
               ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ  
 

   

           ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ  
 

 
                      ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ                     

                               ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

                                                          (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ)          

 

 

 

                                 

                             

 

 

                         ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  

                           Η Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα  

 

 
  

                                             ΕΤΑΓΓΕΛΟ  ΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ 

                                                  ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ  

 

 

                                            ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 
                                               
                                  ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 
 

 

 
 
 
 
 
                                                      ΠΔΙΡΑΙΑ 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                        Πεξίιεςε 

 
                                
                               ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ: Η ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 
 
                             Πξνηόλ, Καηαλαισηήο, Φνξείο 
 
 

Οζ δζεεκείξ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ, μζ ελαβςβέξ ηαζ μζ εζζαβςβέξ εα ήηακ αδφκαηεξ 

βζα πμθθέξ αζμιδπακίεξ εάκ δζαθμνεηζηέξ πχνεξ απαζημφζακ ζοιιυνθςζδ ιε 

δζαθμνεηζηά πνυηοπα  βζα ημ  ίδζμ πνμσυκ.  Η  πζζημπμίδζδ  πνμσυκηςκ  είκαζ 

ζοβηεηνζιέκδ βζα έκα πνμσυκ πμο πανάβεηαζ απυ ιία επζπείνδζδ ηαζ αεααζχκεζ ημοξ 

πνήζηεξ ηαζ ημ ηνάημξ υηζ ημ πζζημπμζδιέκμ πνμσυκ ζοιιμνθχκεηαζ ιε 

πνμηαεμνζζιέκα πνυηοπα ηαζ μδδβίεξ. Η Δθθάδα ςξ ηνάημξ ιέθθμξ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ εθανιυγεζ ηζξ ημζκμηζηέξ μδδβίεξ (directives) κέαξ πνμζέββζζδξ βζα ηδκ 

επζαεααίςζδ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ηςκ πνμσυκηςκ. 

 

Η πανμφζα ενβαζία απμηεθείηαζ απυ πέκηε ηφνζα ηεθάθαζα. ημ πνχημ ηεθάθαζμ 

πανμοζζάγμκηαζ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ ενιδκείεξ, ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ βίκεηαζ δ 

ακαζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ υπμο πανμοζζάγμκηαζ ηα μθέθδ, ηίκδηνα ηαζ 

δοζημθίεξ ηδξ πζζημπμίδζδξ ηαεχξ ηαζ εηηεκήξ ακαθμνά βζα ημ πχξ επζηοβπάκεηαζ δ 

πνμζηαζία ηςκ ηαηακαθςηχκ. ημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ακαθφεηαζ πςξ έκα πνμσυκ 

πζζημπμζείηαζ ζηδκ Δθθάδα, πμζμζ θμνείξ  ηαζ μνβακζζιμί  ειπθέημκηαζ ιε αοηήκ ηδκ 

δζαδζηαζία. Δπίζδξ ζημ ίδζμ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ, μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ πνμσυκηςκ 

ζε ακηζζημίπδζδ ιε ηζξ ημζκμηζηέξ μδδβίεξ κέαξ πνμζέββζζδξ ηαζ μζ θμνείξ 

πζζημπμίδζδξ πμο θεζημονβμφκ ζηδκ Δθθάδα. ημ ηέηανημ ηαζ πέιπημ ηεθάθαζμ 

πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ακαπηφζζμκηαζ ηα εθθδκζηά ζήιαηα ζοιιυνθςζδξ πμο απμκέιεζ 

μ ΔΛΟΣ ηαζ  ζογδηείηαζ δ ζήιακζδ CE. 

 

Κνίεδηε ζηυπζιμ, δ πανάεεζδ ηςκ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκςκ μνμθμβζχκ υζμκ αθμνά 

ηδκ μκμιαζία ηςκ πνμσυκηςκ, ηςκ θμνέςκ ηαζ δζεεκχκ μνβακζζιχκ βζα ηδκ απμθοβή 

πανενιδκεζχκ πμο πζεακυκ κα πνμέηοπηακ απυ ηδκ ιεηάθναζδ ζηδκ Δθθδκζηή 

Γθχζζα. 
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 i 

                         Δπραξηζηίεο 

 
 

 

Η πανμφζα ενβαζία είκαζ ημ απμηέθεζια ένεοκαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ηα 

ηεθεοηαία  ηνία πνυκζα. Θα επζεοιμφζα κα εηθνάζς ηζξ εοπανζζηίεξ ιμο ζε υζμοξ 

ζοκέααθακ, ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ μ ηαεέκαξ, ζηδκ πνμζπάεεζα αοηή.Μζα 

πνμζπάεεζα πμο λεηίκδζε πνζκ ηέζζενα πνυκζα ιε ηδκ εζζαβςβή ιμο ζημ εονςπασηυ 

ιεηαπηοπζαηυ πνυβναιια. ζπμοδχκ ζηδ Γζμίηδζδ Δπζπεζνήζεςκ –Οθζηή Πμζυηδηα  

ημο Πακεπζζηδιίμο  Πεζναζχξ. 

 

Ανπζηά εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς υθμοξ ημο Καεδβδηέξ ιμο ζηδ δζάνηεζα ηςκ 

ζπμοδχκ ιμο.   

 

Ιδζαίηενεξ εοπανζζηίεξ μθείθς ζημκ επζαθέπμκηα Καεδβδηή ηδξ ενβαζίαξ ιμο η. 

Μπμπχνδ Γεχνβζμ βζα ημ ζοκεπέξ εκδζαθένμκ ημο ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ενεοκάξ ιμο, ηδκ 

ηαηαβναθή ηαζ μθμηθήνςζδ ηδξ ενβαζίαξ ιμο.  

 

Πάκς απ΄ υθα εοπανζζηχ ημοξ βμκείξ ιμο, Γεχνβζμ ηαζ Δοαββεθία, βζα ηδκ δεζηή ηαζ 

πναηηζηή ζοιπανάζηαζή ημοξ, βζα ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ πμο δδιζμφνβδζακ βζα 

ηζξ ζπμοδέξ ιμο ηαζ ζδζαίηενα βζα ηδκ οπμιμκή ηαζ ηδκ ακμπή ημοξ υθα εηείκα ηα 

πνυκζα απμοζίαξ ιμο απυ ημκηά ημοξ.  

 

Δοπανζζηχ ηέθμξ υθμοξ ημοξ θίθμοξ ιμο πμο ανέεδηακ ημκηά ιμο ζηδ δζάνηεζα ηδξ 

γςήξ ιμο βζα ηδκ αιένζζηδ ηαζ μοζζαζηζηή ζοιπανάζηαζδ ημοξ. 
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 1 

                         Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

                           1.0 Αληηθείκελν ηεο Δξγαζίαο 

 
Με ηδκ πζζημπμίδζδ πνμσυκηςκ πανέπεηαζ ειπζζημζφκδ ζηδκ αβμνά ηαζ ζημοξ 

ηαηακαθςηέξ υηζ ηα πνμσυκηα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε απαζηήζεζξ πμο εέημοκ 

πνμηαεμνζζιέκα πνυηοπα ηαζ άθθα ηακμκζζηζηά έββναθα. Οζ θμνείξ πζζημπμίδζδξ πμο 

εηδίδμοκ ηέημζα πζζημπμζδηζηά ή αεααζχζεζξ ζοιιυνθςζδξ πνμσυκηςκ ζοκήεςξ 

πανέπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα ζημοξ μνβακζζιμφξ, ηςκ μπμίςκ ηα πνμσυκηα πζζημπμζμφκ, κα 

επζδεζηκφμοκ ηδκ ζοιιυνθςζδ αοηή ιε ηδκ έκδεζλδ εζδζημφ ζήιαημξ ζοιιυνθςζδξ  

ζημ πνμσυκ ή κα εηδίδμοκ έκα πζζημπμζδηζηυ πμο κα ακαθένεζ ηδ ζοιιυνθςζδ ημο 

πνμσυκημξ ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ. 

 

Η ζήιακζδ ζε έκα πνμσυκ ζηδκ Δθθάδα, οπμδδθχκεζ πςξ αοηυ, έπεζ ζπεδζαζεεί ηαζ 

ηαηαζηεοαζεεί,  χζηε  κα  θεζημονβεί  ιε  αζθάθεζα  ηαζ  πνμξ  υθεθμξ  ηδξ  οβείαξ ηςκ 

πμθζηχκ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ζφιθςκα πνμξ υθεξ ηζξ ζπεηζηέξ ιε ηδ θεζημονβζηυηδηά ημο 

Κμζκμηζηέξ Οδδβίεξ Νέαξ Πνμζέββζζδξ. ηδκ ΔΔ ημ νυθμ έηδμζδξ πνμηφπςκ έπεζ δ 

Δονςπασηή Δπζηνμπή Σοπμπμίδζδξ (CEN) ηαζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή Ηθεηηνμηεπκζηήξ 

Σοπμπμίδζδξ ( CENELEC) ηαζ ηα πνυηοπα δζαηίεεκηαζ απυ ημοξ ακαβκςνζζιέκμοξ 

θμνείξ ηςκ  ηναηχκ  –  ιεθχκ  υπμο  αοημί  είκαζ  μζ  εεκζημί  μνβακζζιμί  ηοπμπμίδζδξ.  

Κάεε πνυηοπμ είκαζ πνμαζνεηζηήξ εθανιμβήξ, εηηυξ εάκ κμιμεεηζηέξ ή άθθεξ δζαηάλεζξ 

ημ ηαεζζημφκ οπμπνεςηζηήξ εθανιμβήξ. 

 

ηδκ πανμφζα ενβαζία πανμοζζάγεηαζ ημ  πενζαάθθμκ πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ  ζηδκ 

Δθθάδα ζφιθςκα ιε ηδκ κέα πνμζέββζζδ. Ακαθοηζηά πανμοζζάγμκηαζ μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ 

πνμσυκηςκ  πμο πζζημπμζμφκηαζ  ζηδκ Δθθάδα ζφιθςκα  ιε ηζξ ημζκμηζηέξ μδδβίεξ, μζ 

θμνείξ   πμο   πζζημπμζμφκ ηα   ζοβηεηνζιέκα   πνμσυκηα   ηαζ   πςξ   αοημί   μζ   θμνείξ 

αλζμθμβμφκηαζ βζα αοηή ημοξ ηδκ ζηακυηδηα ηαζ ηέθμξ πςξ βίκεηαζ δ ημζκμπμίδζδ ηςκ 

θμνέςκ πζζημπμίδζδξ ζηδκ ΔΔ. 
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                          1.1 Κύξηνη ηόρνη ηεο Δξγαζίαο 

 
 

Βαζζηυξ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ πενζβναθή ημο πενζαάθθμκημξ 

πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ ζηδκ Δθθάδα, ζημπεφμκηαξ πανάθθδθα, μ ακαβκχζηδξ κα 

ιπμνέζεζ κα απμηηήζεζ ζαθή εζηυκα ιε ημ ακςηένς οπυ ελέηαζδ εέια ηαζ κα πάνεζ 

απακηήζεζξ ζηα παναηάης ααζζηά ενςηήιαηα: 

 

 Πχξ δζαιμνθχκεηαζ ημ πενζαάθθμκ πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ ζηδκ Δθθάδα, 
 

 Πμζα πνμσυκηα έπμοκ οπμπνέςζδ ζοιιυνθςζδξ ηαζ αάζεζ πμζςκ 

ηακμκζζηζηχκ μδδβζχκ, 

 Πμζμξ επμπηεφεζ ηδκ εθθδκζηή αβμνά, 
 

 Πμζμξ εθέβπεζ ακ ηα οπυ έθεβπμ πνμσυκηα ηδνμφκ ηζξ μδδβίεξ, 

 

 Πμζμ ημ πενζαάθθμκ ηδξ αβμνάξ (απυ ηδκ πθεονά ηςκ θμνέςκ πζζημπμίδζδξ) 
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                           1.2 Οξηζκνί 

 
 

Γηαπίζηεπζε - Accreditation: 
 

Γζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία έκα ελμοζζμδμηδιέκμ ζχια δίδεζ επίζδιδ ακαβκχνζζδ υηζ 

έκαξ θμνέαξ ή έκα πνυζςπμ είκαζ ζηακυξ – ζηακυ κα εηηεθέζεζ ζοβηεηνζιέκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ. 

 
 

Οδεγία - Directive: 
 

Κακμκζζηζηή μδδβία πμο εηδίδεηαζ απυ ιία ηεκηνζηή ανπή ηαζ είκαζ ζπεηζηή ιε ηζξ 

πνμδζαβναθέξ πμο  πνέπεζ κα ηδνδεμφκ  ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ  πνμσυκημξ  ή ιίαξ 

οπδνεζίαξ έηζζ χζηε κα ζηακμπμζεί ημζκέξ απαζηήζεζξ (ζηακμπμίδζδ ηαηακαθςηή, 

αζθάθεζα πνήζηδ, ηθπ) 

 
 

Πηζηνπνίεζε - Certification: 
 

Γζαδζηαζία  ηαηά  ηδκ  μπμία  έκα  ηνίημ  ιένμξ  πανέπεζ  βναπηή  δζααεααίςζδ  υηζ  έκα 

πνμσυκ,   ιζα  δζενβαζία  ή   ιζα   οπδνεζία  ζοιιμνθχκεηαζ   ςξ   πνμξ   ηαεμνζζιέκεξ 

απαζηήζεζξ. 

 
 

ήκαλζε «CE»: 
 

Η ζήιακζδ «CE» απμηεθεί πθδνμθμνία βζα ηζξ ανπέξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ημοξ 

ηαηακαθςηέξ ηαζ δδθχκεζ υηζ ημ πνμσυκ εηπθδνχκεζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο απαζημφκηαζ 

απυ υθεξ ηζξ ζπεηζηέξ  ημζκμηζηέξ μδδβίεξ. Δηηυξ ακ οπάνπμοκ εκδείλεζξ βζα ημ ακηίεεημ, 

μζ ανπέξ εεςνμφκ υηζ έκα πνμσυκ ιε ηδκ έκδεζλδ «CE» ζοιααδίγεζ ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ. 

 

Η   ζήιακζδ   CE   ημπμεεηείηαζ   απυ   ημκ   ηαηαζηεοαζηή   ή   ημκ ελμοζζμδμηδιέκμ 

ακηζπνυζςπυ ημο ζηζξ ζοζηεοέξ ή, ακ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ, ζηδ ζοζηεοαζία, ζηζξ 

μδδβίεξ πνήζδξ ή ζημ πζζημπμζδηζηυ εββφδζδξ (ιε αοηή ηδ ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ). Η 

ζήιακζδ CE πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ ειθακχξ, εοακάβκςζηα ηαζ ακελίηδθα. 
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Σππνπνίεζε - Standardization: Γζαδζηαζίεξ  ηαεμνζζιμφ   ημζκχκ  ηεπκζηχκ  

ηακυκςκ   βζα  ημκ  ζπεδζαζιυ  ηαζ  ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ πνμσυκημξ (οπυ ηδκ εονεία 

έκκμζα) χζηε αοηυ κα ζηακμπμζεί ημζκέξ απαζηήζεζξ. Σμ «ηοπμπμζδηζηυ ένβμ» (δδθαδή δ 

δδιζμονβία ηςκ ηεπκζηχκ πνμηφπςκ) οθμπμζμφκ μνβακζζιμί πμο έπμοκ ελμοζζμδμηδεεί 

βζα ημκ ζημπυ αοηυκ. ηδκ πχνα ιαξ αοηυξ μ ελμοζζμδμηδιέκμξ απυ ημ Κνάημξ 

μνβακζζιυξ, είκαζ μ ΔΛΟΣ (Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ). 

 
 

Σ ερληθή πξνδηαγξαθή: 
 

Δίκαζ ημ έββναθμ πμο ηαεμνίγεζ ηζξ ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα ζηακμπμζεί έκα 

πνμσυκ, ιζα δζενβαζία ή οπδνεζία. 

 
 

Αξρέο Κνηλνπνίεζεο: 

 

Οζ Ανπέξ Κμζκμπμίδζδξ (Notifying Authorities) ηςκ ηναηχκ ιεθχκ  ηδξ  ΔΔ έπμοκ ημ 

δζηαίςια ημζκμπμίδζδξ θμνέςκ πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ. 

 

Φνξείο πηζηνπνίεζεο: 

Οζ Φμνείξ πζζημπμίδζδξ (Notified Bodies) ζοιιυνθςζδξ πνμσυκηςκ ή ζοζηδιάηςκ 

πμζυηδηαξ εθέβπμοκ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ πνμσυκηςκ ιε αάζδ ηα πνυηοπα δ άθθεξ 

ηακμκζζηζηέξ μδδβίεξ, ηαζ ημζκμπμζμφκηαζ ζηδκ ΔΔ απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ ημζκμπμίδζδξ 

ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ ΔΔ. 
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                          1.3 Αθξσλύκηα 

 
 

EA: European Cooperation for Accreditation - Δονςπασηή οκενβαζία βζα ηδ 
 

Γζαπίζηεοζδ 
 

EC: European Commission – Δονςπασηή Έκςζδ 
 

EDQM: European Department Quality Medicines - Δονςπασηή Γζεφεοκζδ βζα ηδκ 
 

Πμζυηδηα ηςκ Φανιάηςκ 
 

ISO: International Organization for Standardization – Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ 
 

Σοπμπμίδζδξ 
 

IAF: International Accreditation Forum - Γζεεκέξ Φυνμοι βζα ηδκ Γζαπίζηεοζδ 

ILAC: International Laboratory Accreditation - Γζεεκή οκενβαζία Γζαπίζηεοζδξ 

Δνβαζηδνίςκ 

MLA: Multilateral Agreements –Πμθοιενείξ οιθςκίεξ 
 

NANDO: New Approach Notified and Designated Organizations –Κμζκμπμζδιέκμζ ηαζ 

μνζζιέκμζ θμνείξ κέαξ πνμζέββζζδξ 

OMCL: Official Medicines Control Laboratories -Δονςπασηά ενβαζηήνζα εθέβπμο 

θανιάηςκ 

Δ.Τ.Γ.: Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ 
 

ΔΔ: Δονςπασηή Έκςζδ 
 

ΔΔΣΣ: Δεκζηή Δπζηνμπή Σδθεπζημζκςκζχκ ηαζ Σαποδνμιείςκ 
 

ΔΟΦ: Δεκζηυξ Ονβακζζιυξ Φανιάηςκ 
 

ΠΓ: Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 
 

ΤΜΔ: Τπμονβείμ Μεηαθμνχκ ηαζ Δπζημζκςκζχκ 
 

ΤΠΑΝ: Τπμονβείμ Α κάπηολδξ 
 

ΤΤΚΑ: Τπμονβείμ Τ βείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ 
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                        Κεθάιαην 2: Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 

                           2.0 Δηζαγσγή   

 

Μέζα απυ ηδκ ακάθοζδ ηδξ ανενμβναθίαξ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα εκημπζζημφκ ηα 

ηίκδηνα, ηα μθέθδ ηαζ ηα ειπυδζα ηδξ πζζημπμίδζδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα πενζβναθεί δ 

θεζημονβία ηδξ αβμνάξ ηαζ μ ηνυπμξ πνμζηαζίαξ ηςκ ηαηακαθςηχκ. 

 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ έπμοκ δείλεζ ιεβάθδ εοαζζεδζία ζε υηζ 

έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ πζζημπμίδζδ πνμσυκηςκ, ελαζθαθίγμκηαξ ηδ θήιδ ζμαανχκ ηαζ  

οπεφεοκςκ αζμιδπακζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ πμο πανέπμοκ ορδθήξ πμζυηδηαξ πνμσυκηα. Η 

πζζημπμίδζδ πνμσυκηςκ έπεζ βίκεζ ζοκείδδζδ  βζα πμθθέξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ  βζα κα 

ιπμνέζμοκ κα ακηαβςκζζεμφκ επί ίζμζξ υνμζξ ηζξ ακηίζημζπεξ εονςπασηέξ. Η  

πζζημπμίδζδ πνμσυκηςκ ιπμνεί κα είκαζ επζθμβή ή οπμπνέςζδ ζε ηάεε πενίπηςζδ υιςξ 

θαίκεηαζ υηζ πνμζθένεζ πμθθά ηαζ ζδιακηζηά μθέθδ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ηδκ 

εθανιυγμοκ. Η επζηοπία εκυξ πνμηφπμο πζζημπμίδζδξ ελανηάηαζ απυ ημκ ηνυπμ ηαζ ημ 

θυβμ βζα ημκ μπμίμ ημ ακαπηφζζεζ ιζα επζπείνδζδ ηαζ υπζ απυ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ 

απαζηήζεζξ ημο, αοηέξ ηαεαοηέξ. Ο θυβμξ βζα ημκ μπμίμ ιπμνεί κα απμηφπεζ δ εθανιμβή 

ηςκ πνμηφπςκ είκαζ δ ακζηακυηδηα ή δ έθθεζρδ δζάεεζδξ απυ ηδκ επζπείνδζδ κα 

εθανιμζηεί ζςζηά ηαζ υπζ δ ακεπάνηεζα ηςκ πνμηφπςκ. Σα πνυηοπα δδιζμονβήεδηακ 

βζα κα ηαθφρμοκ ηδκ ακάβηδ ηςκ επζπεζνήζεςκ κα ακαπηφλμοκ ειπζζημζφκδ ηαζ κα 

δζαζθαθζζημφκ, ηυζμ μζ ίδζεξ υζμ ηαζ μζ πεθάηεξ ημοξ, βζα ηδκ ζηακυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ 

κα πανέπεζ ιε ζοκέπεζα ηαζ ζηαεενυηδηα , ηδκ πμζυηδηα πμο έπεζ ζοιθςκήζεζ ηαζ εέθεζ 

κα πανέπεζ, ιεηαεέημκηαξ ημ αάνμξ ημο εθέβπμο απυ ηα ίδζα ηα πνμσυκηα, ζηζξ 

δζαδζηαζίεξ πμο ηα πανάβμοκ ηαζ είκαζ οπεφεοκεξ βζα αοηά. Σα πνυηοπα δεκ οπυζπμκηαζ 

ηδκ ακάπηολδ εκυξ ζοζηήιαημξ μθζηήξ πμζυηδηαξ ή αηυια ηαζ ακααάειζζδξ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ είκαζ ηαζ άζημπμ κα ηαηδβμνμφκηαζ βζ„ 

αοηυ.  

