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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: "Απόφαση εξουσιοδότησης για Έλεγχο και Σφράγιση λοιπών σημείων, εκτός
των σημείων ρύθμισης της ποσότητας, σε όργανα και συστήματα μέτρησης καυσίμων,
στην εταιρεία «MIGEN COLLAKU»".
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. των άρθρων 48, 49, 51 και 52 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ
98/Α/2005)
2. του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/2015),
3. του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/2014)
4. του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/2015)
5. Της υπ’ αριθμ. οικ.15597/7.4.2015 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» (ΦΕΚ689/Β/22.4.2015)
6. της Υ.Α. Φ2-1393/2007 «Όργανα μέτρησης» με την οποία ενσωματώθηκε
στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2004/22 (ΦΕΚ Β’ 521)
7. του άρθρων 105, 106 και 109 της Απόφασης Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β/2014)»
8. της με αρ. πρωτ. Φ2-1639/17-07-2014 Απόφασης με θέμα "Εξουσιοδότηση
για Έλεγχο, και Σφράγιση Αντλιών-Μετρητών υγρών καυσίμων στην
εταιρεία «MIGEN COLLAKU»", όπως ισχύει και ιδιαιτέρως των όρων
έκδοσης αυτής.
9. Την από 19-05-2015 αίτηση και τα από 27-05-2015 συμπληρωματικά
στοιχεία που απέστειλε η ως άνω επιχείρηση.
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Α π ο φ α σ ί ζ ουμε
1.

Την εξουσιοδότηση της εταιρείας «MIGEN COLLAKU» να διενεργεί σύμφωνα με
το άρθρο 109 της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας

Προϊόντων

και

Παροχής

Υπηρεσιών

(Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.

ΦΕΚ

2090/Β/31.7.2014), όπως ισχύει :
Έλεγχο και σφράγιση των λοιπών σημείων, που δεν σχετίζονται άμεσα με τη
ρύθμιση

της

παρεχόμενης

ποσότητας,

όπως

αυτά

καθορίζονται

από

τον

κατασκευαστή και την έγκριση κυκλοφορίας του οργάνου, ή από εθνικές
ευρωπαϊκές ή διεθνείς μετρολογικές συστάσεις (π.χ.WELMEC 10.6, OIML R117
κλπ) σε αντλίες υγρών καυσίμων και ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών
καυσίμων.
2.
Για τη σφράγιση των λοιπών σημείων
των ως άνω μετρητών, θα
χρησιμοποιείται

ειδική πλαστική

σφραγίδα χρώματος κίτρινου μιας
χρήσεως (ως η συνημμένη εικόνα 1)

Εικόνα 1

Οι ανωτέρω σφραγίδες θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένες με εξαψήφιο τουλάχιστον
μοναδικό αριθμό, θα φέρει δε ανάγλυφα το λογότυπο της επιχείρησης «M.C.» ως
και τον αριθμό εξουσιοδότησης (Νο 066) που αποτελεί τον αριθμό του
εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
3.

Τα συνεργεία που διενεργούν το παραπάνω έργο, υποχρεούνται να παραδίδουν
μετά το πέρας της εργασίας τους Δελτίο Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης των
λοιπών σημείων, που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της ποσότητας, στα
οποία θα αναφέρονται κατά περίπτωση τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 109
της ΥΑ Α2-718/2014.

4.

To Δελτίο Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει στο πάνω μέρος του το
λογότυπο, ή/και το σήμα της εταιρείας καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης που
έχει δοθεί από την Υπηρεσία μας, ως εξής:
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Αριθμός
Εξουσιοδότησης από
τη Δ/νση Πολιτικής
Ποιότητας, Γ.Γ.Β.,
ΥΠΑΠΕΝ

5.

Στην

περίπτωση

που

λοιπά

σημεία

Νο 066

συμπίπτουν

με

κάποιο

από

τα

ήδη

σφραγισθέντα σημεία της αντλίας από τον εγκαταστάτη εισροών εκροών, η
σφράγισή τους από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της παρούσης, θα πρέπει να
γίνεται κατόπιν αποδεδειγμένης συνεννόησης με τον ως άνω εγκαταστάτη
εισροών εκροών, καθώς επίσης αυτό να δηλώνεται στο Δελτίο Ελέγχου Ρύθμισης
και Σφράγισης της ως άνω παρ. 4.
6.

Η οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν υποβληθεί για την έκδοση της
εξουσιοδότησης, δηλώνεται αμελλητί στην Υπηρεσία μας. Σε κάθε περίπτωση η
Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ισχύος των υποβληθέντων
στοιχείων.

7.

Τα ως άνω εξουσιοδοτημένα συνεργεία παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 106, 107 και 109 της Υ.Α. Α2-718/2014, καθώς επίσης και
με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τηρούν δε απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα
εν γένει μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσώπων, του περιβάλλοντος και
του χώρου της εγκατάστασης των ως άνω οργάνων σύμφωνα με τις αρχές της
καλής εργαστηριακής πρακτικής και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

8.

H

μη τήρηση

ή

η

πλημμελής τήρηση

των υποχρεώσεων των

ως άνω

εξουσιοδοτημένων συνεργείων, πέραν τυχόν λοιπών κυρώσεων, συνεπάγεται την
προσωρινή ή οριστική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης.
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Βασίλειος Μανασής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
MIGEN COLLAKU – Κώστα Βάρναλη 3, Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 56123, Θεσσαλονίκη
Κοινοποίηση
1. Γεν. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών του Κράτους
2. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κράτους
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
3. Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας

