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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΦΑΞ KAI ME EMAIL

Θέµα:«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ορισµό κοινοποιηµένων
οργανισµών (οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης) για τα
«όργανα µέτρησης» και τα «µη αυτόµατα όργανα ζύγισης»».
Με την παρούσα και ενόψει της επικείµενης εναρµόνισης των Οδηγιών2014/31/ΕΚ
(µη-αυτόµατα όργανα ζύγισης-NAWI) και 2014/32/ΕΚ (Όργανα µέτρησης-MID),
µε ισχύ από τις 20.4.2016, προσκαλούµε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που
πληρούν τις απαιτήσεις και επιθυµούν να οριστούν ως κοινοποιηµένοι οργανισµοί,
για τα «όργανα µέτρησης» (Υ.Α. Φ2-1393/2007, ΦΕΚ 521/Β/12-02-2007 µε την
οποία ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2004/22/ΕΚ)και για τα «µη αυτόµατα όργανα
ζύγισης» (Υ.Α. Φ2-376/1993 ΦΕΚ 284/Β/27-04-1993 µε την οποία ενσωµατώθηκε
η Οδηγία 90/384/Ε0Κ), να υποβάλλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
στη ∆/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η οποία είναι
η κοινοποιούσα αρχή.
H κοινοποίηση αφορά τις παρακάτω ενότητες:
NAWI:
Β (Εξέταση ΕΚ Πρωτοτύπου),
D(Συµµόρφωση µε τον τύπο µε βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας
παραγωγής),
F (Συµµόρφωση προς τον τύπο µε βάση την εξακρίβωση επί προϊόντων),
G (Συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα) ή κατά περίπτωση
D1(∆ιασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής),
F1 (Συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση επί προϊόντων).
MID:
Tις προβλεπόµενες κατά περίπτωση οργάνου µέτρησης
Ενδεικτικά για ΜΙ005:
Β (Εξέταση ΕΚ Πρωτοτύπου),
D(Συµµόρφωση µε τον τύπο µε βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας
παραγωγής)
F (Συµµόρφωση προς τον τύπο µε βάση την εξακρίβωση επί προϊόντων),
G (Συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση ανά µονάδα)
H1(Συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και την εξέταση του
σχεδιασµού)
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Επισηµαίνουµε ότι οι απαιτήσεις για τον ορισµό κοινοποιηµένων οργανισµών
ακολουθούν τις διατάξεις του άρθρου R17 της Απόφασης (ΕΚ) µε αριθµ.
768/2008/ΕΚ/ 9 Ιουλίου 2008, και ειδικότερα του άρθρου 23 της Οδηγίας
2014/31/ΕΚ(ΝΑWI) και του άρθρου 27 της Οδηγίας 2014/32/EΚ(MID).
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι σύµφωνα µε το άρθρο R22 της Απόφασης
(ΕΚ) µε αριθµ. 768/2008/ΕΚ/ 9 Ιουλίου 2008 (L 218 218/82 EL Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.8.2008), και ειδικότερα το άρθρο 26της
Οδηγίας 2014/31/ΕΚ(NAW) και το άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/32/EΚ(MID), πλέον
των απαιτήσεων κάθε ενότητας εκ των παραπάνω.
Σε περίπτωση αποριών κατά τη συµπλήρωση των στοιχείων ή για οποιαδήποτε
διευκρίνιση επί της διαδικασίας οι υποψήφιοι µπορούν να επικοινωνούν µε την
υπηρεσία
µας
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
desis@gge.gr
ή
papadopoulosa@ggb.gr .
Σας γνωρίζουµε επίσης ότι µετά την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2014/31/ΕΕ σχετικά µε τα «Μη αυτόµατα όργανα ζύγισης», από τις 20 Απριλίου
2016, η Υπηρεσία µας δεν θα µπορεί πλέον να παρέχει υπηρεσίες κοινοποιηµένου
οργανισµού για τα µη αυτόµατα όργανα ζύγισης,
Τέλος, παρακαλούµε για την ανάρτηση της παρούσας επιστολής στην ιστοσελίδα
σας και την προώθηση στα µέλη σας, προς ενηµέρωσή τους.

Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης
Βασίλειος Μανασής

Συνηµ.:

Το µε αρ. Πρωτ. οικ.∆ΠΠ729/02.3.2016 έγγραφό µας σχετικά µε την αξιολόγηση
της συµµόρφωσης µη αυτόµατων οργάνων ζύγισης.

Εσωτερική ∆ιανοµή:

1.
2.
3.
4.

Γραφείο Υφυπουργού
Γραφ. Γεν. Γραµµατέα Βιοµηχανίας
Γραφ. Γεν. ∆/ντή Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχου
∆/νση Πολιτικής Ποιότητας
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