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ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 

Αθανάσιος Δέσης 

Υπουργείο  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Δ/νση Μετρολογίας 

 
Περίληψη: 

 
Το «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» για την τεχνική εναρμόνιση αποτελεί εκσυγχρονισμό της «νέας 
προσέγγισης» και περιέχει την Απόφαση 768/2008 και τον  Κανονισμό 765/2008. 

 

α) ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2008/ΕΚ: Η Απόφαση αυτή αποτελεί βάση για τροποποίηση της υπάρχουσας 

κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με όργανα ζύγισης και μέτρησης.   
 Εισάγονται σαφείς ορισμοί ειδικότερα για τους οικονομικούς παράγοντες (κατασκευαστή, 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, εισαγωγέα, διανομέα κλπ) και περιγράφονται οι υποχρεώσεις 
τους. 

 Παρέχονται στους κατασκευαστές περισσότερες επιλογές και απλούστερες  διαδικασίες  για 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 

 Περιγράφεται η σήμανση CE. 

 Περιγράφονται  απαιτήσεις για τον ορισμό κοινοποιημένων οργανισμών. 
 
β)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008: Ο Κανονισμός 765/2008 είναι συμπληρωματικός της Απόφασης 768/2008. 
Ο στόχος του Κανονισμού είναι μέσω ενός πλαισίου για την διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς, να 
εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία 
πληρούν προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας σε τομείς: δημόσια υγεία, ασφάλεια και 
προστασία του καταναλωτή. 

 Ορίζονται οι γενικές αρχές που διέπουν την σήμανση CE.  
 Προβλέπονται κανόνες για τους ελέγχους προϊόντων, ειδικά εκείνων που προέρχονται από τρίτες 

χώρες. 
 Προβλέπεται διαπίστευση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και σε ποιες 

περιπτώσεις μπορεί να εφαρμόζεται διαδικασία μη διαπίστευσης.    
 Προβλέπεται συνεργασία των αρμοδίων Αρχών που διενεργούν ελέγχους επιτήρησης της αγοράς, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο για την ανταλλαγή πληροφοριών, διερεύνηση 
των παραβάσεων και την λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.  

 

Η υπάρχουσα ειδική νομοθεσία των Οδηγιών νέας προσέγγισης, στις οποίες περιλαμβάνεται η Οδηγία 

90/384/ΕΟΚ, σχετικά με τα   «Μη αυτόματα όργανα ζύγισης» και η Οδηγία 2004/22/ΕΚ,  σχετικά με τα   

«Όργανα Μέτρησης»  πρέπει να αναθεωρηθεί ή και να εναρμονιστεί αντίστοιχα.  
 

Λέξεις-Κλειδιά: όργανα μέτρησης, κοινοποιημένοι οργανισμοί, επιτήρηση της αγοράς, σήμανση CE. 

NEW LEGAL FRAMEWORK AND LEGAL METROLOGY 
Abstract: 
 
The "NEW LEGAL FRAMEWORK" to technical harmonization is an updating of the "new approach" and 
contains the Decision 768/2008 and the Regulation 765/2008. 
 
a) Decision 768/2008/EC: This decision is the base  for modification of the existing Community legislation 
on weighing and measuring instruments. 
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 Clear definitions of particular economic factors (manufacturer, dealer, importer, distributor, etc.) 
are introduced and their obligations are described. 

 For the manufacturers more options and simpler procedures for conformity assessment are 
provided.  

 CE marking is described. 
 Requirements for the designation of notified bodies are described 

 
 

 
b) REGULATION 765/2008: The Regulation 765/2008 is complementary to Decision 768/2008. The goal 
of regulation is to ensure that products placed to market and covered by Community legislation fulfill  
requirements providing a high level of protection for : public health, safety and consumer protection 
through a framework for accreditation and market surveillance.  

  the general principles concerning the CE marking  are defined. 
  rules for testing products, especially those from third countries are envisaged. 
  accreditation of conformity assessment bodies is envisaged and in which cases non-accreditation 

can   be applied.  
  cooperation between the competent authorities to carry out market surveillance checks, both 

nationally and at borders for exchanging information, investigating infringements and taking action 
to address them. 

 
The existing specific legislation of the New Approach Directives, including the Directive 90/384/EEC on 
the "Non-automatic weighing instruments" and  the Directive 2004/22/EC on the "Measuring Instruments" 
must be revised or aligned accordingly. 
 
Keywords: measuring instruments, notified bodies, market surveillance, CE marking. 

 

 
1. Εισαγωγή 

 

Ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της εποχής μας  είναι η ενιαία αγορά, δηλαδή ο οικονομικός 

χώρος, όπου αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαιο και εργασία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα.   

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η  Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει πρωτότυπα και 

καινοτόμα μέσα για την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.  Μεταξύ 

αυτών των μέσων, λαμβάνουν εξέχουσα θέση η Νέα Προσέγγιση και η Σφαιρική Προσέγγιση. Οι 

προσεγγίσεις αυτές περιορίζουν την κρατική παρέμβαση σε  ό, τι είναι απαραίτητο και αφήνουν 

στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία μεγαλύτερη δυνατή επιλογή για το πώς θα εκπληρώσουν  τις 

υποχρεώσεις τους. Από το 1987, έχουν 

τεθεί σταδιακά σε ισχύ. περισσότερες από 20 οδηγίες, που εκδόθηκαν βάσει της Νέας 

Προσέγγισης και της Σφαιρικής Προσέγγισης (όπως εξοπλισμός χαμηλής τάσης, 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, λέβητες θερμού νερού, μη αυτόματα όργανα ζύγισης, όργανα 

μέτρησης κλπ). Στις οδηγίες αυτές πρέπει να ενσωματωθούν οι διατάξεις της Απόφασης αριθ. 

768/2008/ΕΚ. . 

 
2. Μετάβαση από τις οδηγίες «παλαιάς  προσέγγισης» στις οδηγίες  «νέας προσέγγισης» 
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Οι ειδικές Οδηγίες που εκδόθηκαν πριν από το 1985 (οι οποίες ονομάζονται Οδηγίες παλαιάς 

προσέγγισης) περιλάμβαναν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, των οποίων η εφαρμογή ήταν 

υποχρεωτική  και λόγω της τεχνικής προόδου  χρειάζονταν συνεχώς ανανέωση του τεχνικού 

περιεχόμενου ακολουθώντας την συνήθη χρονοβόρα διαδικασία (Ε. Επιτροπή, Συμβούλιο και 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).  Οι παραπάνω Οδηγίες ήταν προαιρετικές και επιτρέπονταν παράλληλα 

οι εθνικές νομοθεσίες..  Στις Οδηγίες παλαιάς προσέγγισης, υπεύθυνα για τη συμμόρφωση ήταν 

τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η τεχνολογία μετρήσεων που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των 

οργάνων μέτρησης έχει αλλάξει πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικότερα με τη δραστική αλλαγή 

από τα (ηλεκτρο-) μηχανικά όργανα σε ηλεκτρονικά και ψηφιακά. Τα «απλά» όργανα μέτρησης 

αντικαθίστανται από συστήματα μέτρησης που περιλαμβάνουν αισθητήρες,  διάφορα εξαρτήματα 

και συστήματα επεξεργασίας δεδομένων προκειμένου να πραγματοποιούν περίπλοκες λειτουργίες 

και μετρήσεις.  

 

Παράλληλα με αυτή την αλλαγή τεχνολογίας, έγινε εξειδίκευση των εργασιών: συνήθως οι 

κατασκευαστές κατασκευάζουν πλέον ορισμένα μόνο εξαρτήματα  και συναρμολογούν τα όργανα 

μέτρησης από διάφορα εξαρτήματα που κατασκευάζουν άλλοι κατασκευαστές.  Επομένως, η 

ανάγκη αντικατάστασης  της παλαιάς νομοθεσίας ήταν άμεση. 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η Ενιαία Αγορά, ουσιαστική ήταν η Απόφαση (Resolution) της 7ης 

Μαΐου 1985 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου τέθηκε η αρχή παράληψης των τεχνικών 

λεπτομερειών στις Οδηγίες καθώς και η αρχή αναφοράς σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  

 
2.1 Νέα προσέγγιση 

Η «νέα προσέγγιση» βασίζεται στην ολική εναρμόνιση (η οποία αντικαθιστά την εθνική 

νομοθεσία). Οι οδηγίες νέας προσέγγισης βασίζονται στις ακόλουθες αρχές: 

 Η εναρμόνιση περιορίζεται στις βασικές απαιτήσεις. 

 Μπορεί να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία. μόνο προϊόντα που 

πληρούν τις βασικές απαιτήσεις. 

 Τα εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τα οποία έχουν μεταφερθεί στα εθνικά πρότυπα, 

θεωρείται ότι πληρούν τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις. 

