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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 11-05/2005-01-19 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.” ως συµπλήρωµα του Γενικού Κανονισµού 
Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΠ Ε.01 (ΓΚΠΠ) και αφορά στην απονοµή του Ελληνικού 
Σήµατος Συµµόρφωσης σε προϊόντα ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις των Τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α. 

Ηλεκτροσυγκολληµένο δοµικό πλέγµα καλείται µία διάταξη διαµήκων και εγκάρσιων 
ράβδων ή συρµάτων συγκολλήσιµου δοµικού χάλυβα των ιδίων ή διαφορετικών 
ονοµαστικών διαµέτρων και µηκών, τοποθετηµένων µεταξύ τους σε ορθή γωνία και 
συγκολληµένων σε εργοστάσιο σε όλα τα σηµεία της ένωσής τους µε αυτόµατες 
µηχανές συγκόλλησης µε ηλεκτρική αντίσταση.   

2.  ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1 Τα όργανα διαχείρισης του Συστήµατος Πιστοποίησης αναφέρονται στην 
Υ.Α.22792/509/26-06-98 και τον ΓΚΠΠ. 

2.2 Οι απαιτούµενες δοκιµές (αρχικές και µετά την υπογραφή της σύµβασης) 
διενεργούνται στα εργαστήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε .Τα εργαστήρια 
πρέπει να είναι διαπιστευµένα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 για 
τις δοκιµές του Παραρτήµατος Β του παρόντος Κανονισµού, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
εφαρµοζόµενα πρότυπα δοκιµών.  

3.  ΑΙΤΗΣΗ 

3.1 Η αίτηση για απονοµή του Ελληνικού Σήµατος Συµµόρφωσης υποβάλλεται στον 
ΕΛΟΤ, σε έντυπο που χορηγείται από τη ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης. 

3.2 Η αίτηση υποβάλλεται χωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντος και χωριστά για κάθε 
µονάδα παραγωγής της εταιρείας που υποβάλλει την αίτηση. Θεωρείται ότι 
περιλαµβάνει όλους τους τύπους προϊόντων της ίδιας κατηγορίας. 

3.3 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 

- Περιγραφή του προϊόντος, την πιστοποίηση του οποίου ζητά ο παραγωγός, και 
προσδιορισµός των τύπων του ως εξής: 
• ∆ιαστάσεις ανοιγµάτων και πλευρικών προεξοχών κατά µήκος και πλάτος 

αντίστοιχα (σε mm) 
• Μήκος * πλάτος φύλλου πλέγµατος (σε m) 

• Προσδιορισµός ράβδων ή συρµάτων συγκολλήσιµου χάλυβα οπλισµού 
σκυροδέµατος που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του ηλεκτροσυγκολληµένου 
δοµικού πλέγµατος, κατά µήκος και πλάτος αντίστοιχα (σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 10080:2004) και στοιχεία πιστοποιητικών της (αν υπάρχουν). 
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∆ίνονται επίσης στοιχεία για τις παραγόµενες ποσότητες ανά τύπο 
ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος και την κατανοµή τους σε ετήσια βάση. 

- Περιγραφή της γενικής οργάνωσης της µονάδας ή των µονάδων παραγωγής, 
καταλόγους του συνόλου των παραγοµένων προϊόντων, πληροφορίες για τις  
διεργασίες παραγωγής και για όσες σχετίζονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο µε το προς 
πιστοποίηση προϊόν, καθώς και εκείνες που τυχόν έχουν ανατεθεί σε υπεργολάβους. 

- Περιγραφή του Συστήµατος Eλέγχου Παραγωγής της µονάδας παραγωγής. Εάν η 
εταιρεία εφαρµόζει σύστηµα ελέγχου της παραγωγής που υποστηρίζεται από σύστηµα 
διαχείρισης της ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2000,  υποβάλλεται το εγχειρίδιο 
ποιότητας και στοιχεία του πιστοποιητικού (φορέας πιστοποίησης και περίοδος ισχύος.) 

- ∆ήλωση για το εργαστήριο το οποίο διενεργεί τους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας. 

- Αποδεικτικά καταβολής του αρχικού κόστους. 

-   Συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία κατά περίπτωση 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 διαπιστώσει αν ο παραγωγός είναι σε θέση να παράγει 
ηλεκτροσυγκολληµένο δοµικό πλέγµα σταθερής ποιότητας και σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο τυποποιητικά έγγραφα του Παραρτήµατος Α και στον 
παρόντα Κανονισµό. 

 4.2  ∆ιαδικασία 

Ο αρχικός έλεγχος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

α) Αρχική επιθεώρηση 

β) Αρχικές δοκιµές 

4.2.1  Αρχική επιθεώρηση 

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αξιολογεί το Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής της 
µονάδας παραγωγής µε βάση τα ερωτηµατολόγια των Παραρτηµάτων Γ και ∆.  

