότε η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση
του σχετικού εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων
αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει αν το
σχετικό εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, όταν η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε
κατά την έκδοση του εθνικού μέτρου είναι κατάλληλη για
την πλήρη και αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου
και ότι το εθνικό μέτρο είναι σύμφωνο με το άρθρο 21
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, τότε δύναται να
περιοριστεί στην εξέταση της καταλληλότητας και της
αναλογικότητας του σχετικού εθνικού μέτρου σε σχέση
με τον εν λόγω κίνδυνο.
3. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα
κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή φορείς.
4. Αν το σχετικό εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
για να διασφαλίσουν ότι ο μη σύμμορφος εξοπλισμός
πλοίων αποσύρεται από τις αγορές τους και, όπου κριθεί
απαραίτητο, ανακαλείται. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν
την Επιτροπή αναλόγως.
5. Εάν το σχετικό εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς
το ανακαλεί.
6. Όταν η μη συμμόρφωση του εξοπλισμού πλοίων
αποδίδεται σε ελλείψεις των προτύπων δοκιμών που
αναφέρονται στο άρθρο 4, η Επιτροπή δύναται, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας οδηγίας, να
επιβεβαιώσει, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει εθνικό
μέτρο διασφάλισης μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει
το άρθρο 38 παράγραφος 2.
Ανατίθεται, εξάλλου, στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 37, προσωρινά
εναρμονισμένες απαιτήσεις και πρότυπα δοκιμών για
το συγκεκριμένο στοιχείο του εξοπλισμού πλοίων. Τα
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3
εφαρμόζονται αναλόγως. Οι εν λόγω απαιτήσεις και τα
πρότυπα δοκιμών διατίθενται ατελώς από την Επιτροπή.
7. Όταν το εν λόγω πρότυπο δοκιμών είναι ευρωπαϊκό
πρότυπο, η Επιτροπή ενημερώνει τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό ή οργανισμούς τυποποίησης και υποβάλλει το θέμα στην επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του
άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η εν λόγω επιτροπή
ζητεί τη γνώμη του σχετικού ευρωπαϊκού οργανισμού
ή οργανισμών τυποποίησης και γνωμοδοτεί αμελλητί.
Άρθρο 28
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Συμμορφούμενα προϊόντα που παρουσιάζουν
κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας,
την υγεία ή το περιβάλλον
1. Όταν η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του
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άρθρου 26 παράγραφος 1, ότι εξοπλισμός πλοίων που
συμμορφώνεται με την παρούσα απόφαση παρουσιάζει
παρ’ όλα αυτά κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας,
την υγεία ή το περιβάλλον, απαιτεί από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για
να διασφαλίσει ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πλοίων,
όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν
λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει τον εξοπλισμό πλοίων
από την αγορά ή να τον ανακαλέσει εντός σχετικά εύλογου χρονικού διαστήματος που αυτό ορίζει, αναλόγως
της φύσης του κίνδυνου.
2. Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται
διορθωτικά μέτρα για όλα τα προϊόντα που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε όλη την Ένωση ή που έχει
τοποθετήσει σε πλοία της ΕΕ.
3. Η αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Η παρεχόμενη
ενημέρωση περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία,
ιδίως τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναγνώριση
του σχετικού εξοπλισμού πλοίων, την προέλευσή του
και την αλυσίδα εφοδιασμού του εξοπλισμού πλοίων, τη
φύση του σχετικού κινδύνου, και τη φύση και τη διάρκεια
των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη
μέλη και τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των ληφθέντων εθνικών μέτρων. Βάσει
των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή
αποφασίζει αν το μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτείται, προτείνει τα κατάλληλα μέτρα. Για αυτόν
τον σκοπό, εφαρμόζεται το άρθρο 27 παράγραφος 2,
τηρουμένων των αναλογιών.
5. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα
κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή φορείς.
Άρθρο 29
(Άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Τυπική μη συμμόρφωση
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, όταν η αρμόδια
αρχή εποπτείας της αγοράς προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες διαπιστώσεις, απαιτεί από τον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση:
α) το πηδαλιόσχημο σήμα έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση των άρθρων 9 ή 10,
β) το πηδαλιόσχημο σήμα δεν έχει τοποθετηθεί,
γ) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ,
δ) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί
σωστά,
ε) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε
δεν είναι πλήρης,
στ) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει διαβιβαστεί
στο πλοίο.
2. Όταν εξακολουθεί να υφίσταται η μη συμμόρφωση
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα
για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα
στην αγορά του εξοπλισμού πλοίων και να εξασφαλίσει
ότι αυτός ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά.
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Άρθρο 30
(Άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Εξαιρέσεις με βάση την τεχνολογική καινοτομία
1. Σε έκτακτες περιπτώσεις τεχνολογικής καινοτομίας,
ο Kλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να επιτρέψει να τοποθετηθεί σε πλοίο της ΕΕ εξοπλισμός που δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
εάν έχει αποδειχθεί με δοκιμή ή άλλο επαρκή τρόπο κατά
την κρίση του ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους
στόχους της παρούσας.
2. Οι διαδικασίες δοκιμών δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να διακρίνουν μεταξύ εξοπλισμού πλοίων που κατασκευάζεται στην ελληνική επικράτεια και εξοπλισμού
πλοίων που κατασκευάζεται σε άλλα κράτη.
3. Στον εξοπλισμό πλοίων που εμπίπτει στο άρθρο
αυτό χορηγείται πιστοποιητικό από τον Κλάδο Ελέγχου
Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο τον συνοδεύει πάντοτε και περιέχει την
άδεια του ελληνικού κράτους για την τοποθέτηση του
εξοπλισμού αυτού στο πλοίο και τυχόν περιορισμούς ή
διατάξεις σχετικά με τη χρήση του.
4. Όταν ο Kλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιτρέπει την
τοποθέτηση σε πλοίο που φέρει την ελληνική σημαία
εξοπλισμού που εμπίπτει στο παρόν άρθρο, ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τα
στοιχεία της άδειας αυτής μαζί με τις εκθέσεις όλων των
δοκιμών, αξιολογήσεων και διαδικασιών αξιολόγησης
της συμμόρφωσης.
5. Εντός 12 μηνών από την παραλαβή της ανακοίνωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή, αν
κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, δύναται να ζητήσει από τον
Kλάδο Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής να αποσύρει εντός συγκεκριμένης
προθεσμίας την άδεια που χορηγήθηκε. Για αυτόν το
σκοπό, η Επιτροπή ενεργεί με βάση εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 38 παράγραφος 2.
6. Όταν πλοίο με εξοπλισμό που εμπίπτει στην παράγραφο 1 μετεγγράφεται σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος
μέλος της σημαίας υποδοχής δύναται να λαμβάνει τα
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δοκιμών
και πρακτικών επιδείξεων, για να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικός με
εξοπλισμό που υπέστη επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης
Άρθρο 31
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Εξαιρέσεις για λόγους δοκιμών
ή αξιολόγησης εξοπλισμού
Ο Kλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να επιτρέψει να
τοποθετείται σε πλοίο που φέρει την ελληνική σημαία
εξοπλισμός πλοίων που δεν υπέστη επιτυχώς τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή που δεν εμπίπτει
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στο άρθρο 30, για λόγους δοκιμών ή αξιολόγησης εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) ο Kλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγεί πιστοποιητικό για
τον εξοπλισμό πλοίων, το οποίο τον συνοδεύει πάντοτε
και περιέχει την άδεια του ελληνικού κράτους για τοποθέτηση του εν λόγω εξοπλισμού σε πλοίο που φέρει την
ελληνική σημαία, επιβάλει όλους τους αναγκαίους περιορισμούς και καθορίζει κάθε άλλη κατάλληλη διάταξη
σχετικά με τη χρήση του σχετικού εξοπλισμού·
β) η άδεια περιορίζεται στη χρονική διάρκεια που θεωρείται από τον ο Kλάδο Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως αναγκαία για την
ολοκλήρωση της δοκιμής και η οποία θα πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν πιο βραχεία·
γ) ο εξοπλισμός πλοίων δεν χρησιμοποιείται στη θέση
αλλού εξοπλισμού που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας και δεν αντικαθιστά τον εν λόγω εξοπλισμό, ο
οποίος διατηρείται επί πλοίου που φέρει την ελληνική
σημαία ευρισκόμενος σε λειτουργία και έτοιμος για άμεση χρήση.
Άρθρο 32
(Άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Εξαιρέσεις σε έκτακτες περιστάσεις
1. Σε έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες αιτιολογούνται
δεόντως στον Κ.Ε.Π, όταν εξοπλισμός πλοίων πρέπει να
αντικατασταθεί σε λιμένα εκτός της Ένωσης, όταν είναι
πρακτικώς αδύνατον από άποψη χρόνου, καθυστέρησης
