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1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αυτός ο Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης ο οποίος εγκρίθηκε από την Κλαδική 
Επιτροπή Πιστοποίησης Σκυροδέµατος µε την υπ’ αριθµ. 1-00/2000-02-21 απόφασή 
της, 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 
στη χορήγηση Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης στο Εργοστασιακό Σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις των Τυποποιητικών εγγράφων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α. 

2. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1.  Τα όργανα διαχείρισης του Συστήµατος Πιστοποίησης του Εργοστασιακού 
Σκυροδέµατος αναφέρονται στην παράγραφο 11 του Γενικού Κανονισµού 
Πιστοποίησης Προϊόντων, ΠΠ Ε.01. 

2.2. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 14-99/1999-02-04 απόφαση του Συµβουλίου 
Πιστοποίησης συγκροτείται Κλαδική Επιτροπή Πιστοποίησης Σκυροδέµατος, η οποία 
αποτελείται από επτά (7) µέλη. 

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, την πιστοποίηση του οποίου ζητά ο παραγωγός 
(προέλευση και χαρακτηριστικά υλικών που συµµετέχουν στη σύνθεση του τελικού 
προϊόντος, µελέτες σύνθεσης ανά κατηγορία του τελικού προϊόντος, 
χαρακτηριστικά για την αναγνώριση του προϊόντος, κλπ.).Ο παραγωγός 
υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση για  τις µονάδες και τις κατηγορίες C που 
επιθυµεί να πιστοποιήσει και αναφέρονται στον Πίνακα 2.2 του ΚΤΣ-97. 

- Περιγραφή της γενικής οργάνωσης της µονάδας ή των µονάδων παραγωγής, 
καταλόγους του συνόλου των παραγοµένων προϊόντων, πληροφορίες για τη 
διαδικασία παραγωγής του προϊόντος (λατοµεία, πρώτες ύλες). Το Πιστοποιητικό 
Συµµόρφωσης χορηγείται µόνο για τις κατηγορίες C που πιστοποιούνται ανά µονάδα 
παραγωγής σύµφωνα µε την αίτηση. 

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

- ∆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. 
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4. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

4.1. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

Ο αρχικός έλεγχος έχει σκοπό να διαπιστώσει αν ο παραγωγός είναι σε θέση να παράγει 
εργοστασιακό σκυρόδεµα 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. 

Η αρχική επιθεώρηση διενεργείται σε κάθε µονάδα παραγωγής. 

Οι αρχικές δοκιµές διενεργούνται για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος του οποίου 
ζητείται η πιστοποίηση, σε κάθε µονάδα παραγωγής, 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 µε βάση το ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Β, που βασίζεται στις 
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002 και το ερωτηµατολόγιο του 
Παραρτήµατος Γ.  

Εφόσον το Σύστηµα Ποιότητας της µονάδας παραγωγής έχει πιστοποιηθεί από τον 
ΕΛΟΤ,   ή   άλλον   φορέα   µέλος    του    IQNET,   σύµφωνα   µε   το   Πρότυπο  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002, δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. 
Στην περίπτωση αυτή διενεργείται αξιολόγηση µε βάση το ερωτηµατολόγιο του 
Παραρτήµατος Γ.   

4.2.2. Αξιολόγηση αρχικής επιθεώρησης         

Η αξιολόγηση της αρχικής επιθεώρησης γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προϊόντων (ΠΠ Ε.01), παράγραφος 2.4. 

4.2.3. Αρχικές δοκιµές 

4.2.3.1. Αρχικές δοκιµές εσωτερικού ελέγχου (αυτοελέγχου) 

Τα δείγµατα για τον εσωτερικό έλεγχο λαµβάνονται από τον παραγωγό στη µονάδα 
παραγωγής από τη βαρέλα αµέσως µετά την περιστροφή της στο µέγιστο των στροφών 
για τρία (3) λεπτά . 