 

Σα ζδιακηζηά μθέθδ ηςκ πνμηφπςκ ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ιυκμ ακ μζ επζπεζνήζεζξ πμο 

εα ηα εθανιυζμοκ ηαηακμήζμοκ  ηυζμ ηζξ δοκαηυηδηεξ υζμ ηαζ ηα υνζα ημοξ ηαζ δείλμοκ 

ηδ δζάεεζδ κα εηιεηαθθεοημφκ ηαζ κα αλζμπμζήζμοκ αοηά πμο ημοξ πνμζθένμοκ. 
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Η πνμζηζεέιεκδ αλία ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ηςκ πνμηφπςκ δεκ πνέπεζ κα ακαγδημφκηαζ ζημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ απαζηήζεςκ ημοξ, αθθά ζηζξ πνμεέζεζξ, ζηδκ δέζιεοζδ ηαζ ημκ ηνυπμ 

ακάπηολδξ ηαζ εθανιμβήξ ημοξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ. 
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                          2.1  ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 

Με ηδκ  Πζζημπμίδζδ πνμσυκηςκ, μζ επζπεζνήζεζξ δζαζθαθίγμοκ  ηδκ παναβυιεκδ 

πμζυηδηα, ελαζθαθίγμκηαξ ηαοηυπνμκα ανηεηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ιέζα βζα ηδκ αεθηίςζδ 

ηδξ. Σα πνυηοπα  πζζημπμίδζδξ  πνμσυκηςκ πνμζθένμοκ δζαθάκεζα ηαζ αιμζααία 

ειπζζημζφκδ ζηζξ ζπέζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ ιε ημοξ πνμιδεεοηέξ ηαζ ημοξ πεθάηεξ ηδξ, 

πμο επζαεααζχκεηαζ ιε ηδκ απμκμιή πζζημπμζδηζημφ απυ ακελάνηδημοξ δζαπζζηεοιέκμοξ 

μνβακζζιμφξ. Σα πνυηοπα πνμζθένμοκ αηυια ημζκή βθχζζα επζημζκςκίαξ ηαζ ημζκά 

απμδεηηέξ ανπέξ πενί πμζυηδηαξ. Σέθμξ ζοκηεθμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηθίιαημξ 

ειπζζημζφκδξ ηαζ ζημοξ ηυθπμοξ ηζξ ίδζαξ ηδξ επζπείνδζδξ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ. 

οιπεναζιαηζηά μζ ζηυπμζ ηςκ πνμηφπςκ πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ είκαζ μζ ελήξ: 

 

 Κμζκυ ζδιείμ ακαθμνάξ βζα κα λεπενάζμοκ μζ οπεφεοκμζ ημ πνυαθδια 

ζοκεκκυδζδξ ηαζ βζα κα ιζθάκε  υθμζ ηδκ ίδζα βθχζζα. 

 

 ηαεενυηδηα ζηδκ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ , έηζζ χζηε αοηυ κα 

ζοιααδίγεζ ιε ηζξ ακάβηεξ ημο πεθάηδ. 

 

 Γδιζμονβία ειπζζημζφκδξ ζηδ δζμίηδζδ, υηζ δ επζδζςηυιεκδ πμζυηδηα 

επζηοβπάκεηαζ ηαζ δζαηδνείηαζ επζηοπχξ. 

 

 Γδιζμονβία ειπζζημζφκδξ ζημκ πεθάηδ υηζ δ εηπεθναζιέκδ πμζυηδηα έπεζ 

επζηεοπεεί ζημ πνμσυκ πμο εα θάαεζ. 
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                           2.2 Πξνζηαζία Καηαλαισηή 

 

Η πνμζηαζία ημο ηαηακαθςηή επζηοβπάκεηαζ  ιέζς ηδξ ζήιακζδξ CE, ηα πθεμκεηηήιαηα 

ηδξ μπμίαξ είκαζ δ αζθάθεζα ηαζ δ εββφδζδ πμο ημο πανέπμοκ. Ο παναβςβυξ ηαζ μ 

ηαηακαθςηήξ δε πνεζάγεηαζ πζα κα απμδείλμοκ υηζ ημ πνμσυκ είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ ζδακζηυ 

βζα ηδ πνήζδ πμο πνμμνίγεηαζ. Η ζήιακζδ CE πζζημπμζεί υηζ ημ πνμσυκ έπεζ παναπεεί 

οπυ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, εθέβπεηαζ ζοζηδιαηζηά, είκαζ αζθαθέξ, ηδνεί 

ημοξ πενζααθθμκηζημφξ ηαζ εκενβεζαημφξ ηακμκζζιμφξ (υζμκ αθμνά ηδκ ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ ή ηδκ εοημθία ακαηφηθςζδξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ηφηθμο γςήξ ημο ) ηαζ 

ελαζθαθίγεζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ηεθζημφ πνήζηδ. Κάεε ζήιακζδ CE ακαθένεζ ηζξ 

εθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ ημο πνμσυκημξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο. Η ζήιακζδ 

πνμσυκημξ CE είκαζ δ εββφδζδ πμζυηδηαξ ηαζ  αζθάθεζαξ ημο ηάεε πνμσυκημξ ηαζ 

οπενηενεί ζε ζφβηνζζδ ιε άθθα πνμσυκηα πμο δεκ έπμοκ ζήιακζδ CE.  

 

 Η ζήιακζδ CE ζοιαμθίγεζ ηδ ζοµµυνθςζδ πνμξ υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο 

επζαάθθμκηαζ ζημοξ ηαηαζηεοαζηέξ βζα ημ πνμσυκ, δοκάιεζ ηςκ ημζκμηζηχκ δζαηάλεςκ 

πμο πνμαθέπμοκ ηδκ ημπμεέηδζή ηδξ. Όηακ δ ζήιακζδ CE ημπμεεηείηαζ ζε πνμσυκηα, 

απμηεθεί δήθςζδ ημο θοζζημφ ή κμιζημφ πνμζχπμο πμο ηδκ έπεζ ημπμεεηήζεζ ή είκαζ 

οπεφεοκμ βζα ηδκ ημπμεέηδζή ηδξ υηζ ημ πνμσυκ ζοµµμνθχκεηαζ πνμξ υθεξ ηζξ 

εθανµμζηέεξ απαζηήζεζξ ηαζ υηζ έπμοκ μθμηθδνςεεί επζηοπχξ μζ ηαηάθθδθεξ δζαδζηαζίεξ 

αλζμθυβδζδξ ηδξ ζοµµυνθςζδξ. 

 

Όηακ θμζπυκ μ παναβςβυξ ή, ακ δεκ είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ ζηδκ Κμζκυηδηα, μ επίζδιμξ 

εηπνυζςπυξ ημο, εέηεζ ζε ηοηθμθμνία έκα πνμσυκ ιε ζήιακζδ CE, δ ζήιακζδ ζδιαίκεζ 

υηζ έπμοκ αημθμοεδεεί μζ ιεεμδμθμβίεξ, δζαπίζηςζδξ ηδξ ζοιιυνθςζδξ πμο 

πνμδζαβνάθεζ δ ηάεε Οδδβία. ηζξ πζμ απθέξ πενζπηχζεζξ μ οπεφεοκμξ ζοκηάζζεζ ημ 

ηεπκζηυ θάηεθμ ημο πνμσυκημξ ημκ μπμίμ πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα δζαεέηεζ ζηζξ 

ανιυδζεξ εεκζηέξ ανπέξ βζα έθεβπμ ηαζ επζεεχνδζδ, ηα επυιεκα 10 πνυκζα απυ ηδκ 

ηεθεοηαία διενμιδκία  ηαηαζηεοήξ ημο πνμσυκημξ. Όπμζμξ δε, ειπμνεφεηαζ έκα πνμσυκ 

εκηυξ ΔΔ ηαζ δεκ έπεζ ζηδ ηαημπή ημο ημ ηεπκζηυ θάηεθμ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα 

πνμζδζμνίζεζ πμο αηνζαχξ ανίζηεηαζ αοηυξ ηαζ κα ημ δχζεζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ ανιυδζςκ 

εθεβηηζηχκ ανπχκ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ. 
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Ο ηεπκζηυξ θάηεθμξ πενζέπεζ υθα εηείκα ηα ιέηνα πμο έπεζ θάαεζ μ παναβςβυξ μφηςξ 

χζηε ημ πνμσυκ κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ «ααζζηέξ  απαζηήζεζξ»  ηδξ μδδβίαξ πμο ημ 

αθμνά. Ο παναβςβυξ πθέμκ έπεζ δφμ επζθμβέξ: 

 

 Να αημθμοεήζεζ ηαηά ηδ ζπεδίαζδ ηαζ παναβςβή ημο πνμσυκημξ ηα ακηίζημζπα 

«εκανιμκζζιέκα
1
 πνυηοπα» πμο έπμοκ εηπμκδεεί απυ ημοξ εονςπασημφξ 

μνβακζζιμφξ ηοπμπμίδζδξ ( CEN,CENELEC,ETSI). 

 

 Να δχζεζ δζηέξ ημο ηεπκζηέξ θφζεζξ βζα ηδ ηήνδζδ ηςκ ααζζηχκ απαζηήζεςκ ηδξ 

μδδβίαξ πμο αθμνά ημ εηάζημηε πνμσυκ. 

 

 

Δδχ πθέμκ ηίεεηαζ έκα ενχηδια, ημ μπμίμ είκαζ βζαηί μ ηαηαζηεοαζηήξ κα αημθμοεήζεζ 

έκακ άθθμ δνυιμ εθυζμκ οπάνπμοκ ηα «εκανιμκζζιέκα πνυηοπα» Ο πνχημξ θυβμξ είκαζ 

υηζ εκχ εβηνίκμκηαζ δζανηχξ κέα «εκανιμκζζιέκα πνυηοπα», οπάνπμοκ αηυιδ ανηεηά 

πνμσυκηα πμο δεκ ηαθφπημκηαζ. Ο δεφηενμξ ηαζ ίζςξ ζπμοδαζυηενμξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ 

υηζ εάκ υθμζ μζ ηαηαζηεοαζηέξ αημθμοεμφζακ ηα «εκανιμκζζιέκα πνυηοπα» ηυηε ηάεε 

ηεπκμθμβζηή ηαζκμημιία ζηδ ζπεδίαζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ πνμσυκηςκ εα ήηακ αδφκαηδ. 

 

Η ζήιακζδ CE ήηακ ημ θοζζηυ επαηυθμοεμ ιζαξ, επακαζηαηζηήξ βζα ηδκ επμπή ηδξ (ηέθδ 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980), κμιμεεηζηήξ ηεπκζηήξ πμο εζζήβαβε δ Δονςπασηή  Κμζκυηδηα ημ 

1985 βζα κα ακηζιεηςπίζεζ ημ ηενάζηζμ θμνηίμ κμιμεεζίαξ πμο πνεζαγυηακ βζα ηδκ 

εθεφεενδ δζαηίκδζδ πνμσυκηςκ ζηδκ εονςπασηή εζςηενζηή αβμνά. Η ηεπκζηή αοηή 

μκμιάζεδηε «Νέα Πνμζέββζζδ» («New Approach» ζηα αββθζηά) 

 

Η ζήιακζδ CE αθμνά ιυκμ εηείκα ηα πνμσυκηα βζα ηα μπμία έπεζ εηδμεεί δ μδδβία 

«Νέαξ Πνμζέββζζδξ».Πνυηεζηαζ βζα 20-25 ηαηδβμνίεξ πνμσυκηςκ ζηζξ μπμίεξ υιςξ 

πνμζηίεεκηαζ  ηαηά ηαζνμφξ κέεξ 

 

                                                             

1 Σα «εκανιμκζζιέκα πνυηοπα» είκαζ πνυηοπα ηα μπμία έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ημοξ εονςπαζημφξ μνβακζζιμφξ 

ηοπμπμήζδξ ηαζ δδιμζζεοηεί ζηδκ επίζδιδ εθδιενίδα ηδξ ΔΔ. Σα πνυηοπα αοηά έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ 

ελαζθαθίγμοκ ηδ ηήνδζδ ηςκ ααζζηχκ απαζηήζεςκ ηδξ μδδβίαξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πνμζυκ ηαζ επμιέκςξ δ 
πζζηή ηήνδζδ ημοξ  ελαζθαθίγεζ ηδ ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ μδδβία. 



 11 

Η «Νέα Πνμζέββζζδ» ζοκίζηαηαζ ζηδκ έβηνζζδ κμιμεεηδιάηςκ (Οδδβζχκ), πμο 

ακαθένμκηαζ ζοκήεςξ ζηζξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ πνμσυκηςκ, ζηδκ πνμζηαζία 

ημο ηαηακαθςηή ή ημο πενζαάθθμκημξ, χζηε υζα πνμσυκηα ζοιιμνθχκμκηαζ ζε αοηέξ κα 

ιπμνμφκ κα ηοηθμθμνμφκ εθεφεενα ζε υθδ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Οζ Οδδβίεξ αοηέξ, 

επζαάθθμοκ πμθφ βεκζηέξ, ζδζαίηενα ζφκημιεξ ηαζ, ιενζηέξ θμνέξ, αθδνδιέκεξ 

πνμδζαβναθέξ, πμο μκμιάγμκηαζ «ααζζηέξ απαζηήζεζξ». Αοηέξ είκαζ ηοπζηά μζ ιυκεξ 

ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηα πνμσυκηα ηαζ ζε αοηέξ μθείθμοκ μζ παναβςβμί κα 

πνμζανιυγμκηαζ οπμπνεςηζηά. 

 

Οζ ζφκημιεξ αοηέξ ααζζηέξ απαζηήζεζξ ηζκδφκεοακ κα απμηεθέζμοκ ακηζηείιεκμ 

δζεκέλεςκ, ακ δεκ ελαζθαθίγμκηακ έκα ηαεανυ ζφζηδια ενιδκείαξ ημοξ. 

 

Σμ ζφζηδια αοηυ οπήνπε ήδδ πνζκ απυ ηδκ «εθεφνεζδ» ηδξ «Νέαξ Πνμζέββζζδξ» ηαζ 

δεκ ήηακ άθθμ απυ ηδκ πακεονςπασηή ζοκενβαζία βζα ηδκ Σοπμπμίδζδ ζηα πθαίζζα ηςκ 

Ονβακζζιχκ Σοπμπμίδζδξ (CEN ηαζ CENELEC, ηαζ θίβμ ανβυηενα ηαζ ημο ETSI). Ο 

παναβςβυξ θμζπυκ εα είπε κα επζθέλεζ εθεφεενα, είηε κα ζπεδζάζεζ ηαζ κα πανάβεζ ημ 

πνμσυκ ημο ζφιθςκα ιε ηζξ ζφκημιεξ ηαζ, υπςξ ακαθένεδηε, αθδνδιέκεξ «ααζζηέξ 

απαζηήζεζξ» είηε ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά Πνυηοπα πμο είπακ εβηνζεεί ςξ «ενιδκείεξ» 

ημοξ. Δδχ υιςξ οπάνπεζ ιζα μοζζχδδξ δζαθμνά: ακ επέθεβε ηζξ «ααζζηέξ απαζηήζεζξ» εα 

έπνεπε αοηυξ κα απμδείλεζ, ζε εκδεπυιεκμ έθεβπμ, ηδκ ζζμδοκαιία ηςκ θφζεςκ πμο 

επέθελε ιε ηζξ «ααζζηέξ απαζηήζεζξ» ημο κυιμο, εκχ ακηίεεηα, ακ αημθμοεήζεζ ηα 

Δονςπασηά Πνυηοπα είκαζ μ εθεβηηήξ εηείκμξ πμο θένεζ ημ αάνμξ ηδξ απυδεζλδξ υηζ ημ 

πνμσυκ δεκ είκαζ αζθαθέξ 

 

Η έκκμζα ηδξ εκζαίαξ εζςηενζηήξ αβμνάξ επζαάθθεζ ζηδκ μοζία απαβυνεοζδ εθέβπςκ ζηα 

ζφκμνα βζα ηα πνμσυκηα πμο πνμένπμκηαζ απυ άθθεξ ημζκμηζηέξ πχνεξ. Άθθςζηε ηαζ ζηδκ 

πνάλδ ηα πνμσυκηα πμο πνμένπμκηαζ απυ πχνεξ ηζξ Κμζκυηδηαξ δεκ πενκμφκ ηακ απυ ηα 

ηεθςκεία  

 

Δφθμβα θμζπυκ δδιζμονβήεδηε δ ακάβηδ ελαζθάθζζδξ εκυξ είδμοξ «δζαααηδνίμο 

αζθαθείαξ» ζηα πνμσυκηα πμο ειπίπημοκ ζηδκ ημζκμηζηή αοηή κμιμεεζία Ο 

πνμαθδιαηζζιυξ αοηυξ μδήβδζε ζηδκ οζμεέηδζδ, ημ 1989, ηδξ εκζαίαξ ζήιακζδξ CE, βζα 

υθα ηα πνμσυκηα πμο ειπίπημοκ ζ' αοηυ ημ ζφζηδια κμιμεεζίαξ. Έκα πνμσυκ πμο θένεζ 

ηδ ζήιακζδ CE (πμο δε ζδιαίκεζ ηίπμηα άθθμ απυ Communaute Europeenne) εα 
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ιπμνμφζε κα ηοηθμθμνεί εθεφεενα ζε υθεξ ηζξ πχνεξ ηαζ, αεααίςξ, κα οπυηεζηαζ ζε 

εθέβπμοξ ηςκ ανπχκ επμπηείαξ ηδξ αβμνάξ ηάεε πχναξ, δεδμιέκμο υηζ ηα ηνάηδ ιέθδ 

είκαζ ηα ιυκα ανιυδζα βζα ημκ έθεβπμ ηδξ αβμνάξ ζηδκ επζηνάηεζά ημοξ. Άνα θμζπυκ 

ιπμνμφιε κα πμφιε μηζ δ ζήιακζδ CE (ιαγί ιε ηδκ επζζοκαπηυιεκδ «Γήθςζδ 

οιιυνθςζδξ» ημο ηαηαζηεοαζηή) είκαζ έκα δζαααηήνζμ κυιζιδξ ηοηθμθμνίαξ ημο 

πνμσυκημξ απυ πθεονάξ ημζκμηζημφ δζηαίμο 

 

Απυ ηδ δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ πνέπεζ κα ιπμνμφκ κα ζοκαπεμφκ ηα ελήξ : 

 

 Οζ μδδβίεξ κέαξ πνμζέββζζδξ ζηζξ μπμίεξ οπάβεηαζ ημ πνμσυκ 

 Ο ηαηαζηεοαζηήξ ή μ εηπνυζςπμξ ημο ζηδκ ΔΔ 

 Σμ πνμσυκ 

 Ο ημζκμπμζδιέκμξ θμνέαξ εθυζμκ απαζηήεδηε δ ζοιαμθή ημο 

 Σα πνυηοπα πμο εθανιυζηδηακ, εάκ αέααζα έβζκε πνήζδ πνμηφπςκ. 

 

Η ζήιακζδ CE δεκ είκαζ πζζημπμίδζδ. Ακηίεεηα υιςξ απμηεθεί ιζα «Γήθςζδ 

Πνμζχπμο» δ μπμία ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ οπμζηδνίγεηαζ απυ ηνίημοξ( ημκ 

ημζκμπμζδιέκμ θμνέα, ζοκενβαγυιεκα ενβαζηήνζα δμηζιχκ ηαζ εθέβπςκ ηθπ). 

 

Γζα ηδκ ηήνδζδ ιζαξ μδδβίαξ CE, ιυκμ ζηζξ πμθφ απθέξ πενζπηχζεζξ ανηεί ζημκ 

ηαηαζηεοαζηή κα εημζιάζεζ ημ ηεπκζηυ θάηεθμ ηαζ κα επζεέζεζ ζε αοηυ ημ ζήια CE. ηζξ 

πζμ δφζημθεξ πενζπηχζεζξ εα απαζηδεεί δ ζοκενβαζία ιε έκακ ημζκμπμζδιέκμ θμνέα. Ο 

ημζκμπμζδιέκμξ θμνέαξ ιπμνεί κα ηθδεεί κα εθέβλεζ : 

 

 Σμ ζπεδζαζιυ ημο πνμσυκημξ 

 Σμ πνυηοπμ δείβια πνμσυκημξ 

 Σδκ παναβςβή ημο ηαηαζηεοαζηή,ηθπ 

 

Γδθαδή ηάεε μδδβία CE ηαηαηάζζεζ ηα πνμσυκηα πμο οπάβμκηαζ ζε αοηή ζε δζάθμνεξ 

μιάδεξ ηαζ μνίγεζ, ακάθμβα ιε ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ιπμνεί αοηά κα ηνφαμοκ, 

δζαθμνεηζηέξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ απμκμιή ζήιαημξ ζημ πνμσυκ: 

 

 



 13 

 ηζξ πζμ απθέξ πενζπηχζεζξ μ ηαηαζηεοαζηήξ ζοκηάζζεζ ιυκμξ ημο ημ ηεπκζηυ 

θάηεθμ 

 

 ε θίβμ πζμ δφζημθεξ πενζπηχζεζξ (ζμαανυηενμζ ηίκδοκμζ απυ  ημ πνμσυκ) μ 

θάηεθμξ αοηυξ πνέπεζ κα πάνεζ έβηνζζδ ηαζ απυ ημζκμπμζδιέκμ θμνέα, μ μπμίμξ 

ιπμνεί κα πνεζαζηεί κα ηάκεζ ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ ζε ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια 

ημο πνμσυκημξ. 

