ΕΛΟΤ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΠ Ε.01

Έκδοση/ Τροποποίηση :
Συντάχθηκε από/ Υπογραφή :

02/00
Μ. Πιτσίκα/ Κ. Λιάνα

Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Συµβούλιο Πιστοποίησης ΕΛΟΤ
Συµβουλίου Πιστοποίησης :
Ηµεροµηνία σύνταξης/ τροποποίησης :
Ηµεροµηνία έγκρισης:

1999-01-28
1999-03-15

ΠΠ Ε.01

∆ΙΠ/ΕΛΟΤ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
3

0.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ

4

2.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ/ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΟΤ
(ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ)

5

3.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΣ/ΕΛΟΤΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ

10

4.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΣΣ/ΕΛΟΤΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ

10

5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ

12

6.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ

13

7.

ΧΡΗΣΗ ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΟΤ (ΕΣΣ/ΕΛΟΤ)

14

8.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

16

9.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

16

10.

ΟΙKΟΝΟΜΙKΟΙ ΟΡΟΙ

17

11.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΠΠ)

20

12.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

ΟΡΟΙ/ ΟΡΙΣΜΟΙ
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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
0.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με το Νόµο 372/76 “Περί Συστάσεως και Λειτουργίας του ΕΛΟΤ”, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από τον Νόµο 1682/1997 και το Π.∆. 155/97 “Σύσταση και
καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισµός Tυποποίησης Α.Ε.»”,
ανατίθενται στον ΕΛΟΤ η ανάπτυξη δραστηριοτήτων Πιστοποίησης. Με βάση την
Υ.Α. 22729/509/26-06-98/ΦΕΚ 708/Β/13-07-98, “∆ιαδικασίες Πιστοποίησης του
Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης Α.Ε.”, ο ΕΛΟΤ εφαρµόζει ∆ιαδικασίες και
Συστήµατα Πιστοποίησης (π.χ. συστήµατα πιστοποίησης του ∆ιεθνούς Οργανισµού
ISO). Στο πλαίσιο των ∆ιαδικασιών αυτών απονέµει Σήµατα Συµµόρφωσης και
χορηγεί Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης που υποδηλώνουν την συµµόρφωση
προϊόντων, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισµών, συστηµάτων και προσώπων
µε τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων.
Ειδικά τα Σήµατα/ Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης, τα οποία απονέµονται/ χορηγούνται
από τον ΕΛΟΤ µε βάση τις απαιτήσεις Ελληνικών Προτύπων, Ευρωπαϊκών
Προτύπων (ΕΝ), Πειραµατικών Ευρωπαϊκών Προτύπων (ENV), Εγγράφων
εναρµόνισης (HD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) καθώς και
Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSΙ), Πειραµατικών Ευρωπαϊκών
Προτύπων (I-ETS) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων
(ETSI) ονοµάζονται Ελληνικά Σήµατα/ Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ και
απονέµονται αποκλειστικά από τον ΕΛΟΤ.
0.2. ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Όλοι οι όροι οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν κείµενο και έχουν σχέση µε την
Πιστοποίηση Προϊόντων, είναι σύµφωνοι µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 45020 ‘Γενικοί όροι και ορισµοί τους για την Τυποποίηση και τις
συναφείς δραστηριότητες’, καθώς επίσης και µε τους όρους που αναφέρονται στην
Υ.Α. 22729/509/26-06-98.
Οι συντοµογραφίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο, είναι οι εξής :
ΠΠ : Πιστοποίηση Προϊόντων
∆ΙΠ/ΕΛΟΤ : ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ
ΜΠΠ : Μητρώο Πιστοποιηµένων Προϊόντων
ΕΑ : Ευρωπαϊκή ∆ιαπίστευση (European Accreditation)
ISO: ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Standardization Organization)
IEC: ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (Ιnternational Electrotechnical Committee)
ΓΚΠΠ : Γενικός Κανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων
ΕΚΠΠ : Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων
Υ.Α. : Υπουργική Απόφαση
ΕΣΣ/ΕΛΟΤ : Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ
ΣΣ/ΕΛΟΤ : Σήµα Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ
ΠΣ/ΕΛΟΤ : Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ
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Ειδικότερα, οι ορισµοί που αφορούν στην εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού
αναφέρονται στο Παράρτηµα V
0.3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ (Third Party)
Η ανεξαρτησία του ΕΛΟΤ διασφαλίζεται από το Νοµικό του Πλαίσιο, την
οργανωτική του διάρθρωση και τη λειτουργία του Συµβουλίου Πιστοποίησης.
Ο ΕΛΟΤ εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας του ως Οργανισµός Πιστοποίησης
δεν εµπλέκεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών
για τον σχεδιασµό, την παραγωγή, εγκατάσταση ή διάθεση των προς πιστοποίηση
προϊόντων. Επίσης δεν εµπλέκεται στην οργάνωση και εφαρµογή Συστηµάτων
Ποιότητας των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων.
Στα πλαίσια του παρόντος Κανονισµού και σύµφωνα µε την ορθή πρακτική των
∆ιαδικασιών Πιστοποίησης Προϊόντων, ο ΕΛΟΤ συνεργάζεται µε τις ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις µε αντικείµενο αποκλειστικά την ορθή ερµηνεία των Προτύπων/
προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων, των Ειδικών Κανονισµών
Πιστοποίησης Προϊόντων (ΕΚΠΠ) και την ορθή εφαρµογή των ∆ιαδικασιών
Πιστοποίησης.
Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται σε επαφή µε τον ΕΛΟΤ, στα πλαίσια της
διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, αντιµετωπίζονται ισότιµα.
Οι όροι της πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όσο
και τους κατόχους Σηµάτων/ Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο παρών Γενικός Κανονισµός Πιστοποίησης Προϊόντων (ΓΚΠΠ) αφορά τις
∆ιαδικασίες που εφαρµόζει ο ΕΛΟΤ για την Πιστοποίηση Προϊόντων, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις, του παρόντος Κανονισµού, του αντίστοιχου ΕΚΠΠ και των
τυποποιητικών εγγράφων, που αναφέρονται στους αντίστοιχους ΕΚΠΠ. Η συνολική
διαχείριση και η απονοµή/ χορήγηση του Σήµατος/ Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης
ΕΛΟΤ ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, της Οδηγίας
ISO/IEC 65 και των αντίστοιχων Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΕΑ.
Το Σήµα/ Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ υποδηλώνει ότι η επιχείρηση
παράγει προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις καθορισµένων προτύπων,
προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων.
1.2. ΚΛΑ∆ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Είναι δυνατόν – σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. που αναφέρεται στην
παράγραφο 01, να συγκροτούνται, µε απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης,
Κλαδικές και Ειδικές Επιτροπές Πιστοποίησης, στις οποίες το Συµβούλιο
Πιστοποίησης µπορεί να εκχωρήσει µέρος ή το σύνολο των αρµοδιοτήτων του.
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Η σύνθεση, λειτουργία και οι αρµοδιότητες των Κλαδικών/ Ειδικών Επιτροπών
Πιστοποίησης καθορίζονται στη σχετική Υ.Α., ενώ οι σχετικές αποφάσεις του
Συµβουλίου Πιστοποίησης αναφέρονται στους εκάστοτε ΕΚΠΠ.
1.3.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για κάθε ιδιαίτερο πεδίο εφαρµογής – προϊόν- του παρόντος ΓΚΠΠ , εκδίδεται από
τον ΕΛΟΤ αντίστοιχος ΕΚΠΠ, µετά από έγκριση από το Συµβούλιο Πιστοποίησης
του ΕΛΟΤ ή της εξουσιοδοτηµένης από αυτό Κλαδικής/ Ειδικής Επιτροπής
Πιστοποίησης. Τα περιεχόµενα των ΕΚΠΠ αυτών, περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ
του παρόντος ΓΚΠΠ.
1.4. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΟΤ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΛΟΤ
Ο ΕΛΟΤ δύναται, στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων της Υ.Α. που αναφέρεται
στην παράγραφο 01, να συνεργάζεται µε κατάλληλους Φορείς (φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα) για την διενέργεια των Ελέγχων που καθορίζονται στις παραγράφους 5 και
6 του παρόντος Κανονισµού. Οι Φορείς αυτοί λειτουργούν στα πλαίσια των
Συστηµάτων Πιστοποίησης κατ’ εξουσιοδότηση του ΕΛΟΤ, µετά από την έγκρισή
τους από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΛΟΤ, µε βάση τα εκάστοτε ειδικά
κριτήρια, που ισχύουν για τους Φορείς αυτούς και τα οποία περιγράφονται στα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΝ 45000.
Οι Φορείς που συνεργάζονται µε τον ΕΛΟΤ για τους σκοπούς αυτούς, αναφέρονται
στους αντίστοιχους ΕΚΠΠ.
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ/ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΤΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΟΤ (ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ )
2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ∆ιαδικασία απονοµής/ χορήγησης των ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ περιλαµβάνει τα
κατωτέρω στάδια :
-

