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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2974
31 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 131219
Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των
ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονό−
μηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παράγραφος 1, περίπτωση ζ΄ και
η΄ και παράγραφος 2 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το N. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος
και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70/
τ.Α΄/21.5.1984) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 101/Α΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
γ) Του Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α΄/2015) «Διορισμός του
Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος
του «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
ως Πρωθυπουργού».
δ) Του Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α΄/2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
όπως ισχύει.
ε) Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α΄/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως
ισχύει.
στ) Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Μεταφορά Γενικής Γραμματεί−

ας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού».
ζ) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του Γε−
ωργίου Σταθάκη του Μηνά στη θέση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Παναγιώτη
Κουρουμπλή του Ελευθερίου στη θέση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του
Χρήστου Σπίρτζη του Παναγιώτη στη θέση του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
η) Του Π.δ. 75/2015 (ΦΕΚ 117/Α΄/2015) «Διορισμός Υφυ−
πουργών», περί διορισμού του Παναγιώτη Σγουρίδη
στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
θ) Της υπ’ αριθμ. οικ 68225/1135/2015 (ΦΕΚ 2405/Β΄/2015)
Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Παναγιώτη Σγουρίδη».
ι) Της με αριθμ. 25288/2015 (ΦΕΚ 105/2015 – τεύχος
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης
Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Το−
μέα) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, περί διορισμού
του Αντωνίου Παπαδεράκη του Αθανασίου, στη θέση
του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Κα−
ταναλωτή.
κ) Του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 173/Α΄/2013) και ιδίως των άρθρων 17, 18,
22, 24, 25 και 26.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου
2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων
αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες
ουσιώδεις παραμέτρους [ΕΕ L342 της 22.12.2009, σ.46],
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τελευταίες τροπο−
ποιήσεις τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 228/2011 της Επι−
τροπής της 7ης Μαρτίου 2011 [ΕΕ L 62 της 09.03.2011,
σ.1] και (ΕΕ) αριθμ. 1235/2011 της Επιτροπής της 29ης
Νοεμβρίου 2011 [ΕΕ L317 της 30.11.2011, σ.17].
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008
για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και
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εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των
προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθμ. 339/93 του Συμβουλίου.
4. Tην ανάγκη ύπαρξης μιας ενιαίας ρύθμισης, σε πλή−
ρη εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία, κανονισμός
(ΕΚ) 1222/2009, η οποία να καθορίζει τις αρμοδιότητες
των αρχών, τις διαδικασίες ελέγχου, και επιβολής κυ−
ρώσεων.
5. Την ανάγκη να καθιερωθεί μια συστηματική προ−
σέγγιση για την αποτελεσματική παρακολούθηση της
αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και του υγιούς
ανταγωνισμού.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου
2009 όπως ισχύει σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών
επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου
και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους, στόχος του οποίου
είναι:
1. Να αυξηθεί η ασφάλεια και η οικονομική και πε−
ριβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών μέσω
της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα, και ασφαλών
ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου και
2. Να καθοριστεί το πλαίσιο παροχής εναρμονισμένων
πληροφοριών για τις παραμέτρους των ελαστικών επι−
σώτρων μέσω σήμανσης, δίνοντας στους καταναλωτές
τη δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επι−
λογές όταν αγοράζουν ελαστικά.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν τα
ελαστικά επίσωτρα των κατηγοριών C1, C2 και C3.
2. Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση δεν αφορά:
α) αναγομωμένα ελαστικά.
β) επαγγελματικά ελαστικά παντός εδάφους.
γ) ελαστικά σχεδιασμένα αποκλειστικώς προκειμένου
να τοποθετούνται σε οχήματα που ταξινομήθηκαν για
πρώτη φορά πριν από την 1η Οκτωβρίου 1990.
δ) εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ.
ε) ελαστικά κατηγοριών ταχύτητας κάτω των 80 km/h·
στ) ελαστικά των οποίων η ονομαστική διάμετρος
σώτρου δεν υπερβαίνει τα 254 mm ή είναι 635 mm ή
μεγαλύτερη.
ζ) ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετα εξαρτήματα
για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης, όπως τα
ελαστικά με καρφιά.