 

 ε αηυιδ πζμ δφζημθεξ πενζπηχζεζξ (ζμαανμί ηίκδοκμζ απυ ημ πνμσυκ) μ 

ηαηαζηεοαζηήξ ή μ ημζκμπμζδιέκμξ θμνέαξ πνέπεζ κα ιπμοκ ζε πζμ πενίπθμηεξ 

δζαδζηαζίεξ υπςξ ελαζθάθζζδξ ηδξ πζζηυηδηαξ πνμξ ημ ηφπμ, δζαζθάθζζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ παναβςβήξ, ελαηνίαςζδ ακά ιμκάδα ηθπ. 

 

Η ζήιακζδ CE πνέπεζ κα θαιαάκεζ ηδκ ηαηςηένς ιμνθή ηαζ εθυζμκ ζµζηνφκεηαζ ή 

ιεβεεφκεηαζ, πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ μζ ακαθμβίεξ. 

 

  

 

Η ζήιακζδ CE πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ ιε μναηυ, εοακάβκςζημ ηαζ ακελίηδθμ ηνυπμ, 

ααζζηά ζε ηάεε ζοζηεοή ή εάκ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ, ηυηε ιε αάζδ ηδκ αηυθμοεδ ζεζνά 

πνμηεναζυηδηαξ – ζοζηεοαζία/μδδβίεξ πνήζδξ/πζζημπμζδηζηυ εββφδζδξ. 

 

Η πενίπηςζδ ρεοδμφξ δήθςζδξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζήιακζδ CE  ζηα πνμσυκηα ,ιπμνεί 

εφημθα κα δζαπζζηςεεί, ακ πνεζαζηεί, δζυηζ μ ηαηαζηεοαζηήξ μθείθεζ κα δζαεέηεζ βναπηά 

απμδεζηηζηά ζημζπεία ηςκ δμηζιχκ πμο απμδεζηκφμοκ  ηδ ζοιιυνθςζδ εκυξ πνμσυκημξ 

ιε ημ ακηίζημζπμ πνυηοπμ. Σα ζημζπεζά αοηά ιπμνμφκ κα αιθζζαδηδεμφκ εοεέςξ απυ ηα 

υνβακα παναημθμφεδζδξ ηζ άθθεξ ακηαβςκζζηζηέξ εηαζνείεξ. Να επζζδιάκμοιε εδχ υηζ δ 

ρεοδήξ ζήιακζδ CE είκαζ κμιζηυ αδίηδια ηαζ ηζιςνείηαζ ιε αανζά πνδιαηζηά πνυζηζια 

ηαζ απυζονζδ ημο πνμσυκημξ.  
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ηδ πχνα
2
 ιαξ δοζηοπχξ δεκ έπμοιε αηυια μνβακχζεζ ζημζπεζχδδ ηαζ ζοζηδιαηζηυ 

έθεβπμ ηδξ αβμνάξ, ζδζαίηενα ζηδκ πνμθδπηζηή ημο δζάζηαζδ πμο είκαζ ηαζ δ πθέμκ 

μοζζαζηζηή. Αθθά ηαζ δ ηαηαζηαθηζηή  πνμζέββζζδ πάζπεζ ηυζμ ζημ ημιέα ηδξ 

μνβάκςζδξ υζμ ηαζ ζημ ημιέα ηςκ οπμδμιχκ. 

 

Ο έθεβπμξ ηδξ αβμνάξ μθμηθδνχκεζ ηδκ αθοζίδα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

ηδκ εθανιμβή ηςκ Οδδβζχκ Νέαξ Πνμζέββζζδξ ηαζ εθέβπεζ άιεζα ή έιιεζα ηδ ζςζηή 

θεζημονβία υθςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιενχκ ( παναβςβχκ/ηαηαζηεοαζηχκ, ηςκ 

ελμοζζμδμηδιέκςκ ακηζπνμζχπςκ ημοξ, ηςκ εζζαβςβέςκ, ηςκ δζακμιέςκ, ηςκ 

εβηαηαζηαηχκ/ζοκανιμθμβδηχκ, ηςκ ημζκμπμζδιέκςκ θμνέςκ, ηςκ θμνέςκ 

δζαπίζηεοζδξ, ηηθ.). 

 

Η ζδιαζία ημο είκαζ αηυια ιεβαθφηενδ ακ θάαεζ ηακείξ οπυρζκ ημο υηζ ημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ηςκ πνμσυκηςκ ηοηθμθμνεί πςνίξ ηακέκακ εη ηςκ πνμηένςκ έθεβπμ απυ 

ημζκμπμζδιέκμ θμνέα, πανά ιυκμκ ιε δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ ημο 

παναβςβμφ/ηαηαζηεοαζηή. Σα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ έθθεζρδ ιδπακζζιχκ άζηδζδξ ημο 

εθέβπμο ηδξ αβμνάξ είκαζ ςξ εη ημφημο ηα αηυθμοεα : 

 

 Γεκ οπάνπεζ ηαιία αεααζυηδηα υηζ πνμζηαηεφεηαζ μ ηαηακαθςηήξ απυ ηα 

επζηίκδοκα πνμσυκηα ηαζ υηζ ημ ηνάημξ ζηακμπμζεί ηδ κμιζηή ημο οπμπνέςζδ κα 

πανέπεζ αοηή ηδ πνμζηαζία 

 Γεκ οπάνπεζ ηαιζά αεααζυηδηα υηζ πνμζηαηεφεηαζ μ οβζήξ ακηαβςκζζιυξ ζηδκ 

αβμνά βζα ημ ηιήια ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο ζηακμπμζμφκ ηζξ ααζζηέξ απαζηήζεζξ 

ηςκ Οδδβζχκ. 

 Η πχνα ηζκδοκεφεζ κα βίκεζ «ζημοπζδυημπμξ» εθαηηςιαηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ 

πνμσυκηςκ α‟ δζαθμβήξ ηα μπμία πςθμφκηαζ ιάθζζηα ζηζξ ηακμκζηέξ ηζιέξ ( είκαζ 

πνμθακέξ υηζ δε ιπμνεί κα ιείκεζ  απυννδηδ βζα ηζξ δζεεκείξ αβμνέξ δ ηαηάζηαζδ 

πμο επζηναηεί ζημκ ημιέα ημο εθέβπμο ηδξ αβμνάξ ζε ηάεε πχνα) 

 

 

                                                             

2 Κςκζηακηίκμξ πανηζκυξ. (2005), “ Ο έθεβπμξ ηδξ αβμνάξ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ Οδδβζχκ Νέαξ Πνμζέββζζδξ ηαζ πςξ 

(δεκ) εθανιυγεηαζ ζηδκ Δθθάδα”, ECO-Q. 
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ηδκ Δθθάδα δ εοεφκδ παναημθμφεδζδξ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ Οδδβζχκ Νέαξ πνμζέββζζδξ 

ηαζ ημο ζπεηζημφ εθέβπμο έπεζ ακαηεεεί ζε δζάθμνα Τπμονβεία (π.π Τπ. Ακάπηολδξ, Τπ. 

Μεηαθμνχκ, Τπ. Τβείαξ ηηθ.) ηαζ ζε δζάθμνεξ οπδνεζίεξ ημο ίδζμο οπμονβείμο. Αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί υιςξ υηζ μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηςκ Οδδβζχκ έπεζ οπαπεεί ζηδ 

δζηαζμδμζία ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ. 

 

πεδυκ ημ ζφκμθμ ηςκ εθάπζζηςκ εθέβπςκ πμο δζεκενβμφκηαζ ζηδκ αβμνά είκαζ 

ηαηαζηαθηζημφ παναπηήνα (ζοκήεςξ μζ έθεβπμζ αημθμοεμφκ ηαηαββεθίεξ πνδζηχκ ή 

ακαηαβςκζζηχκ,αηοπήιαηα ηθπ). 

 

Πανυθμ πμο μ έθεβπμξ ηδξ αβμνάξ είκαζ  δζοπμονβζηή δναζηδνζυηδηα, μζ αημθμοεμφιεκεξ 

δζαδζηαζίεξ πμζηίθθμοκ  ιεηαλφ ηςκ δζαθμνχκ οπδνεζζχκ ηαζ Τπμονβείςκ. 

 

Η ηονζυηενδ υιςξ αδοκαιία είκαζ δ έθθεζρδ ζοζηδιαηζημφ ιεεμδζημφ ηαζ πνμθδπηζημφ 

εθέβπμο ηδξ αβμνάξ ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ζηυπμοξ, ιεηά απυ αλζμθυβδζδ ηςκ ηζκδφκςκ  

ηαζ ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιυ πμο εα θαιαάκεζ οπυρδ  ηα παναβυιεκα ηαζ εζζαβυιεκα ζηδ 

πχνα ιαξ ακηίζημζπα ακα μδδβία πνμσυκηα, ημκ υβημ ημοξ, ημ πθήεμξ ηαζ ηδ βεςβναθζηή 

ηαηακμιή ηςκ ζδιείςκ παναβςβήξ-εζζαβςβήξ-δζαηίκδζδξ, ημ είδμξ ηςκ απαζημφιεκςκ 

εθέβπςκ ηαζ δμηζιχκ, ηθπ. 

 

Ο ζπεδζαζιυξ ηαζ δ μνβάκςζδ ηςκ ζπεηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ εα έπνεπε κα ζοκδοαζηεί 

ιε ηδκ ηαηάθθδθδ εκδιένςζδ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιενχκ , ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ 

δεζβιαημθδπηχκ/εθεβηηχκ  ηαζ ηςκ ενβαζηδνίςκ δμηζιχκ πμο εα ζοιιεηείπακ ζηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημο εθέβπμο, ηδκ πζεακή ζοιπθήνςζδ ημο ζπεηζημφ εεζιζημφ πθαζζίμο-

ηονίςξ ιε δζαηάλεζξ “μνζγυκηζμο“ παναπηήνα. Ο δζοπμονβζηυξ ζοκημκζζιυξ εα 

μνεμθμβζημπμζμφζε ημ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ εα ιείςκε ημ απαζημφιεκμ ηυζημξ. 

 

οιπεναζιαηζηά εα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δ αβμνά δεκ είκαζ αηυια έημζιδ ηαζ ιυκμ ακ 

ημ ζφζηδια εθέβπμο ηδξ αβμνάξ θεζημονβήζεζ δοκαιζηά ηαζ θαζκυιεκα αεέιζημο 

ακηαβςκζζιμφ ακηζιεηςπζζημφκ ιε αοζηδνυηδηα, ηυηε ιυκμ εα θακμφκ ηα εεηζηά 

απμηεθέζιαηα ηδξ ζήιακζδξ CE ζηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ. 
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                          2.3 ΚΙΝΗΣΡΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 

Οζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ επζπεζνήζεζξ πνμπςνμφκ ζηδκ πζζημπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ 

ημοξ δεκ είκαζ ημζκμί ηαζ δεκ είκαζ  οπμπνεςηζηά έκαξ ιυκμ. Έηζζ θμζπυκ ζε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ μζ επζπεζνήζεζξ επζδζχημοκ ηδ πζζημπμίδζδ ελαζηίαξ έκημκςκ  πζέζεςκ απυ 

ηδκ αβμνά εκχ ζε ηάπμζεξ άθθεξ πενζπηχζεζξ δ πζζημπμίδζδ ένπεηαζ ιέζα απυ ηδκ 

εζςηενζηή δζάεεζδ ηαζ πνςημαμοθία ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα  αεθηίςζδ. 

 

φιθςκα ιε ηδκ ανενμβναθία 
3,4,5

 πμο παναηίεεηαζ μζ ζδιακηζηυηενμζ θυβμζ βζα ημοξ 

μπμίμοξ μζ επζπεζνήζεζξ  πζζημπμζμφκ ηα πνμσυκηα ημοξ είκαζ μζ ελήξ : 

 

 Ακάπηολδ ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ : Η πζζημπμίδζδ πνμσυκηςκ δίκεζ 

ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ηδκ πναβιαημπμζμφκ έκακηζ 

ηςκ άθθςκ ημο ίδζμο ηθάδμο.  Ιδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ ηαημπήξ ακηίζημζπμο 

πζζημπμζδηζημφ απυ ακηαβςκζζηέξ ημο ηθάδμο, δ πζζημπμίδζδ ηνίκεηαζ 

απαναίηδηδ πνμηεζιέκμο κα ιδκ ηεεεί ζε ηίκδοκμ δ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηδξ 

επζπείνδζδξ. Όηακ πζα έπμοκ πζζημπμζδεεί υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ ημο ηθάδμο, δ 

πζζημπμίδζδ δεκ απμηεθεί πζα ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια αθθά έκα ιέζμ 

επζαίςζδξ. 

 

 Απαίηδζδ απυ πεθάηεξ : οπκά μζ επζπεζνήζεζξ ακαβηάγμκηαζ κα μδδβδεμφκ ζηδκ 

πζζημπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ελαζηίαξ πζέζεςκ απυ ηδκ αβμνά ή απυ ημοξ 

πεθάηεξ ηδξ επζπείνδζδξ. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ μζ επζπεζνήζεζξ ακαβηάγμκηαζ 

                                                             

3 Fotis K. Vouzas, Katerina D. Gotzamani. (2005), “Best practices of selected Greek organizations on their road to 

business excellence: The contribution of the new ISO 9000:2000 series of standards”, The TQM Magazine.  

 
4 Katerina D. Gotzamani, George D. Tsiotras. (2002),“The true motives behind ISO 9000 certification: their effect on 

the overall certification benefits and long term contribution towards TQM” , International Journal of Quality & 

Reliability management. 

 

5 Γημηγαιάκδ, Αζηαηενίκδ Γ. (2000), Η Δθανιμβή ηςκ πνυηοπςκ ζοζηδιάηςκ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ISO 9000 ζηδκ 

Δθθδκζηή αζμιδπακία. Αλζμθυβδζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ ςξ ιέζμ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ εζζαβςβήξ ζηδ δζμίηδζδ 

μθζηήξ πμζυηδηαξ. Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ Οζημκμιζηχκ ηαζ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ. Σιήια Ονβάκςζδξ ηαζ 

Γζμίηδζδξ Δπζπεζνήζεςκ 
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απθά κα ζοιιμνθςεμφκ ζηα κέα δεδμιέκα. διακηζηυ νυθμ ςζηυζμ παίγεζ δ 

επζπείνδζδ κα εκζςιαηχζεζ ηδκ πζζημπμίδζδ ζε ιία εονφηενδ ζηναηδβζηή 

πμζυηδηαξ ηαζ κα ιδκ πνμπςνήζεζ ζε αοηή απθά ηαζ ιυκμ απυ ιζιδηζζιυ ή ιυδα.  

 

 Αφλδζδ ηςκ ελαβςβχκ : Η πζζημπμίδζδ απμηεθεί απυδεζλδ ηδξ ζοιιυνθςζδξ 

ηςκ πνμσυκηςκ ιζαξ επζπείνδζδξ ιε πνμηαεμνζζιέκα πνυηοπα ηαζ μδδβίεξ. Γζ‟ 

αοηυ ημ θυβμ πμθθέξ επζπεζνήζεζξ πμο εέθμοκ κα  ηάκμοκ δμοθείεξ ζηδκ Δονχπδ 

πνμπςνμφκ ηάπζζηα ζηδκ πζζημπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ. Έηζζ επζηοβπάκεηαζ δ 

απμδμπή ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ δ εοημθυηενδ ζφκαρδ ζοιθςκζχκ ιε 

πεθάηεξ ηαζ πνμιδεεοηέξ. 

 

 Αφλδζδ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ : Η αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ παναβυιεκςκ 

πνμσυκηςκ ,αολάκεζ ηδ ζοιιυνθςζδ ζε πνμηαεμνζζιέκεξ απαζηήζεζξ ηαζ 

πνμδζαβναθέξ. Δπίζδξ ,ιε ηδ ιείςζδ ηςκ αζημπζχκ ηαζ ηςκ ζηάνηςκ ιεζχκεηαζ 

ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ πμζυηδηαξ βζα ηδκ επζπείνδζδ. Όθα αοηά πμο ακαθένεδηακ 

μδδβμφκ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ζηδ ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ 

ηυζημοξ ηδξ επζπείνδζδξ, αεθηζχκμκηαξ έηζζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηδξ ζηδκ 

αβμνά. ηζξ ιένεξ ιαξ , μζ αβμναζηέξ γδημφκ απμδείλεζξ ηαζ εββοήζεζξ απυ ημοξ 

πνμιδεεοηέξ ημοξ υηζ ιπμνμφκ κα ημοξ πανέπμοκ πνμσυκηα ορδθήξ πμζυηδηαξ, 

έηζζ ιε ηδκ πζζημπμίδζδ απυ έκακ ακελάνηδημ θμνέα πζζημπμίδζδξ 

,δζαζθαθίγμκηαζ μζ πεθάηεξ ηδξ επζπείνδζδξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ πανεπυιεκςκ 

πνμσυκηςκ, μδδβχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ 

εέζδξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 

 Γζαθήιζζδ : Μενζηέξ θμνέξ δ δζμίηδζδ ιζαξ επζπείνδζδξ ιπμνεί κα γδηήζεζ ή κα 

εβηνίκεζ αίηδια ημο ηιήιαημξ Μάνηεηζκβη βζα πζζημπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ 

πνμηεζιέκμο κα ηδκ πνδζζιμπμζήζεζ  βζα δζαθδιζζηζημφξ ζημπμφξ. 

 

 Δζζαβςβή ζηδ Γζμίηδζδ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ : Πμθθέξ επζπεζνήζεζξ πνμπςνμφκ 

ζηδκ πζζημπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ζακ έκα  αήια βζα ηδκ εζζαβςβή  ημοξ ζηδ 

Γζμίηδζδ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ. 
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                          2.4 ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 

Όπςξ ζοιααίκεζ ιε μπμζαδήπμηε αθθαβή ζοκηεθείηαζ ζε ιζα επζπείνδζδ έηζζ ηαζ ιε ηδ 

πζζημπμίδζδ πνμσυκηςκ πανμοζζάγμκηαζ ηάπμζεξ δοζημθίεξ. Οζ δοζημθίεξ αοηέξ 

πμζηίθθμοκ ζε είδμξ ηαζ ζε έκηαζδ ακάιεζα ζηζξ επζπεζνήζεζξ ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ 

επζπείνδζδξ, ημ είδμξ ηδξ ενβαζίαξ, ηδκ ημοθημφνα ηαζ πμθθά άθθα. 

 

Σα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα 
6,7,8

 πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ απυ 

ηδκ εθανιμβή ηςκ πνμηφπςκ είκαζ ηα ελήξ : 

 

 Αθθαβή ημοθημφναξ ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηα : Αοηυ πμο πνεζάγεηαζ ιζα επζπείνδζδ δεκ 

είκαζ ιυκμ δ πζζημπμίδζδ αθθά ηαζ δ ακάπηολδ ιζαξ ημοθημφναξ πμζυηδηαξ ζε υθδ ηδκ 

επζπείνδζδ. Δίκαζ πμθφ δφζημθμ υιςξ κα πεζζηεί πνχηα δ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ βζα 

ηδκ ακαβηαζυηδηα ηαζ πνδζζιυηδηα εκυξ ηέημζμο εβπεζνήιαημξ ηαζ έπεζηα κα πεζζημφκ 

ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ ηδξ. 

 

 Έθθεζρδ μοζζαζηζηήξ δέζιεοζδξ ζηδκ πμζυηδηα : Η πζζημπμίδζδ έπεζ κυδια κα ανπίζεζ 

ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία δ ακχηαηδ δζμίηδζδ ακαβκςνίγεζ ηδ δέζιεοζδ πμο 

απαζηείηαζ βζα έκα ηέημζμ εβπείνδια. ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ μ ακηζηεζιεκζηυξ ζηυπμξ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο πζζημπμζμφκηαζ είκαζ ημ ημνκζγανζζιέκμ πζζημπμζδηζηυ βζα κα ημ 

πνδζζιμπμζήζμοκ ζακ ενβαθείμ ζηζξ πςθήζεζξ ημοξ ηαζ υπζ δ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ. 

                                                             

6 Katerina D. Gotzamani,  Ypatia D. Theodorakioglou, George D. Tsiotras. (2006), “A longitudinal study of the ISO 

9000 (1994) series contribution towards TQM in Greek industry”, The TQM Magazine.  

 

 
7 Roslina Ab Wahid and James Corner (2009), “Critical success factors and problems in ISO 9000 maintenance”, 

International Journal of Quality & Reliability management.  