και κόστους να τοποθετηθεί στο πλοίο εξοπλισμός που φέρει το πηδαλιόσχημο σήμα, είναι δυνατόν να τοποθετηθεί
άλλος εξοπλισμός σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.
2. Ο εξοπλισμός πλοίων που τοποθετείται στο πλοίο
συνοδεύεται από φάκελο εκδοθέντα από κράτος μέλος
του ΔΝΟ που αποτελεί μέρος των σχετικών συμβάσεων, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις του ΔΝΟ.
3. Ο Kλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημερώνεται αμέσως για
τη φύση και τα χαρακτηριστικά του άλλου εξοπλισμού.
4. Ο Kλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διασφαλίζει, το ταχύτερο,
ότι ο εξοπλισμός πλοίων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μαζί με την τεκμηρίωση δοκιμής του, πληροί
τις απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων και της
παρούσας.
5. Όταν έχει αποδειχθεί ότι συγκεκριμένος εξοπλισμός
πλοίων που φέρει το πηδαλιόσχημο σήμα δεν είναι διαθέσιμος στην αγορά, ο ο Kλάδος Ελέγχου Πλοίων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται
να επιτρέψει να τοποθετηθεί άλλος εξοπλισμός σε πλοίο,
με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 έως 8.
6. Ο επιτρεπόμενος εξοπλισμός πλοίων συμμορφώνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό με τις απαιτήσεις και τα
πρότυπα δοκιμών του άρθρου 4.
7. Ο εξοπλισμός που τοποθετείται επί του πλοίου συνοδεύεται από προσωρινό πιστοποιητικό έγκρισης το
οποίο εκδίδεται από τον ο Kλάδος Ελέγχου Πλοίων του
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Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από
άλλο κράτος μέλος και στο οποίο δηλώνονται τα εξής:
α) ο εξοπλισμός με το πηδαλιόσχημο σήμα τον οποίο
πρόκειται να αντικαταστήσει ο πιστοποιημένος εξοπλισμός·
β) οι ακριβείς συνθήκες υπό από τις οποίες έχει εκδοθεί
το πιστοποιητικό έγκρισης και ιδίως η μη διαθεσιμότητα
στην αγορά του εξοπλισμού που φέρει το πηδαλιόσχημο
σήμα·
γ) οι ακριβείς απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και
επιδόσεων σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε ο εξοπλισμός από το κράτος μέλος πιστοποίησης·
δ) τα τυχόν πρότυπα δοκιμών που έχουν εφαρμοστεί,
κατά τις σχετικές διαδικασίες έγκρισης.
8. Όταν ο Kλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδίδει προσωρινό
πιστοποιητικό έγκρισης ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις των παραγράφων 6 και 7, δύναται να
ζητήσει από το κράτος μέλος να ανακαλέσει το εν λόγω
πιστοποιητικό ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα μέσω
εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 38 παράγραφος 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
(Άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Ανταλλαγή εμπειριών
Η Επιτροπή μεριμνά για την οργάνωση της ανταλλαγής
εμπειριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την πολιτική κοινοποίησης,
ιδίως όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς. Η ελληνική
συμμετοχή πραγματοποιείται δια των αρμόδιων εθνικών
αρχών κοινοποίησης και εποπτείας αγοράς της παρούσης, αντιστοίχως.
Άρθρο 34
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών
1. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
που κοινοποιούνται δια της παρούσης, υποχρεούνται
να συμμετέχουν στα σχήματα που λειτουργούν με τη
μορφή τομεακής ομάδας των οργανισμών αξιολόγησης
της συμμόρφωσης, στο πλαίσιο διασφάλισης, από την
Επιτροπή, του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ
των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που
κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη.
2. Αρμόδια για τη διασφάλιση της συμμετοχής των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης στις εργασίες
της εν λόγω ομάδας, απευθείας ή με τον διορισμό αντιπροσώπων, είναι η εθνική αρχή κοινοποίησης με βάση
σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της ΑΛΜ Διαπίστευσης
ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ κατά τη διαδικασία διαπίστευσης και
επιτήρησης.
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Άρθρο 35
(Άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Εκτελεστικές πράξεις
1. Η αρμόδια αρχή, μέσω του συστήματος πληροφοριών που διατίθεται για τον σκοπό αυτό από την Επιτροπή,
κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνομα και τα στοιχεία
επικοινωνίας των αρχών που είναι επιφορτισμένες με
την εφαρμογή της παρούσας. Η Επιτροπή συντάσσει,
επικαιροποιεί περιοδικά και δημοσιοποιεί κατάλογο των
εν λόγω αρχών.
2. Η Επιτροπή υποδεικνύει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις σχετικές απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και
επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών που προβλέπονται
από τις διεθνείς νομικές πράξεις για κάθε στοιχείο του
εξοπλισμού πλοίων για το οποίο απαιτείται έγκριση της
αρχής του κράτους της σημαίας σύμφωνα με τις διεθνείς
συμβάσεις. Κατά την έκδοση των εν λόγω πράξεων, η
Επιτροπή αναφέρει ρητά τις ημερομηνίες από τις οποίες
πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι απαιτήσεις και τα πρότυπα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών
για τη διάθεση στην αγορά και την τοποθέτηση σε πλοίο,
σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές πράξεις και λαμβάνοντας υπόψη τα χρονοδιαγράμματα για τη ναυπήγηση
πλοίων. Η Επιτροπή δύναται επίσης να προσδιορίσει
τα κοινά κριτήρια και λεπτομερείς διαδικασίες για την
εφαρμογή τους.
3. Η Επιτροπή υποδεικνύει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις νέες απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και
επιδόσεων του εξοπλισμού πλοίων που προβλέπονται
στις διεθνείς νομικές πράξεις και ισχύουν για εξοπλισμό
ήδη τοποθετημένο σε πλοία προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο που είναι τοποθετημένος σε πλοία της ΕΕ
συμμορφώνεται με τις διεθνείς νομικές πράξεις.
4. Η Επιτροπή αναπτύσσει και διατηρεί βάση δεδομένων που περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τον κατάλογο και τα βασικά στοιχεία των πιστοποιητικών συμμόρφωσης που εκδόθηκαν δυνάμει της
παρούσας οδηγίας, όπως παρέχονται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς·
β) τον κατάλογο και τα βασικά στοιχεία των δηλώσεων
συμμόρφωσης που εκδόθηκαν δυνάμει της παρούσας
οδηγίας, όπως παρέχονται από τους κατασκευαστές·
γ) επικαιροποιημένο κατάλογο των εφαρμοστέων
διεθνών νομικών πράξεων, και των απαιτήσεων και
προτύπων δοκιμών που ισχύουν δυνάμει του άρθρου
4 παράγραφος 4·
δ) τον κατάλογο και το πλήρες κείμενο των κριτηρίων
και διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2·
ε) τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής σήμανσης που αναφέρονται στο άρθρο 11, ανάλογα
με την περίπτωση·
στ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
από τα κράτη μέλη, τους κοινοποιημένους οργανισμούς
και τους οικονομικούς φορείς.
Στην εν λόγω βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση τα
κράτη μέλη. Διατίθεται επίσης στο κοινό μόνον για ενημερωτικούς σκοπούς.
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5. Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται υπό μορφήν κανονισμών της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 38 παράγραφος 2.
Άρθρο 36
(Άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Τροποποιήσεις
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παραπομπές σε πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα III, όταν νέα
πρότυπα καθίστανται διαθέσιμα.
Άρθρο 37
(Άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων υπό τους όρους του παρόντος
άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 8, 11, 27 και 36 εξουσία
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 17 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο
εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 8, 11,
27 και 36 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται
στην εν λόγω απόφαση και παράγει αποτελέσματα από την
επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θιγεί το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ευρίσκονται ήδη σε ισχύ.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8, 11, 27 και 36 τίθεται σε ισχύ μόνον
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός περιόδου δύο
μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη αυτής
της προθεσμίας, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο
και το Συμβούλιο, έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι
δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία
παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Άρθρο 38
(Άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
Επιτροπή
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα
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πλοία (COSS) που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2099/2002. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
182/2011. Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και
εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Άρθρο 39
Κυρώσεις
1. Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων και οι Λιμενικές Αρχές
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
επιβάλουν κυρώσεις, κατά παράβαση των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, στον πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή, πλοίαρχο του πλοίου καθώς και στον
Εξουσιοδοτημένο Οργανισμό από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για μη συμμορφούμενο
εξοπλισμό πλοίων που έχει τοποθετηθεί, εγκατασταθεί
και τεθεί σε λειτουργία επί των πλοίων, σύμφωνα με το
διαδικαστικό πλαίσιο κυρώσεων και προσφυγών κατά το
