Διαδικασία εποπτείας της αγοράς
βιομηχανικών προϊόντων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΓΕΝΙΚΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ι ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
Ιωάννης Πατίρης
Γενικός Δντης

1.

Το εναρμονισμένο καθεστώς της τεχνικής
βιομηχανικής νομοθεσίας

Κομβικό σημείο αποτελεί το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (0705-1985) «σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση και για μια νέα τεχνική
εναρμόνισης των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τα βιομηχανικά
προϊόντα».



Οι Οδηγίες που υιοθετήθηκαν με βάση αυτή την απόφαση, είναι γνωστές
ως Οδηγίες ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Οι Οδηγίες αυτές αποτέλεσαν τη νέα
βάση του ευρωπαϊκού συστήματος ποιότητας (εναρμονισμένο καθεστώς
τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας).


Οι

στόχοι των Οδηγιών νέας προσέγγισης είναι:
 Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των χρηστών
 Η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών
 Η προστασία του περιβάλλοντος
Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού

2. Οδηγίες Νέας Προσέγγισης
Σε κάθε Οδηγία καθορίζεται επακριβώς μια συγκεκριμένη
ομάδα ή συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, οι βασικές απαιτήσεις
ασφαλείας που πρέπει να ικανοποιούν τα εν λόγω προϊόντα και οι
υποχρεώσεις στη συμμόρφωση των προϊόντων.


Οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών έχουν
υποχρέωση ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας, ορθής
εφαρμογής της στην επικράτειά τους, καθώς και την υποχρέωση
επιτήρησης της αγοράς για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των
εμπλεκόμενων μερών (παραγωγής και εμπορίας).


Οι τεχνικές Οδηγίες, που έχουν υιοθετηθεί, καλύπτουν άνω του
75% του συνόλου των βιομηχανικών καταναλωτικών προϊόντων.


3. Η σήμανση CE (CE marking)
Τα προϊόντα που τεκμηριωμένα συμμορφώνονται προς τις βασικές
απαιτήσεις ασφαλείας των οδηγιών νέας προσέγγισης επισημαίνονται
με τη σήμανση CE (CE marking, Conformité Européenne), η οποία
επιτρέπει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των προϊόντων στην
κοινοτική αγορά
 To CE δεν αποτελεί σήμα ποιότητας προϊόντος ή σήμανση
ποιοτικής διαδικασίας παραγωγής
 Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας του προϊόντος προβλέπονται
διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (πιστοποίηση), τις οποίες
ο παραγωγός ή κατασκευαστής του προϊόντος πρέπει να ακολουθήσει
στην πιστοποίηση του προϊόντος του


ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

4. Νέο Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ε.Ε., λόγω και της σημαντικής αύξησης των εισαγόμενων προϊόντων,
επανακαθόρισε το 2008 το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς με νέο
κανονιστικό πλαίσιο (Goods package):


Κανονισμός 765/2008: ρυθμίζει τη διαπίστευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
καθορίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα
του εναρμονισμένου τομέα & ρυθμίζει τους ελέγχους των προϊόντων
που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά



Κανονισμός 764/2008: αφορά το μη εναρμονισμένο τομέα και καθορίζει
κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες αρχές κάθε
κράτους μέλους όταν λαμβάνουν ή προτίθενται να λάβουν απόφαση, η
οποία ενδεχομένως παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος
που κυκλοφορεί νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους.



Απόφαση 768/2008: ορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης που χρησιμοποιούν οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, τις
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και τις απαιτήσεις για τους
κοινοποιημένους φορείς

5. Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο Εποπτείας Αγοράς
Οι αρμοδιότητες της ΓΓΒ, που αφορούν σε θέματα εποπτείας της
αγοράς, ρυθμίζονται από:
τα Π.Δ. που ορίζουν τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας
 τις διατάξεις της βιομηχανικής τεχνικής νομοθεσίας (ενσωμάτωση
ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνική νομοθεσία)
 την ΚΥΑ Οικ. 10581/1015 (ΦΕΚ 706/Β/2005) «Σύστημα Εποπτείας της
Αγοράς από τη Γ.Γ.Β. του ΥΠΑΝ»
 το Π.Δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες
της Δ/νσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»,


