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Aθήνα  30/11/2017  
Αρ.Πρωτ.  ΔΠΠ 3466 

 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 ΠΡΟΣ: «SMART ENERGAS A.E.» 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 Χωνιάτη 2 & Επιδαύρου 43,  
Τ.Κ.54 454 Κ. Τούμπα, Θεσσαλονίκη 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
Ταχ. Δ/νση :  ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ    

Ταχ. Κώδικας :  10181 ΑΘΗΝΑ  email: info@smartenergas.gr  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Β. Μπονάρος              

ΤΗΛ: 210 38 93 138   

FAX: 210 38 93 999   

E-mail: bonaros@gge.gr 
 

  

 
ΘΕΜΑ: «Διάθεση στην ελληνική αγορά διανομέων υγρών καυσίμων και μεικτών 

διανομέων υγραερίου - υγρών καυσίμων τύπου FALCON ARMA BD και FALCON 

ARMA COMBO BD-L της κατασκευάστριας εταιρίας SAHIN HIDROLIK MAKINA 

HIRDAVAT TELEKOMUNIKASYON SAN. TIC. LTD. STI». 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

α) Το με αριθμό TCM 141/17-5505, με ημερομηνία έκδοσης 25/09/2017 

Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου – ΕΕ του Τσέχικου κοινοποιημένου φορέα CΜΙ (αρ. 

κοινοποιημένου οργανισμού: 1383), για διανομείς υγρών καυσίμων και μεικτούς 

διανομείς υγραερίου - υγρών καυσίμων τύπου FALCON ARMA BD και FALCON 

ARMA COMBO BD-L της κατασκευάστριας εταιρίας SAHIN HIDROLIK MAKINA 

HIRDAVAT TELEKOMUNIKASYON SAN. TIC. LTD. STI, με ημερομηνία ισχύος έως 

24 Σεπτεμβρίου 2027. 

β) Το με αριθμό RO-2275/15264, με ημερομηνία έκδοσης 22/02/2015 

Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου EK  του Ρουμάνικου Κοινοποιημένου φορέα MRC 

(αρ. κοινοποιημένου οργανισμού: 2275), για διανομείς υγραερίου τύπου FxxN της 

κατασκευάστριας εταιρίας SAHIN HIDROLIK MAKINA HIRDAVAT 

TELEKOMUNIKASYON SAN. TIC. LTD. STI, με ημ/νία ισχύος έως 22 

Φεβρουαρίου 2025. 

γ) Την εφαρμογή διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τον τύπο, με 

βάση την επαλήθευση των προϊόντων και τη σχετική έκδοση Πιστοποιητικού 

Συμμόρφωσης (Annex F, MI005 MID) του Κοινοποιημένου Οργανισμού με αριθμό 

2418 (Kalibra International Metroloji Ltd. Sti) ή άλλου αντίστοιχου 

 

σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά των: 

 

 διανομέων υγρών καυσίμων τύπου FALCON ARMA BD και μεικτών διανομέων 

υγραερίου - υγρών καυσίμων τύπου FALCON ARMA COMBO BD-L της 

κατασκευάστριας εταιρίας SAHIN HIDROLIK MAKINA HIRDAVAT 

TELEKOMUNIKASYON SAN. TIC. LTD. STI  
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Η διάθεση των ανωτέρω διανομέων επιτρέπεται μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2027 για 

τους διανομείς υγρών καυσίμων και μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2025 για τους 

μεικτούς διανομείς υγραερίου - υγρών καυσίμων υπό την προϋπόθεση ότι τελούν 

σε ισχύ και εφαρμόζονται  τα όσα αναφέρονται στα α), β) και γ). 

Συστήνεται η αναγραφή στην πινακίδα σήμανσης των ανωτέρω διανομέων 

καυσίμων του αριθμού καταχώρησης ΔΠΠ 3466/2017, προκειμένου να 

διευκολύνεται ο έλεγχος της νόμιμης κυκλοφορίας από τις αρμόδιες ελεγκτικές 

αρχές. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

i. Κάθε σύστημα μέτρησης που διατίθεται στην αγορά, πρέπει να 

συμμορφώνεται με τους όρους έκδοσης του ως άνω Πιστοποιητικού 

Εξέτασης Τύπου ΕΕ καθώς και με το εκάστοτε ενωσιακό και εθνικό θεσμικό 

πλαίσιο. 

ii. Κάθε μεμονωμένο σύστημα μέτρησης, υποχρεωτικά συνοδεύεται από 

Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE (EC Declaration of 

Conformity) ως προς τη συμμόρφωσή του με όλες τις Οδηγίες ή/και 

πρότυπα στα οποία υπόκειται η σύννομη διάθεση και χρήση αυτού (π.χ. 

ΜΙD, ATEX), όπως προβλέπεται στις παρ. 4.1 και 4.2 του Παραρτήματος F 

(Annex F MI005 MID), της ΚΥΑ Οικ. ΔΠΠ1418/2016 και σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος III της Απόφασης αριθμ. 768/2008/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το κοινό πλαίσιο 

εμπορίας των προϊόντων. 

iii. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας/εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος/διανομέας 

πρέπει να διατηρεί στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 10 ετών πέραν της ημερομηνίας κατασκευής του τελευταίου, 

αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης CE, που αφορά στο συγκεκριμένο 

όργανο, όπως επίσης και αντίγραφο του σχετικού Πιστοποιητικού Εξέτασης 

Τύπου ΕΚ καθώς και της Απόφασης Αξιολόγησης του Συστήματος Ποιότητας 

της κατασκευάστριας.  

iv. Η διάθεση στην ελληνική αγορά μπορεί να ανακληθεί με Απόφασή μας, 

εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 43, 45 και 

46 της Κ.Υ.Α. Οικ. ΔΠΠ1418/2016. 

v. Πρέπει να συνοδεύουν το όργανο και να παρέχονται στους χρήστες, από την 

εταιρεία εισαγωγής/διανομής, οι οδηγίες και οι πληροφορίες στην ελληνική 

γλώσσα, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 9.3 της Κ.Υ.Α. Οικ. 

ΔΠΠ1418/2016. 

 

                                                                      Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

          

     

           

               Βασίλειος Μανασής 

 
 
 

Εσωτ. Διανομή: 
1. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας 
2. Γεν. Δ/ντή Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου 
3. Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας 
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