Αρχικές συνοµιλίες/ Ανταλλαγή πληροφοριών
Αρχικός Έλεγχος
Έλεγχος µετά την υπογραφή της σύµβασης

Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρµόζονται οι αρχές, οι οποίες περιγράφονται στα
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 30011-1, ISO 10011-2 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 30011-3.
Η επιχείρηση οφείλει, κατά τους Ελέγχους, να γνωστοποιεί στον ΕΛΟΤ τις
απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται από τη νοµοθεσία (Εθνική και Κοινοτική) ή/ και
τα Εθνικά/ Ευρωπαϊκά/ ∆ιεθνή Πρότυπα/ προδιαγραφές ή άλλα τυποποιητικά
έγγραφα, προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται τα παραγόµενα από αυτήν
προϊόντα.
02/00/1999-03-15

Σελίδα 5 από 5

ΠΠ Ε.01

∆ΙΠ/ΕΛΟΤ

Οι Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ ελέγχουν αν τα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση
ικανοποιούν τις ανωτέρω απαιτήσεις, εάν έχουν χορηγηθεί οι τυχόν απαιτούµενες
εγκρίσεις και άδειες από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Επίσης οι Επιθεωρητές
έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα αρχεία ελέγχων, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιηθεί
από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες/ Φορείς Πιστοποίησης/ άλλους Φορείς ή
Οργανισµούς.
2.2. ΑΙΤΗΣΗ
Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυµούν την Πιστοποίηση των προϊόντων τους,
υποβάλλουν στον ΕΛΟΤ Αίτηση, σύµφωνα µε το ειδικό έντυπο αιτήσεων, που
διατίθεται από τον ΕΛΟΤ.
Κάθε Αίτηση που υποβάλλεται αφορά µία κατηγορία προϊόντων και µία µονάδα
παραγωγής της ίδιας επιχείρησης και θεωρείται ότι αναφέρεται σε όλους τους
εναλλακτικούς τύπους προϊόντων που παράγει η επιχείρηση και που προβλέπονται
από τα Πρότυπα/ προδιαγραφές/ τυποποιητικά έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στο
σχετικό Παράρτηµα των αντίστοιχων ΕΚΠΠ.
Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που καθορίζονται από τον
εκάστοτε ΕΚΠΠ. Όλα τα έντυπα πρέπει να προσκοµίζονται υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα.
Ο ενδιαφερόµενος παραλαµβάνει από την ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ τον παρόντα ΓKΠΠ, τον
αντίστοιχο ΕΚΠΠ και την Αίτηση.
Αφού η επιχείρηση υποβάλει την Αίτηση και την απαραίτητη τεκµηρίωση στην
∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, συγκροτείται από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης η Οµάδα Ελέγχου. Σε
περιπτώσεις που η Αίτηση απορρίπτεται, ενηµερώνεται γραπτώς η επιχείρηση για
τους λόγους µη αποδοχής αυτής, καθώς και το Συµβούλιο Πιστοποίησης.
Η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, αφού λάβει υπόψη της τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των προϊόντων
που παράγει η επιχείρηση, συγκροτεί την Οµάδα Ελέγχου, η οποία αποτελείται από
έναν Συντονιστή Επιθεώρησης (Lead Auditor) και τουλάχιστον έναν Επιθεωρητή
(Auditor) ή Εκπαιδευόµενο Επιθεωρητή (Trainee Auditor),. Η Οµάδα µπορεί να
συµπεριλαµβάνει και Τεχνικούς Εµπειρογνώµονες, ώστε να καλυφθεί πλήρως η
ανωτέρω απαίτηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Οι ανωτέρω επιλέγονται από
τους καταλόγους των εγκεκριµένων Επιθεωρητών/ Τεχνικών Εµπειρογνωµόνων του
ΕΛΟΤ.
Τα ονόµατα και η επαγγελµατική ιδιότητα των ανωτέρω Επιθεωρητών/ Τεχνικών
Εµπειρογνωµόνων, που συγκροτούν την Οµάδα Ελέγχου, ανακοινώνονται στην
επιχείρηση.
Όταν καθορίζεται η Οµάδα Ελέγχου, όσον αφορά στην χρησιµοποίηση
εξωτερικών συνεργατών, η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, για να διασφαλίσει την αµεροληψία και την
αντικειµενικότητά της, δίνει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην συµπεριληφθεί στην
Οµάδα Ελέγχου, άτοµο που έλαβε µέρος ως σύµβουλος στον σχεδιασµό, την
παροχή, εγκατάσταση ή συντήρηση των συγκεκριµένων προϊόντων και να µην
εργάζεται ή να έχει οποιαδήποτε σχέση µε ανταγωνιστική επιχείρηση.
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Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Οµάδας Ελέγχου, ο ενδιαφερόµενος έχει το
δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους ή και µελών από τους
εξωτερικούς Επιθεωρητές της Οµάδας Ελέγχου, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι
(π.χ. θίγεται η ανταγωνιστικότητά του ή κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας
της επιχείρησης λόγω σύνδεσης του/ των Επιθεωρητών µε ανταγωνιστές του). Σε
τέτοιες περιπτώσεις η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ ανασυγκροτεί την Οµάδα Ελέγχου.
2.3. ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ πληροφορεί τους ενδιαφερόµενους για τις ∆ιαδικασίες, την χρονική
διάρκεια και το κόστος του κάθε Ελέγχου. Αν ζητηθεί, µπορεί επίσης να συντάξει
οικονοµικό προϋπολογισµό. Οι Αρχικές Συνοµιλίες δεν έχουν κανένα κόστος για τον
ενδιαφερόµενο.
Η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, κατά την διάρκεια των Αρχικών Συνοµιλιών, έχει την υποχρέωση να
εξηγήσει στον ενδιαφερόµενο όλες τις πλευρές του Συστήµατος Πιστοποίησης: την
τεχνική, την οικονοµική κλπ πριν αυτός καταθέσει την Αίτηση.
Επιπλέον, και προκειµένου να κατατεθεί η Αίτηση, ο ΕΛΟΤ εξετάζει κατά πόσο
υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την εφαρµογή του Συστήµατος
Πιστοποίησης, δηλαδή αν υπάρχουν Πρότυπα, προδιαγραφές ή άλλα τυποποιητικά
έγγραφα, κατάλληλα εργαστήρια και εξειδικευµένα στελέχη ή συνεργάτες σε θέµατα
Ελέγχου Ποιότητας για τα συγκεκριµένα προϊόντα. Επίσης, σε περιπτώσεις που δεν
έχει συνταχθεί ο σχετικός ΕΚΠΠ, εκτιµάται ο χρόνος που απαιτείται για την
εκπόνησή του και ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος.
2.4. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μετά την υποβολή της Αίτησης και των απαιτούµενων εγγράφων εκ µέρους της
επιχείρησης, ο ΕΛΟΤ πραγµατοποιεί τον Αρχικό Έλεγχο. Ο Έλεγχος αυτός
περιλαµβάνει:
α) την αξιολόγηση του Συστήµατος Ποιότητας/ λειτουργιών της επιχείρησης,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον αντίστοιχο ΕΚΠΠ
β) τη δειγµατοληψία όπως αυτή καθορίζεται στον εκάστοτε ΕΚΠΠ, για κάθε προϊόν ή
τύπο προϊόντος, για το οποίο έχει αιτηθεί η πιστοποίηση. Τα λαµβανόµενα δείγµατα
εξασφαλίζονται µε κατάλληλη συσκευασία, επισηµαίνονται κατάλληλα και
αποστέλλονται αµέσως στα εγκεκριµένα εργαστήρια µε ευθύνη και δαπάνες του
αιτούντος.
γ) τη διενέργεια αρχικών δοκιµών/ δοκιµών τύπου, σύµφωνα µε τα Πρότυπα/
προδιαγραφές/ τυποποιητικά έγγραφα, που αναφέρονται στους αντίστοιχους ΕΚΠΠ.
Οι δοκιµές διενεργούνται στα εργαστήρια του ΕΛΟΤ ή σε άλλα εργαστήρια που
έχουν γίνει αποδεκτά από τον ΕΛΟΤ για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην Υ.Α., που αναφέρεται στην παράγραφο 01 του παρόντος ΓΚΠΠ
Ο ΕΛΟΤ δεν προβαίνει στην απονοµή/ χορήγηση του ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ σε
περιπτώσεις που εντοπιστούν αποκλίσεις είτε από τις απαιτήσεις των Προτύπων/
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προδιαγραφών πιστοποίησης/ άλλων τυποποιητικών εγγράφων είτε του σχετικού
ΕΚΠΠ είτε του παρόντος ΓΚΠΠ.
Ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει γραπτώς την ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ µόλις
προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, ανάλογα µε την φύση
των αποκλίσεων, µπορεί είτε να επαληθεύσει τις διορθωτικές ενέργειες µε την
κατάθεση, από τον ενδιαφερόµενο σχετικής τεκµηρίωσης είτε να προβεί σε επιτόπιο
Έλεγχο είτε να επαναλάβει την δειγµατοληψία και τις αρχικές δοκιµές/ δοκιµές
τύπου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υλοποιούνται οι διορθωτικές
ενέργειες, η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ προβαίνει σε αρνητική εισήγηση στο Συµβούλιο
Πιστοποίησης.
Σε κάθε περίπτωση η λεπτοµερής ∆ιαδικασία για τα ανωτέρω περιγράφεται στον
αντίστοιχο ΕΚΠΠ.
Σε περιπτώσεις όπου η Οµάδα Ελέγχου αντιµετωπίζει προβλήµατα συνεργασίας µε το
προσωπικό της επιχείρησης (έλλειψη παρουσίας, συνεχή τηλεφωνήµατα, έντεχνη
άρνηση απάντησης στα ερωτήµατα, παραπλανητικές µεθόδους, µεθόδους
επηρεασµού κλπ), πρέπει να το αναφέρει αµέσως στον Συντονιστή. Ο Συντονιστής,
ανάλογα µε την έκταση του προβλήµατος, ενηµερώνει την ∆ιοίκηση της επιχείρησης.
Αν το θέµα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εµπόδια, ο Συντονιστής αποφασίζει τη
διακοπή της Επιθεώρησης.
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του Αρχικού Ελέγχου, η Οµάδα Ελέγχου συντάσσει
Έκθεση , η οποία λαµβάνει υπόψη την αξιολόγηση των µονάδων παραγωγής, τα
αποτελέσµατα των εργαστηρίων δοκιµών καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
θεωρείται απαραίτητο για τη συγκεκριµένη περίπτωση, η οποία παραδίδεται στην
επιχείρηση και ακολούθως υποβάλλεται και στην ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ.
Η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ εισηγείται στο Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ για την απονοµή/
χορήγηση ή µη του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ αναλόγως εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό και στον αντίστοιχο ΕΚΠΠ
και η Οµάδα Ελέγχου έχει επαληθεύσει την εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών,
που τυχόν απαιτούνται, εκ µέρους της επιχείρησης.
2.5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την απονοµή/ χορήγηση του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ,
διενεργούνται, από τον ΕΛΟΤ, Έλεγχοι. Η συχνότητα των Ελέγχων αυτών, σε ετήσια
βάση, καθορίζεται στους αντίστοιχους ΕΚΠΠ.
Ο σκοπός των Ελέγχων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής τήρηση των
προϋποθέσεων απονοµής/ χορήγησης του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ, όπως
αυτές περιγράφονται στον παρόντα ΓΚΠΠ, στους αντίστοιχους ΕΚΠΠ και στη
σύµβαση, που υπογράφεται µεταξύ ΕΛΟΤ και επιχείρησης. Οι Έλεγχοι υλοποιούνται
µε Επιθεωρήσεις και δειγµατοληψίες στους τόπους παραγωγής, αποθήκευσης και
διάθεσης του προϊόντος, µε εργαστηριακές δοκιµές, σύνταξη των αντίστοιχων
Εκθέσεων και Αξιολόγηση του Συστήµατος Ποιότητας της επιχείρησης για το
συγκεκριµένο προϊόν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους
αντίστοιχους ΕΚΠΠ.
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Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωµα διενέργειας περισσοτέρων Ελέγχων, από αυτούς που
προκαθορίζονται στους ΕΚΠΠ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο καθώς επίσης και
Ελέγχους χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι π.χ.
παράπονα πελατών, καταγγελίες καταναλωτών κλπ.
2.6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ
Το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ µπορεί να επεκταθεί :
α) σε νέους τύπους προϊόντων που παράγονται στην ίδια µονάδα
β) σε ίδιους τύπους προϊόντων που παράγονται σε διαφορετικές µονάδες του
δικαιούχου.
Η επέκταση γίνεται ύστερα από νέα Αίτηση και υποβολή της σχετικής τεκµηρίωσης,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους αντίστοιχους ΕΚΠΠ, της επιχείρησης προς τον
ΕΛΟΤ, τη διενέργεια των απαιτούµενων Ελέγχων και τη σχετική απόφαση του
Συµβουλίου Πιστοποίησης.
Οι απαιτούµενοι Έλεγχοι είναι καταρχήν και κατά περίπτωση οι εξής :
α) αν η επιχείρηση θέλει να επεκτείνει το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ σε
πρόσθετους τύπους προϊόντων που κατασκευάζονται στην ίδια µονάδα παραγωγής,
γενικά δεν απαιτείται η διεξαγωγή επιπλέον επιθεώρησης της µονάδας παραγωγής
(σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2.4. του παρόντος Κανονισµού), οι
δε δοκιµές που πρέπει να διεξαχθούν, καθορίζονται στους αντίστοιχους ΕΚΠΠ.
β) αν η επιχείρηση θέλει να επεκτείνει το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ σε
ίδιους τύπους προϊόντων που παράγονται σε άλλες µονάδες παραγωγής,
επαναλαµβάνονται όλοι οι Έλεγχοι που περιγράφονται στην παράγραφο 2.4 του
παρόντος Κανονισµού για κάθε πρόσθετη µονάδα.
Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να υπάρξουν αποκλίσεις από τα αναφερόµενα στα
παραπάνω εδάφια (α) και (β), εάν επιβάλλεται από τις πραγµατικές ανάγκες και µε
αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ.
Εάν το Συµβούλιο Πιστοποίησης πάρει θετική απόφαση για την επέκταση του
ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ και την χορήγηση των αντίστοιχων
Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης, η εποπτεία ασκείται καταρχήν και κατά περίπτωση
ως εξής :
α) αν το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ έχει επεκταθεί σε πρόσθετους τύπους
προϊόντων που κατασκευάζονται στην ίδια µονάδα παραγωγής, οι Έλεγχοι µπορούν
να γίνουν ταυτόχρονα για όλους τους τύπους, οι δε δοκιµές διεξάγονται σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ΕΚΠΠ.
β) αν το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ έχει επεκταθεί σε ίδιους τύπους
προϊόντων που παράγονται σε άλλες µονάδες παραγωγής, η εποπτεία ασκείται για
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κάθε µονάδα παραγωγής χωριστά, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5 του παρόντος
Κανονισµού.
3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΣ/ΕΛΟΤΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης για την άδεια χρήσης των ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ είναι τρία (3) έτη.
Η απονοµή/ χορήγηση των ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ αποφασίζεται από το
Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, µετά από εισήγηση της ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ.
Το Συµβούλιο Πιστοποίησης δύναται αιτιολογηµένα επίσης να αποφασίζει :
-

επανεξέταση της Αίτησης του ενδιαφερόµενου, στην περίπτωση που κρίνει ότι
είναι δυνατό µετά από ορισµένες διορθωτικές ενέργειες που θα κάνει ο
ενδιαφερόµενος ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για θετική απόφαση. Σε
αυτή την περίπτωση η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει νέα αξιολόγηση της Αίτησής
της σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από 12 µήνες από τη λήψη της
απόφασης, διαφορετικά η Αίτηση θεωρείται ως µη ισχύουσα. Στη νέα
Αξιολόγηση θα εξετάζονται τα σηµεία που το Συµβούλιο Πιστοποίησης είχε
θεωρήσει ως µη ικανοποιητικά καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιµο, το δε
πρόσθετο κόστος θα καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση του Ελέγχου και θα
επιβαρύνει την επιχείρηση

-

τη προσωρινή ή οριστική διακοπή της άδειας χρήσης του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ

Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς στην επιχείρηση.
Αφού εγκριθεί από το Συµβούλιο Πιστοποίησης η απονοµή/ χορήγηση των
ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του ΕΛΟΤ και της
επιχείρησης, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του ΕΛΟΤ και της
επιχείρησης.
Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης, αναφορικά µε τον χρόνο υπογραφής της
σύµβασης µεταξύ ΕΛΟΤ και της επιχείρησης έχει διάρκεια ισχύος τριών (3) µηνών.
Η σύµβαση ανανεώνεται κατά την λήξη της τριετίας εφόσον η επιχείρηση δεν έχει
ζητήσει την µη ανανέωση αυτής.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ
4.1. Ο κάτοχος των ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ µπορεί να το χρησιµοποιήσει
χωρίς κανένα περιορισµό για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις
προσφορών, επιβεβαίωση παραγγελιών, συµφωνιών και κυρίως σε περιπτώσεις που
θέλει να πετύχει την απλοποίηση, την µείωση ή την πλήρη αποφυγή του ελέγχου του
από τους πελάτες του. Επίσης µπορεί να το χρησιµοποιήσει για σκοπούς προβολής ή
για να αποδείξει τη συµµόρφωση των προϊόντων του µε τα Πρότυπα, τις
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προδιαγραφές ή τα άλλα τυποποιητικά έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα σχετικά
παραρτήµατα των ΕΚΠΠ.
4.2. Ο κάτοχος του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ υποχρεούται :
-

να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις των Προτύπων/
προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων, του παρόντος ΓΚΠΠ και του
αντίστοιχου ΕΚΠΠ

-

να δηλώνει και να προβάλλει το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ παρά µόνο
για τα προϊόντα ή τύπους προϊόντων για τα οποία έχει απονεµηθεί/ χορηγηθεί
αντίστοιχα, για τις συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής, όπου αυτοί οι τύποι
παράγονται και µε σαφή αναφορά στα Πρότυπα/ προδιαγραφές ή άλλα
τυποποιητικά έγγραφα, βάση των οποίων έχει απονεµηθεί/ χορηγηθεί το
ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ. Η απονοµή/ χορήγηση του ΕΣΣ/ΕΛΟΤΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την ευθύνη που έχει
έναντι του νόµου

-

να διακόψει εντός µίας το πολύ εβδοµάδας κάθε χρήση και/ ή διαφήµιση του
ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ, καθώς και αναφορά σε αυτά, εάν
ανακληθούν για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
επιστραφεί
στον ΕΛΟΤ το αντίστοιχο Πιστοποιητικό, τυχόν Σήµατα
Συµµόρφωσης που έχει προµηθευθεί από τον ΕΛΟΤ και να ενηµερωθεί γραπτώς
ο ΕΛΟΤ για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στα ΕΣΣ/ΕΛΟΤ –
ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ

-

να ειδοποιεί αµέσως τον ΕΛΟΤ εάν τα πιστοποιηµένα προϊόντα δεν ικανοποιούν
περαιτέρω τις απαιτήσεις των Προτύπων, προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών
εγγράφων

-

να µην επιφέρει αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων και το Σύστηµα Ποιότητας, χωρίς την γραπτή ενηµέρωση της
∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ. Σε περιπτώσεις σηµαντικών αλλαγών,
θα επαναλαµβάνονται οι αρχικές δοκιµές ή ο Αρχικός Έλεγχος γενικότερα. Η
πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς στον ΕΛΟΤ εντός είκοσι (20)
ηµερών από την εφαρµογή της αλλαγής. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΕΛΟΤ
µπορεί να λάβει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα.

-

να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση του ΕΛΟΤ κατά τους Ελέγχους, αρχείο
µε παράπονα που του απευθύνονται και τα οποία σχετίζονται µε τα
πιστοποιηµένα προϊόντα του καθώς και αρχείο καταγγελιών, µηνύσεων κλπ.
των Αρµοδίων Αρχών και Υπηρεσιών και των αντίστοιχων διορθωτικών
ενεργειών. Η µη τήρηση των ανωτέρω περιγραφόµενων αρχείων καταγράφεται
ως Κύρια Μη Συµµόρφωση από την οµάδα του ΕΛΟΤ στην σχετική Έκθεση
Ελέγχου.

-

να αναγνωρίζει τα ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ που έχουν απονεµηθεί/
χορηγηθεί σε προϊόντα άλλων επιχειρήσεων ως απόδειξη της συµµόρφωσής τους
µε τις απαιτήσεις Προτύπων/ προδιαγραφών/ άλλων τυποποιητικών εγγράφων,
του παρόντος ΓΚΠΠ και του αντίστοιχου ΕΚΠΠ. ∆εν είναι όµως υποχρεωµένος
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να παραιτηθεί του δικαιώµατος επαλήθευσης των ανωτέρω, µε δική του δαπάνη,
αν έχει ισχυρούς λόγους να πιστεύει ότι τούτο είναι αναγκαίο.
-

να χρησιµοποιεί τα ΕΣΣ/ΕΛΟΤ, ΣΣ/ΕΛΟΤ και ΠΣ/ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε τους
όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 7 του παρόντος Κανονισµού

-

να ενηµερώνει την ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ για οποιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις, οι
οποίες µπορεί να οδηγήσουν στην ανάκληση των προϊόντων του από την αγορά

-

να µην κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά στα ΕΣΣ/ΕΛΟΤ, ΣΣ/ΕΛΟΤ,
ΠΣ/ΕΛΟΤ σε περίπτωση ανάκλησης αυτών

4.3. Η επιχείρηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες
στους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ σε ότι αφορά στα προϊόντα της. Η επιχείρηση πρέπει
να διευκολύνει τον Έλεγχο, λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και
αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ο
εκπρόσωπός της και το υπεύθυνο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιµο
κατά την διάρκεια του Ελέγχου για ενδεχόµενες πληροφορίες, εξηγήσεις ή
συζητήσεις µε τους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ. Επίσης όλα τα έντυπα και έγγραφα της
επιχείρησης που έχουν σχέση µε τον Έλεγχο θα πρέπει να είναι έτοιµα και διαθέσιµα.
4.4. Η επιχείρηση υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των
Ελέγχων µετά την υπογραφή της σύµβασης, που καθορίζονται από τον ΕΛΟΤ, εκτός
αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να εκτίθενται. Η
επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των ηµεροµηνιών ή οι συνεχείς αιτήσεις για αλλαγή
των ηµεροµηνιών Ελέγχου θα συνεκτιµώνται από τον ΕΛΟΤ και µπορεί να
συνιστούν λόγο για ανάκληση των ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ
5.1. Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να προβάλλει και
γνωστοποιεί στο καταναλωτικό κοινό µε τον εκάστοτε προσφορότερο τρόπο τα
ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ που απένειµε ή χορήγησε, αντίστοιχα. Οι
συλλογικές ενέργειες προβολής και δηµοσιοποίησης των Συστηµάτων Πιστοποίησης
του ΕΛΟΤ, αποφασίζονται από τον ΕΛΟΤ, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο
Πιστοποίησης.
5.2. Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται να πληροφορεί τους κατόχους ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ για τις τροποποιήσεις των Προτύπων, προδιαγραφών, τυποποιητικών
εγγράφων, του αντίστοιχου ΕΚΠΠ ή του παρόντος ΓΚΠΠ, µε βάση τα οποία έγινε η
πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Ο ΕΛΟΤ, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Πιστοποίησης εξετάζει την αναγκαιότητα
εφαρµογής των τροποποιηµένων Προτύπων, προδιαγραφών, τυποποιητικών
εγγράφων πριν τη λήξη της σύµβασης και αποφασίζει σχετικά για την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος τους, για τους κατόχους των ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ.
Ο καθορισµός του χρόνου έναρξης ισχύος των τροποποιηµένων Προτύπων,
προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων, εξαρτάται κυρίως από τους
παρακάτω παράγοντες :
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- από το βαθµό επείγοντος της εναρµόνισης προς τις αναθεωρηµένες απαιτήσεις, όταν
αυτές αφορούν θέµατα υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος
- από το χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για την αναδιοργάνωση της
παραγωγής του προϊόντος
- από το ύψος των υπαρχόντων αποθεµάτων και τη δυνατότητα προσαρµογής τους
- από τον πιθανό κίνδυνο παροχής εµπορικών πλεονεκτηµάτων προς συγκεκριµένο
δικαιούχο
- από την πιθανότητα δηµιουργίας προβληµάτων στην λειτουργία του Συστήµατος
Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ γενικότερα.
Ο κάτοχος του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ έχει δικαίωµα να αρνηθεί την
εφαρµογή των τροποποιήσεων και να καταγγείλει τη σύµβαση που έχει υπογράψει µε
τον ΕΛΟΤ, απαλλασσόµενος από κάθε παραπέρα οικονοµική υποχρέωση.
Σε περίπτωση συνέχισης της χρήσης του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ , ο
ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα να επαναλάβει τον Αρχικό Έλεγχο, τα έξοδα του οποίου
επιβαρύνουν την επιχείρηση.
5.3. Για τον τρόπο λειτουργίας του Συστήµατος Πιστοποίησης, που υπόκειται σε αυτό
τον ΓΚΠΠ, υποβάλλεται, από την ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, Ετήσια Έκθεση προς το Συµβούλιο
Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ. Σχετικές εκθέσεις µπορεί να υποβάλονται – αν κριθεί
αναγκαίο και ιδιαίτερα για την αντιµετώπιση γενικότερων προβληµάτων- και σε
οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή.
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ
6.1. Ο ΕΛΟΤ µπορεί να προβεί σε προσωρινή ή οριστική ανάκληση του ΕΣΣ/ΕΛΟΤΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ. Αν η επιχείρηση επιθυµήσει την εκ νέου απονοµή/ χορήγηση
του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ, θα πρέπει να υποβάλλει στη ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ νέα
Αίτηση.
6.2. Ενδεικτικά καταγράφονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης :
-

αν η εποπτεία αποδείξει ασυµφωνία µε τα Πρότυπα/ προδιαγραφές/ άλλα
τυποποιητικά έγγραφα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον παρόντα
ΓΚΠΠ, από τον αντίστοιχο ΕΚΠΠ ή από τη σχετική σύµβαση απονοµής/
χορήγησης του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ

-

αν υπάρξει αντικανονική/ παραπλανητική χρήση ή αναφορά στα ΕΣΣ/ΕΛΟΤΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ σε έντυπα ή διαφηµιστικό υλικό

-

αν οι αλλαγές στις οποίες προβαίνει µία επιχείρηση στα πιστοποιηµένα προϊόντα
της µπορεί να επηρεάσουν τη συµµόρφωση αυτών µε τις απαιτήσεις των
Πρότυπων/ προδιαγραφών/ τυποποιητικών εγγράφων µε βάση τα οποία
απονεµήθηκε/ χορηγήθηκε το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ και ο ΕΛΟΤ

02/00/1999-03-15

Σελίδα 13 από 13

ΠΠ Ε.01

∆ΙΠ/ΕΛΟΤ

θεωρεί αναγκαία την πραγµατοποίηση συµπληρωµατικών Ελέγχων και µέχρι την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών
-

ύστερα από Αίτηση του δικαιούχου

-

αν ο κάτοχος δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις αναφορικά µε την
διαδικασία πιστοποίησης

-

αν κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων, δοθούν στην Οµάδα Επιθεώρησης
παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες

-

αν η επιχείρηση χρεωκοπήσει

-

αν ο κάτοχος δεν εκπλήρωσε τους όρους που τέθηκαν από τον ΕΛΟΤ για την
άρση της προσωρινής ανάκλησης

-

αν υπάρξουν αλλαγές η τροποποιήσεις των απαιτήσεων των σχετικών Προτύπων,
προδιαγραφών ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων ή των ΕΚΠΠ ή του παρόντος
ΓΚΠΠ, τις οποίες ο κάτοχος δεν επιθυµεί να ακολουθήσει.

-

αν η επιχείρηση δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές περιγράφονται στην
παράγραφο 4 του παρόντος ΓΚΠΠ

Η προσωρινή ανάκληση γνωστοποιείται γραπτά από τον ΕΛΟΤ προς τον κάτοχο του
ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ και ορίζονται οι όροι για την άρση της
ανάκλησης. Καθ’ όλο το χρόνο της προσωρινής ανάκλησης, δεν επιτρέπεται στον
δικαιούχο να διαθέτει προϊόντα που φέρουν το Σήµα Συµµόρφωσης. Όταν ο
δικαιούχος εκπληρώσει τους παραπάνω όρους, η ανάκληση αίρεται και ειδοποιείται
γραπτά ο ενδιαφερόµενος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΕΛΟΤ προβαίνει σε οριστική
ανάκληση του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ.
Στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης ο ΕΛΟΤ αποφασίζει για τις ενέργειες που
πρέπει να γίνουν σχετικά µε τα προϊόντα που φέρουν το Σήµα Συµµόρφωσης, αν
δηλαδή πρέπει να αφαιρεθεί το Σήµα Συµµόρφωσης από τα αποθεµατοποιηµένα
προϊόντα ή και από τα ήδη διατεθέντα στην αγορά, ή αν θα επιτραπεί µία εκκαθάριση
του αποθέµατος µέσα σε συγκεκριµένη σύντοµη χρονική περίοδο ή οτιδήποτε άλλο
κριθεί αναγκαίο.
Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να επιστρέψει τον ΕΛΟΤ όλα τα
πρωτότυπα των ΠΣ/ΕΛΟΤ που της έχουν χορηγηθεί καθώς και τυχόν Σήµατα
Συµµόρφωσης, ενώ ο ΕΛΟΤ κάνει γνωστή την ανάκληση στο ευρύ κοινό µε κάθε
πρόσφορο µέσο.
Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης τα αντίστοιχα προϊόντα διαγράφονται από το
Μητρώο Πιστοποιηµένων Προϊόντων (ΜΠΠ) ενώ σε περιπτώσεις προσωρινής
ανάκλησης η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ κάνει σχετική επισήµανση στο ΜΠΠ.
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΟΤ (ΕΣΣ/ΕΛΟΤ)

∆ΙΠ/ΕΛΟΤ
–

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΗΜΑ

7.1.
Μετά την απονοµή/ χορήγηση του ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ, η επιχείρηση
µπορεί να χρησιµοποιήσει στο έντυπο ή διαφηµιστικό έντυπο και των προϊόντων του,
το Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ (ΕΣΣ/ΕΛΟΤ).
7.2.Ο λογότυπος του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ σε αναλογικές διαστάσεις είναι ο κατωτέρω :

7.3. Το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ τοποθετείται στα πιστοποιηµένα προϊόντα σε διαστάσεις
αναλογικές ως προς τον εγκεκριµένο λογότυπο. Το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ πρέπει να υπάρχει σε
κάθε µονάδα του πιστοποιηµένου προϊόντος. Αν το µέγεθός, η µορφή του, η υφή του
ή άλλοι λόγοι το επιβάλλουν, ο τρόπος επισήµανσης καθορίζεται στον αντίστοιχο
ΕΚΠΠ.
7.4. Το ΣΣ/ΕΛΟΤ, ο λογότυπος του οποίου καθορίζεται στον εκάστοτε ΕΚΠΠ,
τοποθετείται στα πιστοποιηµένα προϊόντα σε διαστάσεις αναλογικές ως προς τον
εγκεκριµένο λογότυπο. Το ΣΣ/ΕΛΟΤ πρέπει να υπάρχει σε κάθε µονάδα του
πιστοποιηµένου προϊόντος. Αν το µέγεθός, η µορφή του, η υφή του ή άλλοι λόγοι το
επιβάλλουν, ο τρόπος επισήµανσης καθορίζεται στον αντίστοιχο ΕΚΠΠ.
7.5. Ο λογότυπος του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ ή του ΣΣ/ΕΛΟΤ µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο
στα πιστοποιηµένα προϊόντα και θα συνοδεύεται από τον αριθµό του Προτύπου
βάσει του οποίου απονεµήθηκε ή της προδιαγραφής. Το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ καθώς και το
ΣΣ/ΕΛΟΤ αφορά αποκλειστικά τον τύπο ή τους τύπους των προϊόντων στα οποία
έχει απονεµηθεί και δεν επιτρέπεται η µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσή του µε µη
πιστοποιηµένα προϊόντα της ίδιας ή άλλης επιχείρησης.
Στις περιπτώσεις που τα ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ περιορίζονται µόνο σε
µερικούς τύπους προϊόντων που παράγει η επιχείρηση και σε συγκεκριµένη µονάδα
παραγωγής, δεν επιτρέπεται αναφορά ή χρήση των ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ σε τύπους προϊόντων ή µονάδες παραγωγής που δεν καλύπτονται από
αυτά.
7.6. Το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ και τα ΣΣ/ΕΛΟΤ είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΛΟΤ, οι
λογότυποι των οποίων έχουν νοµίµως κατοχυρωθεί, µπορεί δε να κατοχυρωθούν και
σε άλλες χώρες για τη διασφάλιση της προστασίας τους.
7.7. Στα πιστοποιηµένα προϊόντα µπορεί να τοποθετούνται εκτός από τα ΕΣΣ/ΕΛΟΤ
ή ΣΣ/ΕΛΟΤ και πρόσθετες σηµάνσεις, οι οποίες καθορίζονται από τον αντίστοιχο
ΕΚΠΠ.
7.8. Σε περιπτώσεις Πιστοποίησης Προϊόντων, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ή ∆ιεθνών
συµφωνιών, ακολουθούνται οι αντίστοιχοι Κανονισµοί και ∆ιαδικασίες των
συµφωνιών αυτών, ενώ το Συµβούλιο Πιστοποίησης ενηµερώνεται σχετικά.
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7.9. Τα ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ αφορούν αποκλειστικά και µόνο εκείνον
στον οποίο απονεµήθηκε και δεν µεταβιβάζεται παρά µόνο σε περιπτώσεις
παραχώρησης ολόκληρης της επιχείρησης ή αλλαγής του ονόµατός της και αφού
ειδοποιηθεί ο ΕΛΟΤ και πληροφορηθεί την γενόµενη αλλαγή.
7.10. Ο κάτοχος των ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ πρέπει να φροντίζει ώστε οι
δηµοσιεύσεις και οι διαφηµίσεις του να µην προκαλούν σύγχυση, στο χρήστη,
ανάµεσα στα πιστοποιηµένα και µη πιστοποιηµένα προϊόντα του.
Ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να δίνει στους χρήστες των πιστοποιηµένων προϊόντων
του παραπλανητικές πληροφορίες για τη λειτουργία, τις δυνατότητες και τα
χαρακτηριστικά τους.
7.11. Το ΠΣ/ΕΛΟΤ πρέπει να δηµοσιεύεται και γενικότερα να χρησιµοποιείται µόνο
στο σύνολό του. Αν ο δικαιούχος θέλει να δηµοσιεύσει µέρος του, πρέπει να πάρει
έγγραφη άδεια από τον ΕΛΟΤ.
7.12. Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής των ανωτέρω περιγραφόµενων, ο
κάτοχος των ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ υποχρεούται να θέτει υπόψη της
∆ΙΠ/ΕΛΟΤ κάθε γραπτό ή οπτικό-ακουστικό στοιχείο που προορίζει για ευρεία
δηµοσιότητα και που αναφέρεται άµεσα ή έµµεσα στα ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ είτε στο σύστηµα πιστοποίησης γενικότερα και να ζητεί τη σύµφωνη
γνώµη του. Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε κάθε παραπλανητική χρήση, ο
ΕΛΟΤ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος
Κανονισµού.
8. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
8.1., Ο ενδιαφερόµενος δύναται, κατά των αποφάσεων του ΕΛΟΤ για θέµατα
πιστοποίησης, να ασκήσει προσφυγή στον ΕΛΟΤ µέσα σε έναν µήνα από την
κοινοποίηση σε αυτόν, της σχετικής απόφασης.
8.2. Για την προσφυγή αποφασίζει Τριµελής ∆ιαιτητική Επιτροπή, η οποία
αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ή
πρόσωπο οριζόµενο από αυτόν ως Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΕΛΟΤ και εκπρόσωπο του προσφεύγοντος.
8.3. Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της
προσφυγής και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Μέχρι να
εκδοθεί η παραπάνω απόφαση, ισχύει η απόφαση που έχει ληφθεί από το Συµβούλιο
Πιστοποίησης.
9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Ο ΕΛΟΤ και ιδιαίτερα η ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ, το Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ και
όλοι οι εµπλεκόµενοι εξωτερικοί συνεργάτες, αναλαµβάνουν την ευθύνη να
χειρίζονται τα έντυπα και τις πληροφορίες που περιέχονται στην κατοχή τους κατά
την διενέργεια των ∆ιαδικασιών Πιστοποίησης Προϊόντων ως αυστηρά εµπιστευτικές
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και να τις χρησιµοποιούν µόνο για τους σκοπούς των επαφών µε την επιχείρηση και
της διεξαγωγής του ελέγχων µονάδων παραγωγής της και των προϊόντων της.
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1. ΓΕΝΙΚΑ
10.1.1. Για την απονοµή/ χορήγηση του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ , την
επέκταση και ανανέωση του δικαιώµατος χρήσης τους καταβάλλεται στον ΕΛΟΤ
αµοιβή ίση προς το απαιτούµενο Συνολικό Κόστος. Το Συνολικό Κόστος (ΣΚ) για
την απονοµή/ χορήγηση του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ αποτελείται από το
Αρχικό Κόστος (ΑΚ) και από το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ).
10.1.2. Το (ΑΚ) καλύπτει τα έξοδα που απαιτούνται για να αξιολογηθεί η Αίτηση και
να ληφθεί η απόφαση για την απονοµή/ χορήγηση του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ, έστω και αν αυτή είναι αρνητική. Το ΑΚ περιλαµβάνει ειδικότερα :
α) Κόστος επιθεώρησης των µονάδων παραγωγής α, που προσδιορίζεται από τον
ΕΛΟΤ και αποτελείται από:
- τα έξοδα µετάβασης, επιστροφής, διαµονής και διανυκτέρευσης δύο επιθεωρητών,
ανάλογα µε τις απαιτούµενες εκτός έδρας ηµέρες
- τα έξοδα για την επιθεώρηση, τη δειγµατοληψία και τη σύνταξη της αντίστοιχης
έκθεσης.
β) Κόστος εκτέλεσης δοκιµών β:
Αποτελείται από το κόστος των απαιτούµενων εργαστηριακών δοκιµών.
γ) προσαύξηση του αθροίσµατος (α + β) κατά 25% για την κάλυψη των διοικητικών
εξόδων του ΕΛΟΤ που αφορούν στις διαδικασίες της πιστοποίησης.
δ) Σύµφωνα µε τα παραπάνω το Αρχικό Κόστος καθορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο
ΑΚ = 1, 25 (α + β).
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη επανάληψης ορισµένων επιθεωρήσεων, δοκιµών
κλπ για να διαπιστωθεί ότι έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις/ διορθώσεις που
πιθανόν υποδείχθηκαν, το ΑΚ προσαυξάνεται αντίστοιχα.
10.1.3. Το ΕΚ αποτελείται από το Σταθερό Ετήσιο Κόστος (ΣΕΚ) και το Μεταβλητό
Ετήσιο Κόστος (ΜΕΚ) και καλύπτει τα έξοδα που απαιτούνται για την ανά έτος
άσκηση της εποπτείας της χρήσης του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ, καθώς και