6. Διευθύνσεις της Γ.Γ.Β. που εμπλέκονται με την
εποπτεία αγοράς
Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας
 Η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών
 Οι τέσσερις (4) Διευθύνσεις Κλαδικής Βιομηχανικής
Πολιτικής


7. Πίνακας Προϊόντων Αρμοδιότητας Γ.Γ.Β. (Ι)

7. Πίνακας Προϊόντων Αρμοδιότητας Γ.Γ.Β. (ΙΙ)

7. Πίνακας Προϊόντων Αρμοδιότητας Γ.Γ.Β. (ΙΙΙ)

8. Διαδικασία ελέγχων ως τώρα (I)
Επιτήρηση της αγοράς σε συνεχή βάση, τόσο κατόπιν καταγγελιών, όσο
και προληπτικά.
 Οι καταγγελίες καταναλωτών διαβιβάζονται στις Κλαδικές Διευθύνσεις
Βιομηχανικής Πολιτικής είτε κατά βάση μέσω του τηλ. Κέντρου 1520 της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, είτε μέσω των Νομαρχιών, είτε με
απευθείας υποβολή στις Δ/νσεις.
 Οι καταγγελίες εξετάζονται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών δυνατοτήτων
που υπάρχουν με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσο ευσταθούν.
 Σε αρκετές δε περιπτώσεις οι Διευθύνσεις προχωρούν σε δειγματοληψίες
και ελέγχους των προϊόντων αυτών, σε διαπιστευμένα ελληνικά και ξένα
εργαστήρια για να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις
ασφαλείας, που επιβάλλονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

8. Διαδικασία ελέγχων ως τώρα (II)
Όπου διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις, λαμβάνονται μέτρα όπως π.χ
δέσμευση και απόσυρση των προϊόντων από την αγορά, ανάκληση
προϊόντων, επιβολή προστίμων κλπ.
 Σε συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, για τα
προϊόντα αυτά ακολουθείται η διαδικασία της ταχείας ενημέρωσης των
αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών μέσω του συστήματος RAPEX, ενώ
ακολουθεί ευρεία ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τη λήψη
προφυλάξεων μέσω δελτίων τύπου, ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου, ενημέρωσης των καταναλωτικών οργανώσεων και άλλων
φορέων, κλπ.


9. Προβλήματα –Δυσχέρειες-Απαιτήσεις σε
σχέση με την υλοποίηση των ελέγχων
Μεγάλος αριθμός προϊόντων
 Μεγάλος αριθμός σημείων διάθεσης
 Υψηλό κόστος εργαστηριακών ελέγχων
 Περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι
 Αδυναμία απόκρισης εργαστηρίων σε μεγάλο όγκο δοκιμών σε σύντομο
χρονικό διάστημα
 Ανάγκη εντονότερης συνεργασίας με τελωνεία
 Απαίτηση για συστηματοποίηση διαδικασίας ελέγχου και υλοποίηση
στοχευμένων ελέγχων
 Ανάγκη για ευέλικτη διαχείριση των ελέγχων
 Υποχρέωση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού
θεσμικού πλαισίου


10. Απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού
πλαισίου
 Υποχρέωση

κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ετησίως του εθνικού μας προγράμματος εποπτείας της
αγοράς (Καν. 765, άρθρο 18.5 «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, εκτελούν και

επικαιροποιούν
περιοδικά
τα
προγράμματά
τους
εποπτείας
της
αγοράς…κοινοποιούν τα προγράμματα αυτά στα άλλα κράτη μέλη και στην
Επιτρόπή…Η 1η τέτοια κοινοποίηση θα πραγματοποιηθεί έως την 1-1-2010»)

 Υποχρέωση

πληροφόρησης της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και
το πεδίο αρμοδιοτήτων τους (Καν. 765, άρθρο 17.1)
 Συντονισμός
συναρμόδιων φορέων – Έκδοση
εφαρμοστικών διατάξεων

11. Απόκριση της Γ.Γ.Β. στις απαιτήσεις του
νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου
Συμμετοχή

