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: Δ. Τσαμτσάκης
: 210 3893 980
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Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας – απόσυρση από την ελληνική 
αγορά ορισμένων φιαλών αερίου υπό το εμπορικό σήμα “PARTY FACTORY” 
που κατασκευάστηκαν από την Xinchang Burong Machinery Co. Ltd πριν 
από τις 31 Οκτωβρίου 2019».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ  Τ Η Σ  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι K Ω Ν  Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν  Κ Α Ι  

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων». (Α΄119).
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
δ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄15).
ε) της υπ’ αριθ. 73677/05.7.2018 (ΑΔΑ: 725T465X18-9ΡΔ) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την τοποθέτηση του Μητιακούδη Αναστάσιου στη θέση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου του 
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Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και της υπ’ αριθ. 24517/04.3.2022 (ΑΔΑ: 
9ΚΕΖ46ΜΤΛΡ-905) απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
στ) του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική 
μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και 
άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ε΄ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων 
και υπηρεσιών ποιότητας» αυτού.
ζ) του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) και ειδικότερα το Μέρος 
Δ΄ «Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς 
προϊόντων και λοιπές διατάξεις» αυτού (άρθρα 127-157).
η) του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής 
δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και 
εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις 
ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την 
καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 146), και 
ειδικότερα του άρθρου 65 «Ορισμός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και Αρχών 
Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των 
βιομηχανικών προϊόντων - Ορισμός Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020» αυτού.
θ) του ν. 4801/2021 «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής 
κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω 
του 0,2% και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα του Κεφαλαίου Ε’, άρθρα 21 έως και 28.
ι) της υπ’ αριθμ. 141203/24.12.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με 
θέμα: «Διαπιστωτική Πράξη καταγραφής κανονιστικών διατάξεων της τεχνικής βιομηχανικής 
νομοθεσίας που καταργούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 21-28 του ν. 4801/2021» 
(ΑΔΑ: 6ΗΜΛ46ΜΤΛΡ-4ΗΛ).
ια) της Οδηγίας 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Ιουνίου 2010 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των 
οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 
1999/36/ΕΚ.
ιβ) της υπ’ αριθμ. 12436/706/5.09.11 (Β΄2039) υπουργικής απόφασης: «Συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των 
οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 
1999/36/ΕΚ.».
ιγ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των 
προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού.

2. Την με στοιχεία C(2022) 3372/25-05-2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρο που έλαβε η Γαλλία για την απόσυρση 
ορισμένων φιαλών αερίου από την αγορά οι οποίες κατασκευάστηκαν από την Xinchang 
Burong Machinery Co. Ltd πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2019. 

Σύμφωνα με το κείμενο της  ανωτέρω Απόφασης:
Τον Αύγουστο του 2019, στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς μεταφερόμενου εξοπλισμού 
υπό πίεση που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16-26 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 30 της οδηγίας 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η γαλλική αρχή εποπτείας της αγοράς διερεύνησε την υπόθεση μιας φιάλης υπό 
πίεση που κατασκευάστηκε από την Xinchang Burong Machinery Co. Ltd (Κίνα). 

Η γαλλική αρχή εποπτείας της αγοράς εξέτασε την υπόθεση σύμφωνα με τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στην κατασκευή και τη διάθεση στην αγορά, όπως καθορίζονται στο τμήμα I.1 
του παραρτήματος I της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, στο πρότυπο EN ISO 11118:2015 και στα 
άρθρα 4 και 6 της οδηγίας 2010/35/ΕΕ. Από την εξέταση προέκυψε, μεταξύ άλλων,  ότι το 
προϊόν δεν είχε υποβληθεί σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έφερε εσφαλμένη σήμανση π. 
Επιπλέον, ο κατασκευαστής δεν διέθετε ούτε τα πιστοποιητικά αρχικών ελέγχων και δοκιμών 
ούτε τα πιστοποιητικά επίβλεψης της κατασκευής που απαιτούνται δυνάμει των υποτμημάτων 
1.8.7.3 και 1.8.7.4 του τμήματος I.1 του παραρτήματος I της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. Επίσης, 
μια φιάλη που αγοράστηκε ανωνύμως υποβλήθηκε σε δοκιμή από τη γαλλική αρχή εποπτείας 
της αγοράς. Σύμφωνα με την έκθεση δοκιμής, διαπιστώθηκαν περισσότερες από μια ελλείψεις 
συμμόρφωσης, καθώς και ένα υλικό ελάττωμα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία 
και την ασφάλεια των χρηστών.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4 της οδηγίας 2010/35/ΕΕ, η γαλλική αρχή εποπτείας 
της αγοράς απέσυρε προσωρινά από την αγορά τις φιάλες που κατασκευάστηκαν πριν από τις 
31 Οκτωβρίου 2019 και κοινοποίησε το μέτρο στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Η απόφαση 
δημοσιεύθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2020.

Στις 15 Απριλίου 2021 η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη, τον κατασκευαστή και τους 
εισαγωγείς να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την υπόθεση, ιδίως όσον αφορά την 
καταλληλότητα του μέτρου που έλαβε η γαλλική αρχή εποπτείας της αγοράς και τον κίνδυνο 
που ενέχει το προϊόν.