Εφόσον η µονάδα παραγωγής εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί 
από τον ΕΛΟΤ ή άλλον φορέα µέλος του IQNET, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001:2000 (έστω και χωρίς την εφαρµογή των απαιτήσεων της §7.3 του 
Προτύπου) δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγησή του µε βάση το ερωτηµατολόγιο του 
Παραρτήµατος Γ. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται αξιολόγηση µόνο µε βάση το 
ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος ∆.   

Η αρχική επιθεώρηση διενεργείται σε κάθε µονάδα παραγωγής. 

4.2.2  Αξιολόγηση αρχικής επιθεώρησης 
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Η αξιολόγηση της αρχικής επιθεώρησης γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
ΓΚΠΠ, §2.4. 

Τα αποτελέσµατα καθώς και οι τυχόν µη συµµορφώσεις που έχουν εντοπιστεί κατά τη 
διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης αποστέλλονται στον παραγωγό. Είναι ευθύνη του 
παραγωγού να διερευνήσει τα αίτια των µη συµµορφώσεων και να ενηµερώσει τον 
ΕΛΟΤ για τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την άρση των µη 
συµµορφώσεων, µέσα στο χρονικό διάστηµα που θα καθορίσει ο ΕΛΟΤ.    

Ο ΕΛΟΤ µπορεί να αποφασίσει επανάληψη µέρους ή του συνόλου της αρχικής 
επιθεώρησης, τα έξοδα της οποίας επιβαρύνουν  τον παραγωγό. 

4.2.3  Αρχικές δοκιµές 

4.2.3.1  Γενικά 

Οι αρχικές δοκιµές διενεργούνται σε κάθε µονάδα παραγωγής, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των σχετικών τυποποιητικών εγγράφων του Παραρτήµατος Α και όσες από 
τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Β σχετίζονται µε αυτές. 

Τα δείγµατα λαµβάνονται τυχαία από τις γραµµές παραγωγής και τις αποθήκες των 
τελικών προϊόντων και είναι αντιπροσωπευτικά ως προς τις ελεγχόµενες ιδιότητες του 
προϊόντος. Οι δοκιµές διενεργούνται στην πλήρη διατοµή του προϊόντος. Εάν 
απαιτείται προετοιµασία των δειγµάτων,  αυτή γίνεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
EN ISO 377. 

4.2.3.2  ∆ειγµατοληψίες και δοκιµές 

4.2.3.2.1 Πρότυπες ιδιότητες 

Τα προς δοκιµή δείγµατα λαµβάνονται από κάθε µηχανή παραγωγής. 

Για κάθε παραγωγική διεργασία το είδος και ο αριθµός των δοκιµών, καθώς και το 
σχήµα δειγµατοληψίας, ακολουθούν τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος Β. 

4.2.3.2.2 ∆οκιµή κόπωσης 

Για τη δοκιµή κόπωσης λαµβάνονται 5 δείγµατα, που περιλαµβάνουν µια συγκόλληση, 
από διαφορετικούς χάλυβες µιας ονοµαστικής διαµέτρου, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 
του Παραρτήµατος Β.  

4.2.3.2.3 Στο Παράρτηµα Β (Πίνακας 7) αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που 
σχετίζονται µε τις διενεργούµενες δοκιµές (ελεγχόµενα χαρακτηριστικά, παραποµπή 
στο σχετικό Πρότυπο, προδιαγραφόµενες τιµές και ανοχές, κτλ.). 

4.2.3.2.4 Για την εκτίµηση της διαδικασίας των ελέγχων ως προς πιθανά συστηµατικά 
σφάλµατα που αφορούν τη δειγµατοληψία, τις διαδικασίες δοκιµών και την αξιολόγηση 
διενεργούνται παράλληλες δοκιµές ζευγών δοκιµίων (δείγµα – αντίδειγµα), αφενός στο 
εργαστήριο του παραγωγού και αφετέρου στο εργαστήριο το εγκεκριµένο από τον 
ΕΛΟΤ για κάθε τύπο ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος και συγκρίνονται τα 
αποτελέσµατα αυτών των δοκιµών σύµφωνα µε τον Πίνακα 6 του Παραρτήµατος Β. 



ΠΠ- ∆ΟΜΠΛΕΓ                                                                        ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ 
 

01/00/2005-02-21                                                                                                               Σελίδα 6 από 14 

Επιπλέον λαµβάνεται και ένα ακόµα αντίδειγµα από τον ΕΛΟΤ, το οποίο σηµαίνεται 
και σφραγίζεται κατάλληλα από αυτόν και παραµένει στις εγκαταστάσεις του 
παραγωγού για να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση αµφισβήτησης αποτελέσµατος από 
τον τελευταίο.  