στα κοινοτικά όργανα (SOGS κλπ)
 Διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία
της αγοράς .
 Ανάληψη συντονιστικού ρόλου
 Υλοποίηση έργου εποπτείας της αγοράς
Πρώτη εφαρμογή (ήδη έχει ξεκινήσει)

Σκοπός / Στόχοι Έργου
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:
 Η διαμόρφωση κατάλληλου διοικητικού και λειτουργικού πλαισίου για τη
σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένου οργανωτικού και διοικητικού συστήματος
«Επιτήρησης της Αγοράς» σε εθνικό επίπεδο.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ:
 Η διαμόρφωση και δοκιμή των λειτουργιών του εθνικού συστήματος
πιλοτικά στον Τομέα της Βιομηχανίας και για ικανό δείγμα προϊόντων των 20
από τις 36 σε ισχύ Οδηγιών της «Νέας Προσέγγισης».
 Η υλοποίηση «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως
βασικού εργαλείου άσκησης και ελέγχου των λειτουργιών της επιτήρησης αγοράς.

5 Μαΐου 2011
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Αντικείμενο Έργου

Αφορά σε:
 Μελετητικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη του Συστήματος Εποπτείας
 Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεχνικού Εξοπλισμού και Συστημικού Λογισμικού
 Ανάπτυξη και Λειτουργία Κατάλληλα Διαμορφωμένου Λογισμικού για την Υποστήριξη
του Συστήματος Εποπτείας
 Συγκέντρωση και Ταξινόμηση Στοιχείων της Αγοράς και των Υπό Εξέταση Προϊόντων
(>200)
 Έκδοση Οδηγιών Ελέγχου των Υπό Εξέταση Προϊόντων και Στατιστική Δειγματοληψία
 Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για Ζητήματα Επιτήρησης της Αγοράς

5 Μαΐου 2011
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Επιλογή Προϊόντων

Διαδικασία Ελέγχου - Φύλλα Ελέγχου
1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Στοιχεία Επιχειρήσεις
• Σημείο Ελέγχου
• Ελεγκτές – Ημερομηνία Ελέγχου
• Ταυτότητα Προϊόντος
2) ΣΤΑΔΙΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Στάδιο 1α: Έλεγχος Σήμανσης CE Προϊόντος
• Στάδιο 1β: Λοιπές Σημάνσεις Προϊόντος, Συσκευασίας Κλπ
• Στάδιο 2: Έλεγχος Δήλωσης Συμμόρφωσης
• Στάδιο 3: Τεχνικός Επί Τόπου Έλεγχος
3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Ιχνηλασιμότητα Προϊόντος
• Φωτογραφίες Προϊόντος
• Συμπληρωματικά Σχόλια Παρατηρήσεις
4) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
• Τεκμήρια Επιλογής Προϊόντος – Αιτιολόγηση
• Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας
• Απόψεις Εκπροσώπου Επιχείρησης
• Υπόγραφες Ελεγκτών & Εκπροσώπου Επιχείρησης

Διαδικασία Ελέγχου - Στοιχεία Επιτόπιων Ελέγχων
→ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ
Οι Ελεγκτές με τη Χρήση Κατάλληλων Προτεινόμενων Εργαλείων Εκτελούν
Μετρήσεις και Δόκιμες. Επιπλέον Εκτελούν Οπτικούς Ελέγχους και Επιθεωρούν το
Προϊόν
→ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Οι Ελεγκτές Εξετάζουν το Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών του Προϊόντος, το Φύλλο
Χρήσης και Συντήρησης, τις Προειδοποιήσεις Ασφάλειας και τη Χρήση της
Ελληνικής Γλώσσας
→ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Οι Ελεγκτές Εξετάζουν Μακροσκοπικά τα Αναγραφόμενα του Τεχνικού Φακέλου.
Έχει Προβλεφτεί Δυνατότητα Πλήρους Εξέτασης του Φακέλου του Προϊόντος στις
Εγκαταστάσεις του Υπουργείου

Διαδικασία Ελέγχου - Τρόπος Επιλογής «Υπόπτων»
Προϊόντων Για Εργαστηριακό Έλεγχο
Οι αποκλίσεις ή μη συμμορφώσεις που οδηγούν στην επιλογή του προϊόντος για
εργαστηριακούς ελέγχους είναι οι ακόλουθες:

1.