Σε κάθε δείγµα εσωτερικού ελέγχου εκτελούνται στο εργαστήριο του παραγωγού οι 
προβλεπόµενες στον ΚΤΣ-97 δοκιµές. 
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Ειδικώτερα όσον αφορά τον έλεγχο της αντοχής σε θλίψη ισχύουν τα εξής: 

Πραγµατοποιείται σε δοκίµια που παρασκευάζονται, συντηρούνται και ελέγχεται η 
αντοχή τους στη θλίψη στις είκοσι οχτώ (28) ηµέρες, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στις ΣΚ-303 και ΣΚ-304. 

Οι τιµές από τους ελέγχους της αντοχής σε θλίψη  στις είκοσι οχτώ (28)  ηµέρες, θα 
παρουσιάζονται  µε καµπύλες 3Χ , 36Χ ,  fck, fa κ.λ.π. σύµφωνα µε τον ΚΤΣ-97, σε 
θεωρηµένα µητρώα. Τα µητρώα  αυτά θα είναι αριθµηµένα και κάθε σελίδα τους θα 
είναι διαµορφωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζονται µε σαφήνεια τα 
ακόλουθα: 

- κατηγορία του σκυροδέµατος 
- ταυτοποίηση των δοκιµίων 
- ηµεροµηνία παρασκευής 
- ηµεροµηνία ελέγχου 
- αντοχή σε θλίψη 
- κάθιση 
- πελάτης 
- έργο. 

Ο αυτοέλεγχος θα αρχίσει µε την αρχική επιθεώρηση, θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) 
µηνών συνεχούς παραγωγής και θα γίνεται ως εξής : 

- Κάθε µέρα παραγωγής γίνεται ένας τουλάχιστον έλεγχος αντοχής για κάθε 
κατηγορία σκυροδέµατος που πρόκειται να πιστοποιηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την περίοδο των τεσσάρων (4) µηνών, θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον τριάντα (30) έλεγχοι αντοχής για κάθε πιστοποιούµενη 
κατηγορία. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω δοκιµών εσωτερικού ελέγχου, τα αποτελέσµατα 
θα πρέπει να κοινοποιηθούν άµεσα στον ΕΛΟΤ.  

4.2.3.2. Αρχικές δοκιµές εξωτερικού ελέγχου 

Το δείγµα για τον εξωτερικό έλεγχο, λαµβάνεται στη µονάδα παραγωγής από τη 
σφραγισµένη βαρέλα αµέσως µετά την περιστροφή της στο µέγιστο των στροφών για 
τρία (3) λεπτά, από επιθεωρητή του ΕΛΟΤ, παρουσία εκπροσώπου του εργοστασίου. 

Κατά την περίοδο του αρχικού ελέγχου (τέσσερις µήνες), σε κάθε µονάδα 
διενεργούνται δύο (2) δειγµατοληψίες το µήνα, για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος (C 
16/20 και άνω) που πρόκειται να πιστοποιηθεί. Σε κάθε δειγµατοληψία λαµβάνονται έξι 
(6) δοκίµια (τρία (3) για το εξωτερικό εργαστήριο και τρία (3) για το εργαστήριο του 
παραγωγού) από τρεις διαφορετικές τυχαίες βαρέλες (δύο δίδυµα δοκίµια ανά βαρέλα). 
Κατά τη δειγµατοληψία ελέγχονται στη µονάδα παραγωγής όλες οι δοκιµές που 
προβλέπονται στο ΚΤΣ-97 και  διενεργείται ο έλεγχος των δοκιµίων αυτοελέγχου 
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παρουσία του επιθεωρητή του ΕΛΟΤ. Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ∆ του παρόντος Κανονισµού.  

Η δειγµατοληψία γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτηµα 
Ε του παρόντος Κανονισµού. 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποστέλλονται από τα δύο εργαστήρια (εξωτερικό 
εργαστήριο και εργαστήριο του παραγωγού) στον ΕΛΟΤ, µέσα σε σαράντα  ηµέρες από 
την ηµεροµηνία της δειγµατοληψίας. 

