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1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτός ο Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης ο οποίος εγκρίθηκε από το Συµβούλιο 
Πιστοποίησης µε την υπ’ αριθµ. 116/19-07-06  απόφασή του, εκδίδεται σε εφαρµογή 
της Υ.Α.22792/509/26-06-98, ΦΕΚ 708/Β/13-7-98 “∆ιαδικασίες Πιστοποίησης του 
Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης Α.Ε” και αφορά στην χορήγηση Πιστοποιητικών 
Συµµόρφωσης στους Χάλυβες Οπλισµού Συροδέµατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
Τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α. 

2. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα όργανα διαχείρισης του Συστήµατος Πιστοποίησης των Χαλύβων Οπλισµού 
Σκυροδέµατος αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 του Γενικού Κανονισµού 
Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε.01. 

3. ΑΙΤΗΣΗ 

Η αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ, σε  
έντυπο που χορηγείται από τη ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης.   

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 

- Περιγραφή του προϊόντος του οποίου ζητείται η πιστοποίηση. 
- Περιγραφή της γενικής οργάνωσης της µονάδας παραγωγής, καταλόγους του 

συνόλου των παραγόµενων προϊόντων, πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής 
του προϊόντος. 

- Περιγραφή του Συστήµατος Ποιότητας της µονάδας παραγωγής/επεξεργασίας 
(καθορισµός υπευθύνου, σχετικές διαδικασίες, κλπ.). 

- Αποδεικτικά καταβολής του αρχικού κόστους. 
- Συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία µπορεί να ζητήσει ο ΕΛΟΤ, εφόσον τα κρίνει 

απαραίτητα για την αξιολόγηση. 

4. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

4.1. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

Ο αρχικός έλεγχος έχει σκοπό να εξακριβώσει αν ο παραγωγός/επεξεργαστής είναι σε 
θέση να παράγει Χάλυβα Οπλισµού Σκυροδέµατος σταθερής ποιότητας και σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τυποποιητικά έγγραφα του Παραρτήµατος Α 
και στον παρόντα Κανονισµό. 
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4.2. ∆ιαδικασία 

Ο αρχικός έλεγχος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

α) αρχική επιθεώρηση, 

β) αρχικές δοκιµές. 

Η αρχική επιθεώρηση πραγµατοποιείται σε κάθε µονάδα παραγωγής/επεξεργασίας. 

Οι αρχικές δοκιµές διενεργούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τυποποιητικών 
εγγράφων του Παραρτήµατος Α. 

4.2.1. Αρχική επιθεώρηση 

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αξιολογεί το Σύστηµα Ποιότητας του 
παραγωγού/επεξεργαστή µε βάση το ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Β, που 
βασίζεται στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και το ερωτηµατολόγιο 
του Παραρτήµατος Γ.  

Εφόσον το Σύστηµα Ποιότητας της µονάδας παραγωγής/επεξεργασίας έχει 
πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ,   ή   άλλον   φορέα   µέλος    του    IQNET,   σύµφωνα   µε   
το   Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. Στην 
περίπτωση αυτή διενεργείται αξιολόγηση µε βάση το ερωτηµατολόγιο του 
Παραρτήµατος Γ. 

Πραγµατοποιείται µία επιθεώρηση αξιολόγησης. Κατά την επιθεώρηση αξιολόγησης 
πραγµατοποιείται η αρχική δειγµατοληψία. 

Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης ο επιθεωρητής ελέγχει αν ο παραγωγός 
/επεξεργαστής πραγµατοποιεί τους ελέγχους που προβλέπονται από την παράγραφο 
5.2.1 του παρόντος µε την προβλεπόµενη συχνότητα και αν τα προϊόντα ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις. Τα αρχεία των δοκιµών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 µηνών. Αν δεν 
υπάρχουν αρχεία 6 µηνών διενεργείται δεύτερη επιθεώρηση µετά την παρέλευση του 
αναγκαίου χρόνου. 

4.2.2. Αξιολόγηση αρχικής επιθεώρησης            
Σε περίπτωση που εντοπιστούν σοβαρές αποκλίσεις του Συστήµατος Ποιότητας, ο 
παραγωγός/επεξεργαστής προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες για την άρση των 
αποκλίσεων, ενώ ο ΕΛΟΤ αξιολογεί τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν, µε την 
διενέργεια νέας επιθεώρησης, η οποία πραγµατοποιείται το αργότερο τρεις (3) µήνες 
µετά την διενέργεια της αρχικής επιθεώρησης. 