Μη Ύπαρξη Σήμανσης CE

2.

Μη Ύπαρξη Ταυτότητας Κοινοποιημένου Οργανισμού (όπου
απαιτείται)

3.

Μη Ύπαρξη Τεχνικού Φακέλου

4.

Ελλείψεις του Τεχνικού Φακέλου

5.

Διοικητική Απόφαση κλπ

Διαδικασία Ελέγχου - Εκπαίδευση Επιθεωρητών Εποπτείας
Η μεθοδολογία εκπαίδευσης των ελεγκτών – επιθεωρητών, για κάθε Οδηγία, θα
περιγράφεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το περιεχόμενο
του οποίου θα αναφέρεται στις ακόλουθες ενότητες:











Φιλοσοφία και στόχοι της Νέας Προσέγγισης
Τομείς υποχρεωτικού ελέγχου – Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης Οδηγίες
Εισαγωγή στα Εναρμονισμένα πρότυπα και τους Εθνικούς Κανονισμούς
Ανάλυση των απαιτήσεων Εναρμονισμένων Προτύπων από τις εξεταζόμενες 15
Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους 5 Εθνικούς Κανονισμούς
Εξοικείωση με τις απαιτήσεις Εναρμονισμένων Προτύπων με έμφαση στις
Αρχικές Δοκιμές Τύπου, στο Παράρτημα ΖΑ και στον Έλεγχο Παραγωγής
Συμμόρφωση προϊόντων – Σήμανση CE, Δήλωση Συμμόρφωσης, Τεχνικός
Φάκελος
Διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών – Κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών
Κοινοποιημένοι φορείς
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Europa, CEN, CENELEC, ETSI, NANDO, RAPEX, ICSCM
Σημεία ελέγχου

Διαδικασία Διενέργειας Ελέγχων (1/3)
Προγραμματισμός Ελέγχων




Προσδιορισμός Ετήσιου Προϋπολογισμού Εποπτείας Αγοράς
Ετήσιος
Προγραμματισμός
Επιτόπιων
Ελέγχων
και
Εργαστηριακών Δοκιμών
Επιλογή Προϊόντος βάσει:
1.
2.
3.
4.



Κάλυψη όλων των Οδηγιών
Ιστορικό Ελέγχων ανά Οδηγία
Εποχικότητα προϊόντος
Αναφορές RAPEX, Καταγγελίες, Ατυχήματα (έκτακτοι έλεγχοι)

Ημερήσιος προγραμματισμός και έκδοση αντίστοιχης Εντολής
Ελέγχου προς κλιμάκιο ελεγκτών

Διαδικασία Διενέργειας Ελέγχων (2/3)
Επιλογή Κλιμακίου Ελεγκτών
Το κλιμάκιο των ελεγκτών αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) άτομα τα οποία
επιλέγονται από το υπάρχον Μητρώο με βάση:
•
Την απαιτούμενη ειδικότητα για το προϊόν
•
Διαθεσιμότητα που έχει δηλωθεί
•
Ισοκατανομή των ελέγχων μεταξύ των ελεγκτών
Επιλογή Σημείων Ελέγχου
Η επιλογή του Σημείου Ελέγχου πραγματοποιείται από το υπάρχον Μητρώο Σημείων
Ελέγχου (Επιχειρήσεων) βάσει των εξής:
•
Την εμπορική δραστηριότητα του Οικονομικού Φορέα
1.
2.
3.
4.

•
•
•

Κατασκευαστής
Εισαγωγέας
Διανομέας
Πωλητής

Μέγεθος της επιχείρησης
Ιστορικό της επιχείρησης (παλαιότερα ευρήματα, καταγγελίες)
Ισοκατανομή των ελέγχων μεταξύ των εμπλεκόμενων Οικονομικών Φορέων