Ο ΕΛΟΤ κοινοποιεί στον παραγωγό τα αποτελέσµατα του εξωτερικού εργαστηρίου σε 
δέκα  ηµέρες από τη λήψη τους, εφόσον έχει ήδη λάβει τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 
του παραγωγού. 

4.2.3.3. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αρχικών δοκιµών 

Η περίοδος αξιολόγησης των αρχικών δοκιµών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου 
είναι τέσσερις µήνες. 

Τα αποτελέσµατα του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του Παραρτήµατος ∆ του παρόντος Κανονισµού.  

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι παραπάνω απαιτήσεις τότε επαναλαµβάνεται 
η διαδικασία (παραγρ. 4.2.3.2). 

4.2.4. Αξιολόγηση αρχικού ελέγχου 

Εφόσον τα αποτελέσµατα του αρχικού ελέγχου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
παρόντος Κανονισµού, τότε εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης, 
ανά µονάδα και ανά πιστοποιηµένη κατηγορία C. Η διάρκεια ισχύος του 
Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης είναι τριετής. 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

5.1 Μελέτη Σύνθεσης 

Ο παραγωγός υποχρεούται να ενηµερώνει άµεσα τον ΕΛΟΤ κάθε φορά που αλλάζει 
την µελέτη σύνθεσης. 

5.2. Σύστηµα Ποιότητας 

Είναι απαραίτητο ο παραγωγός των προϊόντων, για τα οποία ζητείται πιστοποίηση, να 
εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας.  

5.3. Έλεγχοι που διενεργεί ο παραγωγός 

Η σταθερότητα της συµµόρφωσης της παραγωγής εξασφαλίζεται µε: 

α. Τον έλεγχο της παραγωγής  
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β. Την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών ελέγχου στην παραγωγή. 

Οι δοκιµές που προβλέπονται από τους παραπάνω ελέγχους εκτελούνται στο 
εργαστήριο της µονάδας παραγωγής µε ευθύνη του παραγωγού. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των δοκιµών καταχωρούνται οµαδοποιηµένα κατά χρονική 
περίοδο, κατηγορία αντοχής και είδος δοκιµής σε έντυπα δοκιµών, τα οποία ελέγχονται 
κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων από εκπροσώπους του ΕΛΟΤ. 

Η δειγµατοληψία για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ελέγχων καθώς και τα 
κριτήρια αποδοχής και απόρριψης καθορίζονται µε βάση τον ΚΤΣ-97. 

Οι µέθοδοι δοκιµών για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών κατά τη διενέργεια 
των παραπάνω ελέγχων πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις µεθόδους που περιγράφονται 
στον ΚΤΣ-97. 

5.3.1. Έλεγχος ηµερήσιας παραγωγής 

Για κάθε κατηγορία εργοστασιακού σκυροδέµατος, διενεργούνται όλοι οι απαιτούµενοι 
έλεγχοι από τον ΚΤΣ-97. 

5.3.2.  Ο παραγωγός υποχρεούται να έχει καταγραφικά τόσο στην συσκευή ελέγχου των 
δοκιµίων όσο και στο σύστηµα ανάµιξης στην παραγωγή. Επίσης οι µήτρες που 
χρησιµοποιούνται για τα δοκίµια εξωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να είναι 
διακριβωµένες. 

6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1. Αντικείµενο 

Αντικείµενο των ελέγχων είναι: 

α) Η επιθεώρηση της ορθής εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας µία φορά το χρόνο. 

β) Η συνεχής επιβεβαίωση της συµµόρφωσης των πιστοποιηµένων προϊόντων µε τις 
απαιτήσεις του ΚΤΣ-97 και του παρόντος Κανονισµού, µέσω του ελέγχου της 
παραγωγής σε µακροχρόνια βάση. 

γ) Η εποπτεία της ορθής χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης. 