των αντίστοιχων πιστοποιηµένων προϊόντων.
Το ΣΕΚ περιλαµβάνει ειδικότερα :
α) Κόστος επιθεωρήσεων ανά έτος, α .χ , όπου
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α : το κόστος που καθορίζεται στην παράγραφο 10.1.2, εδάφιο α της παραγράφου
αυτής
χ : ο αριθµός των επιθεωρήσεων ανά έτος
β) Κόστος δοκιµών ανά έτος, β .ψ., όπου
β : το κόστος που καθορίζεται στην παράγραφο 10.1.2, εδάφιο β της παραγράφου
αυτής
ψ : ο αριθµός των δοκιµών ανά έτος
γ) Προσαύξηση κατά 25% του αθροίσµατος (α .χ + β .ψ) για την κάλυψη των
διοικητικών και γενικών εξόδων του ΕΛΟΤ που αφορούν στις διαδικασίες της
πιστοποίησης
δ) Σύµφωνα µε τα παραπάνω το σταθερό ετήσιο κόστος καθορίζεται σύµφωνα µε τον
τύπο ΣΕΚ = 1,25 (α .χ +β .ψ)
Το ΜΕΚ είναι το κόστος του ΕΛΟΤ για την πιστοποίηση κατ΄ έτος προϊόντων
συγκεκριµένης αξίας και άσκησης εποπτείας και είναι ανάλογο προς την αξία αυτών
των προϊόντων. Το ΜΕΚ καθορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο ΜΕΚ = γ .ω όπου
γ = 0,5 ‰ - 3 ‰ ( η ακριβής τιµή καθορίζεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισµό).
ω = η αξία πώλησης των προϊόντων που θα πιστοποιηθούν κατ΄ έτος.
Στο κόστος αυτό περιλαµβάνεται και η αξία των ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ που τυχόν
θα παραδίδει ο ΕΛΟΤ στον δικαιούχο.
Σε περίπτωση που µετά την απονοµή/ χορήγηση του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ, διαπιστωθούν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις συµφωνηµένες τεχνικές
απαιτήσεις, το κόστος αντιµετώπισής τους (δηλ. των πιθανών επιπλέον Ελέγχων,
δοκιµών, απασχόλησης των υπηρεσιών του ΕΛΟΤ, συνεδριάσεων του Συµβουλίου
Πιστοποίησης κλπ) δεν περιλαµβάνεται στο κόστος της προηγούµενης παραγράφου.
Το κόστος αυτό υπολογίζεται κατά περίπτωση και η καταβολή του είναι υποχρεωτική
για τη συνέχιση της χρήσης του ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ από τον κάτοχο
αυτών.
Εφόσον απαιτείται δειγµατοληψία από τα σηµεία διάθεσης του προϊόντος, το σχετικό
κόστος επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο.
10.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
10.2. 1.Το αρχικό κόστος (ΑΚ) καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ως εξής :
α) Το προϋπολογιζόµενο ΑΚ καταβάλλεται µετά την εξέταση της αίτησης και
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή του Αρχικού Ελέγχου και των
δοκιµών που απαιτούνται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους ΕΚΠΠ.
Β) σε περίπτωση που το τελικό πραγµατικό ΑΚ διαφέρει από το προϋπολογισθέν, η
διαφορά συµψηφίζεται µε το ΕΚ.
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10.2.2. Το ΑΚ δεν επιστρέφεται , ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα των Ελέγχων και
της τελικής απόφασης του Συµβουλίου Πιστοποίησης, καθώς και τυχόν απόσυρσης
της αίτησης από τον ενδιαφερόµενο.
10.2.3. Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) για το πρώτο έτος καταβάλλεται µε την υπογραφή
της σύµβασης µεταξύ του ΕΛΟΤ και του κατόχου και στη συνέχεια στο τέλος κάθε
έτους καταβάλλεται το ΕΚ για το επόµενο έτος και για όσα έτη προβλέπει η
σύµβαση. Το ΜΕΚ προϋπολογίζεται για κάθε έτος χρήσης σύµφωνα µε δήλωση του
κατόχου για το ύψος της αξίας των πιστοποιηµένων προϊόντων που εκτιµά ότι θα
πωλούνται. Με τη συµπλήρωση κάθε έτους θα γίνεται εκκαθάριση µε βάση τα
πραγµατικά δεδοµένα, για την εξακρίβωση των οποίων ο κάτοχος υποχρεώνεται να
παράσχει κάθε απαιτούµενη διευκόλυνση και όλα τα σχετικά έγγραφα στον ΕΛΟΤ. Η
εκκαθάριση του ΜΕΚ θα συµψηφίζεται µε την καταβολή του ΕΚ του επόµενου
έτους.
10.3. ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ
10.3.1. Στην περίπτωση της παραγράφου 2.6., εδάφιο α) καταβάλλεται µόνο το
κόστος που προκύπτει από τους επιπλέον ελέγχους που απαιτούνται (έλεγχοςδειγµατοληψία – δοκιµές).
10.3.2. Στην περίπτωση της παραγράφου 2.6, εδάφιο β) κάθε µονάδα παραγωγής
κοστολογείται ανεξάρτητα, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα παράγραφο.
10.4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΟΤ
10.4.1. Οι οικονοµικοί παράµετροι, βάσει των οποίων καθορίζεται η τιµή του α) και
β) που αναφέρονται στην παράγραφο 10.1, για την απονοµή/ χορήγηση του
ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ, καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του ΕΛΟΤ.
Το ισχύον τιµολόγιο περιγράφεται στο Παράρτηµα I του παρόντος Κανονισµού.
10.4.2. Με την υπογραφή της σύµβασης ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωµα να
ανακαθορίζει κατ΄ έτος το ΕΚ.
10.4.3. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύµβασης, (παράγραφος 8), δεν καταβάλλεται
ΑΚ. Ο ΕΛΟΤ στην περίπτωση αυτή δικαιούται να ανακαθορίσει τα οικονοµικά του
δικαιώµατα που αφορούν το ΕΚ.
10.4.4. Σε περίπτωση εφαρµογής τροποποιηµένων προτύπων/ προδιαγραφών/
τυποποιητικών εγγράφων, ο ΕΛΟΤ µπορεί να αλλάξει τους συµφωνηµένους
οικονοµικούς όρους, εάν οι τροποποιήσεις το απαιτούν, και µέσα στα πλαίσια που
καθορίζονται στην παράγραφο 2.
10.5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες το Συµβούλιο Πιστοποίησης θα δεχθεί
αποτελέσµατα επιθεωρήσεων ή δοκιµών που έχουν γίνει πριν από την υποβολή της
Αίτησης από τον ενδιαφερόµενο (είτε από τον ίδιο τον ΕΛΟΤ, είτε από άλλους
Οργανισµούς Πιστοποίησης ή Εργαστήρια ή γενικότερα Φορείς που προσφέρουν
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υπηρεσίες , οι οποίες είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν στις ∆ιαδικασίες
Πιστοποίησης, όπως αυτές περιγράφονται από την Υ.Α. 22729/509), το κόστος θα
διαµορφώνεται ανάλογα.
11. ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΠΠ)
Έχει θεσπισθεί στον ΕΛΟΤ, Μητρώο Πιστοποιηµένων Προϊόντων (ΜΠΠ), µε
αντικείµενο τη δηµοσιοποίηση της απονοµής/ χορήγησης του ΕΣΣ/ΕΛΟΤΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ και την παρακολούθηση της διατήρησης αυτών.
Το ΜΠΠ περιλαµβάνει το όνοµα της επιχείρησης, τον τύπο ή τους τύπους των
προϊόντων, στους οποίους έχει απονεµηθεί/ χορηγηθεί ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤΠΣ/ΕΛΟΤ, τα Πρότυπα, οι προδιαγραφές ή τα άλλα τυποποιητικά έγγραφα, βάσει
των οποίων έγινε η πιστοποίηση των προϊόντων, αναφορά στον ΕΚΠΠ βάσει του
οποίου έγινε η αξιολόγηση της επιχείρησης καθώς και άλλες πληροφορίες οι οποίες
κατά περίπτωση µπορεί να απαιτούνται.
12. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Ο ΕΛΟΤ µπορεί να υπογράφει συµφωνίες συνεργασίας ή αµοιβαίας αναγνώρισης µε
Φορείς/ Οργανισµούς οι οποίοι λειτουργούν, σε συµµόρφωση µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 45011, την Οδηγία ISO/IEC 65 και τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες της
ΕΑ, Συστήµατα Πιστοποίησης Προϊόντων. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω
Οργανισµοί/ Φορείς δεν είναι διαπιστευµένοι, ο ΕΛΟΤ είναι υπεύθυνος για την
Αξιολόγησή τους σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 και την Οδηγία ISO/IEC
65. Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται να µην κοινοποιεί στους Οργανισµούς/ Φορείς αυτούς
έγγραφα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει Αίτηση ή τους έχει απονεµηθεί/
χορηγηθεί το ΕΣΣ/ΕΛΟΤ- ΣΣ/ΕΛΟΤ- ΠΣ/ΕΛΟΤ, χωρίς την προηγούµενη συµφωνία
της επιχείρησης.
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