 

8 Γημηγαιάκδ, Αζηαηενίκδ Γ. (2000), Η Δθανιμβή ηςκ πνυηοπςκ ζοζηδιάηςκ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ISO 9000 ζηδκ 

Δθθδκζηή αζμιδπακία. Αλζμθυβδζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ ςξ ιέζμ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ εζζαβςβήξ ζηδ δζμίηδζδ 

μθζηήξ πμζυηδηαξ. Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ Οζημκμιζηχκ ηαζ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ. Σιήια Ονβάκςζδξ ηαζ 

Γζμίηδζδξ Δπζπεζνήζεςκ 
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 Πνμζςνζκυηδηα ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ : Μυθζξ πζζημπμζδεμφκ ηαζ μζ 

ακηαβςκζζηέξ, ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια πάκεηαζ βζα πάκηα. Αοηυ θμζπυκ ζημ μπμίμ 

εα πνέπεζ κα ζηδνίλμοκ πμθθά μζ επζπεζνήζεζξ, είκαζ δ δέζιεοζδ ημοξ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ 

δ ακάπηολδ ημοθημφναξ πμζυηδηαξ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ. 

 

 Γοζανέζηεζα ηαζ ηαηαθμβζζιυξ εοεοκχκ απυ ηδκ ακαηάθορδ πνυκζςκ πνμαθδιάηςκ: 

Σα πνμαθήιαηα αοηά πνμΰπανπακ ζηδκ επζπείνδζδ, δ ακαηάθορδ ημοξ υιςξ ιπμνεί κα 

δδιζμονβήζεζ δοζανέζηεζα ηαζ απμβμήηεοζδ πμο κα απμδίδεηαζ ζηα πνυηοπα 

πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ. οπκά οπάνπμοκ δζαιάπεξ ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ επζπείνδζδξ 

ζπεηζηά ιε ημ πμζμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηα πνμαθήιαηα  πμο πανμοζζάζηδηακ ηαζ 

ηακείξ δεκ εζηζάγεζ ζηδκ αζηία ημο πνμαθήιαημξ. Όπςξ είκαζ θμβζηυ δ ακηζιεηχπζζδ 

αοηή είκαζ θακεαζιέκδ ιζαξ ηαζ ηζξ επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ κα ηζξ απαζπμθεί ηονίςξ βζα 

ημ ηζ έθηαζλε ηαζ δ πμζυηδηα δεκ ήηακ δ ακαιεκυιεκδ ηαζ υπζ ηυζμ ημ πμζμξ έθηαζλε. 

 

 Δπζθμβή ημο ηαηάθθδθμο θμνέα πζζημπμίδζδξ : Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα επζθέλεζ ιζα 

επζπείνδζδ έκακ θμνέα πζζημπμίδζδξ πμο κα είκαζ εονέςξ απμδεηηυξ. Τπάνπμοκ πμθθμί 

θμνείξ πζζημπμίδζδξ μζ μπμίμζ υιςξ είκαζ πζεακυ κα ιδκ έπμοκ δζαπζζηεοηεί απυ έκακ 

ακαβκςνζζιέκμ θμνέα δζαπίζηεοζδξ, κα ιδκ είκαζ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκμζ ή κα ιδκ 

πνδζζιμπμζμφκ εηπαζδεοιέκμοξ ηαζ πζζημπμζδιέκμοξ αλζμθμβδηέξ. 

 

 Κυζημξ Πζζημπμίδζδξ: Σμ ηυζημξ πζζημπμίδζδξ ιαγί ιε ημ πνυκμ πζζημπμίδζδξ 

απμηεθμφκ ακαζηαθηζημφξ πανάβμκηεξ βζα πζζημπμίδζδ βζα πμθθέξ επζπεζνήζεζξ, ηονίςξ 

ιζηνμφ ηαζ ιεζαίμο ιεβέεμοξ. Δδχ υιςξ μζ επζπεζνήζεζξ μθείθμοκ κα θάαμοκ πμθφ 

ζμαανά οπυρζκ, υηζ ημ ανπζηυ πμζυ βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ιπμνεί κα ακηζζηαειζζηεί απυ 

ηα ιαηνμπνυεεζια μθέθδ ηαζ ηδ ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ ηυζημοξ πμζυηδηαξ ( ζηάνηςκ, 

επακενβαζζχκ, επζζηνμθχκ) πμο ζοκεπάβεηαζ δ πζζημπμίδζδ. 
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                          2.5 ΟΦΔΛΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 
Η πζζημπμίδζδ πνμσυκηςκ πνμζθένεζ πμθθά ηαζ ζδιακηζηά μθέθδ

9,10,11,12
 ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ. Σα μθέθδ αοηά ιπμνμφκ κα αθμνμφκ είηε ηδκ εζςηενζηή θεζημονβία ηδξ 

επζπείνδζδξ, είηε ηδκ ελςηενζηή ηδξ εζηυκα, δζαηνίκμκηαζ δδθαδή ζε εζςηενζηά ηαζ 

ελςηενζηά . 

 

Αηυια μνζζιέκα μθέθδ είκαζ εοημθυηενμ ακηζθδπηά επεζδή είκαζ πζμ άιεζα ηαζ 

ιεηνήζζια εκχ ηάπμζα άθθα είκαζ δοζημθυηενμ ακηζθδπηά ηαζ επμιέκςξ ιδ ιεηνήζζια 

ηαζ ιαηνμπνυεεζια ηζ αοηυξ είκαζ άθθςζηε μ θυβμξ πμο πμθθέξ επζπεζνήζεζξ 

ηαεοζηενμφκ κα πνμπςνήζμοκ ζηδκ πζζημπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ. 

 

Δάκ δ πζζημπμίδζδ ακηζιεηςπζζηεί απμηθεζζηζηά ςξ ηάηζ ακαβηαζηζηυ πμο βίκεηαζ 

ελαζηίαξ πζέζεςκ ηδξ αβμνάξ ηαζ ημο ακηαβςκζζιμφ ηαζ δεκ ακηζιεηςπζζηεί ιε 

ζμαανυηδηα ηαζ δέζιεοζδ ζακ έκα  ημιιάηζ ιζαξ εονφηενδξ ζηναηδβζηήξ πμζυηδηαξ απυ 

ηδκ επζπείνδζδ, ηα μθέθδ εα είκαζ αζζεδηά θζβυηενα . Με άθθα θυβζα ηα μθέθδ εα είκαζ 

ακάθμβα ηδξ πνμζπάεεζαξ πμο εα δαπακδεεί  απυ ηδκ επζπείνδζδ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ 

ημοθημφναξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδκ πζζημπμίδζδ. 

 

                                                             

9 Gavin P.M Dick. (2000), “ISO 9000 certification benefits, reality or myth ? “, The TQM Magazine 

 
10

 Mile Terziovski, Damien Power. (2007),”Increasing ISO 9000 certification benefits : a continuous improvement 

approach” , International Journal of Quality & Reliability management 

 

11 Walid Zaramdini. (2007), “An empirical study of the motives and benefits of ISO 9000 certification: The UAE 

experience “, International Journal of Quality & Reliability management.  

 

12 Γημηγαιάκδ, Αζηαηενίκδ Γ. (2000), Η Δθανιμβή ηςκ πνυηοπςκ ζοζηδιάηςκ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ISO 9000 

ζηδκ Δθθδκζηή αζμιδπακία. Αλζμθυβδζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ ςξ ιέζμ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ εζζαβςβήξ ζηδ 

δζμίηδζδ μθζηήξ πμζυηδηαξ. Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ Οζημκμιζηχκ ηαζ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ. Σιήια Ονβάκςζδξ 

ηαζ Γζμίηδζδξ Δπζπεζνήζεςκ 
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Σα ζδιακηζηυηενα μθέθδ, έηζζ υπςξ εα πανμοζζαζημφκ ζηδ ζοκέπεζα, δζαπςνίγμκηαζ  ζε 

εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά ςξ πνμξ ηδκ επζπείνδζδ. Σα ελςηενζηά μθέθδ, υπςξ αφλδζδ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ζηακμπμίδζδ απαζηήζεςκ ηδξ αβμνάξ είκαζ ηα πθέμκ βκςζηά, 

οπάνπμοκ υιςξ ηαζ ηα εζςηενζηά πμο ακαθένμκηαζ ζηδ ζςζηή θεζημονβία ηαζ δζαπείνζζδ 

ηδξ επζπείνδζδξ πμο είκαζ ηζ αοηά ελίζμο ζδιακηζηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

                                      2.5.1 Δζσηεξηθά Οθέιε 

 

 Πανμπή εββοήζεςκ ζηδκ επζπείνδζδ υηζ  ιπμνεί  κα πανάβεζ πνμσυκηα πμο κα 

ζηακμπμζμφκ ηδ πμζυηδηα πμο μνίγμοκ μζ πνμδζαβναθέξ ηδξ. 

 

 Πνυθδρδ ζθαθιάηςκ  ηαζ ιείςζδ  εθαηηςιαηζηχκ πνμσυκηςκ ελαζηίαξ ηδξ 

απμηνμπήξ πνμπεζνμηήηςκ ηαζ αοημζπεδζαζιχκ. Με άθθα θυβζα ηαθθζενβείηαζ 

ζηδκ επζπείνδζδ δ θμβζηή ηδξ έβηαζνδξ δζάβκςζδξ  ηαζ ηδξ πνυθδρδξ ακηί βζα ημκ 

εκημπζζιυ ηαζ ηδ δζυνεςζδ. 

 

 Η ζηαεενμπμίδζδ ηδξ γδημφιεκδξ πμζυηδηαξ ηαζ δ ιείςζδ ηςκ εθαηηςιαηζηχκ 

πνμσυκηςκ, ηςκ επακενβαζζχκ ηαζ ηςκ επζζηνμθχκ μδδβμφκ ζηδ ιείςζδ ημο 

ηυζημοξ πμζυηδηαξ. 

 

 Σμ βεβμκυξ υηζ δ επζπείνδζδ πανάβεζ πνμσυκηα πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ 

απαζηήζεζξ πμο μνίγμοκ μζ πνμδζαβναθέξ ηζξ, μδδβεί ζηδκ ηαθφηενδ ηεθζηή 

πμζυηδηα πνμσυκημξ. 

 

 Σίεεκηαζ μζ αάζεζξ βζα ζοκεπή αεθηίςζδ, δεδμιέκμο ημο βεβμκυημξ υηζ δ 

ηοπμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ δ δζαηήνδζδ ανπείςκ πμζυηδηαξ, μδδβμφκ ζηδκ 

ηαθφηενδ ακάθοζδ ηςκ θάεμξ πεζνζζιχκ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ηδ αάζδ βζα 

ζοκεπείξ ιεθθμκηζηέξ αεθηζχζεζξ. 

 

 Αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ, ελαζηίαξ ηδξ ηαθφηενδξ απυδμζδξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. Η ιείςζδ ηςκ εθαηηςιαηζηχκ ηαζ ηςκ επακενβαζζχκ ελαζηίαξ ημο 

υηζ δ επζπείνδζδ πθέμκ θεζημονβεί ιε ανπέξ ηαζ ηακυκεξ είκαζ ζηακή κα μδδβήζεζ 

ζε αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. 
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 Σα ζημζπεία πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ηαηαβναθή, ηαλζκυιδζδ ηαζ δζαηήνδζδ 

υθςκ ηςκ ιεηνήζεςκ μδδβμφκ ηδ δζμίηδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ κα πανεμφκ 

απμηεθεζιαηζηέξ απμθάζεζξ μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζε ζημζπεία ηαζ υπζ ζημ 

έκζηζηημ. 

 

 Η επζπείνδζδ ανίζηεηαζ ζε ζοκεπή αθφπκζζδ ιδ ηοπυκ ηαζ απςθέζεζ ημ 

πζζημπμζδηζηυ, δεδμιέκδξ ηδξ ιζηνήξ δζάνηεζαξ (3 έηδ)  ημο πνυκμο 

πζζημπμίδζδξ ηαζ ηςκ ζοπκχκ επζεεςνήζεςκ απυ ημ θμνέα πζζημπμίδζδξ 
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                           2.5.2 Δμσηεξηθά Οθέιε 

 

 Οζ επζπεζνήζεζξ ζηακμπμζμφκ ηδκ οπάνπμοζα γήηδζδ απυ ηδκ αβμνά ηαζ μπονχκμκηαζ 

απέκακηζ ζηζξ ιεθθμκηζηέξ πνμηθήζεζξ. 

 

 Απυηηδζδ ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ, ζδζαίηενα βζα ηδκ επζπείνδζδ πμο 

πζζημπμζείηαζ πνχηδ ζε έκα ηθάδμ, αμδεχκηαξ ηδκ κα ακηαπελέθεεζ ζηζξ ζοκεπχξ 

αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ ,αεθηζχκμκηαξ ηδ θήιδ ηδξ εηαζνείαξ πνμζδίδμκηαξ 

ηδξ Δονςπασηυ ηφνμξ ηαζ αολάκμκηαξ ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ πεθαηχκ ζηα πνμσυκηα ηδξ. 

Έηζζ αεθηζχκεηαζ δ ακηαβςκζζηζηή εέζδξ ηδξ επζπείνδζδξ ζηζξ δζεεκείξ αβμνέξ ηαζ ζακ 

απμηέθεζια υθςκ αοηχκ αολάκμκηαζ μζ πςθήζεζξ ηαζ ηα ηένδδ ηδξ. 

 

 Σμ βεβμκυξ υηζ δ επζπείνδζδ πανάβεζ πνμσυκηα πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ 

ηςκ πνμδζαβναθχκ ημοξ, μδδβεί ζηδκ ηαθφηενδ ηεθζηή πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ ηαζ άνα 

ζηδκ ζηακμπμίδζδ  ηςκ οπανπυκηςκ πεθαηχκ ηαζ ζηδ πνμζέθηοζδ κέςκ.  

 

 Γζεοηυθοκζδ ζε ελαβςβέξ ηαζ δζείζδοζδ ζε κέεξ αβμνέξ απθμπμζχκηαξ ηζξ δζαδζηαζίεξ 

ζφκαρδξ ζοιθςκζχκ ηαζ ζοιαμθαίςκ. 

 

 Καθφηενδ αλζμθυβδζδ ηαζ ηαλζκυιδζδ ηςκ πνμιδεεοηχκ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ 

επζηοβπάκεηαζ δ ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηςκ πνμιδεεοηχκ, αεθηζχκεηαζ ημ ηθίια 

ζοκενβαζίαξ ιαγί ημοξ ηαζ επζηοβπάκεηαζ ηαθφηενδ ηαζ ζηαεενυηενδ πμζυηδηα ηςκ 

πνμιδεεζχκ. Σαοηυπνμκα δ απαίηδζδ πζζημπμίδζδξ ηαζ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ, 

δδιζμονβεί ιζα θζθμζμθία ιείςζδξ ημο ανζειμφ ηςκ πνμιδεεοηχκ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιε 

θίβμοξ ηαζ εηθεηημφξ. 
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 Δοεοβνάιιζζδ ηςκ ηνζηδνίςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμηφπςκ 

πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ απυ ημοξ πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ πεθάηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ, 

απμθεφβμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ κα ζηακμπμζεί δ επζπείνδζδ ηζξ απαζηήζεζξ ηαεεκυξ 

απυ ημοξ πεθάηεξ πςνζζηά. Η πζζημπμίδζδ απυ έκα ηνίημ ακελάνηδημ θμνέα 

πζζημπμίδζδξ ζδιαίκεζ υηζ ιία ηαζ ιμκαδζηή επζεεχνδζδ ιπμνεί κα επζαεααζχζεζ υθμοξ 

ημοξ πεθάηεξ ηδξ επζπείνδζδξ υηζ ηα πνμσυκηα ηδξ ζηακμπμζμφκ ηζξ πνμδζαβεβναιιέκεξ 

απαζηήζεζξ πμζυηδηαξ. 
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                       Κεθάιαην 3: Πεξηβάιινλ Πηζηνπνίεζεο Πξντόλησλ 

                           3.0 Γεληθά 

διακηζηυηενμξ θυβμξ βζα ηδκ ακάπηολδ, δζάδμζδ ηαζ πζζημπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ είκαζ 

ημ άκμζβια ηςκ ζοκυνςκ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ ιε ηδκ είζμδμ ιεβάθςκ πμθοεεκζηχκ 

εηαζνεζχκ ηαζ αθοζίδςκ ηαηαζηδιάηςκ ζηζξ επζιένμοξ / εεκζηέξ /ημπζηέξ αβμνέξ. 

Σαοηυπνμκα δ αφλδζδ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηςκ ημπζηχκ / εεκζηχκ  επζπεζνήζεςκ έδςζε ηδκ 

δοκαηυηδηα ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε δζάθμνεξ ιμνθέξ (ακηζπνμζχπεοζδ, οπενβμθααία) ιε 

άθθεξ επζπεζνήζεζξ ζε εονςπασηυ ηονίςξ (Βαθηάκζα, Νυηζα Μεζυβεζμξ) αθθά ηαζ ζε 

δζεεκέξ επίπεδμ (Αζία). 

 

Σέθμξ, δ αθιαηχδδξ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, δ ηενάζηζα ακάπηολδ ηςκ 

ηδθεπζημζκςκζχκ (ηονίςξ ηδξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ) ηαζ δ δζείζδοζδ ηςκ οπδνεζζχκ ημο 

δζαδζηηφμο ζοκέηεζκακ ζηδκ ζδιενζκή μζημκμιζηή πναβιαηζηυηδηα ημο «παβηυζιζμο 

πςνζμφ». 

 

Ιζημνζηά λεηζκχκηαξ δζαπζζηχκμοιε υηζ ιέπνζ κα θηάζεζ έκα πνμσυκ ζημκ ηεθζηυ ημο 

πνήζηδ / ηαηακαθςηή απαζηείηαζ κα δζακφζεζ ιζα ιεβάθδ δζαδνμιή πμο εα ημ ιεηαηνέρεζ 

απυ έκα ζφκμθμ πνχηςκ οθχκ ζε πνμσυκ ηαηάθθδθμ βζα ηδ πνήζδ βζα ηδκ μπμία 

πνμμνίγεηαζ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ έκα ιεβάθμ ημιιάηζ επζπεζνήζεςκ πμο ειπθέηεηαζ ζηδκ 

αθοζίδα ιεηαπμίδζδξ ιε αολακυιεκδ ελεζδίηεοζδ (εκχ θείκμοκ μζ επζπεζνήζεζξ ηάεεηδξ 

παναβςβήξ) είκαζ ηαοηυπνμκα πεθάηδξ ηαζ πνμιδεεοηήξ ηάπμζςκ άθθςκ ηνίηςκ αοηήξ 

ηδξ αθοζίδαξ. 

 

Η δζεεκμπμίδζδ ηςκ αβμνχκ ιε ηδκ ελάθεζρδ – ζπεδυκ- ηςκ ειπμνζηχκ θναβιχκ μδδβεί 

έκα πμθφ ιεβάθμ πθήεμξ επζπεζνήζεςκ ζηδ ζοκενβαζία ιε άθθεξ είηε ςξ πνμιδεεοηέξ, 

είηε ςξ πεθάηεξ.  
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Η πνμθακήξ αδοκαιία ηςκ επζπεζνήζεςκ κα πεζνζζημφκ ζε αάεμξ πνυκμο ηδκ αλζμπζζηία 

ηςκ άθθςκ επζπεζνήζεςκ (είηε ςξ πνμιδεεοηέξ, είηε ςξ πεθάηεξ), αλζμπζζηία πμο 

επζιενίγεηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ πμο πνμιδεεφμκηαζ ή 

πςθμφκ, ζημοξ πνυκμοξ ηαζ ηνυπμοξ πανάδμζδξ, ζημοξ πνυκμοξ ηαζ ηνυπμοξ ζοιθςκίαξ 

ηαζ παναββεθίαξ ηςκ πνμσυκηςκ, ζημοξ πνυκμοξ ηαζ ηνυπμοξ επζζηνμθήξ ηςκ πνμσυκηςκ 

ή/ηαζ απαίηδζδξ βζα απμγδιίςζδ μδήβδζε ζηδκ ακεφνεζδ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ. 

 

Σαοηυπνμκα μζ ηναηζημί ζπδιαηζζιμί ιεηαζπδιαηίγμκηαζ ηαζ ςξ ζοζηαηζηά ιένδ 

εονφηενςκ ζπδιαηζζιχκ (Δονςπασηή Έκςζδ, NAFTA, ΠΟΔ ημη) «ακαβηάγμκηαζ» κα 

άνμοκ ζπεδυκ υθμοξ ημοξ θναβιμφξ, υπζ ιυκμ ημοξ ειπμνζημφξ αθθά ηαζ ημοξ ηεπκζημφξ 

Η κέα αοηή πναβιαηζηυηδηα μδήβδζε «κμιμηεθεζαηά» αθεκυξ ζηδκ δδιζμονβία ηεπκζηχκ 

πνμηφπςκ πμο κα πνμένπμκηαζ ηαζ κα εηθνάγμοκ οπενεεκζημφξ ή ηαζ δζεεκείξ 

μνβακζζιμφξ ( CEN, CENELEC, ETSI, ISO IEC ημη), αθεηένμο ζηδ δδιζμονβία 

ζπδιάηςκ πζζημπμίδζδξ δεοηένμο (απυ ημκ ίδζμ ημκ πεθάηδ) ηαζ ηνίημο ιένμοξ (απυ 

ακελάνηδημ ηςκ ζοιααθθμιέκςκ ιένμξ). 