4.2.3.3  Χρησιµοποιούµενοι ράβδοι ή σύρµατα συγκολλήσιµου χάλυβα 

∆εν διενεργούνται οι δοκιµές που αφορούν αποκλειστικά τις χρησιµοποιούµενες για 
την παραγωγή του ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος ράβδους ή σύρµατα 
συγκολλήσιµου χάλυβα εάν αυτά είναι: 

− πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10080 από διαπιστευµένο 
φορέα πιστοποίησης φέρουν πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιµής για  

− τις παραδιδόµενες παρτίδες που έχει εκδοθεί από τον παραγωγό τους, µε την 
προϋπόθεση ότι αυτός εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001:2000, πιστοποιηµένο από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης ή έχει 
διαπιστευµένο για τις σχετικές δοκιµές εργαστήριο µε βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
ISO/IEC 17025 ή 

− φέρουν πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιµής για τις παραδιδόµενες παρτίδες που έχει 
εκδοθεί από τρίτο εργαστήριο διαπιστευµένο για τις σχετικές δοκιµές µε βάση το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025. 

4.2.4  Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αρχικών δοκιµών 

Τα αποτελέσµατα των αρχικών δοκιµών αξιολογούνται στατιστικά µε τη χρήση 
κατάλληλων τεχνικών (µεµονωµένες τιµές, µέσες τιµές, τυπικές αποκλίσεις).  

Εάν τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η παραγωγή δεν συµµορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα από τον παραγωγό για διόρθωση των 
αποκλίσεων. Τα µέτρα εξαρτώνται από το είδος και τη σοβαρότητα των αποκλίσεων 
και µπορεί να περιλαµβάνουν αλλαγές στις συνθήκες παραγωγής και ελέγχου. 

• Ως προς τις πρότυπες ιδιότητές τους, τα προϊόντα θεωρούνται συµµορφούµενα µε 
τις απαιτήσεις του προτύπου αναφοράς, εάν ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις 
δοκιµών. 

Εάν τα αποτελέσµατα των δοκιµών δεν συµφωνούν µε τις προδιαγραφές, 
κοινοποιούνται στον παραγωγό τα σηµεία στα οποία διαπιστώθηκαν οι αποκλίσεις 
και διεξάγεται νέα δειγµατοληψία (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος 
Β) για εκτέλεση αρχικών δοκιµών, µετά από σχετική ειδοποίηση του αιτούντος.  

• Ως προς τη δοκιµή κόπωσης, τα προϊόντα θεωρούνται συµµορφούµενα µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου αναφοράς, εάν αντέχουν τον αριθµό των απαιτούµενων 
κύκλων. Η δοκιµή πρέπει να θεωρείται άκυρη στην περίπτωση οποιασδήποτε 
αστοχίας που προκλήθηκε από ένα µοναδικό ελάττωµα επάνω στο  δοκίµιο ή στην 
περιοχή που γειτνιάζει µε την αρπάγη της µηχανής δοκιµής. Τότε 
επαναλαµβάνεται µία επιπλέον δοκιµή. 
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Εάν τα προδιαγραφόµενα κριτήρια δεν ικανοποιούνται, µια επιπλέον σειρά 5 
δοκιµίων επιλέγεται από το αντιπροσωπευτικό ονοµαστικό µέγεθος. Εάν τα 
κριτήρια ικανοποιηθούν γι’ αυτή τη συµπληρωµατική σειρά, τα προϊόντα 
θεωρούνται ότι καλύπτουν τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις. Εάν όχι, πρέπει να 
ληφθούν διορθωτικά µέτρα. 

Εάν τα αποτελέσµατα των αρχικών δοκιµών δεν συµφωνούν µε τις προδιαγραφές, και 
απαιτηθεί επανάληψη µέρους ή του συνόλου τους, τα έξοδα για τις επαναληπτικές 
δοκιµές επιβαρύνουν τον παραγωγό.   

4.3  Αξιολόγηση αρχικού ελέγχου 

Εφόσον τα αποτελέσµατα των αρχικών ελέγχων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
παρόντος Κανονισµού, τότε χορηγείται από τον ΕΛΟΤ το Ελληνικό Σήµα 
Συµµόρφωσης.  

Εάν τα αποτελέσµατα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, οι µη συµµορφώσεις 
αποστέλλονται στον παραγωγό για τη διερεύνηση των αιτίων και την άρση τους, η 
οποία πρέπει να διαπιστωθεί από τον ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 
Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προϊόντων και ανάλογα µε τον τύπο και τη βαρύτητα 
των συγκεκριµένων µη συµµορφώσεων και τις πιθανές αποφάσεις των οργάνων 
διαχείρισης του συστήµατος πιστοποίησης, οι οποίες µπορεί ενδεικτικά να αφορούν   

• επανάληψη των ελέγχων (επιθεώρησης - δοκιµών) 

• απαίτηση αλλαγής των συνθηκών παραγωγής 

• απαίτηση αλλαγής των συνθηκών εκτέλεσης των δοκιµών από το    εργαστήριο του 
παραγωγού 

• επανάληψη του προσδιορισµού του µακροχρόνιου ελέγχου ποιότητας. 

