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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6735/415 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 3354/91/8−2−2001 (Β΄ 149) 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός 
πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την 
έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υπο−
χρεωτικό τομέα», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ 
αριθ. Οικ 12637/1180/9−6−2005 (Β΄ 817) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης «Τροποποίηση της απόφασης 
για τον καθορισμό πλαισίου για την αναγνώριση της 
ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή 
ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/21−4−2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. To Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 396/1989
(Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας» και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και 
τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989».

3. Το Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

4. Το Π.Δ. 122/2004 (Α΄ 85) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Τουρισμού».

5. Το Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−
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Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενι−
κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

6. Το Π.Δ. 187/7−10−2009 (Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Το Π.Δ. 189/5−11−2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. Το ΔΠ/Φ612/0ΙΚ 16745 /2−12−2009 (ΦΕΚ 512 τ. Υπαλ−
λήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φο−
ρέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα)/
7−12−2009 κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας. «Διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 

9. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα ανα−
πτυξιακής πολιτικής . . . . . και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 14/
Α/87) το οποίο εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Βιομηχανίας 
να θεσπίζει κανονισμούς για την παραγωγή και διάθεση 
βιομηχανικών προϊόντων των οποίων η χρήση μπορεί να 
προκαλέσει κινδύνους για την ζωή του ανθρώπου και να 
καθορίζει τον τρόπο ελέγχου της εφαρμογής αυτών.

10. Το Ν. 2231/94 (ΦΕΚ 139/Α/31.8.94) «Σύσταση και λει−
τουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας Εθνικού 
Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 2642/98 (ΦΕΚ 216/Α/7.9.98) και 
τον Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18.10.2002).

11 Την υπ’ αριθ. οικ. 3354/91/8−2−2001 (Β΄ 149) απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός πλαισίου για 
την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων 
πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα», όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 12637/1180/9−6−2005 (Β΄ 
817) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Τροποποίη−
ση της απόφασης για τον καθορισμό πλαισίου για την 
αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων 
πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα».

12. Την υπ’ αρ. Φ.2/Οικ3521/33/1−4−2010 (Β΄ 418) απόφαση 
της Υπουργού Λουκίας Κατσέλη που αφορά την μετα−
βίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Τμημάτων 
και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Βι−
ομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας.

13. Το από 15−07−2010 ενημερωτικό σημείωμα της αρ−
μόδιας Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες για τον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το εδάφιο 11.2 της παραγράφου 11 του παραρτήμα−
τος 1 της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης οικ. 
3354/91/8−2−2001 (Β΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«11.2. Ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών. Σε 
περίπτωση λειτουργίας φορέων για διάστημα μικρότερο 
των 3 ετών λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες χρήσεις 
ανάλογα με τα έτη λειτουργίας.»

Άρθρο 2

Η παράγραφος 3.1 του άρθρου 3 της απόφασης οικ. 
3354/91/8−2−2001 (Β΄ 149), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 της απόφασης οικ. 12637/1180/9−6−2005 (Β΄ 817) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3.1 Φορείς της ημεδαπής που επιθυμούν να δραστη−
ριοποιηθούν εντός του πεδίου εφαρμογής των Οδηγιών 
Νέας Προσέγγισης πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια 
Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας αίτηση στην οποία να δηλώνεται με ακρίβεια το 
αντίστοιχο ενδιαφέρον και:

α) να είναι διαπιστευμένοι για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που πε−
ριγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης και να 
υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ 
επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού διαπί−
στευσης 

ή
β) να διαθέτουν τεχνική έκθεση του εθνικού φορέα 

διαπίστευσης, από την οποία να προκύπτει ότι ο υπό 
κοινοποίηση φορέας ικανοποιεί τις αντίστοιχες απαι−
τήσεις της εκάστοτε Οδηγίας και η οποία θα παρέχει 
τις απαραίτητες για την αναγνώριση πληροφορίες. Με 
την τεχνική έκθεση του ΕΣΥΔ θα επιβεβαιώνεται η επα−
λήθευση τεχνικής επάρκειας του φορέα από πλευράς 
κεντρικής αξιολόγησης και αξιολόγησης της τεκμηρί−
ωσης και θα επισημαίνεται ότι εκκρεμεί μόνο η διενέρ−
γεια επιτόπιας επιθεώρησης ώστε να ολοκληρωθεί η 
διαπίστευση.

Φορείς που κοινοποιούνται με βάση τεχνική έκθεση 
του ΕΣΥΔ οφείλουν:

i. Να διαπιστεύονται εντός οκτώ (8) μηνών από την 
κοινοποίησή τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης και 
να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ 
επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού διαπί−
στευσης.

ii. Την πρώτη επιθεώρηση που θα πραγματοποιήσουν 
μετά την κοινοποίησή τους με βάση τεχνική έκθεση του 
ΕΣΥΔ και για κάθε κατηγορία προϊόντων, για την οποία 
κοινοποιήθηκαν, να την παρακολουθήσει προς αξιολό−
γηση ο φορέας διαπίστευσης και να ολοκληρωθεί έτσι 
η διαδικασία αξιολόγησης με έκδοση πιστοποιητικού 
διαπίστευσης.

Η αναγνώριση δραστηριοποίησης και η κοινοποίηση 
ενός φορέα θα ανακαλούνται, σε περίπτωση που αυτός 
δεν συμμορφώνεται με τους ως άνω όρους και δεν υπο−
βάλλει πιστοποιητικό διαπίστευσης εντός του χρονικού 
διαστήματος των 8 (οκτώ) μηνών που έχει στη διάθεσή 
του για την διενέργεια επιτόπιας αξιολόγησης και τη 
λήψη πιστοποιητικού. 

Άρθρο 3

α. Η 12637/1180/9−6−2005 (Β΄ 817) υπουργική απόφαση 
παύει να ισχύει.

β. Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ. 3354/91/8−2−2001 (Β΄ 
149) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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