Αν οι αποκλίσεις είναι µη σηµαντικές, ο παραγωγός/επεξεργαστής δεσµεύεται για την 
εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ο δε ΕΛΟΤ 
αποφασίζει τον χρόνο κατά τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η επαλήθευση των 
ενεργειών αυτών. 
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4.2.3. Αρχικές δoκιµές 

4.2.3.1 Ράβδοι/Ρόλλοι/Eυθυγραµµισµένα προιόντα 

Το δείγµα για τον εξωτερικό έλεγχο, λαµβάνεται από τα  σηµεία 
παραγωγής/επεξεργασίας ή αποθήκευσης του προϊόντος στην µονάδα παραγωγής 
/µονάδα επεξεργασίας 

Επιλέγονται τρείς διαφορετικές ονοµαστικές διάµετροι ανά µία από τις περιοχές των 
µικρών, µεσαίων και µεγάλων διαµέτρων (στις οποίες χωρίζεται το σύνολο των 
διαµέτρων που ελέγχεται), για κάθε κατηγορία χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος και 
µέθοδο παραγωγής/επεξεργασίας  

Οι ράβδοι/ρόλλοι από τις οποίες λαµβάνονται τα δείγµατα πρέπει να προέρχονται  από 
τρείς διαφορετικές χυτεύσεις για κάθε ονοµαστική διάµετρο που έχει επιλεγεί. Από 
κάθε χύτευση λαµβάνονται 10 δείγµατα για να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο των 
ιδιοτήτων του πίνακα 12 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 (ιδιότητες εφελκυσµού, 
ικανότητα κάµψης, γεωµετρία επιφάνειας, χηµική σύσταση). Επιπροσθέτως από µία 
χύτευση κάθε επιλεγείσας διαµέτρου λαµβάνονται 5 δείγµατα για την δοκιµή κόπωσης. 

Τα δείγµατα θα λαµβάνονται τυχαία από το προς έλεγχο υλικό από τους επιθεωρητές 
του ΕΛΟΤ. Πρέπει ακόµα να λαµβάνεται πρόνοια, ώστε τα δείγµατα να 
αντιπροσωπεύουν, κατά τρόπο ασφαλή, τις ιδιότητες του εξεταζόµενου υλικού. 

Η δειγµατοληψία καθώς και το πρόγραµµα δοκιµών για τις πρότυπες ιδιότητες γίνεται 
µε βάσει τους πίνακες 11,12 καθώς και την απαίτηση 8.2.1.2 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
10080. 

Τα δείγµατα που επιλέγονται έχουν µήκος 1,20 µέτρα. Για διαµέτρους άνω 22 mm το 
µήκος των δειγµάτων πρέπει να είναι  τουλάχιστον 1,5 m.  

To µήκος των αντιδειγµάτων καθώς και των δειγµάτων, που θα δοκιµασθούν από το 
εργαστήριο του παραγωγού/επεξεργαστή, καθορίζεται σε συµφωνία µε τον ΕΛΟΤ. Τα 
δείγµατα που επιλέγονται για την δοκιµή κόπωσης έχουν µήκος 1 m. 

4.2.4. Αξιολόγηση αρχικών δοκιµών    

Τόσο το εγκεκριµένο εργαστήριο από τον ΕΛΟΤ όσο και το εργαστήριο του 
παραγωγού/επεξεργαστού εκτελούν στα δείγµατα τις προβλεπόµενες από τα 
τυποποιητικά έγγραφα δοκιµές. 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποστέλλονται από τα εργαστήρια στον ΕΛΟΤ σε 
ειδικό έντυπο έκθεσης δοκιµών εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία δειγµατοληψίας.  

Αν τα αποτελέσµατα των αρχικών δοκιµών δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
τυποποιητικών εγγράφων του Παραρτήµατος Α και του παρόντος Κανονισµού, 
διενεργείται εκ νέου δειγµατοληψία σε νέες χυτεύσεις για την (-ς) συγκεκριµένη (-ες) 
ποιότητα (-ες) και διαµέτρων, της οποίας τα αποτελέσµατα των ελέγχων ήταν εκτός 
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ορίων. Αν κα τα νέα αποτελέσµατα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
τυποποιητικών εγγράφων τότε ύστερα από ένα εξάµηνο κατατίθεται στον ΕΛΟΤ νέα 
αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.1.     

4.2.5. Αξιολόγηση αρχικού ελέγχου 

Εφόσον τα αποτελέσµατα του αρχικού ελέγχου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
παρόντος Κανονισµού, τότε εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης για 
κάθε προϊόν και κάθε ποιότητα για Χάλυβα Οπλισµού Σκυροδέµατος, για την οποία 
αιτείται η πιστοποίηση. Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι τριετής. 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

5.1. Σύστηµα Ποιότητας 

Είναι απαραίτητο ο παραγωγός/επεξεργαστής των προϊόντων για τα οποία ζητείται 
πιστοποίηση, να εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που βασίζεται στις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΝ ΕΝ ISO 9001. 