5.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

5.1  Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής 

5.1.1  Γενικά 

Η παραγωγή των προς πιστοποίηση προϊόντων γίνεται στα πλαίσια ενός συστήµατος 
ελέγχου της παραγωγής, το οποίο διασφαλίζει σταθερό επίπεδο συµµόρφωσης του 
τελικού προϊόντος.  

Το σύστηµα ελέγχου της παραγωγής περιλαµβάνει και την αξιολόγηση των 
προδιαγραφόµενων ιδιοτήτων των προϊόντων. 

Οι παραγωγοί που εφαρµόζουν πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που 
ενσωµατώνει τις απαιτήσεις αυτού του Κανονισµού, θεωρείται ότι υπερκαλύπτουν την 
απαίτηση αυτής της παραγράφου. 
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5.1.2  Απαιτήσεις για το Σύστηµα Ελέγχου Παραγωγής 

5.1.2.1  Γενικές απαιτήσεις τεκµηρίωσης και οργάνωσης του Συστήµατος 

5.1.2.1.1  Ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της αποτελεσµατικής 
υλοποίησης του Συστήµατος του Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου. Τα καθήκοντα και 
οι αρµοδιότητες της οργάνωσης του Συστήµατος τεκµηριώνονται και αυτή η 
τεκµηρίωση πρέπει να επικαιροποιείται.  Σε κάθε εργοστάσιο ο παραγωγός 
εξουσιοδοτεί προσωπικό για τον: 

− Προσδιορισµό των διαδικασιών που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση του προϊόντος 
στα κατάλληλα στάδια και την τήρηση της εφαρµογής τους, 

− Εντοπισµό και την καταγραφή των µη συµµορφώσεων,  

− Καθορισµό των διορθωτικών ενεργειών για την άρση των µη συµµορφώσεων. 

5.1.2.1.2  Ο παραγωγός τεκµηριώνει τον έλεγχο παραγωγής που εφαρµόζει κατάλληλα 
για κάθε προϊόν και παραγωγική διεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται κατάλληλο επίπεδο 
εµπιστοσύνης για τη συµµόρφωση του προϊόντος.  Αυτό διασφαλίζεται µε: 

− Σύνταξη διαδικασιών και οδηγιών που σχετίζονται µε τις λεπτοµέρειες του Ελέγχου 
Παραγωγής Εργοστασίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών, 

− Αποτελεσµατική υλοποίηση αυτών των διαδικασιών και οδηγιών, 

− Καταγραφή των εν λόγω λειτουργιών και των αποτελεσµάτων τους, 

− Χρήση αυτών των αποτελεσµάτων µε στόχο τη διόρθωση των αποκλίσεων, το 
χειρισµό των µη συµµορφώσεων και όπου κρίνεται απαραίτητο, την αναθεώρηση 
του Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου για την άρση των αιτιών των µη 
συµµορφώσεων.  

5.1.2.1.3  Οι διαδικασίες ελέγχου παραγωγής περιλαµβάνουν ορισµένες ή και όλες τις 
ακόλουθες λειτουργίες : 

− Καθορισµός προδιαγραφών και επαλήθευση ή/και έλεγχος των πρώτων υλών, 

− ∆ιενέργεια ελέγχων και δοκιµών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διεργασίας, 
καθώς και τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι, οι δοκιµές και η συχνότητα διενέργειας 
αυτών επιλέγονται µε βάση τις απαιτήσεις των Προτύπων αναφοράς και του Ειδικού 
Κανονισµού, την παραγωγική διεργασία και την πολυπλοκότητα της, την ευαισθησία 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος σε µεταβολές των παραµέτρων της 
παραγωγικής διαδικασίας, 

− Χρήση, συντήρηση, έλεγχος και διακρίβωση σε τακτά χρονικά διαστήµατα του 
εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις Προτύπων 
αναφοράς και του Ειδικού Κανονισµού, των τεχνικών προδιαγραφών του 
εξοπλισµού. 
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5.1.2.2  Ειδικές απαιτήσεις 

5.1.2.2.1  Αρχεία δοκιµών και ελέγχων 

Ο παραγωγός τηρεί αρχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και 
πληροί τα κριτήρια αποδοχής.   

Τα αρχεία των δοκιµών και ελέγχων των προϊόντων και των α΄ υλών τηρούνται για 
διάστηµα τουλάχιστον 3 ετών. 