 

Κθαζζζηυ πανάδεζβια ηέημζμο είδμοξ ιδπακζζιμφ πζζημπμίδζδξ είκαζ δ πζζημπμίδζδ CE 

πμο ζήιενα αθμνά έκα πμθφ ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ 

(ελαζνμοιέκςκ ηςκ ηνμθίιςκ, ηςκ θανιάηςκ, ηςκ πδιζηχκ ηαζ ζεζνά άθθςκ) ηαζ 

λεηίκδζε ημ 1973 ιε ηα δθεηηνμθμβζηά πνμσυκηα. Η ζοβηεηνζιέκδ δε ζήιακζδ 

ελεθζζζυιεκδ ¨απαίηδζε¨ ηδκ φπανλδ, εθανιμβή ηαζ μνζζιέκεξ θμνέξ ηδκ πζζημπμίδζδ 

ζοζηδιάηςκ πμο κα δζαζθαθίγμοκ ηδκ επακαθήρζιδ παναβςβή πνμσυκηςκ ζφιθςκα ιε 

δεδμιέκεξ πνμδζαβναθέξ. 

 

Η Δθθάδα ςξ πχνα ηνάημξ ιέθμξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (ΔΔ), έπεζ οπμπνέςζδ κα 

βκςζημπμζεί  ζηα ανιυδζα  υνβακα  ηδξ,  ημοξ  ανιμδίμοξ  θμνείξ  πμο  πζζημπμζμφκ  ηαζ 

πανέπμοκ   πζζημπμζδηζηά   ζοιιυνθςζδξ πνμσυκηςκ αάζεζ   εβηεηνζιέκςκ   μδδβζχκ 

(directives). Η βκςζημπμίδζδ αοηή πναβιαημπμζείηαζ απυ ημ ηνάημξ ιέθμξ ιέζς 

δδιμζίςκ ανπχκ ημζκμπμίδζδξ (Τπμονβεία ή μνβακζζιμί εθεβπυιεκμζ απυ Τπμονβεία / 

Notifying Authorities) μζ μπμίμζ έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ εθανιμβήξ ηδξ 

μδδβίαξ εκηυξ ημο ηνάημοξ ιέθμοξ, ηαζ έπμοκ ημ απμηθεζζηζηυ δζηαίςια ηδξ επζθμβήξ ή 

δζαβναθήξ  ηάπμζμο  θμνέα  πζζημπμίδζδξ  απυ  ηζξ  ζπεηζηέξ  εβηεηνζιέκεξ  θίζηεξ  πμο 

Σδνμφκηαζ 
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                                             Γηάγξακκα 1: Γνκή Κνηλνπνίεζεο Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο 
 

ηδκ  Δθθάδα,   υπςξ   ζπεηζηά  ακαθένεηαζ  παναηάης,   βζα  ηδκ  ζοιιυνθςζδ   ηςκ 

πνμσυκηςκ εθανιυγμκηαζ 18 μδδβίεξ απυ ηζξ 29 πμο έπμοκ εεζιμεεηδεεί απυ ηα ανιυδζα 

υνβακα ηδξ ΔΔ. Απυ ημ έημξ 2008, ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ δ πνμζπάεεζα βζα ηδκ εθανιμβή 

ηδξ Νέαξ Πνμζέββζζδξ ηδξ Δονςπασηήξ Σοπμπμίδζδξ (The New Approach of European 

Standardization), πμο έπεζ ζακ ζηυπμ ηδκ εθεφεενδ ηαζ αζθαθή ιεηαηίκδζδ πνμσυκηςκ 

εκηυξ  ηδξ Δονςπασηήξ Αβμνάξ, ηα μπμία  έπμοκ παναπεεί ιε αάζδ ηζξ εβηεηνζιέκεξ 

μδδβίεξ (directive) πμο έπμοκ ζοκηαπεεί, ιε εβηνίζεζξ ηςκ ζπεηζηχκ ανιμδίςκ μνβάκςκ 

ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ Έκςζδξ (Σεπκζηέξ Δπζηνμπέξ ηηθ.). 

               

              Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

                      

                       Ελλάδα 

                 Κράτοσ Μζλοσ 

    

          ΥΜΕ 

    

       ΥΠΑΝ 

      

         ΕΟΦ 

           

           Φορείσ Πιςτοποίηςησ  
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                            3.1 Γεκόζηεο Αξρέο Κνηλνπνίεζεο (Notifying Authorities) ζηελ Διιάδα 

 
 

Οζ δδιυζζεξ ανπέξ ημζκμπμίδζδξ (Notifying  Authorities) ζημοξ μπμίμοξ  έπεζ δμεεί δ 

ανιμδζυηδηα απυ ηδκ πμθζηεία βζα ημ δζηαίςια βκςζημπμίδζδξ / ημζκμπμίδζδξ θμνέςκ 

πζζημπμίδζδξ πμο απμκέιμοκ πζζημπμζδηζηά ζοιιυνθςζδξ πνμσυκηςκ είκαζ: 

 Σμ Τπμονβείμ Μεηαθμνχκ ηαζ Δπζημζκςκζχκ (ΤΜΔ), 
 

 Σμ Τπμονβείμ Α κάπηολδξ (ΤΠΑΝ), 
 

 Ο Δεκζηυξ Ονβακζζιυξ Φανιάηςκ (ΔΟΦ) θμνέαξ μ μπμίμξ επμπηεφεηαζ απυ 

ημ 
 

 Τπμονβείμ Τ βείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ (ΤΤΚΑ). 
 

 
 

Σμ Τπμονβείμ Μεηαθμνχκ, έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ βκςζημπμίδζδξ θμνέςκ ζηα ανιυδζα 

υνβακα ηδξ ΔΔ βζα ηζξ Οδδβίεξ ηδκ 99/5/ΔΚ (RTTE) ηαζ 2004/108/EC. Δπίζδξ ζπεηζηή 

είκαζ ηαζ Οδδβία 2002/21/Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο (ΔΚ), ζπεηζηά 

ιε ημ ημζκυ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ βζα δίηηοα ηαζ οπδνεζίεξ δθεηηνμκζηχκ επζημζκςκζχκ. 

 

Η ανιμδζυηδηα βζα ηδκ εκανιυκζζδ ηδξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ δ Γζεφεοκζδ Πζζημπμίδζδξ 

ηδξ Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ ημο ΤΜΔ.  Τπεφεοκδ ανπή βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηδκ πχνα 

ιαξ είκαζ δ Δεκζηή Δπζηνμπή Σδθεπζημζκςκζχκ ηαζ Σαποδνμιείςκ δ αθθζχξ ΔΔΣΣ αάζεζ 

ημο Πνμεδνζημφ Γζαηάβιαημξ (ΠΓ) 44/2002. 

 

Οζ οπδνεζίεξ ημο Τπμονβείμο Α κάπηολδξ, έπμοκ ηδκ ανιμδζυηδηα βζα βκςζημπμίδζδ 

θμνέςκ απμκμιήξ ζδιάηςκ ή πζζημπμζδηζηχκ ζοιιυνθςζδξ πνμσυκηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

μδδβζχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ επίαθερδ εκανιυκζζδξ αοηχκ ζηδκ Δθθάδα. Η οπδνεζία δ μπμία 

έπεζ ηδκ ανιμδζυηδηα βκςζημπμίδζδξ είκαζ δ Γεκζηή Γναιιαηεία Πμθζηζηήξ Πμζυηδηαξ, 

δ μπμία ακήηεζ ζηδκ Γεκζηή Γναιιαηεία Βζμιδπακίαξ. 

 

Ο Δεκζηυξ Ονβακζζιυξ Φανιάηςκ, είκαζ Νμιζηυ Πνυζςπμ Γδιμζίμο Γζηαίμο (ΝΠΓΓ), 

επμπηεφεηαζ απυ ημ ΤΚΚΑ ηαζ έπεζ ζδνοεεί ημ 1983. Απμζημθή ημο είκαζ δ πνμζηαζία 

ηδξ  Γδιυζζαξ  Τ βείαξ ζηδκ  Δθθάδα  ιέζς  ημο  εθέβπμο  θανιαηεοηζηχκ  πνμσυκηςκ 

ακενχπζκδξ ηαζ ηηδκζαηνζηήξ πνήζδξ, ηνμθίιςκ, ηαθθοκηζηχκ ζαηνζηχκ αμδεδιάηςκ 

ηηθ.. 
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Ο ΔΟΦ ζε ζοκενβαζία, ιε ηδκ Δονςπασηή Γζεφεοκζδ βζα ηδκ Πμζυηδηα ηςκ Φανιάηςκ 

(EDQM: European Department Quality Medicines) ιέζς ηςκ ενβαζηδνίςκ ημο, 

πναβιαημπμζεί Μεηεβηνζηζημφξ ενβαζηδνζαημφξ εθέβπμοξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

ζηεοαζιάηςκ ηαζ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ μζ μπμίμζ εκηάζζμκηαζ ζημ εηήζζμ ηαηηζηυ 

πνυβναιια ηδξ εζςηενζηήξ ή εονςπασηήξ αβμνάξ. Σα ενβαζηήνζα ημο ΔΟΦ, 

ζοιιεηέπμοκ ζημ δίηηομ ηςκ επζζήιςκ εονςπασηχκ ενβαζηδνίςκ εθέβπμο θανιάηςκ 

(OMCL: Official Medicines Control Laboratories). 
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                         3.1.1 Οδεγίεο αλά Αξκόδηα Αξρή Κνηλνπνίεζεο ζηελ ΔΔ 

 

Παναηάης παναηίεεηαζ   έκαξ ζοβηεκηνςηζηυξ πίκαηαξ ηςκ μδδβζχκ πμο είκαζ 

οπμπνεςιέκεξ μζ ακςηένς ανπέξ ημζκμπμίδζδξ κα παναημθμοεμφκ ηδκ εκανιυκζζδ ημοξ 

βζα θμβανζαζιυ ηδξ Δθθάδαξ. 

                                  Πίλαθαο 1: Αξρέο Κνηλνπνίεζεο αλά Οδεγία 
 
 

 
Αξρέο Κνηλνπνίεζεο Οδεγίεο/Πξντόληα 

Τπμονβείμ Μεηαθμνχκ ηαζ 

Δπζημζκςκζχκ, 
Γεκζηή Γναιιαηεία Δπζημζκςκζχκ / 

Γζεφεοκζδ Πζζημπμίδζδξ 
 

 
99/5/EC - Radio and telecommunications 
terminal equipment 
 
2004/108/EC - Electromagnetic 

compatibility 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τπμονβείμ  Ακάπηολδξ 

Γζεφεοκζδξ Πμθζηζηήξ Πμζυηδηαξ 
 
 

 
87/404/EEC - Simple pressure vessels 
 

88/378/EEC - Safety of toys 
 

89/106/EEC - Construction products 
 

89/686/EEC - Personal protective 

equipment 
 

90/384/EEC - Non-automatic weighing 

instruments 
 

90/396/EEC - Appliances burning 

gaseous fuels 
 

92/42/EEC - Hot-water boilers 
 

93/15/EEC - Explosives for civil uses 
 

94/9/EC - Equipment and protective 

systems intended for use in potentially 

explosive atmospheres 
 

94/25/EC - Recreational craft 
 

95/16/EC - Lifts 
 

97/23/EC - Pressure equipment 
 

98/37/EC - Machinery 
 

99/36/EC - Transportable pressure 

equipment 
 

2006/42/EC - Machinery 
 

2006/95/EC - Low voltage 
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Δεκζηυξ Ονβακζζιυξ 

Φανιάηςκ 
 

90/385/EEC - Active implantable 

medical devices 
 

93/42/EEC - Medical devices 
 

98/79/EC – In vitro diagnostic medical 

devices 
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                           3.2 Γηαπίζηεπζε ησλ Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο Πξντόλησλ 

 

 

Γζαπίζηεοζδ   είκαζ   δ   δζαδζηαζία   ηαηά   ηδκ   μπμία έκαξ   Φμνέαξ Πζζημπμίδζδξ, 

ακαβκςνίγεηαζ   ςξ ζηακυξ κα πνμζθένεζ ηαεμνζζιέκεξ οπδνεζίεξ   πζζημπμίδζδξ 

πνμσυκηςκ ζε έκακ ή πενζζζυηενμοξ ημιείξ δναζηδνζυηδηαξ. Η Γζαπίζηεοζδ πανέπεηαζ 

απυ μνβακζζιμφξ δζαπίζηεοζδξ μζ μπμίμζ ζδνφμκηαζ ζε πμθθέξ πχνεξ, απυ ηδκ πμθζηεία, 

ιε ζημπυ κα επζαθέπμοκ ηδκ θεζημονβία ηςκ θμνέςκ πζζημπμίδζδξ. 

 

ηδκ Δθθάδα ανιυδζμξ θμνέαξ δζαπίζηεοζδξ είκαζ ημ Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ 

A.E., ιε ημκ δζαηνζηζηυ ηίηθμ E.Y .Γ., ζδνφεδηε ιε ημκ N. 3066/2002 ηαζ απμηεθεί 

ιεηελέθζλδ ημο Eεκζημφ οιαμοθίμο Γζαπίζηεοζδξ, πμο θεζημονβμφζε ζημ Yπμονβείμ 

Aκάπηολδξ  απυ  ημ  1994,  ιε  ημκ  ίδζμ  δζαηνζηζηυ  ηίηθμ.  Σμ  E.Y .Γ.  θεζημονβεί  ςξ 

ακχηαηδ ανπή θήρεςξ απμθάζεςκ ζε εέιαηα δζαπίζηεοζδξ θμνέςκ πζζημπμίδζδξ, 

δζαηνίαςζδξ, επζεεχνδζδξ ηαζ δμηζιχκ. 

 

Σμ Δ.Τ.Γ. είκαζ ακχκοιδ εηαζνεία ζδζςηζημφ δζηαίμο, πμο θεζημονβεί πάνζκ ημο 

δδιμζίμο  ζοιθένμκημξ,  ιε  ζημπυ  ηδ δζαπείνζζδ ημο  ζοζηήιαημξ  δζαπίζηεοζδξ ζηδ 

πχνα ηαζ επμπηεφεηαζ απυ ημ Δθθδκζηυ Κνάημξ. ηα υνβακα ηδξ εηαζνίαξ (Γζμζηδηζηυ 

οιαμφθζμ ηαζ Eεκζηυ οιαμφθζμ Γζαπίζηεοζδξ) οπάνπεζ ζζυννμπδ εηπνμζχπδζδ 

οπμονβείςκ, επζζηδιμκζηχκ εηαζνεζχκ ηαζ επαββεθιαηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ εκχζεςκ, 

χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ακελανηδζία ηαζ αιενμθδρία ζηδ θήρδ απμθάζεςκ. 

 

Οζ εονςπασημί εεκζημί θμνείξ δζαπίζηεοζδξ έπμοκ ζοζηήζεζ ηδκ ΔΑ «Δονςπασηή 

οκενβαζία βζα ηδ Γζαπίζηεοζδ» (European co-operation for Accreditation), δ μπμία 

ζοκημκίγεζ ηαζ επζαθέπεζ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ. ημ πθαίζζμ ηδξ ΔΑ ζοκάπημκηαζ 

πμθοιενείξ ζοιθςκίεξ MLAs (Multilateral Agreements) αιμζααίαξ ζζυηζιδξ 

ακαβκχνζζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ εονςπασηχκ θμνέςκ δζαπίζηεοζδξ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ ηα πζζημπμζδηζηά πμο  εηδίδμοκ μζ δζαπζζηεοιέκμζ θμνείξ  πζζημπμίδζδξ 

ακαβκςνίγμκηαζ ζε εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ, πανέπμκηαξ ηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

ζημοξ πεθάηεξ ημοξ ειπζζημζφκδ βζα ημ πνμσυκ ή ηδκ οπδνεζία πμο πνμζθένεηαζ. 
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Σμ Δ.Τ.Γ. είκαζ ζδνοηζηυ ιέθμξ ηδξ ΔΑ. Απυ ημκ Μάνηζμ 2004 έπεζ εκηαπεεί ζηζξ ζοιθςκίεξ 

MLA βζα ηα ενβαζηήνζα δμηζιχκ, ηα ενβαζηήνζα δζαηνζαχζεςκ, ημοξ θμνείξ εθέβπμο ηαζ απυ 

ημκ  Μάνηζμ 2005 βζα ημοξ Φμνείξ  Πζζημπμίδζδξ ζημ ζφκμθμ  ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ 

(πζζημπμίδζδ πνμζχπςκ, πνμσυκηςκ, ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ, ζοζηδιάηςκ 

πενζααθθμκηζηήξ δζαπείνζζδξ). 

 

Σα εεκζηά ζοζηήιαηα δζαπίζηεοζδξ πμθθχκ πςνχκ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδ δζεεκή ημζκυηδηα 

δζαπίζηεοζδξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ ιε ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζημ IAF 

«Γζεεκέξ Φυνμοι βζα ηδκ Γζαπίζηεοζδ» (International Accreditation Forum) ηαζ ζηδ ILAC 

«Γζεεκή οκενβαζία Γζαπίζηεοζδξ Δνβαζηδνίςκ» (International  Laboratory Accreditation). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Γηάγξακκα 2: Γνκή Γηεζλνύο Γηαπίζηεπζεο 

 

                       

                                                ILAC IAF 

          EA 

         Ευρώπη 

APLAC, PAC 

Αςία, Ειρηνικόσ 

     IAAC 

       Αμερική 

 

        

      ΕΣΥΔ 

           

        ΝΑΒ 

       

      ΝΑΒ 

          

                                     Αξιολόγηςη Συμμόρφωςησ 

Παγκόςμιο 

Επίπεδο 

Τοπικό 

Επίπεδο 

Εθνικό 

Επίπεδο 
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3.3 Φνξείο απνλνκήο πηζηνπνηεηηθώλ θαη ζεκάησλ ζπκκόξθσζεο / National bodies 

 

ηδκ Δθθάδα μζ θμνείξ μζ μπμίμζ απμκέιμοκ πζζημπμζδηζηά ηαζ ζήιαηα ζοιιυνθςζδξ είκαζ 

ανηεημί, ιε απμηέθεζια μ ακηαβςκζζιυξ κα είκαζ ιεβάθμξ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

οπάνπμοκ ζήιαηα ζοιιυνθςζδξ  ζε ηάπμζα πνμσυκηα  π.π. ηζζιέκημ, ζηονυδεια, αδνακή 

ηηθ. ηα μπμία απμκέιμκηαζ απυ ιζηνυ ανζειυ μνβακζζιχκ. 

 

Ακαθοηζηά μζ θμνείξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ μ ηςδζηυξ ακαβκχνζζδξ ημοξ : 

 

Πίλαθαο 2: Φνξείο Πηζηνπνίεζεο 

α/α Αξ. Φνξέα Φνξείο Πηζηνπνίεζεο 

1 NB 1884 AUTOVISION S.A. 

2 NB 0727 C3T S.A 

3 NB 2001 CERECO S.A. 

4 NB 1685 CONTROL LIFT SA 

5 NB 0437 EBET AM S.A. (MIRTEC S.A.) 

 

6 NB 1904 ELKEDE TECHNOLOGY AND DESIGN CENTRE 

S.A 

7 NB 0365 ELOT - HELLENIC ORGANIZA TION FOR ST 

ANDARDIZA TION 

8 NB 1002 EMC HELLAS S.A 

9 NB 1240 ETEL SA 

 

10 NB 1128 EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICA TION 

COMP ANY SA - EUROCERT SA 

11 3P 1935 GENERAL APPLICA TIONS OF 

TECHNOLOGY AND SCIENCE 

 
 

12 NB 0848 HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT 

QUALITY ASSURANCE CENTER SA 

13 NB 0618 HELLENIC REGISTER OF SHIPPING 
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14 NB 2151 HELLENIC CERTIFICA TION COMP ANY (EL 

TEP L TD) 

15 NB 2002 HELLENIC DEVELOPMENT CENTRE OF 

ALUMINIUM S.A 

16 NB 1241 LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING AND 

INDUSTRIAL SERVICES SA 

17 L VD LABOR SA 

 

18 NB 0652 MINISTRY OF DEVELOPMENT METROLOGY 

19 NB 0656 MOODY TOTTRUP HELLAS S.A 

20 NB 2077 N.BROUST AS EPE 

21 NB 0617 NA TIONAL TECHNICAL UNIVERSITY LABORA 

TOR Y FOR STEAM ENGINES & BOILERS 

22 NB 2107 NOV A CERTIFICA TION L TD 

23 L VD PUBLIC POWER CORPORA TION TESTING, 

RESEARCH AND STANDARDS CENTER 

(TRSC/PPC) 

24 NB 1617 QMSCERT (QMS L TD) 

25 NB 0653 RESEARCH CENTER FOR BIOMA TERIALS S.A. 
"EKEVYL  S.A." 

26 NB 1998 SGS GREECE-SOCIETE HELLENIQUE DE SUR 
VEILLANCE  S.A. 

27 NB 0906 TUV AUSTRIA HELLAS L TD 

28 NB 0654 TUV HELLAS S.A. 

29 NB 1610 WPK HELLAS GES MBH 
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3.4 Οδεγίεο πνπ ηζρύνπλ ζε Διιάδα θαη Δπξσπατθή Έλσζε 

 

 

Ο   ανζειυξ   ηςκ   μδδβζχκ   πμο   αθμνμφκ   απμκμιή   ζδιάηςκ   ζοιιυνθςζδξ   ζηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ ακένπμκηαζ ζε 29 εη ηςκ μπμίςκ ιε ηζξ 18 έπεζ εκανιμκζζηεί δ Δθθάδα. 