η) ελαστικά σχεδιασμένα για να τοποθετηθούν μόνον
σε οχήματα προοριζόμενα αποκλειστικά για αγώνες.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
1) Ως «ελαστικά κατηγοριών C1, C2 και C3» νοούνται οι
κατηγορίες ελαστικών επισώτρων όπως ορίζονται στο
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 661/2009 [EE L200
της 31.07.2009 σ.1] όπως ισχύει.

2) Ως «εφεδρικό ελαστικό προσωρινής χρήσης τύπου
Τ» νοείται ο τύπος εφεδρικού ελαστικού προσωρινής
χρήσης που σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπό
εσωτερική πίεση υψηλότερη της καθιερωμένης για συ−
νήθη και ενισχυμένα ελαστικά.
3) Ως «σημείο πώλησης» νοείται ο χώρος όπου τα
ελαστικά εκτίθενται ή αποθηκεύονται και πωλούνται
στους τελικούς χρήστες, περιλαμβανομένων των χώ−
ρων επίδειξης αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά ελαστικά που
πωλούνται στους τελικούς χρήστες χωρίς να έχουν
τοποθετηθεί στα οχήματα.
4) Ως «τεχνικό διαφημιστικό υλικό» νοούνται τα τεχνι−
κά εγχειρίδια, τα διαφημιστικά φυλλάδια, τα ενημερω−
τικά φυλλάδια και οι κατάλογοι (είτε αυτά διατίθενται
σε έντυπη, ηλεκτρονική ή σε μορφή που παρέχεται στο
διαδίκτυο), καθώς και οι ιστοσελίδες, σκοπός των οποί−
ων είναι η εμπορία ελαστικών σε τελικούς χρήστες ή
διανομείς, και τα οποία περιγράφουν τις συγκεκριμένες
τεχνικές παραμέτρους ενός ελαστικού.
5) Ως «τεχνική τεκμηρίωση» νοούνται οι πληροφορίες
που αφορούν τα ελαστικά, στις οποίες περιλαμβάνονται
ο κατασκευαστής και το εμπορικό σήμα του ελαστικού,
η περιγραφή του τύπου ελαστικού ή της ομάδας ελα−
στικών που καθορίστηκε για τη δήλωση της κατηγορίας
εξοικονόμησης καυσίμου, της κατηγορίας πρόσφυσης
σε υγρό οδόστρωμα και της κατηγορίας και μετρού−
μενης τιμής εξωτερικού θορύβου κύλισης καθώς και οι
εκθέσεις δοκιμών και η ακρίβεια δοκιμής.
6) Ως «κατασκευαστής» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή που αναθέτει σε
άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή προϊόντος και
διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επω−
νυμία ή το εμπορικό σήμα του.
7) Ως «εισαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο εγκατεστημένο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ), το οποίο διαθέτει στην αγορά της ΕΕ προϊόν από
τρίτη χώρα.
8) Ως «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» νοείται κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην ΕΕ, που
έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να
ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκρι−
μένων καθηκόντων σχετικών με τις υποχρεώσεις του
κατασκευαστή βάσει του παρόντος κανονισμού.
9) Ως «προμηθευτής» νοείται ο κατασκευαστής ή ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στην ΕΕ ή ο ει−
σαγωγέας.
10) Ως «διανομέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο της αλυσίδας εφοδιασμού, εκτός του προμηθευ−
τή ή του εισαγωγέα, το οποίο διαθέτει ελαστικό στην
αγορά.
11) Ως «κυκλοφορία στην αγορά» νοείται κάθε προ−
σφορά προϊόντος για διανομή ή χρήση στην αγορά της
ΕΕ στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί
πληρωμή είτε δωρεάν.
12) Ως «τελικός χρήστης» νοείται ο καταναλωτής, κα−
θώς και ο διαχειριστής στόλου ή η επιχείρηση οδικών
μεταφορών, ο οποίος αγοράζει ή αναμένεται να αγο−
ράσει ένα ελαστικό.
13) Ως «ουσιώδης παράμετρος» νοείται μια παρά−
μετρος του ελαστικού όπως η αντίσταση κύλισης, η
πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα ή ο εξωτερικός θόρυ−
βος κύλισης, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στο
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περιβάλλον, στην οδική ασφάλεια ή στην υγεία κατά
τη χρήση.