5.1.2.2.2  Ιχνηλασιµότητα 

Υπάρχει δυνατότητα ιχνηλάτησης της µηχανής συγκόλλησης και της ηµεροµηνίας 
συγκόλλησης για κάθε παρτίδα παραγωγής. 

5.1.2.2.3  ∆ιεργασίες παραγωγής ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος 

Όλη η παραγωγή του πιστοποιηµένου προϊόντος γίνεται στο/α εργοστάσιο/α του 
παραγωγού και η διεργασία της συγκόλλησης πραγµατοποιείται σε κατάλληλες 
µηχανές. Οι συγκολλήσεις στα σηµεία διασταύρωσης των διαµήκων µε τις εγκάρσιες 
ράβδους ή σύρµατα χάλυβα γίνονται µε ηλεκτρική αντίσταση, για να εξασφαλίζουν την 
απαιτούµενη διατµητική αντοχή. 

Η κατηγορία των χρησιµοποιούµενων χαλύβων µπορεί να είναι διαφορετική ανά 
κατεύθυνση. 

∆ιπλή ράβδος ή σύρµα χάλυβα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή 
ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος µόνο κατά τη µία κατεύθυνση. 

5.1.2.2.4  Έλεγχος παραµέτρων ηλεκτροσυγκόλλησης 

Κατά τη διεργασία της ηλεκτροσυγκόλλησης ελέγχονται οι σχετικοί µε αυτήν χρόνοι, η 
ένταση του ρεύµατος και οι πιέσεις. 

5.1.2.2.5  Υπεργολαβίες 

Η διεργασία της ηλεκτροσυγκόλλησης των ράβδων ή συρµάτων συγκολλήσιµου 
χάλυβα για την δηµιουργία του ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος 
πραγµατοποιείται υποχρεωτικά στους χώρους παραγωγής και µε τα µέσα παραγωγής 
του ίδιου του παραγωγού που έχει ζητήσει την απονοµή του Ελληνικού Σήµατος 
Συµµόρφωσης στα προϊόντα του. Η παραγωγική αυτή διεργασία δεν επιτρέπεται να 
ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους. 

Ο παραγωγός µπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά άλλες εργασίες και ελέγχους σε 
τρίτους, σύµφωνα µε τις τεκµηριωµένες διεργασίες του συστήµατός του. 

5.1.2.2.6   Παράπονα  
Ο παραγωγός πρέπει να τηρεί αρχείο όλων των παραπόνων που σχετίζονται µε τα 
προϊόντα τα οποία καλύπτονται από το Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης. Τα εν λόγω 
αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιµα στον ΕΛΟΤ. 

5.2. Έλεγχοι που διενεργεί ο παραγωγός 

Η σταθερότητα της συµµόρφωσης της παραγωγής εξασφαλίζεται µε: 
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• δειγµατοληψίες και ελέγχους των προϊόντων (βλ. §5.2.1) 

• προσδιορισµό του µακροχρόνιου επιπέδου ποιότητας (βλ. §5.2.2). 

5.2.1 ∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι των προϊόντων 

5.2.1.1  Η ποσότητα δοκιµής αποτελείται από φύλλα ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού 
πλέγµατος µέγιστης µάζας 50t από τον ίδιο συνδυασµό κατηγοριών χάλυβα και 
διαµέτρων, που έχουν παραχθεί στην ίδια µηχανή συγκόλλησης. 

Για την επαλήθευση των ιδιοτήτων, λαµβάνονται δείγµατα σύµφωνα µε τον Πίνακα 5 
του Παραρτήµατος Β. Τα δείγµατα λαµβάνονται κατά την επιλογή του παραγωγού, είτε 
από το ίδιο φύλλο ή από διαφορετικά φύλλα ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού 
πλέγµατος, µε την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικές ράβδοι ή σύρµατα χάλυβα έχουν 
ελεχθεί. 

Όλες οι προδιαγραφόµενες διαστάσεις του πλέγµατος (µήκος, πλάτος, ανοίγµατα, 
πλευρικές προεξοχές) µετρούνται. 

Η χηµική σύνθεση του υλικού του χάλυβα (ανάλυση χυτηρίου) δεν απαιτείται να 
ελέγχεται από τον παραγωγό,  εφόσον οι ράβδοι ή τα σύρµατα χάλυβα συνοδεύονται 
από το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου ή Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης.  

5.2.1.2 Τα αποτελέσµατα των δοκιµών ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφόµενες τιµές 
των ιδιοτήτων του προϊόντος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα για την αξιολόγησή 
τους στο Πρότυπο αναφοράς ΕΛΟΤ ΕΝ 10080  (§ 8.1.3).  

5.2.2 Προσδιορισµός του µακροχρόνιου επιπέδου ποιότητας 

Ο προσδιορισµός και η επαλήθευση του µακροχρόνιου επιπέδου ποιότητας των 
παραγοµένων προϊόντων διενεργείται σε χρονική βάση 6 µηνών.  

