ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Αθήνα, 19 / 1 / 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟ 2011
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε
εφαρμογή των υποχρεώσεων της χώρας προς την ΕΕ, εκπόνησε Εθνικό Πρόγραμμα
Εποπτείας της Αγοράς για το 2011 με την συμμετοχή όλων των φορέων που
υλοποιούν ελέγχους προϊόντων. Η κατάρτιση του Προγράμματος βασίστηκε στο
Εθνικό και κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο.
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας της Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων
για το έτος 2011 προβλεπόταν η διενέργεια συνολικά 396 ελέγχων, για 40
κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων π.χ παιχνίδια , μηχανήματα, δομικά υλικά
κλπ) που υπάγονται στο Πεδίο Εφαρμογής 23 ευρωπαϊκών Οδηγιών, στο σύνολο
της επικράτειας, σε όλη τη διάρκεια του έτους για συγκεκριμένα είδη προϊόντων
και σημεία ελέγχου.
Οι στόχοι του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Βιομηχανικών Προϊόντων
περιλάμβαναν :
• Έλεγχος της ποιότητας και της ασφάλειας των βιομηχανικών προϊόντων
• Έλεγχος ειδικών εγκαταστάσεων σε οργανωμένη βάση.
• Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες.
• Αξιοποίηση‐αξιολόγηση του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας της
Αγοράς.
• Οργάνωση και βελτίωση των εγγράφων ελέγχων
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ για το 2011 προκύπτουν τα
εξής:
1. Το έτος 2011 διενεργήθηκαν 700 έλεγχοι βιομηχανικών προϊόντων ήτοι το
περίπου 176% του ετήσιου στόχου του Προγράμματος.
2. Ελέγχθηκαν συνολικά 880 σημεία ελέγχου στον Ν. Αττικής και στην Βόρεια
Ελλάδα ( Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και Θράκη). Τα σημεία ελέγχου
ήταν
εγκαταστάσεις
κατασκευαστών,
καταστήματα
πωλήσεων
Πολυκαταστήματα, εγκαταστάσεις εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων,
καθώς και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μηχανήματα.
3. Διενεργήθηκαν έκτακτοι έλεγχοι κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα
και Χριστουγέννων για τον έλεγχο της συμμόρφωσης ειδικών προϊόντων
όπως παιχνίδια, λαμπάκια, μοτέρ σούβλες κλπ καθώς στην αρχή του
σχολικού έτους για τα σχολικά είδη
4. Το σύνολο των ελέγχων διενεργήθηκε από τη ΓΓΒ σε συνεργασία με την
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτού
και το Γενικό Χημείο του Κράτους.
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5. Το πλήθος των βιομηχανικών προϊόντων που ελέγχθηκαν ανέρχεται σε 3200
που ανήκουν σε 61 κατηγορίες, ενδεικτικά αναφέρονται μηχανήματα,
ηλεκτρικές συσκευές, πυροσβεστήρες, δομικά υλικά, παιχνίδια, δοχεία υπό
πίεση, ατμολέβητες κλπ .
6. Παρουσίασαν μη συμμορφώσεις 300 προϊόντα, έγιναν 115 συστάσεις για
συμμορφώσεις και επιβλήθηκαν σε 40 επιχειρήσεις πρόστιμα συνολικού
ύψους 450.000 €
7. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω ελέγχων που αποτελεί ένα ικανό δείγμα
αξιολόγησης της ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων που κυκλοφορούν
στην εγχώρια αγορά , διαπιστώθηκε ότι:
‐ Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και επιχειρηματίες‐καταναλωτές
έχουν σοβαρή έλλειψη πληροφόρησης, σχετικά με τις υποχρεώσεις
τους που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
‐ Ένα σημαντικό ποσοστό (10‐12%) των βιομηχανικών προϊόντων που
ελέχθησαν παρουσιάζουν μη συμμορφώσεις.
‐ Υπάρχει ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων σε συνεχή και
οργανωμένη βάση στο σύνολο της επικράτειας .
Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα η ΓΓΒ για το έτος 2012 προγραμματίζει :
• Να προχωρήσει στην αναμόρφωση του Θεσμικού πλαισίου της Εποπτείας της
αγοράς βιομηχανικών προϊόντων. Ειδικότερα με σχέδιο νόμου που βρίσκεται
στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας θεσμοθετείται ένα διαφανές,
αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα εποπτείας της αγοράς
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας προκειμένου να
διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτήσεων της Εθνικής και Κοινοτικής
Νομοθεσίας για τα παραγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα που κυκλοφορούν
στη Ελληνική αγορά με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας
των χρηστών και του περιβάλλοντος .
• Την έκδοση ενημερωτικών πληροφοριακών φυλλαδίων για την πληροφόρηση
όλων των ενδιαφερομένων μερών (π.χ, κατασκευαστών, εισαγωγέων,
διανομέων , χρηστών κλπ).
• Θα θεσμοθετήσει την τακτική και προγραμματισμένη συνεργασία με
συναρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου και της Περιφέρειας για την υλοποίηση
Ειδικών προγραμμάτων ελέγχου της Αγοράς.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΛΕΓΧΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
ΔΡΑΣΗ
1. ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