14) Ως «τύπος ελαστικού» νοείται το ελαστικό που
ανήκει σε κατηγορία ελαστικών που δεν διαφέρουν ως
προς την επωνυμία του κατασκευαστή ή το εμπορικό
σήμα, το χαρακτηρισμό του μεγέθους ελαστικού, των
κατηγοριών χρήσης, τη δομή, την κατηγορία ταχύτη−
τας, τον δείκτη ή δείκτες ικανότητας φόρτισης και τη
διατομή του.
15) «Διάθεση» νοείται η θέση για πρώτη φορά σε κυ−
κλοφορία προϊόντος.
16) «Υπεύθυνος διάθεσης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο υπό
την ιδιότητα του προμηθευτή ή του διανομέα διαθέτει
προϊόν στην ελληνική αγορά.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών
1. Οι προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ελα−
στικά κατηγορίας C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε
διανομείς ή τελικούς χρήστες:
α) είναι εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα τους
το οποίο εμφανίζει σήμανση που υποδεικνύει την κα−
τηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία εξω−
τερικού θορύβου κύλισης και τη μετρούμενη τιμή, και,
κατά περίπτωση, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα, όπως οι παράμετροι αυτές ορίζονται στο
παράρτημα Ι μέρος Α, Γ και Β αντίστοιχα της παρούσας.
ή
β) συνοδεύονται, για κάθε παραδιδόμενη παρτίδα
ενός ή περισσοτέρων ίδιων ελαστικών, από σήμανση
σε έντυπη μορφή που υποδεικνύει την κατηγορία εξοι−
κονόμησης καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη
τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης, και, κατά περίπτωση
την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως
οι παράμετροι αυτές ορίζονται στο παράρτημα Ι. μέρος
Α, Γ και Β αντίστοιχα της παρούσας .
2. Η μορφή του αυτοκόλλητου και της σήμανσης που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι αυτή που προδι−
αγράφεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
3. Οι προμηθευτές οφείλουν να δηλώνουν, στο τεχνι−
κό διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων και των
ιστοσελίδων τους, την κατηγορία εξοικονόμησης καυσί−
μου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού
θορύβου κύλισης και, κατά περίπτωση, την κατηγορία
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα των ελαστικών C1, C2
και C3, όπως οι παράμετροι αυτές ορίζονται στο παράρ−
τημα I και με τη σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα
III της παρούσας.
4. Οι προμηθευτές οφείλουν να θέτουν στη διάθεση
των αρμοδίων αρχών κατόπιν αιτήματός τους φάκε−
λο τεχνικής τεκμηρίωσης για χρονικό διάστημα πέντε
ετών μετά την διάθεση στην αγορά του τελευταίου
ελαστικού ενός δεδομένου τύπου ελαστικών. Η τεχνική
τεκμηρίωση πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτική ώστε
να επιτρέπει στις αρχές να πιστοποιούν την ακρίβεια
των παρεχόμενων στη σήμανση πληροφοριών σχετικά
με την εξοικονόμηση καυσίμου, την πρόσφυση σε υγρό
οδόστρωμα και τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των διανομέων ελαστικών
1. Οι διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
α) τα ελαστικά στο σημείο πώλησης φέρουν το αυ−
τοκόλλητο που παρέχεται από τους προμηθευτές σύμ−
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φωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της
παρούσας σε εμφανώς ορατή θέση,
ή
β) πριν από την πώληση του ελαστικού, η σήμανση
που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο
β) της παρούσας, παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη
και εμφανίζεται ευκρινώς σε άμεση γειτνίαση με το
ελαστικό στο σημείο πώλησης.
2. Στις περιπτώσεις όπου τα ελαστικά προς πώληση
δεν είναι ορατά από τον τελικό χρήστη, οι διανομείς
παρέχουν στον τελικό χρήστη πληροφορίες σχετικά με
την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία
πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και την κατηγορία και
τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης των
συγκεκριμένων ελαστικών.