 Η εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων ή άλλων τεχνικών προδιαγραφών παραμένει 

εθελοντική, και οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιαδήποτε τεχνική 

λύση η οποία εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις. 

 Οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών  αξιολόγησης 

της συμμόρφωσης  που προβλέπονται στην ισχύουσα οδηγία. 

 

Οι οδηγίες νέας προσέγγισης είναι :οδηγίες ολικής εναρμόνισης, όπου οι διατάξεις των οδηγιών 

αυτών αντικαθιστούν όλες τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις, Οι οδηγίες νέας προσέγγισης 

ορίζονται ως οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν τη σήμανση CE. Στις Οδηγίες «νέας προσέγγισης» 

την ευθύνη για τη συμμόρφωση φέρουν οι κατασκευαστές. 
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2.2 Τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα περιέχουν τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων και βασίζονται στις βασικές απαιτήσεις της εκάστοτε Οδηγίας.. Εκδίδονται από τους 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που 

συμφωνήθηκαν μεταξύ της Κομισιόν και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης σύμφωνα 

με τις διαδικασίες της Οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η συμφωνία με ένα εθνικό πρότυπο, που ενσωματώνει 

ένα εναρμονισμένο πρότυπο, του οποίου η σχετική αναφορά έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ε.Ε., αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της ισχύουσας 

οδηγίας νέας προσέγγισης που καλύπτεται από ένα τέτοιο πρότυπο. Εφόσον ένα προϊόν ικανοποιεί  

τα εθνικά πρότυπα  εναρμονισμένα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα, που εκδίδονται 

σύμφωνα με τα κράτη μέλη,  θεωρείται ότι το προϊόν ικανοποιεί τη συμμόρφωση με τις  βασικές 

απαιτήσεις της Οδηγίας. Ωστόσο η εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων, η οποία αποτελεί 

τεκμήριο συμμόρφωσης, παραμένει προαιρετική . Έτσι, το προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί 

άμεσα με βάση τις βασικές απαιτήσεις. Η αναθεώρηση των Προτύπων, όποτε χρειαστεί, γίνεται με 

σχετικά απλούστερο τρόπο σε σχέση με αναθεώρηση μιας Οδηγίας.  Επισημαίνεται  όμως ότι η 

χρήση των Ευρωπαϊκών Προτύπων είναι προαιρετική. 

 

 
2.3 Οδηγίες «σφαιρικής προσέγγισης» 

Οι Οδηγίες «Σφαιρικής προσέγγισης» περιλαμβάνουν διάφορες ενότητες (διαδικασίες 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης), προκειμένου να αποδείξουν την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

της Οδηγίας και κατά συνέπεια τοποθέτηση της σήμανσης CE.  

 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης υποδιαιρείται σε ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

περιορισμένο αριθμό διαφορετικών διαδικασιών, που ισχύουν για το ευρύτερο φάσμα των 

προϊόντων. Οι ενότητες αναφέρονται στη φάση του σχεδιασμού των προϊόντων, στη φάση 

παραγωγής τους ή και στα δύο. Κάθε Οδηγία νέας προσέγγισης περιλαμβάνει ιδιαίτερες ενότητες, 

οι οποίες μπορούν να διαφέρουν από την αρχική εκδοχή. Οι οκτώ βασικές ενότητες και οι οκτώ 

πιθανές παραλλαγές τους μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους, 

προκειμένου να καθιερωθούν ολοκληρωμένες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

 

 Ανάλογα με την ενότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που επιλέγει  ο κατασκευαστής, μπορεί 

να εμπλέκεται ή όχι κάποιος κοινοποιημένος οργανισμός. Κατά γενικό κανόνα, ένα προϊόν 

υπόκειται σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με μια ενότητα κατά τη φάση του 

σχεδιασμού,  καθώς και  κατά τη φάση παραγωγής. Κάθε οδηγία νέας προσέγγισης περιγράφει το 

εύρος και το περιεχόμενο των πιθανών διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίες 

θεωρούνται ότι παρέχουν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας. Η οδηγία καθορίζει επίσης τα 

κριτήρια που διέπουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο κατασκευαστής μπορεί να κάνει μια 

επιλογή, εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία επιλογές. 
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Η σχετική Οδηγία 93/465/ΕΟΚ της 22ης Ιουλίου 1993 περιλάμβανε  τις παρακάτω βασικές 

ενότητες (διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης) για τοποθέτηση και χρήση  της σήμανσης 

CE: 
 

Πίνακας 1: Βασικές Ενότητες 

Α ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Καλύπτει τον εσωτερικό σχεδιασμό και έλεγχο της 

παραγωγής. Η ενότητα αυτή δεν απαιτεί δράση.από 

κοινοποιημένο οργανισμό . 

Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ Καλύπτει τη φάση του σχεδιασμού, και πρέπει να 

ακολουθείται από μια ενότητα που παρέχει αξιολόγηση 

κατά τη φάση της παραγωγής. Ο κοινοποιημένος 

οργανισμός χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ.  

C ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Καλύπτει τη φάση παραγωγής και ακολουθεί την ενότητα 

Β. Προβλέπει συμμόρφωση με τον τύπο που περιγράφεται 

στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου που εκδίδεται σύμφωνα 

με την ενότητα Β. Η ενότητα αυτή δεν απαιτεί δράση.από 

κοινοποιημένο οργανισμό. 

D ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Καλύπτει τη φάση παραγωγής και ακολουθεί την ενότητα 

Β. Ο κατασκευαστής πληρεί το πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας EN ISO 9002. Ένας κοινοποιημένος 

οργανισμός, που είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τον 

έλεγχο του συστήματος ποιότητας αξιολογεί  την 

παραγωγή, την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις 

δοκιμές που εφαρμόζονται από τον κατασκευαστή. 

E ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Καλύπτει τη φάση παραγωγής και ακολουθεί την ενότητα 

Β. Ο κατασκευαστής πληρεί το πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας EN ISO 9003. Ένας κοινοποιημένος οργανισμός 

που είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τον έλεγχο του 

συστήματος ποιότητας αξιολογεί την επιθεώρηση του 

τελικού προϊόντος και τις δοκιμές που εφαρμόζονται από 

τον κατασκευαστή. 

F ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Καλύπτει τη φάση παραγωγής και ακολουθεί την ενότητα 

Β. Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη 

συμμόρφωση προς τον τύπο που περιγράφεται στο 

πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, που εκδίδεται σύμφωνα 

με την ενότητα Β, και χορηγεί πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης. 

G ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

Καλύπτει τις φάσεις σχεδιασμού και παραγωγής. Κάθε 

μεμονωμένο προϊόν εξετάζεται από κοινοποιημένο 

οργανισμό, ο οποίος χορηγεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 
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H ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Καλύπτει τις φάσεις σχεδιασμού και παραγωγής. Ο 

κατασκευαστής πληρεί το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας 

EN ISO 9001. Ένας κοινοποιημένος οργανισμός που είναι 

υπεύθυνος για την έγκριση και τον έλεγχο του συστήματος 

ποιότητας αξιολογεί τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την 

επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές που 

εφαρμόζονται από τον κατασκευαστή. 

 
3. Μετάβαση από τις οδηγίες «νέας προσέγγισης» στις οδηγίες  σύμφωνα με το «νέο νομοθετικό 

πλαίσιο»   

 
3.1 Απόφαση 768/2008/ΕΚ 

 

Η Απόφαση ΕΚ 768/2008 με την οποία καταργείται η Οδηγία 93/465/ΕΟΚ παρέχει στους 

κατασκευαστές περισσότερες αναπροσαρμοσμένες επιλογές και απλούστερες  ενοποιημένες 

διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης : 

 
   Πίνακας 2: Παραλλαγές των βασικών ενοτήτων- Πρόσθετα στοιχεία σε σύγκριση με τις βασικές 

ενότητες 

Α1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής και παρέμβαση  από 

ένα κοινοποιημένο οργανισμό είτε σε φάση σχεδιασμού  ή 

σε φάση παραγωγής για τη δοκιμή που πραγματοποίησε ο 

κατασκευαστής  ή πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του. 

Τα προϊόν που αφορά και οι εφαρμόσιμοι έλεγχοι  σε 

ειδικές πτυχές του τελικού προϊόντος καθορίζονται από την 

οδηγία. 

Α2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΥΧΑΙΑ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής, και έλεγχος των 

προϊόντων σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Παρέμβαση από 

κοινοποιημένο οργανισμό όσον αφορά τους ελέγχους των 

προϊόντων σε φάση παραγωγής. Οι σχετικές πτυχές του 

ελέγχου καθορίζονται από την οδηγία. 

C1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ  

Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής και παρέμβαση  από 

ένα κοινοποιημένο οργανισμό είτε σε φάση σχεδιασμού  ή 

σε φάση παραγωγής για τη δοκιμή που πραγματοποίησε ο 

κατασκευαστής  ή πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του. 

Τα προϊόν που αφορά και οι εφαρμόσιμοι έλεγχοι  

καθορίζονται από την οδηγία 

C2 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΥΧΑΙΑ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής, και έλεγχος των 

προϊόντων σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Παρέμβαση από 

κοινοποιημένο οργανισμό όσον αφορά τους ελέγχους των 

προϊόντων σε φάση παραγωγής. Οι σχετικές πτυχές του 

ελέγχου καθορίζονται από την οδηγία. 
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D1 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής χωρίς τη χρήση της 

ενότητας Β.  Απαιτείται τεχνική τεκμηρίωση. 

E1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής χωρίς τη χρήση της 

ενότητας Β.  Απαιτείται τεχνική τεκμηρίωση. 

F1 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΟΚΙΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής χωρίς τη χρήση της 

ενότητας Β.  Απαιτείται τεχνική τεκμηρίωση. 

H1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός   εξετάζει τον σχεδιασμό 

ενός προϊόντος ή τον σχεδιασμό του προϊόντος και τις 

 παραλλαγές του ελέγχου  και χορηγεί πιστοποιητικό 

εξέτασης. 

 

 

3.1.1 Κύριες διαφορές μεταξύ των παλαιών ενοτήτων (όπως ορίζονται στην Απόφαση 93/465/ΕΟΚ) 

και νέων (όπως ορίζεται στην Απόφαση ΕΚ αριθ. 768/2008/ΕΚ του νέου νομοθετικού πλαισίου) 

 

Οι νέες ενότητες Α1, Α2, C1 και C2 καθορίζουν μια επιπλέον επιλογή: τη χρήση διαπιστευμένου 

εσωτερικού εργαστηρίου του κατασκευαστή. Στις προαναφερθείσες ενότητες, ο κατασκευαστής 

θα μπορούσε είτε να πραγματοποιήσει τις δοκιμές και τους ελέγχους των προϊόντων, μέσω και 

υπό την ευθύνη ενός τρίτου μέρους (κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του κατασκευαστή), 

όπως εφαρμόζεται μέχρι τώρα, ή μέσω ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου του κατασκευαστή. Στις 

ενότητες Α2, C2 οι έλεγχοι των προϊόντων πραγματοποιούνται σε τυχαία χρονικά διαστήματα. 

Επιτρέποντας τη χρήση διαπιστευμένου εσωτερικού εργαστηρίου του κατασκευαστή, μειώνονται 

οι δαπάνες διοίκησης και διπλών δοκιμών, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση της 

τελικής τιμής για τους χρήστες και τους καταναλωτές. 

 

Νέα ενότητα Β 

Η εξέταση τύπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους: 

 Είτε μέσω της εξέτασης ενός δείγματος, αντιπροσωπευτικού της προγραμματισμένης 

παραγωγής, (όπως προβλέπεται στην παλιά ενότητα Β). 

 Είτε μέσω αξιολόγησης του τεχνικού σχεδιασμού του προϊόντος μέσω εξέτασης του 

τεχνικού φακέλου και των δικαιολογητικών και της εξέτασης δειγμάτων για ένα ή 

περισσότερα κρίσιμα μέρη του προϊόντος (συνδυασμός εξέτασης παραγωγής και εξέτασης 

σχεδιασμού) (νέο). 

 Είτε μέσω της αξιολόγησης του τεχνικού σχεδιασμού του προϊόντος που απαιτεί την 

εξέταση του τεχνικού φακέλου και των δικαιολογητικών, χωρίς εξέταση δείγματος 

(εξέταση σχεδιασμού) (νέο).  
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Οι ενότητες D1, Ε1 και F1 προβλέπουν την δυνατότητα χρήσης των πλεονεκτημάτων των 

ενοτήτων D, E και F, αντίστοιχα, χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής εξέτασης τύπου (ενότητα Β) στη 

φάση του σχεδιασμού. Στην περίπτωση των προϊόντων με απλό σχεδιασμό, αλλά περίπλοκης 

παραγωγής / παρασκευής, η εξέταση του τεχνικού φακέλου, προκειμένου να ελεγχθεί ο 

σχεδιασμός, μειώνει επίσης τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα  των κατασκευαστών. 

