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Προς: 
 
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γραφείο Υπουργού κ. Γεωργιάδη 
Νίκης 5  
ΤΚ 10180 ΑΘΗΝΑ  
e-mail: public@mnec.gr 
 
2. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Γραφείο Υπουργού κ. Πιερρακάκη  
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου  
ΤΚ 10163 ΑΘΗΝΑ 
e-mail: sec@mindigital.gr 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019 
 

Αρ. Πρωτ……19/2019…… 
 

Θέμα: Σχόλια στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο  
  
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Η Ένωσή μας έχει την τιμή να σας υποβάλλει σχόλια στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο με την 
ελπίδα ότι αυτές θα γίνουν αποδεκτές προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας καθώς θα 
βελτιωθεί όχι μόνο η ποιότητα των προϊόντων που τίθενται στην αγορά, αλλά και θα επιτευχθούν 
οι στόχοι εποπτείας της αγοράς που έχουν τεθεί από τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 «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». 

Άρθρο 16  

Σχόλια: 

1. Προτείνουμε να προστεθεί ως μέλος της ομάδας διαχείρισης έργου για την εποπτεία, η 
Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων η οποία ήταν μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου Εποπτείας της 
Αγοράς που είχε θεσμοθετηθεί με το Άρθρο 26 του ν.4072/2012, με την προσθήκη μιας νέας 
περίπτωσης κζ’ ως εξής: 

κζ’. Εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων. 

Αιτιολογία: 

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, η οποία ιδρύθηκε το 1997, αποτελεί την επίσημη ένωση 
εργαστηριακών φορέων της χώρας μας και εθνικό μέλος του ευρωπαϊκού συνδέσμου 
εργαστηρίων - EUROLAB. Κυρίαρχος Καταστατικός σκοπός της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων 
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είναι η προώθηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα εργαστήρια δοκιμών και 
διακριβώσεων, μέσω αξιόπιστων, αμερόληπτων, συγκρίσιμων και ιχνηλατήσιμων διαδικασιών 
μετρήσεων. Ο κύριος όγκος των ενεργών μελών της αποτελείται από εργαστήρια των δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα καθώς και πανεπιστημιακά και ερευνητικά, που είναι διαπιστευμένα από το 
Ε.ΣΥ.Δ. ή τηρούν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. 

Στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων ως αυτοτελής 
συνιστώσα της ποιότητας, προωθεί δράσεις για την υποστήριξη της υγιούς και βιώσιμης 
ανάπτυξης της χώρας μας, μέσω της βελτίωσης των υποδομών ποιότητας, την αποτελεσματική 
εποπτεία της αγοράς για την καταπολέμηση του αθέμητου ανταγωνισμού και την προστασία του 
καταναλωτή ως και τις διαδικασίες για την ανάδειξη των προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας μας. 
Κατά συνέπεια η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων έχει μεγάλη εμπειρία ώστε να συμβάλλει 
αποτελεσματικά στο έργο της ΟΔΕ.  

2. Προτείνουμε την τροποποίηση των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρο 153 ως εξής: 

Άρθρο 153 - Δικαιώματα των ελεγκτών 

Κατά την άσκηση εποπτείας οι ελεγκτές: 

α. έχουν ελεύθερη πρόσβαση, κατά περίπτωση και εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο 
εποπτείας, στα κτίρια, εγκαταστάσεις, γραφεία, εξοπλισμό, προϊόντα, βιβλία, έγγραφα, και άλλα 
στοιχεία, 

β. έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή του ελέγχου, σε 
έλεγχο των βιβλίων και των εγγράφων του οικονομικού φορέα και σε χορήγηση αντιγράφων 

γ. λαμβάνουν γραπτές εξηγήσεις από τον ελεγχόμενο οικονομικό φορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό 
του. 

δ. λαμβάνουν δείγματα των ελεγχόμενων προϊόντων και άλλων υλικών της συγκεκριμένης 
παραγωγής, της υπηρεσίας ή του εμπορίου για ανάλυση, πραγματοποίηση δοκιμών και διεξαγωγή 
μετρήσεων σε διαπιστευμένα εργαστήρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία. Οι αρμόδιες εποπτεύουσες Αρχές μπορούν, για τις ανάγκες των εργαστηριακών 
ελέγχων, να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις συνεργασίας με διαπιστευμένα εργαστήρια, στις 
οποίες θα καθορίζονται τα πεδία και οι κατηγορίες των δοκιμών, το αναλυτικό κόστος των 
αναλαμβανομένων δοκιμών, οι χρόνοι παράδοσης των αποτελεσμάτων και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια. 

ε. λαμβάνουν φωτογραφίες για την τεκμηρίωση του ελέγχου ή και των παραβάσεων που 
διαπιστώνουν, με την προϋπόθεση ότι είναι σε γνώση του ελεγχόμενου και καταγράφεται στην 
έκθεση ελέγχου. 

Αιτιολογία:  

Η ενίσχυση της αξιοπιστίας των μετρήσεων των ελεγχόμενων προϊόντων, σε εφαρμογή του 
Κανονισμού 765/2008. 

Άρθρο 26 

Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών 

Σχόλιο: 

Προτείνουμε την προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 4 που έχει ως εξής: 



3 
 

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί 
που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν: 

α) τυποποιημένες κατασκευές κεραιών, 

β) την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων 
γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, 

γ)  συνεγκαταστάσεις κεραιών και εξοπλισμού. 

Για το έργο της τυποποίησης μπορεί  να ανατίθενται ειδικές μελέτες σε φορείς ή οργανισμούς 
τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της ΕΕΤΤ της παρ. 6 του 
άρθρου 75 του ν. 4070/2012».   

Προσθήκη: 

Ομοίως μπορεί να ανατίθενται ειδικές μελέτες ή ερευνητικές εργασίες σε εργαστήρια 
διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των 
κατασκευών κεραιών και άλλων ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων που βαρύνουν το αποθεματικό 
της ΕΕΤΤ της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012.  

Αιτιολογία: 

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει πυκνότητα 
κεραιοσυστημάτων, συνήθως λόγω έλλειψης χώρου. Οι ειδικές μελέτες ή ερευνητικές εργασίες 
είναι απαραίτητες για την τεχνική γνώση που απαιτείται για την κατάρτιση των τεχνικών 
κανονισμών που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της HellasLab 

 

Δρ. Περικλής Αγάθωνος 

 

 

 

 

 