Διαδικασία Διενέργειας Ελέγχων (3/3)
Διενέργεια Ελέγχου
•
Ο επιτόπιος έλεγχος διεξάγεται βάσει Οδηγίας Ελέγχου και μέσω της συμπλήρωσης
τυποποιημένων Φύλλων Ελέγχου ανά προϊόν.
•
Η Συμπλήρωση των Φύλλων Ελέγχου πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του
ελέγχου είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά και αρχειοθετούνται σε ηλεκτρονική
μορφή στο ΟΠΣ.
•
Κατά τον έλεγχο, το κλιμάκιο των ελεγκτών δύναται να δεσμεύσει δείγματα για
εργαστηριακές δοκιμές. Η λήψη των δειγμάτων πραγματοποιείται:
1. Είτε βάσει προγραμματισμού (προεπιλογή)
2. Είτε κατόπιν ευρημάτων από το κλιμάκιο κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο

Επιβολή Μέτρων και Κυρώσεων
•
Ύπαρξη τεκμηριωμένης μη συμμόρφωσης είτε από τον μακροσκοπικό έλεγχο είτε
κατόπιν εργαστηριακών δοκιμών.
•
Εκτίμηση κινδύνου των μη συμμορφώσεων βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας.
•
Εισήγηση μέτρων σύστασης συμμόρφωσης, περιορισμού κυκλοφορίας,
απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντος
•
Επιβολή μέτρων και παρακολούθηση της εφαρμογής

Περιγραφή Πληροφοριακού Συστήματος /
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού Εφαρμογών (1/2)
Υποστηρίζονται πλήρως:
•

Προγραμματισμός ελέγχων

•

Διενέργεια ελέγχων

•

Διοικητικές λειτουργίες

•

Οδηγίες / Εθνικοί Κανονισμοί / Πρότυπα ΕΠΑΓ

•

Κοινοποιημένοι / Αναγνωρισμένοι φορείς

•

Παρακολούθηση Προϊόντων Τρίτων Χωρών/Προερχομένων από Χώρες της Ε.Ε.

•

Μητρώα
–
–
–
–
–

Προϊόντων
Ελλήνων κατασκευαστών
Δηλώσεων Συμμόρφωσης CE
Ελεγκτών & Υπαλλήλων
Εργαστηρίων κλπ

Περιγραφή Πληροφοριακού Συστήματος /
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού Εφαρμογών (2/2)
•

Πλήρεις αναφορές και στατιστικά έργου Εποπτείας

•

Συνεργασία με άλλα συστήματα (π.χ. RAPEX, ICSMS)

•

Επεκτασιμότητα ως προς:
–

Το αντικείμενο ελέγχου

–

Τη γεωγραφική διάσταση

•

Ψηφιακή βιβλιοθήκη

•

Διαδικτυακός τόπος

Αποτελέσματα Έργου


Συμπλήρωση και εξειδίκευση των θεσμικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή της Εποπτείας της Αγοράς και διαμόρφωση «σχεδίου δράσης»
για τις θεσμικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν.



Προσδιορισμός λειτουργιών – διαδικασιών υλοποίησης της φυσικής εποπτείας και
υποστήριξή τους από κατάλληλο σώμα επιθεωρητών.



Έκδοση οδηγιών ελέγχου ανά κατηγορία προϊόντων για τον περιοδικό έλεγχο συμμόρφωσης
των υπό εξέταση προϊόντων.



Συγκρότηση σώματος επιθεωρητών για την άσκηση των τακτικών και έκτακτων
ελέγχων στην αγορά για την εκτίμηση του επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων.



Υποστήριξη του συστήματος από ηλεκτρονικές υπηρεσίες (συστήματα για τον αναλυτικό
προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών για υλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, καταγραφή
αποτελεσμάτων ελέγχων, μέτρα και κυρώσεις που λαμβάνονται, κ.λ.π.).



Διαμόρφωση και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος ταχείας κοινοποίησης ελέγχων,
ειδοποίησης χρηστών και ενεργοποίησης μέτρων.



Έλεγχος της διαλειτουργικότητας του συστήματος με τις δράσεις της Γ.Γ.Κ. και άλλων
φορέων που εμπλέκονται στην ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή.



Διαμόρφωση τακτικού ετησίου προγράμματος ελέγχων, με βάση συγκεκριμένο δείγμα,
χρονική κατανομή των ελέγχων και σύνδεση με την εποχικότητα της ζήτησης.

5 Μαΐου 2011
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