 

Η Ενότητα Η1 υπερισχύει της συμπληρωματικής επιλογής "εξέταση του σχεδιασμού» που 

περιλαμβάνεται στην παλιά ενότητα Η. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατασκευαστής εφαρμόζει 

πλήρες σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, αλλά είναι απαραίτητη η επαλήθευση της 

συμμόρφωσης του σχεδιασμού και η έκδοση  πιστοποιητικού εξέτασης σχεδιασμού ΕΚ από 

κοινοποιημένο οργανισμό. Διασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής υποβάλλεται μόνο μία φορά τον 

έλεγχο στην φάση σχεδιασμού και στην φάση παραγωγής. Η Ενότητα (μετά από θετική 

αξιολόγηση από τον κοινοποιημένο οργανισμό) οδηγεί στην έκδοση ενός πιστοποιητικού 

εξέτασης τύπου ΕΚ.  

 

Οι παλιές ενότητες απαιτούν από τον κατασκευαστή να εξασφαλίσει και να δηλώσει ότι το 

προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύει γι 'αυτά. Οι νέες ενότητες απαιτούν από 

τον κατασκευαστή να βεβαιώνει και να δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι τα προϊόντα 

πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθετικής πράξης (και όχι μόνο την οδηγία) που ισχύουν γι 'αυτά.. 

Επιπλέον, στις νέες ενότητες προβλέπεται ρητά ότι ένα αντίγραφο της Δήλωσης Πιστότητας 

πρέπει να είναι διαθέσιμο για τις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματος. 

 

Επιπλέον, η Απόφαση 768/2008 αποτελεί βάση για τη μελλοντική νομοθεσία και περιέχει σαφείς 

ορισμούς για τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, εισαγωγέα, διανομέα, 

διαθεσιμότητα στην αγορά, διάθεση  στην αγορά κλπ, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί ήδη κατά 

την εκπόνηση Οδηγιών για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Επίσης, περιγράφονται 

και οι κύριες υποχρεώσεις των  εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων (δηλ. των κατασκευαστών, 

εξουσιοδοτημένων αντιπρόσωπων, εισαγωγέων και  διανομέων). Στις νέες ενότητες ο 

εγκεκριμένος αντιπρόσωπος, εφόσον υπάρχει, πρέπει να είναι εγκατεστημένος εντός της ΕΕ. Οι 

έννοιες αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στις μέχρι τώρα Οδηγίες χωρίς να έχει οριστεί το περιεχόμενο 

τους ή είχαν άλλη διαφορετική σημασία. Περιλαμβάνει επίσης κριτήρια / διεργασία διαπίστευσης 

για τους κοινοποιημένους οργανισμούς και μηχανισμούς διασφάλισης (και εποπτείας της αγοράς). 

 
3.1.2 Κανόνες για την σήμανση CE 

Θεσπίζονται κανόνες για την σήμανση CE, η οποία συμβολίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος με 

τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις  που επιβάλλονται για τον κατασκευαστή. 

 

 Η σήμανση CE που τοποθετείται στα προϊόντα είναι μια δήλωση του υπεύθυνου 

 ότι: 

 Το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες κοινοτικές διατάξεις, και 
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 Έχουν ολοκληρωθεί.οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

  

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική και πρέπει να τοποθετείται προτού το προϊόν διατεθεί στην 

αγορά, εκτός αν ειδικές οδηγίες προβλέπουν διαφορετικά. Όταν τα προϊόντα υπόκεινται σε 

διάφορες οδηγίες, οι οποίες όλες προβλέπουν την τοποθέτηση της σήμανσης CE, η σήμανση 

δηλώνει ότι τα προϊόντα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις όλων των οδηγιών 

αυτών. Ένα προϊόν δεν μπορεί να φέρει τη σήμανση CE, εκτός εάν καλύπτεται από μια οδηγία 

που προβλέπει την τοποθέτησή του. 

 

 Η σήμανση CE τοποθετείται από τον κατασκευαστή, ή από τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο του εγκατεστημένο στην Κοινότητα. 

 Η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο 

στο προϊόν ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του. Ωστόσο, όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν 

εξασφαλίζεται λόγω της φύσης του προϊόντος, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, 

εφόσον υπάρχει και στα συνοδευτικά έγγραφα, όταν η σχετική οδηγία προβλέπει τέτοιου 

είδους έγγραφα. 