Τα αποτελέσµατα δοκιµών όλων των ποσοτήτων δοκιµής της συνεχούς παραγωγής 
συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στατιστικά ως προς τα Re, Agt, Rm/ Re και 
Re,act./Re,nom , λαµβάνοντας είτε τον αριθµό των αποτελεσµάτων των τελευταίων 6 
µηνών είτε τα τελευταία 200 αποτελέσµατα – όποιο είναι µεγαλύτερο. 

Η αξιολόγηση γίνεται ανά διάµετρο. 

Για τα µεγέθη Re, Agt, Rm/ Re  πρέπει να ικανοποιείται η απαίτηση: 

- x – ks ≥ Cv 

Για όποια από τα µεγέθη Re,act./Re,nom  και άνω όριο του  Rm/Re  απαιτείται, πρέπει να 
ικανοποιείται η απαίτηση: 

- x + ks ≤ Cv 

όπου : 

x είναι η µέση τιµή 

s είναι η τυπική απόκλιση 
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k είναι ο δείκτης που δίνεται στο Παράρτηµα Β (στον Πίνακα 3 για το µέγεθος Re  
και στον Πίνακα 4 για τα µεγέθη Agt, Rm/ Re  και Re,act./Re,nom .) 

Cv  είναι η προδιαγραφόµενη χαρακτηριστική τιµή. 

6  ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1  Αντικείµενο 

Αντικείµενο των ελέγχων είναι: 

α) Η επιθεώρηση της ορθής εφαρµογής του Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής του 
εργοστασίου. 

β) Η συνεχής επιβεβαίωση της συµµόρφωσης των πιστοποιηµένων προϊόντων µε τις 
απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων αναφοράς και του παρόντος Κανονισµού, 
µέσω του ελέγχου της παραγωγής σε µακροχρόνια βάση. 

γ) Η διενέργεια δειγµατοληψίας και δοκιµών σε εξωτερικό εργαστήριο.  

δ) Η εποπτεία της ορθής χρήσης του Ελληνικού Σήµατος Συµµόρφωσης. 

6.2  Έλεγχοι 

6.2.1  Επιτήρηση του Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής 

∆ιενεργείται µε επιθεωρήσεις επιτήρησης µία φορά το χρόνο. Αντικείµενο των 
επιθεωρήσεων είναι η επιβεβαίωση της συνεχούς εφαρµογής του Συστήµατος Ελέγχου 
Παραγωγής από τον παραγωγό, όπως περιγράφεται στην §4.2.1. 

Ο παραγωγός πληροφορεί τον ΕΛΟΤ σχετικά µε κάθε σχεδιαζόµενη αλλαγή της 
διαδικασίας παραγωγής ή του Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής του εργοστασίου, στις 
περιπτώσεις που η αλλαγή είναι πιθανόν να έχει επίπτωση στις δηλωµένες ιδιότητες του 
προϊόντος. Είναι στην ευχέρεια του ΕΛΟΤ να ορίσει αν οι αλλαγές απαιτούν πρόσθετες 
αρχικές δοκιµές τύπου, νέα επιθεώρηση ή/και άλλες περαιτέρω ενέργειες. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο παραγωγός δεν δικαιούται να πωλήσει προϊόντα που προέρχονται από 
τέτοιες αλλαγές µε το Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης µέχρι να ειδοποιηθεί σχετικά από 
τον ΕΛΟΤ. 

Μετά τη διενέργεια κάθε επιθεώρησης, υποβάλλεται έκθεση από τους επιθεωρητές 
στην ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ.  Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων είναι 
µη ανακοινώσιµα σε άλλους πέραν των ενδιαφεροµένων. Τα αρχεία των 
αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων τηρούνται για περίοδο 10 ετών. 

Είναι δυνατόν να διενεργηθούν και πρόσθετες επιθεωρήσεις, εάν διαπιστωθεί 
ασυµφωνία του προϊόντος µε τα πρότυπα ή απόκλιση από τις αρχικά αποδεκτές 
διαδικασίες του Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής του εργοστασίου. Οι επιθεωρήσεις 
αυτές κοστολογούνται επιπλέον. 
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6.2.2  Έλεγχος των παραγόµενων προϊόντων 

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο (εκτός της δοκιµής 
κόπωσης, που θα διενεργείται 1 φορά το χρόνο – βλ. και §6.2.2.2 παρακάτω), η µία από 
αυτές σε συνδυασµό µε την επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήµατος Ελέγχου 
Παραγωγής. 

6.2.2.1  Πρότυπες ιδιότητες 

Οι πρότυπες ιδιότητες των προϊόντων επαληθεύονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος Β. 