5.2. Έλεγχοι που διενεργεί ο παραγωγός/επεξεργαστής 

Ο παραγωγός/επεξεργαστής διενεργεί τουλάχιστον τους παρακάτω ελέγχους: 

• Τον έλεγχο της ηµερήσιας παραγωγής, 

• Τον έλεγχο του επιπέδου ποιότητας σε µακροχρόνια βάση. 

5.2.1. Έλεγχος της ηµερήσιας παραγωγής/επεξεργασίας 

5.2.1.1. Έκταση των ελέγχων 

Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος της ηµερήσιας παραγωγής/επεξεργασίας 
πραγµατοποιείται µε βάση τα αντίστοιχα τυποποιητικά έγγραφα του παραρτήµατος Α. 

5.2.2. Έλεγχος του επιπέδου ποιότητας σε µακροχρόνια βάση 

5.2.2.1. Έκταση του ελέγχου 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών όλων των χυτεύσεων της ηµερήσιας παραγωγής που 
έγιναν σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.1. θα πρέπει αφού καταχωρηθούν, να 
αξιολογούνται στατιστικά για την αποτίµηση των Re ,Agt, Rm /Re ,Re,act/Re,nom   κατά 
(περίπτωση) λαµβάνοντας υπόψη είτε τα αποτελέσµατα των προηγουµένων 6 µηνών  
είτε τα τελευταία 200 αποτελέσµατα όποια από τα δύο είναι περισσότερα. 

5.2.2.2  Αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας σε µακροχρόνια βάση 

Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
10080 παράγραφος 8.5. 
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6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1. Αντικείµενο 

Αντικείµενο των ελέγχων είναι: 

α) Η συνεχής επιθεώρηση της ορθής εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας της 
µονάδας παραγωγής. 

β) Η συνεχής επιβεβαίωση της συµµόρφωσης των πιστοποιηµένων προϊόντων µε τις 
απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού, µέσω των ελέγχων της παραγωγής και του 
εργαστηρίου του παραγωγού. 

γ) Η εποπτεία της ορθής χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης. 

δ) Η διενέργεια δειγµατοληψίας και δοκιµών ελέγχου σε εξωτερικό εργαστήριο. 

6.2. Έλεγχοι 

6.2.1. Μια φορά το έτος διενεργείται επιθεώρηση του Συστήµατος Ποιότητας. 
Αντικείµενο της επιθεώρησης είναι η επιβεβαίωση της εφαρµογής του Συστήµατος 
Ποιότητας από τον παραγωγό, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.1. 

6.2.2. Οι έλεγχοι (συνεχής παρακολούθηση) πραγµατοποιούνται από τον ΕΛΟΤ 
τέσσερις φορές το χρόνο (συµπεριλαµβανοµένης της ετήσιας επιθεώρησης του 
Συστήµατος Ποιότητας). 

Σε κάθε έλεγχο λαµβάνονται δείγµατα από 3 διαφορετικές χυτεύσεις για µία 
ονοµαστική διάµετρο που έχει επιλεγεί. Η επιλογή των ονοµαστικών διαµέτρων γίνεται 
µε τρόπο που να επιτρέπει τον έλεγχο όλων των διαµέτρων κατά την περίοδο ισχύος της 
πιστοποίησης. 

∆είγµατα για την δοκιµή κόπωσης λαµβάνονται µία φορά ανά έτος από µία χύτευση 
µιάς ονοµαστικής διαµέτρου. 

Η δειγµατοληψία και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται σύµφωνα  µε τους πίνακες 11 και 
12 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10080. 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών που εκτελεί ο παραγωγός στο εργαστήριο, πρέπει να 
αξιολογούνται στατιστικά και να συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών που 
εκτελεί το εξωτερικό εργαστήριο στα ίδια δείγµατα. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων 
γίνεται για κάθε χύτευση (δέκα δείγµατα) από τον ΕΛΟΤ, προκειµένου να 
διαπιστωθούν τυχόν συστηµατικά σφάλµατα είτε στη δειγµατοληψία είτε στον έλεγχο.  