3. Για τα ελαστικά C1, C2 και C3, οι διανομείς δη−
λώνουν, την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, τη
μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και,
κατά περίπτωση, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα, όπως οι παράμετροι αυτές ορίζονται στο
παράρτημα I της παρούσας, επί των τιμολογίων ή των
αποδείξεων ή σε έντυπα που παραδίδονται μαζί με τα
τιμολόγια ή τις αποδείξεις στους τελικούς χρήστες όταν
αγοράζουν ελαστικά.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των προμηθευτών
και διανομέων οχημάτων
Όταν προσφέρεται στους τελικούς χρήστες στο ση−
μείο πώλησης η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων
ελαστικών για τον εξοπλισμό καινούργιου οχήματος που
σκοπεύουν να αποκτήσουν, οι προμηθευτές και οι διανο−
μείς οχημάτων οφείλουν να παρέχουν πριν από την πώ−
ληση πληροφορίες, για κάθε προσφερόμενο ελαστικό,
σχετικά με την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την
κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου
κύλισης, και, όπου ισχύει, την κατηγορία πρόσφυσης σε
υγρό οδόστρωμα για τα ελαστικά C1 C2 και C3, όπως
παρατίθενται στο παράρτημα I και με τη σειρά που
καθορίζεται στο παράρτημα IIΙ της παρούσας. Οι πληρο−
φορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον
στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό.
Άρθρο 7
Αρμόδιες Αρχές − αρμοδιότητες
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης ορίζονται:
α) Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας
Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για
την κατάρτιση, τον έλεγχο και το συντονισμό προγραμ−
μάτων εποπτείας της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται
ότι οι προμηθευτές και οι διανομείς τηρούν τις υποχρεώ−
σεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 4,
5 και 6 της παρούσας καθώς και για τη συμμετοχή υπαλ−
λήλων της σε στοχευμένους ή/και έκτακτους ελέγχους.
β) Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την
εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 4, όταν
απαιτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό. Ειδικότερα για
την εφαρμογή της παραγράφου α του Παραρτήματος
IV της παρούσας με απόφαση του Υπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων ανάλογα με την τεχνική
δυνατότητα της χώρας σε απαιτούμενα εργαστήρια,
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καθορίζονται οι όροι λεπτομερούς εφαρμογής με την
ανάθεση της διενέργειας των δοκιμών σε κατάλληλους
φορείς ή εργαστήρια.
γ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Τμήματα Εμπορίου των
Π.Ε. της χώρας για τη διενέργεια ελέγχων κατόπιν κα−
ταγγελιών που αφορούν επιχειρήσεις εγκατεστημένες
στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και για τη συμμετοχή
σε προγράμματα εποπτείας της αγοράς.
Άρθρο 8
Διοικητικές Κυρώσεις
(άρθρο 12 κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009
και άρθρο 41 κανονισμού αριθμ. 765/2008)
1. Κατά των παραβατών της παρούσης επιβάλλεται
από τις διενεργούσες τον έλεγχο αρχές, χρηματικό πρό−
στιμο από πεντακόσια Ευρώ (500€) το ελάχιστο έως
τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000€) το μέγιστο αθροιστικά
ανά έλεγχο για διαπιστώμενες παραβάσεις, ως κάτωθι:
α) Δύο χιλιάδες Ευρώ (2.000 €) ανά τύπο ελαστικού
για κάθε μια από τις παραβάσεις των παραγράφων 1,
2, και 3 του άρθρου 4.
β) Τέσσερις χιλιάδες Ευρώ (4.000 €) ανά τύπο ελαστι−
κού για παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 4.
γ) Πεντακόσια Ευρώ (500 €) ανά τύπο ελαστικού για
κάθε μια από τις παραβάσεις των παραγράφων 1,2 και
3 του άρθρου 5.

δ) Χίλια Ευρώ (1.000 €) ανά τύπο ελαστικού για παρά−
βαση του άρθρου 6.
2. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση
εντός τριετίας, το ποσό του αντίστοιχου επιβαλλομένου
χρηματικού προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση
επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού
διαστήματος το ποσό του αντίστοιχου χρηματικού προ−
στίμου τριπλασιάζεται.
3. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 του
Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων
και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄/173/2013), όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Όταν οι προμηθευτές δεν είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα, οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε
βάρος των υπευθύνων διάθεσης.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
Τα άρθρα 4, 5 και 6 δεν ισχύουν για ελαστικά που
παρήχθησαν πριν από την 1η Ιουλίου 2012.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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