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

6.2. Έλεγχοι 

Οι έλεγχοι των πιστοποιηµένων προϊόντων, για κάθε µονάδα, πραγµατοποιούνται 
τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές το χρόνο, συµπεριλαµβανοµένης της ετήσιας 
επιθεώρησης του Συστήµατος Ποιότητας. 

6.2.1. Ετήσια επιθεώρηση του Συστήµατος Ποιότητας 

01/01/2003-09-30                                                                                                        Σελίδα 7 από 10 
 
 



ΠΠ-ΣΚ ∆ΙΠ/ΕΛΟΤ
 

∆ιενεργείται µία φορά τον χρόνο. Αντικείµενο της επιθεώρησης είναι η επιβεβαίωση 
της εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας από τον παραγωγό, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 4.2.1. 

6.2.2. Έλεγχος της παραγωγής σε µακροχρόνια βάση 

6.2.2.1. Συνεχής εσωτερικός έλεγχος (αυτοέλεγχος) 

Κατά τον αυτοέλεγχο τηρούνται τα ακόλουθα: 

- Κάθε µέρα παραγωγής  γίνεται  ένας τουλάχιστον έλεγχος αντοχής για κάθε 
κατηγορία σκυροδέµατος που έχει πιστοποιηθεί. 

- Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πραγµατοποιούνται τουλάχιστον τριάντα (30) 
έλεγχοι αντοχής ετησίως,  για κάθε πιστοποιηµένη κατηγορία 

6.2.2.1.1.  Αξιολόγηση 

Τα αποτελέσµατα του αυτοελέγχου θεωρούνται ικανοποιητικά, όταν ικανοποιούνται τα 
κριτήρια του Παραρτήµατος ∆ του παρόντος Κανονισµού. 

6.2.2.2. Συνεχής εξωτερικός έλεγχος 

Μετά τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης διενεργείται µία δειγµατοληψία 
το µήνα για κάθε πιστοποιηµένη κατηγορία σκυροδέµατος σε κάθε µονάδα παραγωγής. 
Σε κάθε δειγµατοληψία λαµβάνονται έξι (6) δοκίµια (τρία (3) για το εξωτερικό 
εργαστήριο και τρία (3) για το εργαστήριο του παραγωγού)  από τρεις διαφορετικές 
τυχαίες βαρέλες (δύο δίδυµα δοκίµια ανά βαρέλα). 

Η δειγµατοληψία γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτηµα 
Ε του παρόντος Κανονισµού. 

Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο γίνεται και έλεγχος του σκυροδέµατος στο έργο, από 
επιθεωρητή του ΕΛΟΤ, παρουσία εκπροσώπου του εργοστασίου παραγωγής, µε λήψη 
δοκιµίων και έλεγχο της κάθισης, σύµφωνα µε τις ΣΚ-350 και ΣΚ-309. Οι αντοχές 
αυτών των δοκιµίων θα αξιολογούνται µε το κριτήριο Α ή το κριτήριο Β του ΚΤΣ-97 
και η κάθιση θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στο όριο που ορίζει η παράγραφος 8.6 του 
ΚΤΣ-97. Αυτά τα δοκίµια θα είναι ανεξάρτητα από τα δοκίµια του συνήθους 
εξωτερικού ελέγχου αυτού του Κανονισµού. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του εξωτερικού ελέγχου γίνεται σύµφωνα µε τη 
παράγραφο 6.3 του παρόντος Κανονισµού. 

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

Η περίοδος αξιολόγησης των αποτελεσµάτων για τον συνεχή έλεγχο της παραγωγής σε 
µακροχρόνια βάση είναι το κυλιόµενο δωδεκάµηνο. 
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Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος ∆ του παρόντος Κανονισµού, από την ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του 
ΕΛΟΤ. 