Στις 10 Ιουνίου 2021 η Επιτροπή, υπέβαλε την υπόθεση στην ομάδα διοικητικής συνεργασίας 
των αρχών εποπτείας της αγοράς, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 28 στοιχείο β) 
της οδηγίας 2010/35/ΕΕ. Στις 14 Ιουνίου 2021 η Επιτροπή παρουσίασε την υπόθεση στην 
ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία συστάθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

Έξι κράτη μέλη υπέβαλαν παρατηρήσεις κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, ενώ κανένας 
οικονομικός φορέας δεν υπέβαλε παρατηρήσεις κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. Οι γνώμες 
που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή επιβεβαίωσαν ότι το προϊόν παρουσιάζει ελλείψεις 
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συμμόρφωσης όσον αφορά τη συσκευασία, τον τεχνικό φάκελο, τη σήμανση και την 
επισήμανση, τους αρχικούς ελέγχους και τις δοκιμές, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής. 
Επιπλέον, η φιάλη έθετε σαφώς σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών. Κανένα κράτος μέλος 
δεν θεώρησε ότι το μέτρο που έλαβε η γαλλική αρχή εποπτείας της αγοράς δεν ήταν 
δικαιολογημένο. 

Από την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που υπέβαλε η γαλλική αρχή εποπτείας της 
αγοράς επιβεβαιώνεται ότι οι προαναφερόμενες φιάλες ηλίου δεν συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2010/35/ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω φιάλες ηλίου 
θέτουν σαφώς σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών και θα πρέπει να αποσυρθούν από την 
αγορά.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η με στοιχεία C(2022) 3372/25-05-2022 Εκτελεστική 
Απόφαση της Επιτροπής η οποία απευθύνεται στα κράτη μέλη και στην οποία αναφέρεται ότι:

«Το μέτρο που έλαβε η Γαλλία να αποσύρει από την αγορά φιάλες αερίου τύπου BR1C που 
κατασκευάστηκαν από την Xinchang Burong Machinery Co. Ltd πριν από τις 31 Οκτωβρίου 
2019 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- τύπος κυλίνδρου: μη επαναπληρώσιμος, 
- πληρωμένες με αέριο: UN 1046 – ΗΛΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ
- πίεση λειτουργίας: PW=12 bar, 
- υδραυλική πίεση δοκιμής: PH=28 bar, 
- εύρος θερμοκρασίας: TS= -20 / +60 °C, 
- όγκος: V= 0,75 l 

είναι δικαιολογημένο.»

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 31 της Οδηγίας 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 της με Α.Π 
12436/706/5.09.11 (Β΄2039) υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 
2010 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του 
Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4801/2021(Α΄ 83), η αρχή εποπτείας της 
αγοράς λαμβάνει αμέσως όλα τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα, όσον αφορά το σχετικό 
προϊόν, όπως η απόσυρση αυτού από την αγορά.

4. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, συνάγεται ότι οι φιάλες αερίου υπό το εμπορικό σήμα 
“PARTY FACTORY”  οι οποίες κατασκευάστηκαν από την Xinchang Burong Machinery Co. Ltd 
πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2019   υπό το εμπορικό σήμα “PARTY FACTORY”, με τα κάτωθι 
τεχνικά χαρακτηριστικά:



Σελίδα 5 από 6

Φιάλες αερίου τύπου BR1C 
- τύπος κυλίνδρου: μη επαναπληρώσιμος, 
- πληρωμένες με αέριο: UN 1046 – ΗΛΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ,
- πίεση λειτουργίας: PW=12 bar, 
- υδραυλική πίεση δοκιμής: PH=28 bar, 
- εύρος θερμοκρασίας: TS= -20 / +60 °C, 
- όγκος: V= 0,75 l

δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2010/35/ΕΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά του 
προϊόντος:

φιάλες αερίου υπό το εμπορικό σήμα “PARTY FACTORY”, οι οποίες κατασκευάστηκαν από 
την Xinchang Burong Machinery Co. Ltd πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2019, με τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

Φιάλες αερίου τύπου BR1C 
- τύπος κυλίνδρου: μη επαναπληρώσιμος, 
- πληρωμένες με αέριο: UN 1046 – ΗΛΙΟ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ,

- πίεση λειτουργίας: PW=12 bar, 
- υδραυλική πίεση δοκιμής: PH=28 bar, 
- εύρος θερμοκρασίας: TS= -20 / +60 °C, 
- όγκος: V= 0,75 l

2. Την απόσυρση του εν λόγω μη συμμορφούμενου προϊόντος που τυχόν έχει ήδη διατεθεί 
στην ελληνική αγορά και την υποχρέωση, στην περίπτωση αυτή, των υπεύθυνων οικονομικών 
φορέων για την άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών 
προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dasyp@mindev.gov.gr, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4801/2021 (Α΄ 
83).

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις των 
άρθρων του ν. 4801/2021 (Α΄ 83) και ειδικότερα του Κεφαλαίου Ε΄, άρθρα 21 έως και 28.

mailto:dasyp@mindev.gov.gr
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Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στη Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την απαγόρευση της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν 
λόγω προϊόντων σε περίπτωση εισαγωγής τους, με σκοπό τη διάθεση στην ελληνική αγορά.

    
     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Δρ. Αναστάσιος Μητιακούδης

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ
Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
Email: dtd@2001.syzefxis.gov.gr

2. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
 Email: keeuhcci@uhc.gr

3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Email: info@acci.gr

4. Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Email: info@esee.gr

Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
2. Γρ. Γενικής Γραμματέα Βιομηχανίας
3. Γρ. Πρ/νου Γεν. Δ/νσης Βιομ/κών Υποδομών & Επιχ/κού Περιβάλλοντος
4. Χρονολογικό Αρχείο ΔΑΣΥΠ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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