άρθρο 45 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημόσιου
Ναυτικού Δικαίου» (Α 261), όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, επιβάλει, σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, κυρώσεις για μη συμμορφούμενο εξοπλισμό πλοίων που διατίθεται ή καθίσταται
διαθέσιμος την αγορά και δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί
σε πλοίο, ως εξής:
α) Επιβολή χρηματικών προστίμων.
Επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 μέχρι και 50.000
ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και της μη συμμόρφωσης.
Για το ύψος του χρηματικού προστίμου λαμβάνεται
υπόψη η έκταση της μη συμμόρφωσης, η επικινδυνότητα και το είδος του εξοπλισμού, η ιδιότητα του οικονομικού φορέα (κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας) και το μέγεθος
της επιχείρησης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση, ο όγκος
του διατιθέμενου στην αγορά εξοπλισμού πλοίων, οι
ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και οι επιπτώσεις αυτών
στη δημόσια ασφάλεια και υγεία, οι τυχόν διορθωτικές
ενέργειες και η εκ των υστέρων συμμόρφωση του οικονομικού φορέα καθώς και ο βαθμός της συνεργασίας του
ελεγχόμενου με τα κλιμάκια ελέγχου και την αρμόδια
υπηρεσία.
Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα ισχύουν ανά μη
συμμορφούμενο εξοπλισμό πλοίων. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο
του αρχικού.
Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη
απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς.
Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων,
σε πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού υπέρ Υπουρ-
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γείου Ανάπτυξης Κωδικός Φορέα: 35/110, ΚΑΕ:84583,
με αριθμό 234218/6 της Τράπεζας Ελλάδος, ΙΒΑΝ GR
8601000230000000002342186 – ο οποίος έχει συσταθεί
και λειτουργεί για ομοειδή σκοπό εποπτείας και ελέγχου
ηλεκτρολογικών προϊόντων – βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την
αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης
στην Δ.Ο.Υ του οφειλέτη, με συνακόλουθη την επαναφορά στην υπηρεσία αυτή ενός αντιτύπου της περιληπτικής
κατάστασης βεβαίωσης φόρου με συμπληρωμένη την
σχετική πράξη βεβαίωσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση
αιτιολογημένης προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
β) Επιβολή πρόσθετων διοικητικών μέτρων.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 25 και με την επιφύλαξη των
περιοριστικών μέτρων ή των εκτελεστικών αποφάσεων
της Επιτροπής που προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 26 έως 29 της παρούσας, η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς δύναται να λαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμενο προϊόν
δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης.
i) Σύσταση για διορθωτικές ενέργειες.
Το μέτρο της σύστασης επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης του άρθρου
29 της παρούσας και γενικότερα για παραβάσεις που δεν
επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των προϊόντων και για
τις οποίες υφίσταται, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής
εποπτείας της αγοράς, δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από τους οικονομικούς φορείς.
Το μέτρο της σύστασης αφορά στην άμεση έγγραφη
απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς από
τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στην
προκείμενη μη συμμόρφωση, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από αυτήν.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει
τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας
προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή
εποπτείας της αγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις της περίπτωσης (iii).
ii) Προσωρινή Δέσμευση.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο κατά την έννοια του άρθρου 26 της
παρούσας, το εντεταλμένο ελεγκτικό όργανο δύναται
να προβεί στην προσωρινή δέσμευση του προϊόντος
για την περίοδο που απαιτείται για τους διάφορους
ελέγχους, εξακριβώσεις ή αξιολογήσεις ασφάλειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση (δ) του άρθρου 8 της κοινής υπυοργικής απόφασης
Ζ3-2810/20.12.2004 (ΦΕΚ Β’ 1885)για την γενική ασφάλεια προϊόντων, όπως εκάστοτε ισχύει.
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Τα προϊόντα δεσμεύονται προσωρινά άμεσα εις χείρας των κατόχων τους. Η δέσμευση πραγματοποιείται
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μέσω του Πρακτικού
Δέσμευσης το οποίο συντάσσεται εις διπλούν σύμφωνα
με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI. Ένα αντίγραφο
παραδίδεται στον παραβάτη οικονομικό φορέα και ένα
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.
Το παραπάνω μέτρο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εντοπισμού κατά τον επιτόπιο έλεγχο προϊόντων
που έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας
Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ή του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την
Εποπτεία Αγοράς (ICSMS), ή για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς εκτελεστικές περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής σύμφωνα
με τα άρθρα 26, 27 και 28 της παρούσας.
Η διαπίστωση από την αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς περιπτώσεων παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης του άρθρου 29 της παρούσας παρέχει επαρκείς
λόγους να θεωρεί ότι το προϊόν μπορεί να παρουσιάσει
κίνδυνο.
Ανεξάρτητα από το αν η αξιολόγηση δείχνει ότι το
προϊόν στην πραγματικότητα παρουσιάζει κίνδυνο, η
αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς ζητεί από τον οικονομικό φορέα να προβεί στην άρση της μη συμμόρφωσης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν το πράξει, η αρμόδια
αρχή εποπτείας της αγοράς διασφαλίζει ότι το προϊόν
αποσύρεται από την αγορά.
iii) Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας.
Απαγόρευση της κυκλοφορίας του προϊόντος και της
διαθεσιμότητάς του στην αγορά επιβάλλεται στις περιπτώσεις στις οποίες:
1. η άρση από τους οικονομικούς φορείς των μη συμμορφώσεων κρίνεται από την αρμόδια αρχή εποπτείας
της αγοράς τεχνικά μη δυνατή ή δεν καθίσταται εφικτή η
πλήρης συμμόρφωση του προϊόντος ή εφόσον ο οικείος
οικονομικός φορέας δεν λάβει, μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς,
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την συμμόρφωση
του προϊόντος,
2. από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων
και τις εκθέσεις δοκιμών διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της παρούσας,
3. η συμμόρφωση των προϊόντων δεν πραγματοποιείται εντός της ταχθείσας προθεσμίας της περίπτωσης (i),
4. προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 26 έως
28 της παρούσας,
5. σε κάθε άλλη περίπτωση που για λόγους προστασίας
της δημόσιας ασφάλειας και υγείας ή για λόγους δημόσιας τάξης επιβάλλεται η λήψη περιοριστικών μέτρων.
Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά των μη συμμορφούμενων προϊόντων
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επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας
αρχής εποπτείας της αγοράς. Η απαγόρευση μπορεί να
είναι προσωρινή ή οριστική ανάλογα με τον χαρακτήρα
των μη συμμορφώσεων του προϊόντος ή την επικινδυνότητα αυτού. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται,
αν κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια αρχή εποπτείας
της αγοράς, και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη
διατεθέντων προϊόντων στην αγορά σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους υπόχρεους με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (FAX).
Κάθε ελεγχόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την
παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με υπεύθυνη
δήλωσή του την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς
για την εκτέλεση της απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος
των προϊόντων που αποσύρθηκε από την αγορά ή έχει
ανακαλέσει από τους καταναλωτές και τον ακριβή χώρο
(οδό, αριθμό) της αποθήκευσης αυτού.
Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί, όποτε
κρίνει σκόπιμο, να προβεί στον έλεγχο της πραγματοποίησης της οριστικής απαγόρευσης κυκλοφορίας ή/ και
απόσυρσης, μετά από τον οποίο συντάσσει πρωτόκολλο
ελέγχου που προσυπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο. Το προϊόν που απαγορεύθηκε δεν μπορεί πλέον
να διατεθεί στην αγορά.
Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής
ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
Άρθρο 40
(Άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ)
1. Oι απαιτήσεις και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων που ισχύουν στις 18 Σεπτεμβρίου 2016
σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου σε συμμόρφωση με την οδηγία 96/98/ΕΚ, εξακολουθούν να
ισχύουν έως την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.
2. Οι παραπομπές στο π.δ 347/98 (Α 231), όπως είχε
τροποποιηθεί και διά του οποίου είχε ενσωματωθεί η
καταργηθείσα οδηγία 96/98/ΕΚ, θεωρούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση. Η απόφαση αυτή καταργεί το Π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως είχε τροποποιηθεί
και ίσχυε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3
του Ν.1338/1983 (Α΄34) όπως ισχύει.
3. Στον Πίνακα του παραρτήματος IV της παρ.2 του
άρθρου 23 του N. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με
την οικ.77011/ΔΤΒΝ 252/23.12.2014 (Β΄3562), προστίθεται σημείο 27 ως εξής:

2014/90/ΕΕ

Π.δ 347/1998 (Α’231),
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
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Άρθρο 41
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI που ακολουθούν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΗΔΑΛΙΟΣΧΗΜΟ ΣΗΜΑ
Το σήμα συμμόρφωσης έχει την ακόλουθη μορφή:

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης του πηδαλιόσχημου σήματος πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που
δίνονται στην ανωτέρω γραφική παράσταση.
Τα διάφορα στοιχεία του πηδαλιόσχημου σήματος πρέπει να έχουν περίπου την ίδια κατακόρυφη διάσταση, η
οποία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 5 mm.
Για συσκευές μικρού μεγέθους επιτρέπεται απόκλιση από αυτή την ελάχιστη διάσταση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
I. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ
1. Η εξέταση τύπου ΕΚ είναι το μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο κοινοποιημένος
οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό σχεδιασμό προϊόντος και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι ο τεχνικός σχεδιασμός του
προϊόντος πληροί τις σχετικές απαιτήσεις.
2. Η εξέταση τύπου ΕΚ είναι δυνατόν να διενεργηθεί με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
— εξέταση δείγματος, αντιπροσωπευτικού της εξεταζόμενης παραγωγής, από το πλήρες προϊόν (τύπος παράγωγης),
— αξιολόγηση της επάρκειας του τεχνικού σχεδιασμού του εξοπλισμού πλοίων μέσω της εξέτασης του τεχνικού
φακέλου και των αναφερόμενων στο σημείο 3 δικαιολογητικών και της εξέτασης δειγμάτων, αντιπροσωπευτικών
της εξεταζόμενης παραγωγής, από ένα ή περισσότερα κρίσιμα μέρη του προϊόντος (συνδυασμός τύπου παραγωγής
και τύπου σχεδιασμού).
3. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
— το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, αν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνσή του,
— γραπτή δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό, —τον τεχνικό φάκελο.
Ο τεχνικός φάκελος καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού πλοίων με τις εφαρμοστέες
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απαιτήσεις των διεθνών νομικών μέσων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση
και εκτίμηση κινδύνου (κινδύνων). Ο τεχνικός φάκελος
προσδιορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και καλύπτει,
στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση,
τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του
εξοπλισμού πλοίων. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει,
κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) γενική περιγραφή του εξοπλισμού πλοίων·
β) τα σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς
και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.·
γ) τις αναγκαίες περιγραφές και επεξηγήσεις για την
κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και
της λειτουργίας του εξοπλισμού πλοίων·
δ) κατάλογο με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα δοκιμών που ισχύουν για τον εξοπλισμό πλοίων δυνάμει της
παρούσας οδηγίας, μαζί με περιγραφή των λύσεων που
υιοθετήθηκαν για να πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις·
ε) τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού,
των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ., και
στ) τις εκθέσεις δοκιμών,
— αντιπροσωπευτικά δείγματα της εξεταζόμενης
παραγωγής. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να
ζητήσει επιπλέον δείγματα, αν το απαιτούν οι ανάγκες
του προγράμματος δοκιμών,
— τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια
του τεχνικού σχεδιασμού. Τα εν λόγω δικαιολογητικά
μνημονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, όπου είναι
αναγκαίο, τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργήθηκαν από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή
ή από άλλο εργαστήριο εξ ονόματος του κατασκευαστή
και υπό την ευθύνη του.
4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:
Όσον αφορά τον εξοπλισμό πλοίων:
4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά
για να εκτιμήσει την επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού
του εξοπλισμού πλοίων·
Όσον αφορά το δείγμα ή τα δείγματα:
4.2. επιβεβαιώνει ότι το δείγμα ή τα δείγματα έχουν
κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και
προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα
με τις εφαρμοστέες διατάξεις των σχετικών απαιτήσεων
και προτύπων δοκιμών, καθώς και τα στοιχεία που έχουν
σχεδιαστεί χωρίς την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων των εν λόγω προτύπων·
4.3. πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές, ή αναθέτει την πραγματοποίησή τους, σύμφωνα
με την παρούσα.
4.4. συμφωνεί με τον κατασκευαστή τον τόπο όπου θα
διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι δοκιμές.
5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός συντάσσει έκθεση
αξιολόγησης στην οποία καταγράφονται οι ενέργειες
που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σημείο 4 και η
έκβασή τους. Ο κοινοποιημένος οργανισμός, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του έναντι της κοινοποιούσας
αρχής, δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής,
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μόνο κατόπιν συμφωνίας του
κατασκευαστή.
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6. Όταν ο τύπος πληροί τις απαιτήσεις των ειδικών διεθνών νομικών πράξεων που ισχύουν για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό πλοίων, ο κοινοποιημένος οργανισμός
χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης
τύπου ΕΚ. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει το όνομα και
τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα πορίσματα της εξέτασης, τους (τυχόν) όρους υπό τους οποίους ισχύει το
πιστοποιητικό και τα απαραίτητα στοιχεία αναγνώρισης
του εγκεκριμένου τύπου. Στο πιστοποιητικό είναι δυνατό
να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήματα.
Το πιστοποιητικό και τα παραρτήματά του περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κατασκευασθέντων
προϊόντων με τον εξετασθέντα τύπο και για να είναι
δυνατόν να διεξαχθεί ο έλεγχος εν λειτουργία.
Όταν ο τύπος δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων, ο κοινοποιημένος
οργανισμός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά,
αιτιολογεί δε λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης του
πιστοποιητικού.
7. Αν ο εγκεκριμένος τύπος δεν πληροί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις, ο κοινοποιημένος οργανισμός ορίζει
αν απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές ή νέα διαδικασία
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιημένο
οργανισμό, ο οποίος έχει στην κατοχή του τον τεχνικό
φάκελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, κάθε
τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου που ενδέχεται να
επηρεάσει τη συμμόρφωση του εξοπλισμού πλοίων με
τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών νομικών πράξεων ή
με τους όρους υπό τους οποίους ισχύει το πιστοποιητικό.
Για τις τροποποιήσεις αυτές, απαιτείται συμπληρωματική
έγκριση υπό μορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ.
8. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την
κοινοποιούσα αρχή σχετικά με τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που έχει χορηγήσει ή ανακαλέσει και θέτει στη διάθεση των οικείων
κοινοποιουσών αρχών, περιοδικά ή κατόπιν αιτήματος,
κατάλογο των πιστοποιητικών και/ή όλων των προσθηκών σε αυτά που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στα
οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί με άλλον τρόπο.
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς σχετικά με τα
πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ και/ή κάθε προσθήκη σε αυτά που έχει απορρίψει, αποσύρει, αναστείλει ή
στα οποία έχει επιβάλει περιορισμούς με άλλον τρόπο,
και, κατόπιν αιτήματος, σχετικά με τα πιστοποιητικά που
χορήγησε και/ή τις προσθήκες τους σε αυτά.
Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι λοιποί κοινοποιημένοι φορείς μπορούν, κατόπιν αιτήματος, να λαμβάνουν
αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ και/ή
των προσθηκών τους. Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή
και τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο
του τεχνικού φακέλου και των πορισμάτων των ελέγχων
που διενεργήθηκαν από τον κοινοποιημένο οργανισμό.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός διατηρεί αντίγραφο του
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, των παραρτημάτων
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του και των προσθηκών του, καθώς και τον τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβληθήκαν από τον κατασκευαστή έως τη λήξη ισχύος του
πιστοποιητικού.
9. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, των παραρτημάτων και
των προσθηκών του μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την τοποθέτηση του
πηδαλιόσχημου σήματος στο τελευταίο κατασκευασθέν
προϊόν και, σε καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη
από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου
εξοπλισμού πλοίων.
10. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή μπορεί να υποβάλλει την αίτηση που προβλέπεται
στο σημείο 3 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στα σημεία 7 και 9, υπό την προϋπόθεση
ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.
11. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί το
μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης
με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5 και βεβαιώνει
και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι ο σχετικός
εξοπλισμός πλοίων είναι σύμφωνος προς τον τύπο που
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και
πληροί τις απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων
που εφαρμόζονται σε αυτόν.
2. Κατασκευή.
Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα
ποιότητας για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και
τη δοκιμή των σχετικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο
σημείο 3, και υπόκειται σε επιτήρηση κατά το σημείο 4.
3. Σύστημα ποιότητας.
3.1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο
οργανισμό της επιλογής του αίτηση για την αξιολόγηση
του συστήματος ποιότητάς του όσον αφορά τον σχετικό
εξοπλισμό πλοίων.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
— το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και,
εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνσή του,
— γραπτή δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό,
— όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την εξεταζόμενη κατηγορία εξοπλισμού πλοίων,
— τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,
— τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριμένου τύπου και
αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ.
3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις
των διεθνών νομικών πράξεων που ισχύουν γι’ αυτά.
Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής συγκεντρώνονται με συστηματικό και επιμελημένο τρόπο σε φάκελο τεκμηρίωσης με
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τη μορφή γραπτών κανόνων, διαδικασιών και οδηγιών.
Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας επιτρέπει
την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ειδικότερα, ο φάκελος
περιλαμβάνει κατάλληλη περιγραφή:
— των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών διαχείρισης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων,
— των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού
ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των διαδικασιών και των συστηματικών δραστηριοτήτων που θα
εφαρμόζονται,
— των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται
πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα
διεξαγωγής τους,
— των φακέλων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού
κ.λπ., και
— των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος
ποιότητας.
3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2.
Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρισης
της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση του
σχετικού εξοπλισμού πλοίων και της τεχνολογίας του και
γνωρίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών νομικών μέσων. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη
αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η
ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο
αναφέρεται το σημείο 3.1 πέμπτη περίπτωση, προκειμένου να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή
να εντοπίζει τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους
ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του
προϊόντος προς τις απαιτήσεις αυτές.
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου
και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί
ώστε να εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
και να παραμένει αποτελεσματικό.
3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας
για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος
ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις
προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν το
τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να
πληροί τις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο
3.2 ή εάν πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. Κοινοποιεί την
απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
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4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού.
4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζεται ότι
ο κατασκευαστής εκπληρώνει ορθά τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους αξιολόγησης,
στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και
αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως:
— τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,
— τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.
4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να επιβεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και
υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί
να πραγματοποιεί αιφνίδιες επισκέψεις στον κατασκευαστή, εκτός εάν, βάσει του εθνικού δικαίου, και για λόγους
αμύνης ή ασφαλείας, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί για
τις επισκέψεις αυτές. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων
αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει
ή να φροντίζει να διεξάγονται δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας,
εφόσον είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός
υποβάλλει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και,
αν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμών.
5. Σήμανση συμμόρφωσης και δήλωση συμμόρφωσης.
5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί το απαιτούμενο πηδαλιόσχημο σήμα που αναφέρεται στο άρθρο 9 και, με
ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό Μητρώου του εν λόγω
κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στον τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, και πληροί τις εφαρμοστέες
απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων.
5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει στη
διάθεση των εθνικών αρχών επί διάστημα τουλάχιστον
δέκα ετών από την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου
σήματος στο τελευταίο κατασκευασθέν προϊόν και, σε
καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου εξοπλισμού
πλοίων. Η δήλωση συμμόρφωσης αναφέρει το μοντέλο
του εξοπλισμού πλοίων για το οποίο έχει συνταχθεί.
Στις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς, κατόπιν
αιτήματος, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης.
6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών επί διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την
τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος στο τελευταίο
κατασκευασθέν προϊόν και, σε καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής
του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων:
— τον φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1,
— την τροποποίηση που αναφέρεται στο σημείο 3.5,
όπως εγκρίθηκε,
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— τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου
οργανισμού, που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.
7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την
κοινοποιούσα αρχή για τις εγκρίσεις του συστήματος
ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει
στη διάθεση των οικείων κοινοποιουσών αρχών, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί,
ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί
με άλλο τρόπο.
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις
των συστημάτων ποιότητας, τις οποίες έχει απορρίψει,
αναστείλει, ανακαλέσει ή στις οποίες έχουν επιβληθεί
περιορισμοί, και, κατόπιν αιτήματος, για τις εγκρίσεις
συστημάτων ποιότητας που χορήγησε.
8. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται
στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατό να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ
ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.
III. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος αποτελεί το μέρος
της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το
οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
που καθορίζονται στα σημεία 2 και 5, και βεβαιώνει και
δηλώνει με δική του αποκλειστική ευθύνη ότι ο σχετικός
εξοπλισμός πλοίων είναι σύμφωνος προς τον τύπο που
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και
πληροί τις απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων
που εφαρμόζονται σε αυτόν.
2. Κατασκευή.
Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα
ποιότητας για την τελική επιθεώρηση και τη δοκιμή των
σχετικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο σημείο 3, και
υπόκειται σε επιτήρηση κατά το σημείο 4.
3. Σύστημα ποιότητας.
3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο
οργανισμό της επιλογής του αίτηση για την αξιολόγηση
του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει όσον αφορά
τον σχετικό εξοπλισμό πλοίων.
Η αίτηση περιλαμβάνει:
— το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και,
εάν η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, το όνομα και τη διεύθυνσή του,
— γραπτή δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό,
— όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την εξεταζόμενη κατηγορία εξοπλισμού πλοίων,
— τον φάκελο του συστήματος ποιότητας και
— τον τεχνικό φάκελο του εγκεκριμένου τύπου και
αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ.
3.2. Το σύστημα ποιότητας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων.
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Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται με
συστηματικό και επιμελημένο τρόπο σε φάκελο τεκμηρίωσης με τη μορφή γραπτών κανόνων, διαδικασιών και
οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας
επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.
Ειδικότερα, ο φάκελος περιλαμβάνει κατάλληλη περιγραφή:
— των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών διαχείρισης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων,
— των εξετάσεων και δοκιμών που θα διεξάγονται
μετά την κατασκευή,
— των φακέλων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού
κ.λπ.,
— των μέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό να ελέγχεται η αποτελεσματική λειτουργία του
συστήματος ποιότητας.
3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει αν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2.
Εκτός από τα μέλη με πείρα στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση
του σχετικού εξοπλισμού πλοίων και της τεχνολογίας του
και γνωρίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών
νομικών μέσων. Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η ομάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον
οποίο αναφέρεται το σημείο 3.1 πέμπτη περίπτωση, για
να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να
εντοπίζει τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών νομικών
πράξεων και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του
προϊόντος προς τις απαιτήσεις αυτές.
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή.
Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του
λογιστικού ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση
αξιολόγησης.
3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί
ώστε να εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
και να παραμένει αποτελεσματικό.
3.5. Ο κατασκευαστής ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα ποιότητας
για κάθε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του συστήματος
ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις
προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν το
τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να
πληροί τις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σημείο
3.2 ή εάν πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. Κοινοποιεί την
απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
4. Επιτήρηση με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού.
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4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο
κατασκευαστής εκπληρώνει ορθά τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους αξιολόγησης,
στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και
αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως:
— τον φάκελο του συστήματος ποιότητας,
— τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.
4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να επιβεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και
υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί
να πραγματοποιεί αιφνίδιες επισκέψεις στον κατασκευαστή, εκτός εάν, βάσει του εθνικού δικαίου, και για λόγους
αμύνης ή ασφαλείας, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί για
τις επισκέψεις αυτές. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων
αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει
ή να φροντίζει να διεξάγονται δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας,
εφόσον είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός
υποβάλλει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και,
αν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, έκθεση δοκιμών.
5. Σήμανση συμμόρφωσης και δήλωση συμμόρφωσης.
5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί το πηδαλιόσχημο
σήμα που αναφέρεται στο άρθρο 9 και, με ευθύνη του
κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3.1, τον αριθμό Μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται
στον τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, και πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις
των διεθνών νομικών μέσων.
5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει στη
διάθεση των εθνικών αρχών επί διάστημα τουλάχιστον
δέκα ετών από την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου
σήματος στο τελευταίο κατασκευασθέν προϊόν και, σε
καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου εξοπλισμού
πλοίων. Η δήλωση συμμόρφωσης αναφέρει το μοντέλο
του εξοπλισμού πλοίων για το οποίο έχει συνταχθεί. Στις
αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης.
6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών επί διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την
τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος στο τελευταίο
κατασκευασθέν προϊόν και, σε καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής
του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων:
— τον φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1,
— την τροποποίηση που αναφέρεται στο σημείο 3.5,
όπως εγκρίθηκε,
— τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου
οργανισμού, που αναφέρονται στα σημεία 3.5, 4.3 και 4.4.
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7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει την
κοινοποιούσα αρχή για τις εγκρίσεις του συστήματος
ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει
στη διάθεση των οικείων κοινοποιουσών αρχών, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των εγκρίσεων των συστημάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί,
ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισμοί
με άλλο τρόπο.
Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ενημερώνει τους
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για τις εγκρίσεις
των συστημάτων ποιότητας τις οποίες έχει απορρίψει,
αναστείλει ή ανακαλέσει, και, εφόσον του ζητηθεί, για
τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας τις οποίες χορήγησε.
8. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται
στα σημεία 3.1, 3.5, 5 και 6 είναι δυνατό να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ
ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.
IV. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση την εξακρίβωση επί προϊόντων αποτελεί το μέρος της διαδικασίας
αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
στα σημεία 2, 5.1 και 6 και βεβαιώνει και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα οικεία προϊόντα, τα οποία
υπόκεινται στις διατάξεις του σημείου 3, είναι σύμφωνα
προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις απαιτήσεις των διεθνών
νομικών πράξεων που ισχύουν γι’ αυτά.
2. Κατασκευή.
Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή
της να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στο
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις
των διεθνών νομικών πράξεων που ισχύουν γι’ αυτά.
3. Εξακρίβωση.
Κοινοποιημένος οργανισμός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις
και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και προς
τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων.
Οι εξετάσεις και οι δοκιμές για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση των προϊόντων προς τις σχετικές απαιτήσεις
διεξάγονται, κατ’ επιλογήν του κατασκευαστή, είτε με
έλεγχο και δοκιμή κάθε προϊόντος, όπως ορίζεται στο
σημείο 4, είτε με στατιστικό έλεγχο και δοκιμή των προϊόντων, όπως καθορίζεται στο σημείο 5.
4. Εξακρίβωση της συμμόρφωσης με εξέταση και δοκιμές κάθε προϊόντος
4.1. Κάθε προϊόν εξετάζεται ξεχωριστά και διεξάγονται
κατάλληλες δοκιμές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία
προκειμένου να επαληθευθεί η συμμόρφωσή τους προς
τον εγκεκριμένο τύπο, όπως περιγράφεται στο πιστοποι-
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ητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, και προς τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων.
4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις
δοκιμές που έχουν διεξαχθεί και θέτει ή φροντίζει να
τεθεί με ευθύνη του ο οικείος αριθμός Μητρώου σε κάθε
εγκεκριμένο προϊόν. Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση των εθνικών αρχών
για σκοπούς επιθεώρησης επί διάστημα τουλάχιστον 10
ετών από την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος
στο τελευταίο κατασκευασθέν προϊόν και, σε καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη
διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων.
5. Στατιστική εξακρίβωση της συμμόρφωσης
5.1. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν την ομοιογένεια κάθε παραγόμενης παρτίδας και προσκομίζει τα προϊόντα του
προς εξακρίβωση με τη μορφή ομοιογενών παρτίδων.
5.2. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται τυχαίο δείγμα. Όλα
τα προϊόντα ενός δείγματος εξετάζονται μεμονωμένα και
υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους
με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών νομικών
πράξεων και να αποφασιστεί η αποδοχή ή η απόρριψη
της παρτίδας.
5.3. Όταν μια παρτίδα γίνεται δεκτή, όλα τα προϊόντα
της παρτίδας τεκμαίρεται ότι εγκρίνονται, εκτός από τα
προϊόντα του δείγματος τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν
ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στις δοκιμές. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης
ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές που έχουν διεξαχθεί και θέτει ή φροντίζει να τεθεί με ευθύνη του ο
αριθμός αναγνώρισής του σε κάθε εγκεκριμένο προϊόν.
Ο κατασκευαστής διατηρεί τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση των εθνικών αρχών επί διάστημα
τουλάχιστον δέκα ετών από την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος στο τελευταίο κατασκευασθέν
προϊόν και, σε καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη
από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου
εξοπλισμού πλοίων.
5.4. Εάν παρτίδα απορριφθεί, ο κοινοποιημένος οργανισμός ή η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα
για να εμποδίσει τη διάθεση της παρτίδας αυτής στην
αγορά. Στην περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων,
ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να αναστείλει τη
στατιστική εξακρίβωση και να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα
μέτρα.
6. Σήμανση συμμόρφωσης και δήλωση συμμόρφωσης.
6.1. Ο κατασκευαστής θέτει την απαιτούμενη σήμανση
πηδαλιόσχημου σήματος που αναφέρεται στο άρθρο 9
και, με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3, τον αριθμό Μητρώου του εν λόγω
κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στον εγκεκριμένο τύπο, όπως περιγράφεται
στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, και πληροί τις
εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων.
6.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε μοντέλο προϊόντος και τη θέτει στη
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διάθεση των εθνικών αρχών επί διάστημα τουλάχιστον
δέκα ετών από την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου
σήματος στο τελευταίο κατασκευασθέν προϊόν και, σε
καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου εξοπλισμού
πλοίων. Η δήλωση συμμόρφωσης αναφέρει το μοντέλο
του εξοπλισμού πλοίων για το οποίο έχει συνταχθεί. Στις
αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς, εφόσον το ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης.
7. Με τη συγκατάθεση και με ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, ο κατασκευαστής μπορεί να θέσει τον
αριθμό Μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού στα
προϊόντα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.
8. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να
εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό
του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, υπό την
προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα
σημεία 2 και 5.1
V. ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
1. Η συμμόρφωση με βάση την εξακρίβωση ανά μονάδα είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με
την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 5, και βεβαιώνει
και δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι τα σχετικά προϊόντα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του
σημείου 4 συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των
διεθνών νομικών πράξεων που ισχύουν γι’ αυτά.
2. Τεχνικός φάκελος
Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο και
τον θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού
που αναφέρεται στο σημείο 4. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρφωση του
προϊόντος προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου ή των
κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και καλύπτει —στον βαθμό που αυτό
απαιτείται για την αξιολόγηση—τον σχεδιασμό, την
κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος. Ο τεχνικός
φάκελος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
— γενική περιγραφή του προϊόντος,
— τα σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς
και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,
— τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες
για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος,
— κατάλογο με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα δοκιμών που ισχύουν για τον εξοπλισμό πλοίων δυνάμει της
παρούσας οδηγίας, μαζί με περιγραφή των λύσεων που
υιοθετήθηκαν για να πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις,
— τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού,
των ελέγχων που διενεργήθηκαν, και
— τις εκθέσεις δοκιμών.
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Ο κατασκευαστής θέτει τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των οικείων εθνικών αρχών επί διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος στο τελευταίο κατασκευασθέν προϊόν και,
σε καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη από την
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων.
3. Κατασκευή.
Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή
της να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις
των διεθνών νομικών πράξεων.
4. Εξακρίβωση.
Κοινοποιημένος οργανισμός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις
και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των
διεθνών νομικών πράξεων.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό
συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και τις δοκιμές
που έχουν διεξαχθεί και θέτει ή φροντίζει να τεθεί με
ευθύνη του ο αριθμός αναγνώρισής του σε κάθε εγκεκριμένο προϊόν.
Ο κατασκευαστής διατηρεί τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης στη διάθεση των εθνικών αρχών επί διάστημα
τουλάχιστον δέκα ετών από την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος στο τελευταίο κατασκευασθέν
προϊόν και, σε καμία περίπτωση, για περίοδο μικρότερη
από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου
εξοπλισμού πλοίων.
5. Σήμανση συμμόρφωσης και δήλωση συμμόρφωσης.
5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί το πηδαλιόσχημο
σήμα που αναφέρεται στο άρθρο 9 και, με ευθύνη του
κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 4, τον αριθμό Μητρώου του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού σε κάθε προϊόν που πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων.
5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση
συμμόρφωσης και τη θέτει στη διάθεση των εθνικών
αρχών επί διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την
τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος στο τελευταίο κατασκευασθέν προϊόν και, σε καμία περίπτωση,
για περίοδο μικρότερη από την αναμενόμενη διάρκεια
ζωής του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων. Η δήλωση συμμόρφωσης αναφέρει το προϊόν για το οποίο έχει
συνταχθεί. Στις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς,
εφόσον το ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης
συμμόρφωσης.
6. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται
στα σημεία 2 και 5 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός
του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι
ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
1. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να πληροί
τις απαιτήσεις των σημείων 2 έως 11.
2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ιδρύεται βάσει του εθνικού δικαίου και διαθέτει νομική προσωπικότητα κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική
απόφαση υπ’ αριθμ.Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/31-5-2016
(ΦΕΚ 1897/Β/27-6-2016), όπως αυτή τροποποιείται και
εκάστοτε ισχύει.
3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι
ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή τον εξοπλισμό πλοίων
που αξιολογεί.
4. Οργανισμός ο οποίος ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων
ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την
κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση
ή τη συντήρηση του εξοπλισμού πλοίων τον οποίο αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία
του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες.
5. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα
διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι
αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, τον
χρήστη ή τον συντηρητή του εξοπλισμού πλοίων που
αξιολογούν ούτε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη
χρήση αξιολογημένων προϊόντων που είναι αναγκαία
για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της
συμμόρφωσης ή τη χρήση των προϊόντων για προσωπικούς σκοπούς.
6. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα
διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι
αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον
σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση του εν
λόγω εξοπλισμού πλοίων ούτε εκπροσωπούν μέρη που
εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την
ανεξάρτητη κρίση και την ακεραιότητά τους σε σχέση
με τις δραστηριότητες αξιολόγησης για τις οποίες είναι
κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
7. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των
υπεργολάβων δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα,
αντικειμενικότητα και αμεροληψία των δραστηριοτήτων
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
8. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και
το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολό-
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γησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια
στο συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και δέλεαρ, κυρίως οικονομικής
φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση
τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που
έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων.
9. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι
σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί
βάσει της παρούσας απόφασης και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται
από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του.
10. Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος, κατηγορία
ή υποκατηγορία εξοπλισμού πλοίων για τον οποίο είναι
κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:
α) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και
την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των
καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
β) τις περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις
οποίες διενεργείται η αξιολόγηση συμμόρφωσης και
εξασφαλίζεται η διαφάνεια αυτών των διαδικασιών και
η δυνατότητα αναπαραγωγής τους. Διαθέτει τις κατάλληλες πολιτικές και τις διαδικασίες που κάνουν διάκριση
μεταξύ καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος
οργανισμός και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·
γ) διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον
τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον
βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του εν λόγω
εξοπλισμού πλοίων και το μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα
της παραγωγικής διαδικασίας.
11. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης
διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις
δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει
πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.
12. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή
των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης
διαθέτει:
α) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η
οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων
που πρέπει να διενεργήσει και επαρκές κύρος για την
εκτέλεση των λειτουργιών αυτών·
γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των ισχυουσών
απαιτήσεων και προτύπων δοκιμών και των σχετικών
διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, των
κανονισμών εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας και της
οικείας εθνικής νομοθεσίας·
δ) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν
τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.
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13. Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του
προσωπικού αξιολόγησης είναι εγγυημένη.
14. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του
προσωπικού αξιολόγησης ενός οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό
των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.
15. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, κατά τα οριζόμενα
στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.01.2/56790/
ΔΠΠ 1828/31-5-2016 (ΦΕΚ 1897/Β/27-6-2016), όπως
αυτή τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.
16. Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της
συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό
απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση ή δυνάμει οποιασδήποτε εκτελεστικής διάταξης του εθνικού δικαίου, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα
δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.
17. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης
συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού
των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία λειτουργεί
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ή εξασφαλίζουν
ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενημερώνεται για τις
δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες
τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το
αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας.
18. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης
πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO/IEC
17065:2012.
19. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης διασφαλίζουν ότι τα εργαστήρια δοκιμών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης πληρούν τις απαιτήσεις
του προτύπου ΕΝ ISO/IEC 17025:2005.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Αίτηση κοινοποίησης.
1.1. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης της ημεδαπής υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην
κοινοποιούσα αρχή της παρούσας απόφασης, κατά τα
οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/31-5-2016 [ΦΕΚ 1897/Β/27-62016], όπως αυτή τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.
1.2. Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης
και του εξοπλισμού πλοίων για τον οποίο ο οργανισμός
ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, αποκλειστικά,
το οποίο εκδόθηκε από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, την ΑΛΜ ΕΣΥΔ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών
Ποιότητας (ΕΣΥΠ) Ν.Π.ΙΔ, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο
οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις
απαιτήσεις του παραρτήματος III.
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2. Διαδικασία κοινοποίησης.
2.1. Η κοινοποιούσα αρχή μπορεί να κοινοποιεί μόνο
τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος III, εφαρμόζοντας συνδυαστικά και τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/31-52016 [ΦΕΚ 1897/Β/27-6-2016], όπως αυτή τροποποιείται
και εκάστοτε ισχύει.
2.2. Η ως άνω αρχή κοινοποιεί τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη μέλη μέσω του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης
που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.
2.3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και σχετικό εξοπλισμό πλοίων, και το σχετικό
πιστοποιητικό διαπίστευσης.
2.4. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον
δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα
άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση δεδομένης της χρήσης πιστοποιητικού διαπίστευσης.
2.5. Μόνο οργανισμός, όπως αναφέρεται στο σημείο
2.4, θεωρείται κοινοποιημένος για τους σκοπούς της
παρούσας οδηγίας.
2.6. Τυχόν επακόλουθες σχετικές αλλαγές στην κοινοποίηση, κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη μέλη
3. Αριθμοί Μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων
οργανισμών.
3.1. Η Επιτροπή χορηγεί στους κοινοποιημένους οργανισμούς αριθμό Μητρώου.
3.2. Χορηγεί έναν και μόνο αριθμό τέτοιου είδους ακόμη και αν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναγνωρίζεται
ως κοινοποιημένος βάσει πλειόνων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης.
3.3. Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του καταλόγου των
κοινοποιημένων οργανισμών, η Επιτροπή δημοσιοποιεί και τον κατάλογο των κοινοποιημένων οργανισμών
δυνάμει της παρούσας απόφασης. Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί Μητρώου που τους έχουν
χορηγηθεί και οι δραστηριότητες για τις οποίες έχουν
κοινοποιηθεί.
3.4. Η Επιτροπή μεριμνά για την επικαιροποίηση του
καταλόγου αυτού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ
ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Οι κοινοποιούσες αρχές συγκροτούνται κατά τρόπο
που δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους
οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
2. Οι κοινοποιούσες αρχές οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων τους.
3. Οι κοινοποιούσες αρχές οργανώνονται κατά τρόπον
ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του
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οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από τα αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα
πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση.
4. Οι κοινοποιούσες αρχές δεν προσφέρουν ούτε
παρέχουν, είτε σε εμπορική ή σε ανταγωνιστική βάση,
δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
5. Οι κοινοποιούσες αρχές εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν.
6. Οι κοινοποιούσες αρχές διαθέτουν επαρκή αριθμό
αρμόδιου προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πρακτικού Δέσμευσης
Οι υπογράφοντες:
1 ................................................................................

