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Συμπεράσματα από το σεμινάριο της Επιτροπής της ΕΕ 
με θέμα την καλή νομοθέτηση : (1/2) 
 
 1.      Η νομοθέτηση είναι το εργαλείο για την επίτευξη της επιδιωκόμενης 
ρύθμισης. 
2.      Ο στόχος τον οποία επιδιώκει η ρύθμιση πρέπει να είναι απόλυτα σαφής. 
3.      Η γλώσσα του νομικού κειμένου πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητή από 
εκείνους στους οποίους απευθύνεται. Πιο απλή, καθημερινή γλώσσα όταν το 
κείμενο ρυθμίζει θέματα που απασχολούν το ευρύ κοινό, πιο νομική όταν ρυθμίζει 
επαγγελματικά θέματα. 
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Συμπεράσματα από το σεμινάριο της Επιτροπής της ΕΕ 
με θέμα την καλή νομοθέτηση : (2/2) 
 
4.      Η σύνταξη του νομικού κειμένου πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους 
συντάκτες (drafting specialists) και όχι δικηγόρους που γνωρίζουν τη γλώσσα 
(lawyer linguists). 
5.      Πριν από τη ρύθμιση πρέπει να προηγείται καταγραφή της υπάρχουσας 
ρύθμισης. 
6.      H ευκρίνεια του κειμένου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην απαιτείται η 
αναδρομή σε κείμενα πολιτικής για να αποσαφηνιστούν οι έννοιες. 
7.      Επιβάλλεται σε τακτό χρονικό διάστημα η επανεξέταση του κειμένου, κάτω 
από το φως των εξελίξεων και της επιτυχίας ή όχι της ρύθμισης. 
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Απαιτήσεις ποιότητας στις τεχνικές προδιαγραφές 
Αυτές που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός 
υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι 
οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών.  
Συμπεριλαμβάνουν: την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την 
καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, 
τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και διαδικασίες και μεθόδους 
παραγωγής. 
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Σημαντικές παράμετροι: 
 • Οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. 
• Οι αποδεκτές διαστάσεις ή και το βάρος του προϊόντος. 
• Το εύρος των συνθηκών περιβάλλοντος στο οποίο το προϊόν πρέπει να 
πληροί την προδιαγραφή. Σε περίπτωση που είναι αποδεκτή μειωμένη 
επίδοση του προϊόντος σε ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία ή άλλη 
συνθήκη περιβάλλοντος, αυτό πρέπει να δηλώνεται στην προδιαγραφή. 
• Οι συνθήκες λειτουργίας υπό τις οποίες ενδεχομένως είναι αποδεκτή 
μείωση της επίδοσης του προϊόντος. 
• Η ικανοποίηση ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας. 
• Οι λειτουργικές απαιτήσεις. 
• Η διάρκεια ζωής, η απαίτηση προγραμματισμένης συντήρησης, 
ρυθμίσεων ή βαθμονόμησης. 
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Η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να 
ακολουθεί την εξής σειρά:  
 • Εφαρμογή της εναρμονισμένης νομοθεσίας της ΕΕ. 
 • Εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. 
 • Καταγραφή των ισχυόντων προτύπων, ευρωπαϊκών τεχνικών 
εγκρίσεων, κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ή τεχνικού πλαισίου 
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης ή 
τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ με τα οποία επιζητείται συμμόρφωση.  
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Κανονισμοι,  Οδηγίες,  Αποφάσεις 
αλλά και :  
 •Οι «Οδηγίες Νέας Προσέγγισης», έχουν ως αντικείμενο την απλούστευση των 
διαδικασιών της εισαγωγής και διακίνησης προϊόντων προς και εντός των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Οδηγίες αυτές καθορίζουν: 
1. Τις ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα σε σχέση με την 
ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. 
2. Τον τρόπο ελέγχου της συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις απαιτήσεις 
αυτές. 
3. Τη σήμανση που οφείλουν να φέρουν (σήμανση CE). 
Οι «Οδηγίες Νέας Προσέγγισης» προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του Νέου 
Θεσμικού πλαισίου (Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 και Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ) 
 Επομένως τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση 
ισχυόντων Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών και να 
φέρουν σήμανση CE 
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Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των υπό παράδοση 
ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές :  
 • Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προς παράδοση ή ενσωμάτωση στο έργο 
προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η 
διακήρυξη πρέπει να προβλέπεται η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων με 
καθορισμένο αντικείμενο, σε δείγματα σειράς παραγωγής.  
 Με τον Κανονισμό 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, καθορίστηκαν οι κανόνες οργάνωσης 
και λειτουργίας της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, οι οποίο αναπτύσσουν δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. 
 Η διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου πρέπει να έχει αποφασιστεί από 
τον φορέα και να περιγράφεται στη διακήρυξη και στη Σύμβαση με τον 
ανάδοχο. 
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Oλα τα παραπάνω με επιπλέον διευκρινήσεις 
περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που είναι ανηρτημένη 
στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔΗΣ :  
 