 Εφόσον ένας κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, 

τη σήμανση CE πρέπει να ακολουθεί. ο αριθμός αναγνώρισής αυτού. Ο κατασκευαστής ή 

ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εγκατεστημένος στην Κοινότητα, επιθέτει τον 

αριθμό αναγνώρισης, υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού. 

 
3.2 Κανονισμός 765/2008 

 

Ο Κανονισμός 765/2008 είναι συμπληρωματικός της Απόφασης 768/2008 και  πρέπει να 

εφαρμόζεται από την 1
η
 Ιανουαρίου 2010, 

 

Ο στόχος του Κανονισμού είναι να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και 

καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία, πληρούν προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο 

προστασίας σε τομείς: δημόσια υγεία, ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή μέσω ενός 

πλαισίου για διαπίστευση των κοινοποιημένων οργανισμών και εποπτείας της αγοράς, 

 

Ο Κανονισμός 765/2008 αποτελεί το οριζόντιο κανονιστικό πλαίσιο 

 α) για τη διαπίστευση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και  

 β) για την εποπτεία της εσωτερικής αγοράς  και για τα εισαγόμενα προϊόντα . 

  

Ειδικότερα καθορίζονται: 

 

 Οι γενικές αρχές που διέπουν την σήμανση CE, η οποία είναι η μόνη σήμανση που 

υποδηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης. 

 Οι κανόνες για τους ελέγχους προϊόντων, ειδικά εκείνων που εισάγονται από τρίτες χώρες, 

για σκοπούς ασφάλειας και συμμόρφωσης και διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές 

καθώς και από τις εθνικές καθ’ ύλη αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς.  
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 Διαπίστευση (= αυθεντική ταυτοποίηση της τεχνικής επάρκειας) των οργανισμών 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 

είναι διαπιστευμένος, θα πρέπει να παρέχει στην Κομισιόν και στα άλλα κράτη μέλη τα 

αναγκαία έγγραφα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι ο οργανισμός αυτός 

ανταποκρίνεται στις σχετικές κοινοτικές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει αμοιβαία 

εμπιστοσύνη  σχετικά με την επάρκεια των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

και συνεπώς σχετικά με τα Πιστοποιητικά και Εκθέσεις Δοκιμών που χορηγούν οι 

οργανισμοί αυτοί.  

 Συνεργασία των αρμοδίων Αρχών που διενεργούν ελέγχους, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διασυνοριακό επίπεδο για την ανταλλαγή πληροφοριών, διερεύνηση των παραβάσεων και 

την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τους. Έλεγχοι σχετικά με τον εντοπισμό μη 

συμμορφούμενων προϊόντων, ή των προϊόντων με πλαστή ή παραπλανητική σήμανση CE, 

πρέπει να διεξάγονται ακόμη και πριν από την διάθεση των προϊόντων στην αγορά, π.χ. 

στα σημεία εισόδου στα εξωτερικά σύνορα και τα λιμάνια, ειδικότερα εκείνων των 

προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες. Επίσης, σε περιπτώσεις καταχρηστικής 

χρήσης της σήμανσης CE, πρέπει υποβάλλονται ποινές στους παραβάτες .  

 
4. Νέο νομοθετικό πλαίσιο 

Το «νέο νομοθετικό πλαίσιο»  για την τεχνική εναρμόνιση αποτελεί εκσυγχρονισμό της «νέας 

προσέγγισης» και αποτελείται 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   

 την Απόφαση 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για  

κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της Απόφασης 

93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου  

 

Στοχεύει στο να βοηθήσει την εσωτερική αγορά αγαθών, να λειτουργεί καλύτερα, να ενισχύσει 

και να εκσυγχρονίσει την διάθεση στην Ευρωπαϊκή αγορά των βιομηχανικών προϊόντων. 

Ειδικότερα, αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων που απομένουν για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των προϊόντων, παρέχοντας  μεγάλη ώθηση για το εμπόριο αγαθών μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ. Εκτιμάται ότι θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), οι οποίες αποβλέπουν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός των 

εγχώριων αγορών τους. Τα υπάρχοντα συστήματα εποπτείας της αγοράς για τα βιομηχανικά 

προϊόντα θα ενισχυθούν και θα εναρμονιστούν με τους ελέγχους των εισαγωγών. Τα μέτρα αυτά 

θα ενισχύσουν το ρόλο και την αξιοπιστία της σήμανσης CE. 