  Πίλαθαο 3: Οδεγίεο ΔΔ θαη Διιάδαο 
 

α/α Οδεγίεο / Πξντόληα EΔ Διιάδα 

1 87/404/EEC - Simple pressure vessels κ κ 

2 88/378/EEC - Safety of toys κ κ 

3 89/106/EEC - Construction products κ κ 

4 89/686/EEC - Personal protective equipment κ κ 

5 90/384/EEC - Non-automatic weighing 

instruments 

κ κ 

6 90/385/EEC - Active implantable medical 

devices 

κ - 

7 90/396/EEC - Appliances burning gaseous 

fuels 

κ κ 

8 92/42/EEC - Hot-water boilers κ κ 

9 93/15/EEC - Explosives for civil uses κ - 

10 93/42/EEC - Medical devices κ κ 

11 94/9/EC - Equipment and protective systems 

intended for use in potentially explosives 

atmospheres 

κ - 

12 94/25/EC - Recreational craft κ κ 

13 95/16/EC - Lifts κ κ 

14 96/48/EC - Interoperability of the Trans-

European high-speed tail system 

κ - 

15 96/98/EC - Marine Equipment κ κ 

16 97/23/EC - Pressure equipment κ κ 

17 98/37/EC - Machinery κ κ 
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18 98/79/EC - In vitro diagnostic medical 

devices 

κ - 

19 99/5/EC - Radio and telecommunications 

terminal equipment 

κ κ 

20 99/36/EC - Transportable pressure equipment κ κ 

21 2000/9/EC - Cableway installations designed 

to carry persons 

κ - 

22 2000/14/EC - Noise emission in the 

environment by equipment for use outdoors 

κ - 

23 2001/16/EC - Interoperability of the trans-

European conventional rail system 

κ - 

24 2004/22/EC - Measuring Instruments 

Directive 

κ - 

25 2004/108/EC - Electromagnetic compatibility κ κ 

26 2006/42/EC - Machinery κ κ 

27 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) - Low voltage 

directive 

κ κ 

28 2007/23/EC - Pyrotechnic articles κ - 

29 Regulation (EC) No 552/2004 - 

Interoperability of the European Air Traffic 

Management network 

κ - 
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3.5 Πξντόληα – Οδεγίεο αλά Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ζηελ Διιεληθή Αγνξά 

 
 

ημκ επζζοκαπηυιεκμ πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ηα πνμσυκηα, μζ μδδβίεξ ηαζ μζ θμνείξ πμο ηα 

πζζημπμζμφκ ζηδκ Δθθάδα.  

                      

                                                                                                                             

Πίλαθαο 4: Πξντόληα – Οδεγίεο – Φνξείο Πηζηνπνίεζεο 
  

 

Πξντόληα Οδεγίεο Αξ. Φνξέα Φνξείο Πηζηνπνίεζεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
Simple pressure 
vessels 

 

 

 

 

87/404/EEC 

NB 1128 

 
EUROPEAN 

INSPECTION AND 

CERTIFICA TION 

COMP ANY SA - 

EUROCERT SA 

 

NB 2107
 

NOV A CERTIFICA 

TION LTD 
NB 0437

 
EBET AM S.A. 

(MIRTEC S.A) 
NB 0656

 
MOODY TOTTRUP 

HELLAS S.A 

NB 1610 WPK HELLAS GES MBH 

NB 0618
 

HELLENIC REGISTER 

OF SHIPPING 
NB 0654 TUV HELLAS S.A 

NB 1617 QMSCERT (QMS L 

TD) 
NB 0906

 
TUV AUSTRIA 

HELLAS LTD 

Safety of toys 88/378/EEC NB 0365 ELOT-HELLENIC 

ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION 

 
 
 
 
 
Construction 
products 

 

 

89/106/EEC
 

NB 1128
 EUROPEAN 

INSPECTION AND 

CERTIFICATION 

COMPANY SA- 

EUROCERT SA 
NB 2001 CERECO S.A 

NB 2002 HELLENIC 

DEVELOPMENT 

CENTRE OF 

ALUMINIUM S.A 
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NB 0365 ELOT-HELLENIC 

ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION 

Personal protective 
equipment 

89/686/EEC
 

NB 1904 
ELKEDE 

TECHNOLOGY AND 

DESIGN CENTRE S.A 
NB 0365 ELOT-HELLENIC 

ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION 

Non-automatic weighing 

instrument 
 

90/384/EEC NB 0652 MINISTRY OF 

DEVELOPMENT 

METROLOGY DEP 

 

Appliances burning 
gaseous fuels 

90/396/EEC
 

NB 0437
 

EBET AM S.A. 

(MIRTEC S.A.) 

 

NB 0848 HELLENIC 

ELECTRONICS 

EQUIPMENT 

QUALITY 

ASSURANCE CENTER 

SA 
 

 

 

 

 

Hot-water boilers 

 

 

 

92/42/EEC 

NB 2107
 

NOV A CERTIFICA 

TION LTD 
NB 0618

 
HELLENIC REGISTER 

OF SHIPPING 

NB 0654 TUV HELLAS S.A 

NB 0727 C3T S.A. 

NB 0617 NA TIONAL 

TECHNICAL 

UNIVERSITY 

LABORA TORY FOR 

STEAM ENGINES & 

BOILERS 
NB 1617 QMSCERT (QMS LTD) 

NB 0365 ELOT-HELLENIC 

ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION 

Medical devices 93/42/EEC NB 0653 RESEARCH CENTER 

FOR BIOMA TERIALS 

S.A"EKEVYL S.A." 
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Recreational craft 94/25/EC NB 0618 HELLENIC REGISTER 

OF SHIPPING 
NB 1240 ETEL SA 

NB 1128 
 

EUROCERT SA 

NB 2107
 

NOV A CERTIFICA 

TION LTD 

 

 

 

 

 

Lifts 

 

 

 

 

 

95/16/EC 

NB 1685 CONTROL LIFT SA 

NB 0437
 

EBET AM S.A. 

(MIRTEC S.A.) 

 

NB 1241 LLOYD'S REGISTER 

OF SHIPPING AND 

INDUSTRIAL 

SERVICES SA 

NB 1998 

 

SGS GREECE-SOCIETE 

HELLENIQUE DE SUR 

VEILLANCE SA 

NB 0618
 

HELLENIC REGISTER 

OF SHIPPING 
NB 0654 TUV HELLAS S.A 

NB 2151
 

HELLENIC 

CERTIFICA TION 

COMP ANY (EL TEP L 

TD 

NB 1617 QMSCERT (QMS L 

TD) 
NB 0906

 
TUV AUSTRIA HELLAS 

LTD 

NB 0365 

 
ELOT-HELLENIC 

ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION 

Marine Equipment 96/98/EC NB 0437 EBET AM S.A. 

(MIRTEC S.A.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NB 1884 AUTOVISION S.A 

NB 1128 

 
EUROPEAN 

INSPECTION AND 

CERTIFICA TION 

COMP ANY SA - 

EUROCERT SA 
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Pressure 
equipment 

 

 

 

 

 

97/23/EC
 

NB 2107
 

NOVA 

CERTIFICATION LTD 
NB 0437

 
EBET AM S.A. 

(MIRTEC S.A.) 

 

NB 1241 

 
LLOYD'S REGISTER 

OF SHIPPING AND 

INDUSTRIAL 

SERVICES SA 
NB 0656

 
MOODY TOTTRUP 

HELLAS S.A 
NB 1610 WPK HELLAS GES MBH 

NB 2077 N.BROUST AS EPE 

NB 1998 
 

SGS GREECE-

SOCIETE 

HELLENIQUE DE SUR 

VEILLANCE SA 
NB 0618

 
HELLENIC REGISTER 

OF SHIPPING 

NB 0654 TUV HELLAS S.A. 

NB 1617 QMSCERT (QMS L 

TD) 

3P 1935 
 

GENERAL APPLICA 

TIONS  

TECHNOLOGY & 

SCIENCE 
NB 0906

 
TUV AUSTRIA HELLAS 

LTD 

Machinery 98/37/EC NB 1240 ETEL SA 

NB 1128 EUROPEAN 

INSPECTION AND 

CERTIFICA TION 

COMP ANY SA - 

EUROCERT SA 
NB 2107

 
NOV A CERTIFICA 

TION LTD 
NB 0437

 
EBET AM S.A. 

(MIRTEC S.A) 
NB 0618

 
HELLENIC REGISTER 

OF SHIPPING 
NB 0654 TUV HELLAS S.A 

NB 1617 QMSCERT (QMS L TD) 
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NB 0365 ELOT - HELLENIC 

ORGANIZA TION FOR 

ST ANDARDIZA TION 
NB 0906

 
TUV AUSTRIA 

HELLAS LTD 

Radio and 

telecommunications terminal 

equipment 

 

99/5/EC NB 1002 EMC HELLAS S.A. 

 

 

 

Transportable pressure  

equipment 

 

 

 

99/36/EC
 

NB 1128 EUROPEAN 

INSPECTION AND 

CERTIFICA TION 

COMP ANY SA - 

EUROCERT SA 
NB 0437

 
EBET AM S.A. 

(MIRTEC S.A) 
NB 1610 WPK HELLAS GES 

MBH 

NB 1998 
 

SGS GREECE-SOCIETE 

HELLENIQUE DE SUR 

VEILLANCE SA 

3P 1935 EMC HELLAS S.A. 

NB 0906
 

TUV AUSTRIA HELLAS 

LTD 

Machinery 2006/42/EC NB 2107
 

NOV A CERTIFICA 

TION LTD 

NB 1617 QMSCERT (QMS L 

TD) 

Low voltage 
 

2006/95/EC 

(ex- 

73/23/EEC) 
 

L VD LABOR SA 

L VD PUBLIC POWER 

CORPORA TION 

TESTING, RESEARCH 

AND ST ANDARDS 

CENTER 

(TRSC/PPC) 

 

 

NB 0848 HELLENIC 

ELECTRONICS 

EQUIPMENT 

QUALITY 

ASSURANCE CENTER 

SA 
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NB 0365 ELOT - HELLENIC 

ORGANIZA TION FOR 

ST ANDARDIZA TION 
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Κεθάιαην 4: Διιεληθά ήκαηα πκκόξθσζεο 

                                                                                        
Ο ΔΛΟΣ ιε αάζδ ηδκ Τ.Α.22729/509/26-6-1998 (ΦΔΚ 708/B/13-7-1998) απμκέιεζ ηα ζήιαηα 

ζοιιυνθςζδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηοπμπμζδηζηχκ εββνάθςκ. 

 

Δζδζηά ηα ήιαηα/Πζζημπμζδηζηά οιιυνθςζδξ, ηα μπμία απμκέιμκηαζ/πμνδβμφκηαζ απυ ημκ 

ΔΛΟΣ ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ Δθθδκζηχκ Πνμηφπςκ ηαζ πνμδζαβναθχκ, Δονςπασηχκ Πνμηφπςκ 

(ΔΝ), Πεζναιαηζηχκ Δονςπασηχκ Πνμηφπςκ (ENV), Δββνάθςκ εκανιυκζζδξ (HD) ηδξ 

Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ Σοπμπμίδζδξ (CEN) ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ Ηθεηηνμηεπκζηήξ 

Σοπμπμίδζδξ (CENELEC) ηαεχξ ηαζ Δονςπασηχκ Σδθεπζημζκςκζαηχκ Πνμηφπςκ (ETSI), 

Πεζναιαηζηχκ Δονςπασηχκ Πνμηφπςκ (I-ETS) ημο Δονςπασημφ Ικζηζημφημο 

Σδθεπζημζκςκζαηχκ Πνμηφπςκ (ETSI) μκμιάγμκηαζ Διιεληθά ήκαηα/Πηζηνπνηεηηθά 

πκκόξθσζεο ΔΛΟΣ ηαζ απμκέιμκηαζ απμηθεζζηζηά απυ ημκ ΔΛΟΣ. 

 

Ο ΔΛΟΣ έπεζ ακαπηφλεζ ιέπνζ ζήιενα ζπήιαηα πζζημπμίδζδξ βζα θίζηα πνμσυκηςκ πμο 

αημθμοεεί. 

 

Λίζηα πξντόλησλ 

 

 Σζζιέκημ 

 

 Δνβμζηαζζαηυ ηονυδεια 

 

 Υάθοααξ Οπθζζιμφ ηονμδέιαημξ 

 

 Ηθεηηνμζοβημθθδιέκμ Γμιζηυ Πθέβια 

 

 Ανβζθζηά Κεναιίδζα 

 

 Κεναιζηά Πθαηίδζα 

 

 Πθαζηζημί ςθήκεξ ηαζ Δλανηήιαηα 

 

http://www.elot.gr/468_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/469_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/470_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/471_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/472_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/473_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/474_ELL_HTML.aspx
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 Ηθζαημί οθθέηηεξ 

 

 Οζηζαηά Ηθζαηά οζηήιαηα Θένιακζδξ Νενμφ 

 

 Ηθεηηνζηά ηαθχδζα ηαζ θμζπά δθεηηνμηεπκζηά πνμσυκηα 

 

 Δλμπθζζιμί Παζπκζδυημπςκ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

http://www.elot.gr/475_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/476_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/477_ELL_HTML.aspx
http://www.elot.gr/478_ELL_HTML.aspx
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4.1 Σζηκέλην 

 
Η Σζζιεκημαζμιδπακία απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ημνοθαίμοξ ηθάδμοξ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Βζμιδπακίαξ. Απυ ηδ δεηαεηία ημο 90, μ ΔΛΟΣ απμηέθεζε ημκ εεκζηυ θμνέα βζα ηδκ 

πζζημπμίδζδ ηςκ Σζζιέκηςκ, ιε αάζδ ηδκ ζζπφμοζα ηυηε κμιμεεζία (ΠΓ 244/80). Πανάθθδθα μ 

ΔΛΟΣ ακέπηολε ημ Δεκζηυ φζηδια Πζζημπμίδζδξ ηςκ Σζζιέκηςκ, ααζζζιέκμ ζηζξ απαζηήζεζξ 

ημο ΠΓ 244/80 αθθά ηαζ ζε ζεζνά επζπθέμκ απαζηήζεςκ ηαζ απέκεζιε ζε υθεξ ηζξ 

Σζζιεκημαζμιδπακίεξ ηδξ πχναξ ημ Δθθδκζηυ ήια οιιυνθςζδξ. 

 

Μεηά ημ 2001, ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ Οδδβίαξ 89/106/ΔΟΚ δζαιμνθχεδηε έκα κέμ πθαίζζμ 

πζζημπμίδζδξ ηςκ Σζζιέκηςκ ζηζξ πχνεξ ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ιε ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ 

ζήιακζδξ CE ζηα πνμσυκηα Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ. 

  

ηα πθαίζζα αοηά μ ΔΛΟΣ ακέπηολε ημκ ζζπφμκηα Δζδζηυ Κακμκζζιυ Πζζημπμίδζδξ Σζζιέκηςκ 

ηαζ ημζκμπμζήεδηε ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ βζα ηδ πμνήβδζδ ημο Πζζημπμζδηζημφ οιιυνθςζδξ 

CE ζηα πνμσυκηα ημο Κθάδμο. 

4.1.1 Διιεληθό ήκα πκκόξθσζεο ζηα Σζηκέληα 

 

Σμ Δθθδκζηυ ήια οιιυνθςζδξ ζηα Σζζιέκηα είκαζ ζήια πζζημπμίδζδξ, πνμαζνεηζηήξ 

εθανιμβήξ, ημ μπμίμ δζαζθαθίγεζ υηζ ηα πζζημπμζδιέκα πνμσυκηα Σζζιέκημο ζοιιμνθχκμκηαζ 

πνμξ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ ηυζμ ημο Δονςπασημφ Πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1 υζμ ηαζ ζε 

επζπθέμκ απαζηήζεζξ πμο έπμοκ ηεεεί πνμζδίδμκηαξ ζηα πζζημπμζδιέκα πνμσυκηα παναηηδνζζηζηά 

πμο ηα ηαεζζημφκ ακηαβςκζζηζηυηενα ζηδκ αβμνά. 

 

4.1.2 Οθέιε από ηελ απόθηεζε ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζηα ηζηκέληα 

Σα μθέθδ ηςκ επζπεζνήζεςκ απυ ηδκ πζζημπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ηζ ηδκ απυηηδζδ ημο 

Δθθδκζημφ ήιαημξ οιιυνθςζδξ, είκαζ ζδιακηζηά ηαζ ζοκμρίγμκηαζ ζηα παναηάης: 

 οιιυνθςζδ ιε κμιμεεηζηέξ απαζηήζεζξ 

 Ιηακμπμίδζδ απαζηήζεςκ πεθαηχκ 

 Πνμζηαζία ηδξ επςκοιίαξ ηδξ επζπείνδζδξ 

 Βεθηζχζεζξ ζηδκ παναβςβή ηαζ ζηδκ πμζυηδηα 

 Ακηαπυηνζζδ ζε ελςηενζηέξ πζέζεζξ 
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Γηάγξακκα 3. Πηζηνπνίεζε- Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ 
13

ήκαηνο πκκόξθσζεο 

θαη Πηζηνπνηεηηθνύ πκκόξθσζεο CE ζηα Σζηκέληα 

 

 

Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ, δζελάβεηαζ πανάθθδθα ηαζ πνυβναιια 

δζενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ πμο ζημπυ έπεζ κα πνμζδζμνίζεζ ημ επίπεδμ ζηακυηδηαξ ηαζ επάνηεζαξ 

ηςκ ειπθεημιέκςκ Δνβαζηδνίςκ 

 

 

                                                             

13 ημ ελήξ ηαζ πνμξ δζεοηυθοκζδ ηςκ ακαβκςζηχκ, μζ αθθαβέξ ζηα δζαβνάιιαηα εα ημκίγμκηαζ ιε ηυηηζκμ πνχια. 
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 Κείκελα βάζεο: 
Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Σζζιέκηςκ 

 Πξόηππα: 
ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1-2000 «Σζζιέκημ-Μένμξ 1:φκεεζδ, πνμδζαβναθέξ ηαζ 

ηνζηήνζα ζοιιυνθςζδξ βζα ημζκά ηζζιέκηα» 

 Ννκνζεζία: ΚΤΑ 16462/29/11-07-2001 

  

 Αηηήζεηο: 

Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ  πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 
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4.2 Δξγνζηαζηαθό θπξόδεκα 

 

 
Σμ ηονυδεια, υπςξ είκαζ βκςζηυ, είκαζ απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμσυκηα υζμκ αθμνά ηδκ 

αζθάθεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ. ηδ πχνα θεζημονβμφκ πενίπμο 600 ιμκάδεξ παναβςβήξ 

Δνβμζηαζζαημφ ηονμδέιαημξ. Ο ιεβάθμξ ανζειυξ ιμκάδςκ ηαζ δ δζαζπμνά ημοξ ζε υθδ ηδκ 

Δθθάδα ηαείζηαηαζ ακαβηαία ελαζηίαξ ηςκ αοζηδνχκ απαζηήζεςκ πμο έπμοκ ηαεζενςεεί βζα ημ 

πνμσυκ. 

 

Οζ εζδζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηδ πχνα ιαξ, υπςξ δ ζεζζιζηυηδηα, επζαάθθμοκ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμ πνυζεεηεξ απαζηήζεζξ βζα ηδ ζοκεπή αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ παναβςβήξ ημο 

ζηονμδέιαημξ. Πνμέηορε θμζπυκ δ ακάβηδ ακάπηολδξ εκυξ αλζυπζζημο, εεεθμκηζημφ ιδπακζζιμφ 

εθέβπμο ηαζ πζζημπμίδζδξ. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ηζκήεδηε μ ΔΛΟΣ ζε ζοκενβαζία ιε ημ 

ζδιακηζηυηενμ θμνέα ημο ηθάδμο, ημκ φκδεζιμ Δθθδκζηχκ Βζμιδπακζχκ Δημίιμο 

ηονμδέιαημξ (ΔΒΔ). Έηζζ, απυ ημ 2000 εθανιυγεηαζ φζηδια Πζζημπμίδζδξ ημο 

Δνβμζηαζζαημφ ηονμδέιαημξ ηαζ απμκέιεηαζ ημ Δθθδκζηυ ήια οιιυνθςζδξ ζηα πνμσυκηα 

ημο Κθάδμο. 

 

4.2.1 Διιεληθό ήκα πκκόξθσζεο ζην Δξγνζηαζηαθό θπξόδεκα 

 

Σμ Δθθδκζηυ ήια οιιυνθςζδξ ζημ Δνβμζηαζζαηυ ηονυδεια απμηεθεί ηδκ επζαεααίςζδ υηζ 

ημ ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ, ζηακμπμζεί ζοιθςκδιέκεξ απαζηήζεζξ, υπςξ αοηέξ πνμζδζμνίγμκηαζ 

ζημκ «Δζδζηυ Κακμκζζιυ Πζζημπμίδζδξ Δνβμζηαζζαημφ ηονμδέιαημξ» ημο ΔΛΟΣ. Οζ 

απαζηήζεζξ αοηέξ οπενηαθφπημοκ υπςξ είκαζ θοζζηυ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ. 