Η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ στο τέλος κάθε περιόδου αξιολόγησης 
συντάσσει έκθεση την οποία αποστέλλει στον παραγωγό και στην οποία εµφαίνονται 
αναλυτικά τα αποτελέσµατα αυτοελέγχου του παραγωγού, τα αποτελέσµατα του 
εγκεκριµένου εργαστηρίου στα δείγµατα εξωτερικού ελέγχου και τα αποτελέσµατα της 
στατιστικής ανάλυσης. 

Εάν τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η παραγωγή µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών 
σκυροδέµατος δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 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  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 (π.χ. καταλληλότητα υλικών, µελέτη σύνθεσης κ.λ.π.), ο ΕΛΟΤ µπορεί να 
προβεί σε προσωρινή ή οριστική ανάκληση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης 
σύµφωνα µε το ΠΠ Ε.01. 

β) αν τα αποτελέσµατα είναι εκτός ορίων, η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ κάνει 
έγγραφη παρατήρηση στον παραγωγό  και αυξάνεται  η συχνότητα δειγµατοληψίας του 
ΕΛΟΤ από µία  σε δύο φορές το µήνα. Ο αυξηµένος έλεγχος ισχύει για διάστηµα δύο  
µηνών. Αν κατά την διάρκεια των δύο µηνών τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά,  ο 
ΕΛΟΤ επιστρέφει στην αρχική συχνότητα δειγµατοληψίας (δώδεκα (12) φορές ανά 
έτος).  

Εάν τα αποτελέσµατα συνεχίζουν να µην συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 
παρόντος Κανονισµού, ο ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα να αποσύρει το δικαίωµα χρήσης του 
Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης από τον παραγωγό. 

γ) σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του ελέγχου στο έργο δεν 
συµµορφώνονται µε τα κριτήρια Α ή Β του ΚΤΣ-97 ή δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
ως προς την κάθιση που ορίζει ο ΚΤΣ-97, ο ΕΛΟΤ προβαίνει σε επανάληψη του 
ελέγχου στο έργο, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6.2.2.2. Εάν και 
πάλι τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά, τότε ο ΕΛΟΤ θα εξετάσει την 
περίπτωση αφαίρεσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης. 

δ) στην περίπτωση  οριστικής ανάκλησης για να χορηγηθεί ξανά το Πιστοποιητικό, θα 
πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση στην ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης και ακολουθείται η 
διαδικασία της παραγράφου 4. 
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7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Ο δικαιούχος του Σήµατος και/ή Πιστοποιητικού 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 νέας κατηγορίας C που δεν 
περιλαµβάνεται στην αίτησή του, υποχρεούται να το δηλώσει εγγραφώς στον ΕΛΟΤ. 
Στη περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία της παράγραφο 4 εκτός των 
παραγράφων 4.2.1. και 4.2.2. 

 

8.  ΣΗΜΑΝΣΗ 

8.1. Περιγραφή του Σήµατος 

Το σήµα αποτελείται από τον λογότυπο του ΕΛΟΤ συνοδευόµενο από τις ενδείξεις: 

 επωνυµία επιχείρησης – µονάδα παραγωγής 

 κατηγορία Σκυροδέµατος που έχει πιστοποιηθεί 

 κωδικός αριθµός που χορηγεί ο ΕΛΟΤ για το συγκεκριµένο προϊόν. 

8.2. Αναγραφή του Σήµατος 

Ο δικαιούχος οφείλει να αναγράφει το Σήµα που περιγράφεται στην παράγραφο 8.1 στα 
δελτία αποστολής που αφορούν τις πιστοποιηµένες κατηγορίες εργοστασιακού 
σκυροδέµατος. 

 

9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

9.1. Οι οικονοµικοί όροι για την απονοµή του Σήµατος/Πιστοποιητικού 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 0.5ο/οο..  

9.3. Καθορισµός του ω (ΜΕΚ) 

Το ω (κόστος παραγωγής των πωλουµένων κατ’έτος ποσοτήτων σκυροδέµατος που θα 
πιστοποιηθούν) υπολογίζεται µε τιµή µονάδος 36 ΕΥΡΩ/m3
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