 

Το πακέτο μέτρων βασίζεται σε υφιστάμενα συστήματα για την ενίσχυση της εφαρμογής και 

επιβολής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά 

 
4.1 Στο «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»  η  εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των 

προϊόντων που φέρουν τη  σήμανση CE γίνεται μέσω 
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 ποιότητας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά 

 ποιότητας των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

 ποιότητας των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

 ποιότητας της διαπίστευσης των κοινοποιημένων οργανισμών 

 ποιότητας των αρχών εποπτείας της αγοράς 

 ποιότητας των τελωνειακών  ελέγχων προϊόντων από τρίτες χώρες 

 
4.2 Εποπτεία της αγοράς 

Η εποπτεία της αγοράς αποτελεί βασικό εργαλείο για την επιβολή των οδηγιών νέας και παλαιάς 

προσέγγισης. Πρέπει να περιλαμβάνει συντονισμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους. 

Εκπόνηση   Νομοθεσίας για την ασφάλεια χωρίς εποπτεία της αγοράς είναι άχρηστη. Η εποπτεία 

της αγοράς πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά, έτσι ώστε να παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις: 

 Ενιαία εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 

 Ισότιμη προστασία για όλους τους πολίτες 

 Συντήρηση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις 

 
4.2.1 Υποχρεώσεις των κρατών μελών  

Προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσίων συμφερόντων όπως η 

υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των 

καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια. (¨άρθρο 1 παρ. 2 του 

Κανονισμού) τα  κράτη μέλη έχουν: 

 

 Υποχρέωση απόσυρσης των επικίνδυνων προϊόντων 

 Υποχρέωση να έχουν τη δυνατότητα, την εξουσία & τα μέσα (ακόμη και να 

καταστρέφουν) & να επιβάλλουν κυρώσεις 

 Υποχρέωση ενημέρωσης των κατηγοριών προϊόντων για τα οποία έχει διαπιστωθεί 

σοβαρός κίνδυνος ή μη συμμόρφωση 

 Υποχρέωση συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και των 

τελωνειακών αρχών 

 Υποχρέωση κατάρτισης  εθνικών προγραμμάτων εποπτείας της αγοράς 

 Υποχρέωση τελωνειακών ελέγχων των προϊόντων από τρίτες χώρες 

 
4.2.2 Υποχρεώσεις της Κομισιόν 

 Εκπόνηση τομεακής νομοθεσίας  

 Αναθεώρηση του RAPEX  

 Γενική βάση δεδομένων για το άρθρο 23 

 Συντονισμός των υποδομών 

 Τελωνειακή σύνδεση με την  εποπτεία της αγοράς 

 Λειτουργία των ρητρών/ μηχανισμών διασφάλισης  
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4.3 Εναρμόνιση στο Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο (ΝΝΠ) των Οδηγιών που αφορούν τη νομική 

μετρολογία 

 

Προκειμένου οι διατάξεις της Απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες 

οδηγίες, η Κομισιόν στις 21 Νοεμβρίου 2011 εξέδωσε ένα "πακέτο εναρμόνισης" που αποτελείται 

από 9 οδηγίες , στις οποίες περιλαμβάνονται : 

 η Οδηγία 90/384/ΕΟΚ, σχετικά με τα   «Μη αυτόματα όργανα ζύγισης»,  η οποία 

ενσωματώθηκε με την Κ.Υ.Α.  Φ2-376/1993  και  

 η Οδηγία 2004/22/ΕΚ,  σχετικά με τα   «Όργανα Μέτρησης»,  η οποία  ενσωματώθηκε με 

την Κ.Υ.Α.  Φ2-1393/2007 

 

Τα πρώτα, ανεπίσημα σχέδια εναρμόνισης των οδηγιών αυτών συζητήθηκαν σε διάφορές 

συσκέψεις της Ομάδας Εργασίας «Όργανα Μέτρησης» (wgMI ) που διοργάνωσε η Κομισιόν. Ο 

αρχικός στόχος ήταν η πρόταση του πακέτου εναρμόνισης για τις παραπάνω οδηγίες να 

ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2011.  Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι προτάσεις αυτές θα 

αρχίσουν να εξετάζονται το 2012  σε επίπεδο Συμβουλίου, οπότε θα ολοκληρωθούν και τα τελικά 

κείμενα.  
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