 

Με αάζδ ημκ ηακμκζζιυ αοηυ, ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ζηονμδέιαημξ εθέβπεηαζ ζοζηδιαηζηά 

απυ ημκ ΔΛΟΣ, ηυζμ βζα ηδ ζοκεπή ηήνδζδ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ πμο έπμοκ ηεεεί 

ηαζ ζοιθςκδεεί, ηαζ ηαοηυπνμκα βίκεηαζ ηαζ έθεβπμξ ηδξ εθζπηζηήξ ακημπήξ ημο πζζημπμζδιέκμο 

πνμσυκημξ απυ ακελάνηδημ ενβαζηήνζμ. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο πνμσυκημξ 

θαιαάκμκηαζ οπυρδ υθα ηα ζημζπεία εθέβπμο ηδξ επζπείνδζδξ. 
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4.2.2 Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζην 

Δξγνζηαζηαθό θπξόδεκα  

 

ηυπμξ ακάπηολδξ ημο Πζζημπμζδηζημφ οιιυνθςζδξ ζημ Δνβμζηαζζαηυ ηονυδεια ήηακ κα 

δζαιμνθςεεί ιεηαλφ ημο παναβςβμφ, ημο πεθάηδ ηαζ βεκζηυηενα ημο εονφηενμο ημζκμφ έκα 

πθαίζζμ αιμζααίαξ ειπζζημζφκδξ ηαζ μθέθμοξ. 

 

Σα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο Πζζημπμζδηζημφ οιιυνθςζδξ ζημ 

Δνβμζηαζζαηυ ηονυδεια είκαζ: 

α) Γζα ηζξ επζπεζνήζεζξ  

  Παναβςβή ζοιθςκδιέκςκ πνμσυκηςκ ιε ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο πεθάηδ 

  Ονεμθμβζηή δζαπείνζζδ πνμιδεεοηχκ ηαζ οπενβμθάαςκ 

  Έβηαζνδ παναβςβή ηαζ πανάδμζδ 

  Γζαηήνδζδ ηδξ πμζμηζηήξ οπενμπήξ  

α) Γζα ημοξ πεθάηεξ   

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ πεθαηχκ, ηςκ ιεθεηδηχκ, ηςκ ακαδυπςκ ηαζ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ έκακηζ ζημ πνμσυκ ηαζ ζηδκ εηαζνεία παναβςβήξ 

  Μείςζδ ηςκ παναπυκςκ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηοπυκ δζεκέλεςκ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ ανιυδζςκ ανπχκ ιέζς ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ 

απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ δζαζθάθζζδξ ημο δδιυζζμο ζοιθένμκημξ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εηαζνεζχκ 

β) Γζα ηδκ μζημκμιία 

  οιαμθή ζημκ οβζή ακηαβςκζζιυ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο ηθάδμο 

  Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ 
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Γηάγξακκα 4. Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζην 

θπξόδεκα 

 

   

 

 

 

 

 Κείκελα βάζεο: Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Δνβμζηαζζαημφ ηονμδέιαημξ 

 Ννκνζεζία: Κακμκζζιυξ Σεπκμθμβίαξ ηονμδέιαημξ 1997 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 

 

http://www.elot.gr/ppske1.pdf
http://www.elot.gr/www.et.gr/view_publication/2008/14/256/text?form.submitted=True
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4.3 Υάιπβαο Οπιηζκνύ θπξνδέκαηνο 

 

 
ε ιζα πχνα ιε έκημκδ ζεζζιζηή δναζηδνζυηδηα, υπςξ δ Δθθάδα, είκαζ ιεβάθμ ημ εκδζαθένμκ 

ηςκ ηεπκζηχκ επζζηδιυκςκ ηαζ βεκζηυηενα ημο ηεπκζημφ ηυζιμο βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ ααζζηχκ 

δμιζηχκ οθζηχκ. 

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα βίκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ακηζθδπηή δ λεπςνζζηή ζδιαζία, πμο έπμοκ, 

ιεηαλφ άθθςκ, μζ θεζημονβζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ παθφαςκ μπθζζιμφ. 

 

ηδκ πενίμδμ πμο δζακφμοιε, ηα Πνυηοπα πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ παθφαςκ 

μπθζζιμφ, ηυζμ ζηδκ Δθθάδα υζμ ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ηαεχξ 

εζζάβμκηαζ κέεξ απαζηήζεζξ, ηνμπμπμζμφκηαζ. Οζ ιεηααμθέξ είκαζ νζγζηέξ. Δκδεζηηζηυ είκαζ ημ 

βεβμκυξ υηζ ηαηδβμνίεξ πμζυηδηαξ παθφαςκ μπθζζιμφ, πμο ςξ ηχνα πνμδζαβνάθμκηακ ςξ 

επανηείξ ηαζ παναηηδνίγμκηακ ζφβπνμκεξ, ζήιενα εεςνμφκηαζ επζηίκδοκεξ, ηαηάθθδθεξ ιυκμ βζα 

αμδεδηζηέξ ηαηαζηεοέξ. 

 

Οζ κέεξ απαζηήζεζξ πμο εζζάβμκηαζ ζοιααδίγμοκ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ ζπεδζαζιμφ ηςκ 

ηαηαζηεοχκ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ηαζ πενζθαιαάκμκηαζ ζηα κέα Πνυηοπα βζα ημοξ πάθοαεξ 

μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ ΔΛΟΣ ΔΝ 10080, ΔΛΟΣ 1421-2 ηαζ ΔΛΟΣ 1421-3. Σα Πνυηοπα αοηά 

έπμοκ ακηζηαηαζηήζεζ ηα Πνυηοπα ΔΛΟΣ 971 ηαζ ΔΛΟΣ 959. 

 

Σα πνμσυκηα υθςκ ηςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ παθφαςκ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ, ηυζμ ζηδκ 

Δθθάδα υζμ ηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ πνέπεζ κα δζαεέημοκ ημ Δθθδκζηυ ήια οιιυνθςζδξ 

πνμηεζιέκμο κα δζαηζκμφκηαζ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ.  

 

ηα πθαίζζα αοηά, μ ΔΛΟΣ βζα κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ 

ηαηακαθςηχκ πνμζανιυζηδηε ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ πζζημπμζεί ζφιθςκα 

ιε ηα πνυηοπα ΔΛΟΣ ΔΝ 10080, ΔΛΟΣ 1421-2 ηαζ ΔΛΟΣ 1421-3. 
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Γηάγξακκα 5. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζην Υάιπβα 

Οπιηζκνύ θπξνδέκαηνο 

 

 

 Κείκελα βάζεο: Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Υάθοαςκ Οπθζζιμφ 

ηονμδέιαημξ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 10080-2005 «Υάθοαεξ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ-

οβημθθήζζιμζ πάθοαεξ-Μένμξ 1:Γεκζηέξ απαζηήζεζξ» 

ΔΛΟΣ 1421-2-2007 «Υάθοαεξ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ-

οβημθθήζζιμζ πάθοαεξ–Μένμξ 2:Σεπκζηή ηαηδβμνία B500A» 

ΔΛΟΣ 1421-3-2007 «Υάθοαεξ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ-

οβημθθήζζιμζ πάθοαεξ–Μένμξ 3:Σεπκζηή ηαηδβμνία B500C» 
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 Ννκνζεζία: ΦΔΚ 649/Β/24-05-06 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 
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4.4 Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλν Γνκηθό Πιέγκα 

 
Ο ΔΛΟΣ ακηαπμηνζκυιεκμξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ ζημκ ημιέα ηςκ δμιζηχκ 

οθζηχκ εηπυκδζε ηα πνυηοπα βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ημο δμιζημφ πθέβιαημξ ηαζ πζζημπμζεί 

ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ΔΛΟΣ ΔΝ 10080, ΔΛΟΣ 1421-2 ηαζ ΔΛΟΣ 1421-3 χζηε κα ζηακμπμζεί 

ηζξ ακάβηεξ ηςκ παναβςβχκ, δζαιμνθςηχκ ηαζ ηςκ ηαηακαθςηχκ. 

 

 
Γηάγξακκα 6. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζην 

Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλν Γνκηθό Πιέγκα 

 

  

 

 

 

 

 

 



 57 

 

 

 

 

 Κείκελα βάζεο: Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Ηθεηηνμζοβημθθδιέκμο 

Γμιζημφ Πθέβιαημξ 

 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 10080-2005 «Υάθοαεξ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ-

οβημθθήζζιμζ πάθοαεξ-Μένμξ 1:Γεκζηέξ απαζηήζεζξ»  

ΔΛΟΣ 1421-2-2007 «Υάθοαεξ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ-

οβημθθήζζιμζ πάθοαεξ–Μένμξ 2:Σεπκζηή ηαηδβμνία B500A» 

ΔΛΟΣ 1421-3-2007 «Υάθοαεξ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ-

οβημθθήζζιμζ πάθοαεξ–Μένμξ 3:Σεπκζηή ηαηδβμνία B500C» 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
http://www.elot.gr/pphldople1-00.pdf
http://www.elot.gr/pphldople1-00.pdf
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4.5 Αξγηιηθά Κεξακίδηα 

 
Ο ηθάδμξ ηςκ Ανβζθζηχκ Κεναιζδζχκ έπεζ ζδιακηζηή πανμοζία ζηδ πχνα, εκχ πανάθθδθα έπεζ 

κα επζδείλεζ ηαζ ελαβςβζηή δναζηδνζυηδηα. 

 

Ο ΔΛΟΣ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα οπμζηδνίλεζ ημκ ηθάδμ ηςκ Ανβζθζηχκ Κεναιζδζχκ, ακέπηολε 

ηαζ εθανιυγεζ ζφζηδια Πζζημπμίδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ, ιε αάζδ Δονςπασηά Πνυηοπα. Με ηδκ 

απμκμιή ημο Δθθδκζημφ ήιαημξ οιιυνθςζδξ ζε ανβζθζηά ηεναιίδζα επζηοβπάκεηαζ, αθεκυξ 

ιεκ δ ακηζηεζιεκζηή ελαζθάθζζδ ηςκ πεθαηχκ ηαζ αθεηένμο δ επζαεααίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

παναβμιέκςκ πνμσυκηςκ. 

 

4.5.1 Διιεληθό ήκα πκκόξθσζεο ζηα Αξγηιηθά Κεξακίδηα  

 

Σμ Δθθδκζηυ ήια οιιυνθςζδξ ζηα Ανβζθζηά Κεναιίδζα απμηεθεί ηδκ επζαεααίςζδ υηζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα ζηακμπμζμφκ ζοιθςκδιέκεξ απαζηήζεζξ, υπςξ αοηέξ πνμζδζμνίγμκηαζ 

ζημκ Δζδζηυ Κακμκζζιυ Πζζημπμίδζδξ Ανβζθζηχκ Κεναιζδζχκ ημο ΔΛΟΣ, ιε αάζδ ημ πνυηοπμ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1304-2005. 

 

φιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ αοηυ, ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ Ανβζθζηχκ Κεναιζδζχκ εθέβπεηαζ 

ζοζηδιαηζηά απυ ημκ ΔΛΟΣ, ηυζμ βζα ηδ ζοκεπή ηήνδζδ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ πμο 

έπμοκ ηεεεί ηαζ ζοιθςκδεεί, ηαζ ηαοηυπνμκα δζελάβεηαζ ζεζνά δμηζιχκ ημο πζζημπμζδιέκμο 

πνμσυκημξ ζε δζαπζζηεοιέκμ Δνβαζηήνζμ πμο ζοκενβάγεηαζ ιε ημκ ΔΛΟΣ. 

 

4.5.2 Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζηα Αξγηιηθά 

Κεξακίδηα 

 

ηυπμξ ακάπηολδξ ημο Δθθδκζημφ ήιαημξ οιιυνθςζδξ ζηα Ανβζθζηά Κεναιίδζα ήηακ κα 

δζαιμνθςεεί ιεηαλφ ημο παναβςβμφ, ημο πεθάηδ ηαζ βεκζηυηενα ημο εονφηενμο ημζκμφ έκα 

πθαίζζμ αιμζααίαξ ειπζζημζφκδξ ηαζ μθέθμοξ. 
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Σα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο Δθθδκζημφ ήιαημξ οιιυνθςζδξ ζηα 

Ανβζθζηά Κεναιίδζα είκαζ: 

α) Γζα ηζξ επζπεζνήζεζξ  

  Παναβςβή ζοιθςκδιέκςκ πνμσυκηςκ ιε ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο πεθάηδ 

  Ονεμθμβζηή δζαπείνζζδ πνμιδεεοηχκ ηαζ οπενβμθάαςκ 

  Γζαηήνδζδ ηδξ πμζμηζηήξ οπενμπήξ 

α) Γζα ημοξ πεθάηεξ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ πεθαηχκ, ηςκ ιεθεηδηχκ, ηςκ ακαδυπςκ ηαζ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ απέκακηζ ζημ πνμσυκ ηαζ ζηδκ εηαζνεία παναβςβήξ 

  Μείςζδ ηςκ παναπυκςκ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηοπυκ δζεκέλεςκ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ ανιυδζςκ ανπχκ ιέζς ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ 

απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ δζαζθάθζζδξ ημο δδιυζζμο ζοιθένμκημξ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εηαζνεζχκ 

β) Γζα ηδκ μζημκμιία 

  οιαμθή ζημκ οβζή ακηαβςκζζιυ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο Κθάδμο 

  Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ 
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Γηάγξακκα 7.  Πηζηνπνίεζε- Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο 

ζηα Αξγηιηθά Κεξακίδηα  

 

 Κείκελα βάζεο: Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Ανβζθζηχκ Κεναιζδζχκ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 1304-2005 «Κεναιίδζα απυ άνβζθμ ηαζ ελανηήιαηα-

Ονζζιμί ηαζ πνμδζαβναθέξ πνμσυκημξ» 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 

 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
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4.6 Κεξακηθά Πιαθίδηα 

 
Ο ΔΛΟΣ, πνζκ απυ 15 πενίπμο πνυκζα, λεηίκδζε ηδ ζοκενβαζία ιε ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ 

Κεναιζηχκ Πθαηζδίςκ βζα ηδ ακάπηολδ ηαζ εθανιμβή εκυξ ζοζηήιαημξ Πζζημπμίδζδξ 

πνμσυκηςκ, ιε αάζδ Δεκζηά ηαζ Δονςπασηά Πνυηοπα. . Με ηδκ απμκμιή ημο Δθθδκζημφ ήιαημξ 

οιιυνθςζδξ ζε ηεναιζηά πθαηίδζα επζηοβπάκεηαζ, αθεκυξ ιεκ δ ακηζηεζιεκζηή ελαζθάθζζδ ηςκ 

πεθαηχκ ηαζ αθεηένμο δ επζαεααίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ παναβμιέκςκ πνμσυκηςκ. 

 

4.6.1 Διιεληθό ήκα πκκόξθσζεο ζηα Κεξακηθά Πιαθίδηα 

 

Σμ Δθθδκζηυ ήια οιιυνθςζδξ ζηα Κεναιζηά Πθαηίδζα απμηεθεί ηδκ επζαεααίςζδ υηζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα, ζηακμπμζμφκ ζοιθςκδιέκεξ απαζηήζεζξ, υπςξ αοηέξ πνμζδζμνίγμκηαζ 

ζημκ Δζδζηυ Κακμκζζιυ Πζζημπμίδζδξ Κεναιζηχκ Πθαηζδίςκ ημο ΔΛΟΣ, ιε αάζδ ημ πνυηοπμ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 14441-2003.  

 

φιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ αοηυ, ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ Κεναιζηχκ Πθαηζδίςκ εθέβπεηαζ 

ζοζηδιαηζηά απυ ημκ ΔΛΟΣ, ηυζμ βζα ηδ ζοκεπή ηήνδζδ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ πμο 

έπμοκ ηεεεί ηαζ ζοιθςκδεεί, ηαζ ηαοηυπνμκα δζελάβεηαζ ζεζνά δμηζιχκ ημο πζζημπμζδιέκμο 

πνμσυκημξ ζε δζαπζζηεοιέκμ Δνβαζηήνζμ πμο ζοκενβάγεηαζ ιε ημκ ΔΛΟΣ. 

4.6.2 Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζηα 

Κεξακηθά Πιαθίδηα  

 

ηυπμξ ακάπηολδξ ημο Δθθδκζημφ ήιαημξ οιιυνθςζδξ ζηα Κεναιζηά Πθαηίδζα, ήηακ κα 

δζαιμνθςεεί ιεηαλφ ημο παναβςβμφ, ημο πεθάηδ ηαζ βεκζηυηενα ημο εονφηενμο ημζκμφ έκα 

πθαίζζμ αιμζααίαξ ειπζζημζφκδξ ηαζ μθέθμοξ. 

 

Σα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο Δθθδκζημφ ήιαημξ οιιυνθςζδξ ζηα 

Κεναιζηά Πθαηίδζα είκαζ: 

 

α) Γζα ηζξ επζπεζνήζεζξ  

  Παναβςβή ζοιθςκδιέκςκ πνμσυκηςκ ιε ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο πεθάηδ 

  Ονεμθμβζηή δζαπείνζζδ πνμιδεεοηχκ ηαζ οπενβμθάαςκ 

  Γζαηήνδζδ ηδξ πμζμηζηήξ οπενμπήξ 
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α) Γζα ημοξ πεθάηεξ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ πεθαηχκ , ηςκ ιεθεηδηχκ, ηςκ ακαδυπςκ ηαζ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ απέκακηζ ζημ πνμσυκ ηαζ ζηδκ εηαζνεία παναβςβήξ 

  Μείςζδ ηςκ παναπυκςκ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηοπυκ δζεκέλεςκ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ ανιυδζςκ ανπχκ ιέζς ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ 

απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ δζαζθάθζζδξ ημο δδιυζζμο ζοιθένμκημξ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εηαζνεζχκ 

β) Γζα ηδκ μζημκμιία 

  οιαμθή ζημκ οβζή ακηαβςκζζιυ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο Κθάδμο 

  Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ 
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Γηάγξακκα 8. Πηζηνπνίεζε- Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζηα 

Κεξακηθά Πιαθίδηα 

 

 

 

 

 

 Κείκελα βάζεο: Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Κεναιζηχκ Πθαηζδίςκ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 14441-2003 «Κεναιζηά Πθαηίδζα–Ονζζιμί, Καηάηαλδ, 

παναηηδνζζηζηά» 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 

 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
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4.7 Πιαζηηθνί σιήλεο θαη Δμαξηήκαηα 

 
Ο ηθάδμξ ηςκ Πμθοιενχκ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ παναβςβήξ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ έπεζ ζδιακηζηή 

πανάδμζδ ζηδ πχνα ιαξ. Μζα απυ ηζξ δοκαιζηέξ πανμοζίεξ απμηεθμφκ μζ επζπεζνήζεζξ 

παναβςβήξ Πθαζηζηχκ ςθήκςκ.  

 

Ο ΔΛΟΣ ανηεηά πνυκζα πνζκ λεηίκδζε ηδ ζοκενβαζία ιε ηζξ εηαζνείεξ ημο ηθάδμο βζα ηδ 

δδιζμονβία εκυξ ζοζηήιαημξ πζζημπμίδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ, ζηδνζγυιεκμξ ζηδκ πθδεχνα 

ζπεηζηχκ πνμηφπςκ . 

 

Σμ 2005 άνπζζε δ εθανιμβή ηδξ Πζζημπμίδζδξ ζηζξ ηαηδβμνίεξ Πθαζηζηχκ ςθήκςκ ΡΔ ηαζ 

PVC βζα πνήζδ ζε φδνεοζδ, απμπέηεοζδ ηαζ ιεηαθμνά θοζζημφ αενίμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ελανηδιάηςκ ημοξ. 

 

4.7.1 Διιεληθό ήκα πκκόξθσζεο ζηνπο Πιαζηηθνύο σιήλεο 

 

Σμ Δθθδκζηυ ήια οιιυνθςζδξ ζημοξ Πθαζηζημφξ ςθήκεξ ηαζ ηα ελανηήιαηά ημοξ απμηεθεί 

ηδκ επζαεααίςζδ υηζ ηα ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα, ζηακμπμζμφκ ζοιθςκδιέκεξ απαζηήζεζξ, υπςξ 

αοηέξ πνμζδζμνίγμκηαζ ζημκ Δζδζηυ Κακμκζζιυ Πζζημπμίδζδξ Πθαζηζηχκ ςθήκςκ (PE, PVC-U) 

ημο ΔΛΟΣ, ιε αάζδ ηα οθζζηάιεκα ζπεηζηά πνυηοπα.  

 

φιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ αοηυ, ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ Πθαζηζηχκ ςθήκςκ εθέβπεηαζ 

ζοζηδιαηζηά απυ ημκ ΔΛΟΣ, ηυζμ βζα ηδ ζοκεπή ηήνδζδ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ πμο 

έπμοκ ηεεεί ηαζ ζοιθςκδεεί ηαζ ηαοηυπνμκα δζελάβεηαζ ζεζνά δμηζιχκ ημο πζζημπμζδιέκμο 

πνμσυκημξ ζημ δζαπζζηεοιέκμ Δνβαζηήνζμ Πμθοιενχκ & Δθαζηζηχκ ημο ΔΛΟΣ. 
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4.7.2 Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζηνπο 

Πιαζηηθνύο σιήλεο θαη εμαξηήκαηα 

 

ηυπμξ ακάπηολδξ ημο Δθθδκζημφ ήιαημξ οιιυνθςζδξ ζημοξ Πθαζηζημφξ ςθήκεξ ήηακ κα 

δζαιμνθςεεί ιεηαλφ ημο παναβςβμφ, ημο πεθάηδ ηαζ βεκζηυηενα ημο εονφηενμο ημζκμφ έκα 

πθαίζζμ αιμζααίαξ ειπζζημζφκδξ ηαζ μθέθμοξ. 