Οι δοκιµές εκτελούνται σε δείγµατα που λαµβάνονται τυχαία από κάθε διαφορετική 
γραµµή παραγωγής. Η δειγµατοληψία γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει το 
µέγιστο αριθµό και έκταση µεγεθών από τις παραγόµενες σειρές για περίοδο 3 ετών. 

6.2.2.2  Κόπωση 

Για τη δοκιµή κόπωσης λαµβάνονται µία φορά το χρόνο 5 τυχαία δείγµατα, από κάθε 
γραµµή παραγωγής. Η δειγµατοληψία γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι ο µέγιστος αριθµός και η διασπορά των µεγεθών καλύπτεται για περίοδο 3 ετών. 

6.2.2.3 Στο Παράρτηµα Β (Πίνακας 7) αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται 
µε τις διενεργούµενες δοκιµές (ελεγχόµενα χαρακτηριστικά, παραποµπή στο σχετικό 
Πρότυπο, προδιαγραφόµενες τιµές και ανοχές, κτλ). 

6.2.2.4 Για την εκτίµηση της διαδικασίας των ελέγχων ως προς πιθανά συστηµατικά 
σφάλµατα που αφορούν τη δειγµατοληψία, τις διαδικασίες δοκιµών και την αξιολόγηση 
διενεργούνται παράλληλες δοκιµές ζευγών δοκιµίων (δείγµα – αντίδειγµα), αφενός στο 
εργαστήριο του παραγωγού και αφετέρου στο εργαστήριο το εγκεκριµένο από τον 
ΕΛΟΤ για κάθε τύπο ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος και θα συγκρίνονται 
τα αποτελέσµατα αυτών των δοκιµών σύµφωνα µε τον Πίνακα 6 του Παραρτήµατος Β. 

Επιπλέον λαµβάνεται και ένα ακόµα αντίδειγµα από τον ΕΛΟΤ, το οποίο σηµαίνεται 
και σφραγίζεται κατάλληλα από αυτόν και παραµένει στις εγκαταστάσεις του 
παραγωγού για να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση αµφισβήτησης αποτελέσµατος από 
τον τελευταίο.  

6.2.2.5 Το µακροχρόνιο επίπεδο ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων 
προσδιορίζεται µε τα σχετικά αποτελέσµατα των δοκιµών που διενεργεί ο παραγωγός 
(βλ. §5.2.2). Η εξαµηνιαία βάση προσδιορισµού του αντιστοιχεί σε δύο διαδοχικές 
τριµηνιαίες δειγµατοληψίες και δοκιµές επιτήρησης. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών 
γνωστοποιούνται στον ΕΛΟΤ, αξιολογούνται στατιστικά και συγκρίνονται µε τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών των 2 τριµηνιαίων δειγµατοληψιών που διενεργούνται στο 
εξωτερικό εργαστήριο το εγκεκριµένο από τον ΕΛΟΤ.  

6.3 Αξιολόγηση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται µετά την υπογραφή της 
σύµβασης 

6.3.1 Εάν τα αποτελέσµατα είτε της επιτήρησης, είτε των δοκιµών, είτε του 
µακροχρόνιου επιπέδου ποιότητας αποδεικνύουν τη µη συµµόρφωση του παραγωγού 
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προς τις απαιτήσεις, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα. Τα µέτρα εξαρτώνται από το είδος 
και τη σοβαρότητα των αποκλίσεων και µπορεί να περιλαµβάνουν: 

α) εντατικοποίηση της επίβλεψης της παραγωγής (αύξηση της συχνότητας δοκιµών), 

β) αλλαγές στις συνθήκες παραγωγής, 

γ) αύξηση της συχνότητας των επιθεωρήσεων επιτήρησης. 

6.3.2  Ειδικότερα για τις δοκιµές των προϊόντων, ισχύουν τα εξής :  

• Ως προς τις πρότυπες ιδιότητές τους, τα προϊόντα θεωρούνται συµµορφούµενα µε 
τις απαιτήσεις του προτύπου αναφοράς, εάν ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις 
δοκιµών. 

Αν τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι εκτός ορίων, ο ΕΛΟΤ κάνει έγγραφη 
παρατήρηση στον παραγωγό, µε την οποία αυξάνεται  η συχνότητα 
δειγµατοληψίας από τον ΕΛΟΤ, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της 
απόκλισης.  Ο αυξηµένος έλεγχος ισχύει για ορισµένο χρονικό διάστηµα και αν  
κατά τη διάρκειά του τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά, ο ΕΛΟΤ επιστρέφει 
στο αρχικό σχήµα δειγµατοληψίας.  

Εάν τα αποτελέσµατα των δοκιµών συνεχίζουν να µην συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις, ο ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα να ανακαλέσει το δικαίωµα χρήσης του 
Ελληνικού Σήµατος Συµµόρφωσης από τον παραγωγό. 