700

Πραγματοποιήθηκαν 700 έξοδοι
συνεργείων Ελεγκτών‐ Επιθεωρητών
, από το Μητρώο της ΓΓΒ.
Ως Σημεία Ελέγχου ορίζονται τα
καταστήματα,
πολυκαταστήματα,
αποθήκες, μονάδες
παραγωγής,
κατασκευαστές, διανομείς κλπ.
Ως Κατηγορίες Προϊόντων νοούνται
αυτές που ορίζονται στη σχετική
νομοθεσία (Εθνική και Κοινοτική) ,
όπως π.χ παιχνίδια, μέσα ατομικής
προστασίας , μηχανήματα , δομικά
υλικά , ηλεκτρολογικό υλικό κλπ.
Ως ελεγμένα προϊόντα νοούνται
μονάδες προϊόντων π.χ
αλυσοπρίονα, φωτιστικές γιρλάντες,
γκαζάκια, τσιμέντα, αεροζόλ κλπ.
Μη συμμορφούμενα
προϊόντα
είναι αυτά
που βρέθηκε να
αποκλίνουν από
την ισχύουσα
νομοθεσία., από τις πιο απλές
περιπτώσεις (πχ. έλλειψη οδηγιών
χρήσεις στα ελληνικά )μέχρι τις πιο
σύνθετες (π.χ ελλείψεις στο προϊόν ,
τον τεχνικό φάκελο κλπ)
Συστάσεις για συμμορφώσεις των
προϊόντων στη τεχνική νομοθεσία
σημαίνει ότι στις περιπτώσεις
αυτές ο ενδιαφερόμενος (κυρίως
εισαγωγείς)
έκανε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να
συμμορφώσει τα προϊόντα στις
απαιτήσεις των κανονισμών.
Το ποσό αφορά στο σύνολο των
προστίμων που έχουν βεβαιωθεί
στην Εφορία προς είσπραξη .

2. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
880
3. ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
61

4. ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3,200

5. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ

300

6. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ –
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

