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Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
Γεν. Δ/νση Βιομηχανίας και 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων &
 Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
       
         Αθήνα,      12/06/2019

         Αριθ. Πρωτ. : 62556 - 12/06/2019

Προς:

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Πλ. Κάνιγγος
: 10181, Αθήνα
: Βασ. Μπονάρος
: 210 389 3138
: 210 389 3978
: bonaros@gge.gr 

Νταλακούδη Κυριακή
SAHIN FALCON HELLAS
Μοναστηρίου 69, Θεσσαλονίκη 
Email: info@smartenergas.gr
Αποστολή με e-mail

ΘΕΜΑ: "Ενημέρωση αρχείου οργάνων μέτρησης καυσίμων". 
Σχετ.: Η από 03.12.2018 αίτησή σας (δικός μας αρ. πρωτ. 128855/ΔΤΒΝ1705/2018) 

I. Σε απάντηση στο ως άνω σχετικό, σας ενημερώνουμε πως η υπηρεσία μας, κατά τα 
προβλεπόμενα της παρ. 10 του Άρθρου 81 της υπ. αριθμ. 91354/2017 υ.α. (Β’ 2983), 
«Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.ΕΠ.Π.Υ.», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
109034/2018 (Β’ 4913) υ.α. και ισχύει, έχει ενημερώσει το αρχείο της με τα πιστοποιητικά 
σ υ μ μ ό ρ φ ω σ η ς τ ο υ  διανομέα υγραερίου τύπου FALCON ARMA στις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 2014/32/ΕΕ (Β’ 1231), όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 6 του Άρθρου 81 της 
ως άνω υ.α., ήτοι:
i) Το με αριθμό TCM 141/18-5587, με ημερομηνία έκδοσης 14/08/2018 Πιστοποιητικό 

Εξέτασης Τύπου – ΕΕ του Μετρολογικού Ινστιτούτου Τσεχίας CΜΙ (αρ. κοινοποιημένου 
ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ : 1383), γ ι α  δ ι α ν ο μ ε ί ς  υ γ ρ α ε ρ ί ο υ  τ ύ π ο υ  FALCON ARMA τ η ς  
κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ ρ ι α ς  ε τ α ι ρ ί α ς  SAHIN HIDROLIK MAKINA HIRDAVAT 
TELEKOMUNIKASYON SAN. TIC. LTD. STI, με ημερομηνία ισχύος έως 13/08/2028.

ii) Την εφαρμογή διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς το πρωτότυπο, με βάση 
την επαλήθευση των προϊόντων και τη σχετική έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, 
κατά το Παράρτημα ΙΙ, ενότητα ΣΤ (Module F), της Οδηγίας 2014/32/EΕ (MID) από την  
Kalibra International Metroloji Ltd. Sti (αρ. κοινοποιημένου οργανισμού: 2418) ή άλλο 
αντίστοιχο.

II. Συστήνεται η αναγραφή, επί των ανωτέρω συστημάτων μέτρησης, του αριθμού 
πρωτοκόλλου του παρόντος εγγράφου, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος της νόμιμης 
κυκλοφορίας από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
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III. 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 ΙΙ, ενότητα ΣΤ (Module F MI005 MID), της υπ’ αριθμ. Οικ. ΔΠΠ1418/2016 
κ.υ.α. (Β’ 1231) και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III της υπ’ αριθμ. 
768/2008/ΕΚ Απόφασης 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 ΕΕ.

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 υπ. αριθμ. οικ. 
ΔΠΠ1418/2016 κ.υ.α. (Β’ 1231).

v) Πρέπει να συνοδεύουν το όργανο και να παρέχονται στους χρήστες, από την εταιρεία 
εισαγωγής/διανομής, στην ελληνική γλώσσα, οι οδηγίες χρήσης και οι πληροφορίες, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 9.3 της υπ. αριθμ. οικ. ΔΠΠ1418/2016 κ.υ.α. (Β’ 
1231).

    

    
  Η αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

  Δρ. Ουρανία Πάνου – Διαμάντη

Κοινοποίηση
1. Γεν. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας
2. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας
2. Γεν. Δ/ντή Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
3. Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
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