•  Ως προς τη δοκιµή κόπωσης, τα προϊόντα θεωρούνται συµµορφούµενα µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου αναφοράς, εάν αντέχουν τον αριθµό των απαιτούµενων 
κύκλων. Η δοκιµή πρέπει να θεωρείται άκυρη στην περίπτωση οποιασδήποτε 
αστοχίας που προκλήθηκε από ένα µοναδικό ελάττωµα επάνω στο  δοκίµιο ή στην 
περιοχή που γειτνιάζει µε την αρπάγη της µηχανής δοκιµής. Τότε επαναλαµβάνεται 
µία επιπλέον δοκιµή. 

Εάν τα προδιαγραφόµενα κριτήρια δεν ικανοποιούνται, µια επιπλέον σειρά 5 
δοκιµίων επιλέγεται από το αντιπροσωπευτικό ονοµαστικό µέγεθος. Εάν τα 
κριτήρια ικανοποιηθούν γι’ αυτή τη συµπληρωµατική σειρά, τα προϊόντα 
θεωρούνται ότι καλύπτουν τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις. Εάν όχι, πρέπει να 
ληφθούν διορθωτικά µέτρα. 

6.3.3  Ειδικότερα αν εντοπιστούν µη συµµορφώσεις κατά την επιτήρηση του 
Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής του εργοστασίου, ενώ τα αποτελέσµατα των δοκιµών 
είναι ικανοποιητικά, ο παραγωγός δεσµεύεται για την εφαρµογή διορθωτικών 
ενεργειών εντός χρονικού διαστήµατος που θα ορίσει ο ΕΛΟΤ, µετά την παρέλευση 
του οποίου θα πραγµατοποιηθεί νέα επιθεώρηση για την επαλήθευσή τους. Αν δεν είναι 
ικανοποιητικές οι διορθωτικές ενέργειες, ανάλογα και µε την σοβαρότητα των 
αποκλίσεων, ο ΕΛΟΤ µπορεί να προβεί σε προσωρινή ή οριστική ανάκληση του 
Ελληνικού Σήµατος Συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον ΓΚΠΠ. 
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6.3.4  Σε κάθε περίπτωση οριστικής ανάκλησης, για να χορηγηθεί ξανά το Ελληνικό 
Σήµα Συµµόρφωσης, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση στη ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης 
του ΕΛΟΤ και να ακολουθηθεί εξαρχής η διαδικασία της § 4. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Ο δικαιούχος του Ελληνικού Σήµατος Συµµόρφωσης έχει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα που καθορίζονται από τον Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προϊόντων, 
ΠΠ Ε.01. Ειδικότερα υποχρεούται για την ορθή σήµανση όλης της παραγωγής των 
πιστοποιηµένων προϊόντων του που θα διαθέσει στην αγορά, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παράγραφο 8 του παρόντος Κανονισµού. 

Σε περίπτωση που ο παραγωγός επιθυµεί την πιστοποίηση πρόσθετων τύπων 
ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος που δεν περιλαµβάνεται στην αρχική 
αίτησή του, υποχρεούται να το δηλώσει γραπτά στον ΕΛΟΤ. Στη περίπτωση αυτή 
ακολουθείται η διαδικασία της §4, εκτός των §4.2.1 και 4.2.2. 

8.  ΣΗΜΑΝΣΗ 

Το Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης τοποθετείται σε µεταλλική ετικέτα ανά δέµα ή ρολό 
ηλεκτροσυγκολληµένου δοµικού πλέγµατος και αποτελείται από τον λογότυπο του 
Σήµατος συνοδευόµενο από τις ενδείξεις: 

• επωνυµία επιχείρησης – µονάδα παραγωγής 

• περιγραφή πιστοποιηµένου προϊόντος (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην §3.3) 

• κωδικός αριθµός που χορηγεί ο ΕΛΟΤ για το συγκεκριµένο προϊόν και σήµα 

• πρόσθετες ενδείξεις που αφορούν τις ράβδους ή τα σύρµατα δοµικού χάλυβα που 
αποτελούν το ηλεκτροσυγκολληµένο δοµικό πλέγµα, όπως αυτές καθορίζονται 
στο πρότυπο αναφοράς ΕΛΟΤ EN 10080 

9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

9.1. Οι οικονοµικοί όροι για την απονοµή του Ελληνικού Σήµατος Συµµόρφωσης, 
περιγράφονται στην παράγραφο 17 του Γενικού Κανονισµού Πιστοποίησης Προϊόντων, 
ΠΠ Ε.01. 

9.2. Καθορισµός του γ (ΜΕΚ) 

Το γ ορίζεται για το πεδίο εφαρµογής αυτού του Κανονισµού ίσο µε 0,5 ο/οο. 