115

7. ΠΡΟΣΤΙΜΑ

8. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

40
(αξίας
450,000 €)
145

9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

200

10. ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

165

11. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ
ΤΕΛΩΝΕΙΑ

170

Πρόκειται για
προϊόντα μη
συμμορφούμενα, που βρίσκονται
στη φάση
της διερεύνησης
προκειμένου να αποφασιστεί το τι
θα γίνει.
Πρόκειται
για
καταγγελίες
καταναλωτών, χρηστών,
φορέων
κλπ.
που
υποβλήθηκαν
στις
αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΒ, σχετικά
με
προβλήματα
που
παρατηρήθηκαν
σε
ισάριθμα
προϊόντα
ή εγκαταστάσεις και
ενδεχόμενες μη συμμορφώσεις τους
προς την ασφάλεια και τη σχετική
νομοθεσία .
Εξετάστηκαν μέχρι σήμερα το 80%
των καταγγελιών που αφορούσαν
αντίστοιχο αριθμό προϊόντων και
δόθηκαν απαντήσεις σε πάνω από
100 περιπτώσεις . Εκκρεμούν προς
εξέταση
40
περιπτώσεις
καταγγελιών, ενώ
ορισμένες
περίπου 10 μπήκαν στο αρχείο.
Πρόκειται για τουλάχιστον 170
περιπτώσεις συνεργασίας και
επαφών με τελωνεία όλης της
χώρας σχετικά με εισαγωγές
βιομηχανικών προϊόντων,
αναφορικά με τα πιστοποιητικά και
λοιπή τεχνική τεκμιρίωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επιτεύχθηκε υπέρβαση του προγραμματισμένου στόχου του 2011
κατά 176% (395 προγραμματισμένοι έλεγχοι) .
Τα Σημεία Ελέγχου ήταν κυρίως στην Αττική, και τους όμορους
νομούς, στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής
Μακεδονία ς.
Μέχρι την συμμόρφωση είχαν βγει αποφάσεις απαγόρευσης
κυκλοφορίας. Ελέγχθηκαν κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων που
ανήκουν σε 17 Κοινοτικές Οδηγίες «Νέας προσέγγισης» και τουλάχιστον
σε ισόποσες Εθνικές Κανονιστικές Πράξεις Τεχνικής Νομοθεσία.ς.

Τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες των παραπάνω Οδηγιών και
Εθνικών Κανονισμών καλύπτουν το 70% των προϊόντων που κυκλοφορούν
στην αγορά.
Οι μη συμμορφώσεις αφορούσαν κυρίως ελλείψεις ή και παραλήψεις στις
αναγκαίες σημάνσεις που έπρεπε να φέρουν, είτε τα ίδια είτε στη
συσκευασία, ελλείψεις στην τεχνική τεκμηρίωση (Τεχν. Φάκελος),
μη συμμορφώσεις μετά από εργαστηριακούς ελέγχους κλπ.

Μέχρι την συμμόρφωση και τον επανέλεγχο από την υπηρεσία, για τα
προϊόντα ή τις εγκαταστάσεις, στις οποίες είχαν γίνει συστάσεις για
συμμορφώσεις, είχαν βγει αποφάσεις της διοίκησης απαγόρευσης
κυκλοφορίας ‘η και απόσυρσης των προϊόντων.

Πρόκειται για 40 περιπτώσεις προϊόντων που βρέθηκαν και βεβαιώθηκαν
έχουν σημαντικές μη συμμορφώσεις προς τη νομοθεσία..
Η έννοια διερεύνηση σημαίνει ότι αναμένονται στοιχεία από τις
επιχειρήσεις, ή ότι τα προϊόντα έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο και
αναμένονται τα αποτελέσματα κλπ.

Οι καταγγελίες αφορούσαν κυρίως προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και
χρήσης όπως τα παιχνίδια , τα τσιμέντα , μηχανήματα χειρός, συσκευές
αερίου, αεροζόλ, οικιακές ηλεκτρικέ συσκευές, ηλεκτρολογικό
υλικό, ανυψωτικά μηχανήματα, πυροσβεστήρες κλπ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρώτη εξέταση έδειξε ότι υπήρχε
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης , ενώ σε ένα ποσοστό της τάξεως του
30% απαιτήθηκε να γίνουν και επιτόπιες αυτοψίες, προκειμένου
να δοθεί τελική απάντηση στους ενδιαφερόμενους.

Πρόκειται για μεγάλο αριθμό εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων όπως
τσιμέντο, διακοσμητικά πετρώματα, μηχανήματα, μηχανές σκάφη
αναψυχής, ηλεκτρικές συσκευών κλπ, που προέρχονται από τρίτες χώρες
, όπου στην ουσία γίνεται έλεγχος εγγράφων στα σύνορα (τελωνεία)
και ενδεχομένως στις αποθήκες πριν αυτά κυκλοφορήσουν στην αγορά..
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