Σε περίπτωση που εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές στις ιδιότητες εφελκυσµού (Re , 
Rm) και αφού αποκλεισθούν σφάλµατα κατά τη δειγµατοληψία ή και την προετοιµασία 
των δειγµάτων, δύναται να ζητηθεί από τα εργαστήρια του παραγωγού ή/και του 
ΕΛΟΤ, να ελέγξουν εκ νέου την κατάσταση του µετρητικού τους εξοπλισµού. ∆ύναται 
επίσης να ζητηθεί από τα εργαστήρια να προβούν σε επιπρόσθετους διεργαστηριακούς 
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ελέγχους προκειµένου να ελεγχθεί η πιστότητα του µετρητικού εξοπλισµού τους.  Η 
δειγµατοληψία και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2.3. 

6.3. Αξιολόγηση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται µετά την υπογραφή της 
σύµβασης 

Αν τα αποτελέσµατα δείχνουν ασυµφωνία του προϊόντος µε τις απαιτήσεις των 
τυποποιητικών εγγράφων του Παραρτήµατος Α ή του παρόντος Κανονισµού, ο ΕΛΟΤ  
λαµβάνει τα κάτωθι µέτρα : 

α)  αν εντοπιστούν µη συµµορφώσεις κατά την εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητας 
και τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι ικανοποιητικά, ο παραγωγός δεσµεύεται για 
την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών εντός τριών (3) µηνών, µετά την παρέλευση των 
οποίων ο ΕΛΟΤ πραγµατοποιεί νέα επιθεώρηση για την επαλήθευση αυτών. Αν δεν 
είναι ικανοποιητικές  οι διορθωτικές ενέργειες, ανάλογα µε την σοβαρότητα των 
αποκλίσεων ο ΕΛΟΤ µπορεί να προβεί σε προσωρινή ή οριστική ανάκληση του 
Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, 

β) αν υπάρχουν αποκλίσεις στα αποτελέσµατα των δοκιµών, διενεργείται εκ νέου 
δειγµατοληψία, εντός χρονικού διαστήµατος που συµφωνείται µε την επιχείρηση για 
επιλογή δειγµάτων από νέα χυτήρια. Αν τα νέα αποτελέσµατα είναι εκτός 
προδιαγραφών ακολουθεί ανάκληση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, 

γ) αν υπάρχουν αποκλίσεις στα αποτελέσµατα των δοκιµών και εντοπιστούν µη 
συµµορφώσεις κατά την εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητας, ακολουθεί ανάκληση 
του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, κατά την κρίση του ΕΛΟΤ, 

δ) στην περίπτωση ανάκλησης για να χορηγηθεί εκ νέου το Πιστοποιητικό, θα πρέπει 
να υποβληθεί νέα αίτηση στην ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης και ακολουθείται η διαδικασία 
της παραγράφου 4. 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Ο δικαιούχος του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης έχει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Γενικού Κανονισµού 
Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε.01. Ειδικότερα υποχρεούται για την ορθή 
τοποθέτησης πινακίδας ταυτότητας όλης της παραγωγής των πιστοποιηµένων 
προϊόντων του, που θα διαθέσει στην ελληνική και ξένη αγορά, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παράγραφο 10 του παρόντος Κανονισµού. 
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10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

10.1. Περιγραφή της πινακίδας ταυτότητας του προϊόντος 

Κάθε δέµα ή ρόλλος χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος φέρει πινακίδα ταυτότητας µε   
το λογότυπο του ΕΛΟΤ συνοδευόµενο από τις ενδείξεις: 
• επωνυµία επιχείρησης 
• µονάδα παραγωγής 
• ηµεροµηνία έλασης  
• αριθµός χύτευσης 
• κατηγορία χάλυβα  (βάση των προτύπων του ΕΛΟΤ ΕΝ 10080,  ΕΛΟΤ 1421-2, 

ΕΛΟΤ  1421-3) 
• διάµετρος ράβδου 
• µήκος ράβδου. 
• απεικόνιση σήµανσης εργοστασίου & χώρας παραγωγής 

10.2. Αναγραφή του Σήµατος 

Ο δικαιούχος οφείλει να αναγράφει το Σήµα που περιγράφεται στην παράγραφο 10.1 
στις ετικέττες που χρησιµοποιεί για την επισήµανση των πιστοποιηµένων προϊόντων 
του. 

11.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1. Οι οικονοµικοί όροι για την απονοµή του Σήµατος/Πιστοποιητικού 
Συµµόρφωσης, περιγράφονται στην παράγραφο 17 του Γενικού Κανονισµού 
Πιστοποίσης Προϊόντων, ΠΠ Ε.01. 

11.2. Καθορισµός του γ (ΜΕΚ) 

Το γ ορίζεται για το πεδίο εφαρµογής αυτού του Κανονισµού ίσο µε 0,3 ο/οο. 
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