ειδικότητα ..........................................................................................................

2 ................................................................................

ειδικότητα ..........................................................................................................

ελεγκτές του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών του άρθρου 27, του Ν. 4072/2012, κατά τη διάρκεια ελέγχου
που πραγματοποιήθηκε την ......... / ......... / 20.......... στην εγκατάσταση:
Επωνυμία επιχείρησης.............................................................................................................................................................................
Είδος επιχείρησης: ....................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση επιχείρησης: ..........................................................................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου ....................................................................................................................................... προβήκαμε
σύμφωνα με το άρθρο ......... της ΚΥΑ οικ. ......... /ΔΤΒΝ ......... /......... 2016 στην προσωρινή δέσμευση των παρακάτω
προϊόντων:
Είδος και ποσότητα δεσμευθέντων προϊόντων:
.........................................................................................................................................................................................................................
(Ως συνημμένη κατάσταση)1
Συσκευασία και επισήμανση:
.........................................................................................................................................................................................................................
Αιτιολογία δέσμευσης: ...........................................................................................................................................................................
Τα δεσμευθέντα προϊόντα φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του μέχρι τη
λήψη οριστικής απόφασης.

Επιδόθηκε σήμερα,

......... / ......... / 20..........

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης

Οι ελεγκτές
1 .........................................

2 ..........................................

1

Αν δεν επαρκεί ο χώρος, αναγράφονται σε ξεχωριστή συνημμένη κατάσταση.
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Άρθρο 41
Δημοσίευση - Έναρξη Ισχύος
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τις 18 Σεπτεμβρίου 2016 πλην εκείνων που προβλέπουν
την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες έχουν ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού

Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02034542610160028*