www.promitheus.gov.gr 
 
  
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/�
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Αξιολόγηση της συμμόρφωσης (Πιστοποίηση) :  
 • Από φορείς & εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ - Προϋπόθεση για την 
εκτέλεση των συμβάσεων του Δημοσίου. 
 
Στο νέο νόμο 4412/2016 προβλέπεται ότι: 
 
13. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί 
διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή 
οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια 
υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι 
εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού 
τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των 
εργαστηριακών ελέγχων της κατ΄ έφεσιν εξέτασης. 
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Εποπτεία (Ελεγχος) της Αγοράς :  
 • Η απαραίτητη εποπτική λειτουργία του Κράτους που διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος. 
- Αποσπασματικός, 
- Ελλιπής,  
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εποπτείας της Αγοράς (ΣΣΕΑ) : 
1η συνεδρίαση :  8 Ιανουαρίου 2013 
2η συνεδρίαση :  ……………………   
 

 



Αρμόδιες αρχές:      
• Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
• Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
• Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
• Γενικό Χημείο του Κράτους 
• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
• ΕΟΦ 
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Η πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων για την 
εποπτεία της αγοράς: 
Εφαρμογή υποχρεωτικού εργαστηριακού ελέγχου στις 
προμήθειες και τα έργα του δημοσίου και των 
εποπτευόμενων οργανισμών 
Πλεονεκτήματα: 
• Διασφάλιση της ποιότητας των προμηθευόμενων 

προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
• Αποφυγή εμπλοκών κατά την παραλαβή 
• Έμμεση εποπτεία της ιδιωτικής αγοράς 
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Προϋποθέσεις: 
• Εκπαίδευση των στελεχών  
• Ορθή και σύννομη κατάρτιση των προδιαγραφών 
• Πρόβλεψη του εργαστηριακού ελέγχου από τη Σύμβαση 
• Πρόβλεψη ανάληψης πιστώσεων για τον εργαστηριακό 

έλεγχο 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

www.hellaslab.gr 

 

http://www.hellaslab.gr/�
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	Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των υπό παράδοση ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές : � • Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προς παράδοση ή ενσωμάτωση στο έργο προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη πρέπει να προβλέπεται η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων με καθορισμένο αντικείμενο, σε δείγματα σειράς παραγωγής. � Με τον Κανονισμό 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, καθορίστηκαν οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίο αναπτύσσουν δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.� Η διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου πρέπει να έχει αποφασιστεί από τον φορέα και να περιγράφεται στη διακήρυξη και στη Σύμβαση με τον ανάδοχο.
	Oλα τα παραπάνω με επιπλέον διευκρινήσεις περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔΗΣ : ��www.promitheus.gov.gr�� ��
	Oλα τα παραπάνω με επιπλέον διευκρινήσεις περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔΗΣ : � ��
	Oλα τα παραπάνω με επιπλέον διευκρινήσεις περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔΗΣ : � ��
	Αξιολόγηση της συμμόρφωσης (Πιστοποίηση) : � • Από φορείς & εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ - Προϋπόθεση για την εκτέλεση των συμβάσεων του Δημοσίου.��Στο νέο νόμο 4412/2016 προβλέπεται ότι:��13. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ΄ έφεσιν εξέτασης.���
	Εποπτεία (Ελεγχος) της Αγοράς : � • Η απαραίτητη εποπτική λειτουργία του Κράτους που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος.�- Αποσπασματικός,�- Ελλιπής, ��Συντονιστικό Συμβούλιο Εποπτείας της Αγοράς (ΣΣΕΑ) :�1η συνεδρίαση :  8 Ιανουαρίου 2013�2η συνεδρίαση :  ……………………  ��
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