 

Σα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο Πζζημπμζδηζημφ οιιυνθςζδξ ζημοξ 

Πθαζηζημφξ ςθήκεξ είκαζ: 

α) Γζα ηζξ επζπεζνήζεζξ  

  Παναβςβή ζοιθςκδιέκςκ πνμσυκηςκ ιε ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο πεθάηδ 

  Ονεμθμβζηή δζαπείνζζδ πνμιδεεοηχκ ηαζ οπενβμθάαςκ 

  Γζαηήνδζδ ηδξ πμζμηζηήξ οπενμπήξ 

α) Γζα ημοξ πεθάηεξ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ πεθαηχκ, ηςκ ιεθεηδηχκ, ηςκ ακαδυπςκ ηαζ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ απέκακηζ ζημ πνμσυκ ηαζ ζηδκ εηαζνεία παναβςβήξ 

  Μείςζδ ηςκ παναπυκςκ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηοπυκ δζεκέλεςκ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ ανιυδζςκ ανπχκ ιέζς ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ 

απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ δζαζθάθζζδξ ημο δδιυζζμο ζοιθένμκημξ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εηαζνεζχκ 

β) Γζα ηδκ μζημκμιία 

  οιαμθή ζημκ οβζή ακηαβςκζζιυ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο Κθάδμο 

  Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. 
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Γηάγξακκα 9. Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο 

ζηνπο Πιαζηηθνύο σιήλεο θαη εμαξηήκαηα 

 

 Κείκελα βάζεο: Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πθαζηζηχκ ςθήκςκ (PE, PVC-

U) 

 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 1519-1-1999 «οζηήιαηα πθαζηζηχκ ζςθδκχζεςκ βζα 

ηηζνζαηή απμπέηεοζδ εζςηενζηχκ πχνςκ (ορδθήξ ηαζ παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ)-Πμθοαζεοθέκζμ (ΡΔ)-Μένμξ 1: Πνμδζαβναθέξ 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
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ζςθήκςκ, ελανηδιάηςκ ηαζ ζοζηήιαημξ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2-2003 «οζηήιαηα πθαζηζηχκ ζςθδκχζεςκ βζα 

πανμπή κενμφ-Πμθοαζεοθέκζμ (PE)-Μένμξ 2:ςθήκεξ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13244-2-2003 «οζηήιαηα πθαζηζηχκ ζςθδκχζεςκ 

οπυβεζςκ ηαζ οπένβεζςκ δζηηφςκ πίεζδξ βζα πανμπή κενμφ βεκζηήξ 

πνήζδξ, απμζηνάββζζδ ηαζ απμπέηεοζδ–Πμθοαζεοθέκζμ (ΡΔ)-Μένμξ 

2:ςθήκεξ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1555-2-2003 «οζηήιαηα πθαζηζηχκ ζςθδκχζεςκ βζα 

ηδκ πανμπή αενίςκ ηαοζίιςκ-Πμθοαζεοθέκζμ (ΡΔ)-Μένμξ 

2:ςθήκεξ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2-1999 «οζηήιαηα πθαζηζηχκ ζςθδκχζεςκ βζα 

πανμπή κενμφ–Μδ πθαζηζημπμζδιέκμ πμθοαζκοθμπθςνίδζμ (PVC-

U)-Μένμξ 2:ςθήκεξ »  

ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1-1999 «οζηήιαηα πθαζηζηχκ ζςθδκχζεςκ 

οπμβείςκ απμπεηεφζεςκ ηαζ απμζηναββίζεςκ πςνίξ πίεζδ-Μδ 

πθαζηζημπμζδιέκμ πμθοαζκοθμπθςνίδζμ (PVC-U)-Μένμξ 

1:Πνμδζαβναθέξ βζα ζςθήκεξ, ελανηήιαηα ηαζ ημ ζφζηδια» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1329-1-1999 «οζηήιαηα πθαζηζηχκ ζςθδκχζεςκ βζα 

απμπέηεοζδ οβνχκ απμαθήηςκ (παιδθήξ ηαζ ορδθήξ εενιμηναζίαξ) 

εκηυξ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ-Μδ πθαζηζημπμζδιέκμ 

πμθοαζκοθμπθςνίδζμ (PVC-U)-Μένμξ 1: Πνμδζαβναθέξ ζςθήκςκ, 

ελανηδιάηςκ ηαζ ζςθδκχζεςκ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1456-1-2002 «οζηήιαηα πθαζηζηχκ ζςθδκχζεςκ 

οπυβεζςκ ηαζ οπένβεζςκ δζηηφςκ απμζηνάββζζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ 

οπυ πίεζδ-Μδ πθαζηζημπμζδιέκμ πμθοαζκοθμπθςνίδζμ (PVC-U)-

Μένμξ 1:Πνμδζαβναθέξ βζα ηα δμιζηά ζημζπεία ημο δζηηφμο 

ζςθδκχζεςκ ηαζ ημ ζφζηδια» 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 
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4.8 Ηιηαθνί πιιέθηεο 

 
Ο ΔΛΟΣ, ιεηά ηδκ ακάπηολδ απυ ηδ CEN ημ Μάνηζμ ημο 2004 ημο Δονςπασημφ ήιαημξ 

SOLAR KEYMARK βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ηςκ δθζαηχκ ζοθθεηηχκ, εηπυκδζε ημ ακηίζημζπμ 

ζπήια πζζημπμίδζδξ βζα ηδκ απμκμιή ημο εθθδκζημφ ζήιαημξ. 

 

Σμ ζπήια Πζζημπμίδζδξ ηςκ δθζαηχκ ζοθθεηηχκ έπεζ εηπμκδεεί ιε αάζδ ηα πνυηοπα ΔΛΟΣ EN 

12975-1-2006 ηαζ ΔΛΟΣ EN 12975-2-2006, ηαζ ημ ζπεηζηυ Κακμκζζιυ ηδξ Δονςπασηήξ 

Δπζηνμπήξ Σοπμπμίδζδξ (CEN) βζα ηδκ απμκμιή ημο ζήιαημξ SOLAR KEYMARK.  

 

Ο ΔΛΟΣ, είκαζ μ πνχημξ θμνέαξ πμο πζζημπμζεί ηαζ πμνδβεί ημ ήια οιιυνθςζδξ, εζδζηά ζε 

έκα ηθάδμ ηαηαζηεοήξ «δθζαηχκ» πνμσυκηςκ, απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ηδξ Δονχπδξ, χζηε κα 

ιπμνεί κα ηαημπονχκεζ επζπθέμκ ηα πνμσυκηα ημο ιε ημ Solar KeyMark. 

 
Γηάγξακκα 10. Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο 

ζηνπο Ηιηαθνύο πιιέθηεο 
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 Κείκελα βάζεο: 

 

Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Ηθζαηχκ οθθεηηχκ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 12975-1-2000 «Θενιζηή δθζαηά ζοζηήιαηα ηαζ 

ελανηήιαηα. Ηθζαημί ζοθθέηηεξ. Γεκζηέξ απαζηήζεζξ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12975-2-2001 «Θενιζηή δθζαηά ζοζηήιαηα ηαζ 

ελανηήιαηα Ηθζαημί ζοθθέηηεξ. Μέεμδμζ δμηζιχκ» 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
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4.9 Οηθηαθά Ηιηαθά πζηήκαηα Θέξκαλζεο Νεξνύ 

 
O ΔΛΟΣ, ζηακμπμζχκηαξ ημ αίηδια ηςκ Δθθδκζηχκ Δπζπεζνήζεςκ βζα πζζημπμίδζδ ηςκ 

Οζηζαηχκ Ηθζαηχκ οζηδιάηςκ Θένιακζδξ Νενμφ, ακέπηολε ζπεηζηυ ζπήια Πζζημπμίδζδξ. Σμ 

ζπήια αοηυ εηπμκήεδηε ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο Γεκζημφ Κακμκζζιμφ Πζζημπμίδζδξ 

Πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ πνμηφπςκ ΔΛΟΣ EN 12976-1-2006 ηαζ ΔΛΟΣ EN 12976-2-2006. 

 

Η πνςημαμοθία αοηή είκαζ πνςημπμνζαηή υπζ ιυκμ ζε εονςπασηυ, αθθά ηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ 

ζημ πχνμ ηδξ Δκενβεζαηήξ ήιακζδξ, αθμφ βζα πνχηδ θμνά εζζήπεδ επζπθέμκ δ έκκμζα ηδξ 

ηαηάηαλδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ζφιθςκα ιε ηδκ εκενβεζαηή απμθααή, υπςξ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηζξ 

ζφβπνμκεξ εονςπασηέξ πναηηζηέξ βζα ηδκ εκενβεζαηή πζζημπμίδζδ (π.π. Οδδβία 92/75 πενί 

Δκενβεζαηήξ ήιακζδξ Οζηζαηχκ οζηεοχκ). 

 

 
 

Γηάγξακκα 11. Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο 

ζηα Οηθηαθά Ηιηαθά πζηήκαηα Θέξκαλζεο Νεξνύ 
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 Κείκελα βάζεο: Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Οζηζαηχκ Ηθζαηχκ οζηδιάηςκ 

Θένιακζδξ Νενμφ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 12976-1-2001 «Θενιζηή δθζαηά ζοζηήιαηα ηαζ 

ελανηήιαηα Βζμιδπακζηχξ παναβυιεκα ζοζηήιαηα. Γεκζηέξ 

απαζηήζεζξ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12976-2-2001 «Θενιζηή δθζαηά ζοζηήιαηα ηαζ 

ελανηήιαηα Βζμιδπακζηχξ παναβυιεκα ζοζηήιαηα. Μέεμδμζ 

δμηζιχκ» 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
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4.10 Ηιεθηξηθά θαιώδηα θαη ινηπά ειεθηξνηερληθά πξντόληα     

 
Ο ηθάδμξ παναβςβήξ δθεηηνζηχκ ηαθςδίςκ (παιδθήξ ηαζ ιέζδξ ηάζδξ, ηαθςδίςκ δεδμιέκςκ 

η.α) έπεζ ζδιακηζηή πανμοζία ζηδ πχνα ιαξ εκχ πανάθθδθα έπεζ ζζπονή ελαβςβζηή 

δναζηδνζυηδηα. Υςνίξ ελαίνεζδ, υθεξ μζ ιεβάθεξ εηαζνείεξ ημο ηθάδμο ζοκενβάγμκηαζ ιε ημκ 

ΔΛΟΣ, μ μπμίμξ έπεζ απυ δεηαπεκηαεηίαξ απμκείιεζ πζζημπμζδηζηά ζοιιυνθςζδξ ζε πμθθμφξ 

ηφπμοξ ηαθςδίςκ. Έηζζ ηαζ πανυθδ ηδκ πίεζδ ηςκ εζζαβςβχκ απυ ηνίηεξ πχνεξ «παιδθμφ 

ηυζημοξ», μ ηθάδμξ παναβςβήξ θμζπχκ δθεηηνμηεπκζηχκ πνμσυκηςκ ηαηααάθθεζ πνμζπάεεζεξ 

δζαηήνδζδξ ηαζ επέηηαζδξ ημο ιενζδίμο ηδξ αβμνάξ, ζηδνζγυιεκμξ ιεηαλφ άθθςκ ζηδκ πμζμηζηή 

οπενμπή ηςκ πνμσυκηςκ ημο.  

 

4.10.1 Διιεληθό ήκα πκκόξθσζεο θαη ελαξκνληζκέλν ήκα πκκόξθσζεο 

ΔΛΟΣ < HAR > 

 

Σμ Δθθδκζηυ ήια οιιυνθςζδξ πμνδβείηαζ ζε εεκζημφξ ηφπμοξ ηαθςδίςκ ηαζ ζε θμζπά 

δθεηηνμηεπκζηά πνμσυκηα, εκχ ημ εκανιμκζζιέκμ ζήια ζοιιυνθςζδξ ΔΛΟΣ < HAR > 

πμνδβείηαζ ζε εκανιμκζζιέκμοξ (ζηδκ Δ.Δ.) ηφπμοξ ηαθςδίςκ. ε ηάεε πενίπηςζδ δ πμνήβδζδ 

ηςκ ζδιάηςκ αοηχκ απμηεθεί ηδκ επζαεααίςζδ υηζ ηα ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα ζηακμπμζμφκ 

ζοιθςκδιέκεξ απαζηήζεζξ, υπςξ αοηέξ πνμζδζμνίγμκηαζ ζημκ Δζδζηυ Κακμκζζιυ Πζζημπμίδζδξ 

Ηθεηηνζηχκ Καθςδίςκ ηαζ ζημκ Δζδζηυ Κακμκζζιυ Πζζημπμίδζδξ Ηθεηηνμηεπκζηχκ Πνμσυκηςκ 

ιε αάζδ ηα μζηεία Πνυηοπα. 

 

φιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ αοημφξ, ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ εθέβπεηαζ ζοζηδιαηζηά απυ 

ημκ ΔΛΟΣ, ηυζμ βζα ηδ ζοκεπή ηήνδζδ ηςκ υνςκ ηαζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ πμο έπμοκ ηεεεί ηαζ 

ζοιθςκδεεί ηαζ ηαοηυπνμκα δζελάβεηαζ ζεζνά δμηζιχκ ημο πζζημπμζδιέκμο πνμσυκημξ ζηα 

δζαπζζηεοιέκα Δνβαζηήνζα Ηθεηηνζηχκ Καθςδίςκ ηαζ Υαιδθήξ Σάζδξ ημο ΔΛΟΣ . 

 

Με βκχιμκα ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ πεθαηχκ, δ δζαπείνζζδ ηςκ ζδιάηςκ ζοιιυνθςζδξ 

δθεηηνζηχκ ηαθςδίςκ/Ηθεηηνμηεπκζηχκ Πνμσυκηςκ βίκεηαζ απυ ηδ Γζεφεοκζδ Δνβαζηδνίςκ ημο 

ΔΛΟΣ, δ μπμία δζαεέηεζ εηηεηαιέκδ ηεπκμβκςζία ζημ ακηζηείιεκμ. 
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Ο ΔΛΟΣ ηυζμ ςξ θμνέαξ πζζημπμίδζδξ δθεηηνμηεπκζηχκ πνμσυκηςκ αθθά ηαζ ιε ηα 

δθεηηνμηεπκζηά ενβαζηήνζα πμο δζαεέηεζ ζοιιεηέπεζ απυ 15εηίαξ ζηζξ ζοιθςκίεξ αιμζααίαξ 

ακαβκχνζζδξ ηδξ CENELEC (CENELEC Certification Agreement –CCA, ENEC, HAR) αθθά 

ηαζ ζηδ δζεεκή IECEE (ζπήια CB).  

 

4.10.2 Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο ζηα 

Ηιεθηξηθά Καιώδηα/Ηιεθηξνηερληθά Πξντόληα 

α) Γζα ηζξ επζπεζνήζεζξ  

  Παναβςβή ζοιθςκδιέκςκ πνμσυκηςκ ιε ζηυπμ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο πεθάηδ 

  Γοκαηυηδηα ελαβςβχκ ηαευηζ ηα ζήιαηα ημο ΔΛΟΣ είκαζ αιμζααίςξ απμδεηηά ζε Δονςπασηυ 

ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ  

  Γζαηήνδζδ ηδξ πζζημπμζδιέκδξ πμζμηζηήξ οπενμπήξ 

α)  Γζα ημοξ πεθάηεξ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ πεθαηχκ, ηςκ ιεθεηδηχκ, ηςκ ακαδυπςκ ηαζ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ απέκακηζ ζημ πνμσυκ ηαζ ζηδκ εηαζνία παναβςβήξ 

  Μείςζδ ηςκ παναπυκςκ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηοπυκ δζεκέλεςκ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ ανιυδζςκ ανπχκ ιέζς ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ 

απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ δζαζθάθζζδξ ημο δδιυζζμο ζοιθένμκημξ 

  Δκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ εηαζνζχκ 

β) Γζα ηδκ μζημκμιία 

  οιαμθή ζημκ οβζή ακηαβςκζζιυ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο Κθάδμο 

  Δκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ 
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Γηάγξακκα 12.  Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο 

/Δλαξκνληζκέλνπ ήκαηνο πκκόξθσζεο 
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 Κείκελα βάζεο: Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Ηθεηηνμηεπκζηχκ 

Πνμσυκηςκ  

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Ηθεηηνζηχκ Καθςδίςκ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ 1413-1 (IEC 60884-1) βζα νεοιαημδυηεξ-

νεοιαημθήπηεξ, εζνά ΔΛΟΣ ΔΝ 60335-1 βζα δθεηηνζηέξ 

ζοζηεοέξ μζηζαηήξ ηαζ πανυιμζαξ πνήζδξ 

CENELEC HD 21/ ΔΛΟΣ 563 βζα ηαθχδζα ιε εενιμπθαζηζηή 

ιυκςζδ (PVC) 

CENELEC HD 22/ΔΛΟΣ 623 βζα ηαθχδζα ιε ιυκςζδ 

δζαζηαονςιέκμο δεζιμφ (εθαζηζηυ) 

ΔΛΟΣ ΔΝ 50363, ΔΛΟΣ ΔΝ 50395, ΔΛΟΣ ΔΝ 50396 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 

 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
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4.11 Δμνπιηζκνί Παηρληδόηνπσλ                                                                                                                                                               

 
Ο ΔΛΟΣ πνμηεζιέκμο μζ ηαηαζηεοαζηέξ κα αεθηζχκμοκ ζοκεπχξ ημ επίπεδμ αζθάθεζαξ ημο 

ελμπθζζιμφ παζδζηχκ πανχκ εηπυκδζε Δζδζηυ Κακμκζζιυ Αλζμθυβδζδξ ηαζ Πζζημπμίδζδξ 

Παζπκζδμηυπςκ. 

 

Ο ΔΛΟΣ βζα κα ηαθφρεζ αθεκυξ ηδκ ακάβηδ ηδξ αβμνάξ βζα ζήια ζοιιυνθςζδξ ηαζ αθεηένμο 

ζε εθανιμβή ημο ακςηένς ηακμκζζιμφ έπεζ πμνδβήζεζ ζε πέκηε (5) Δθθδκζηέξ εηαζνείεξ 

πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ, ημ μπμίμ ελαζθαθίγεζ ηαζ απμδεζηκφεζ ηδκ  αζθαθή παναβςβή, 

ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ αζθαθείαξ ηςκ ζπεηζηχκ πνμηφπςκ ελμπθζζιμφ παζδζηήξ πανάξ. 

 

Οζ Έθθδκεξ ηαηαζηεοαζηέξ, πνυεοιμζ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή κα πνμζανιυζμοκ ηα παναβυιεκα 

πνμσυκηα ζηζξ πνμδζαβναθέξ αζθαθείαξ, απμθαιαάκμοκ ιέζς ηςκ ηαηαζηεοχκ ημοξ, ηδξ 

ειπζζημζφκδξ ηςκ βμκέςκ αθθά ηαζ ηςκ παζδζχκ. 

 

Οζ Έθθδκεξ ηαηαζηεοαζηέξ πανάβμοκ πθέμκ ηοπμπμζδιέκα αζθαθή πνμσυκηα, μιαδμπμζχκηαξ 

αοηά ηαζ ιεζχκμκηαξ πμθθέξ θμνέξ ημ ηυζημξ αοηχκ. Πναβιαημπμζμφκ ελαβςβέξ ζε ηνίηεξ πχνεξ 

βκςζημπμζχκηαξ έηζζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο Έθθδκα παναβςβμφ βζα αζθαθή ηαζ ζφβπνμκμ 

ελμπθζζιυ παζδζηήξ πανάξ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ μζημκμιζηή εονςζηία ημο ηθάδμο ημο αθθά ηαζ 

ηδξ Δθθδκζηήξ μζημκμιίαξ. 

 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ ιυκζιδ ζοκενβαζία ημο ΔΛΟΣ ιε ημκ Ονβακζζιυ Νεμθαίαξ ηαζ Άεθδζδξ 

ημο Γήιμο Αεδκαίςκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ αζθάθεζαξ υθςκ ηςκ κέςκ παζδζηχκ πανχκ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ιε ηδκ Τπενκμιανπία Αεήκαξ υπςξ ηαζ ιε ιζα ζεζνά Γήιμοξ (δήιμξ Ανβονμφπμθδξ, 

Ν. Μάηνδξ, Ηθζμφπμθδξ, Κς, ηθπ). 

 

 Κείκελα βάζεο: 
Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Αλζμθυβδζδξ ηαζ Πζζημπμίδζδξ Παζπκζδμηυπςκ 

Πξόηππα: εζνά πνμηφπςκ ΔΛΟΣ EN 1176-1 έςξ ΔΛΟΣ EN 1176-7: 

Δλμπθζζιυξ παζπκζδυημπςκ-Μέξνο 1: Γεκζηέξ απαζηήζεζξ αζθάθεζαξ 

ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ 

Δλμπθζζιυξ παζπκζδυημπςκ-Μέξνο 2: Πνυζεεηεξ εζδζηέξ απαζηήζεζξ 

αζθάθεζαξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ βζα ημφκζεξ 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
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Δλμπθζζιυξ παζπκζδυημπςκ-Μέξνο 3: Πνυζεεηεξ εζδζηέξ απαζηήζεζξ 

αζθάθεζαξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ βζα ηζμοθήενεξ 

Δλμπθζζιυξ παζπκζδυημπςκ-Μέξνο 4: Πνυζεεηεξ εζδζηέξ απαζηήζεζξ 

αζθάθεζαξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ βζα αενυδνμιμοξ 

Δλμπθζζιυξ παζπκζδυημπςκ-Μέξνο 5: Πνυζεεηεξ εζδζηέξ απαζηήζεζξ 

αζθάθεζαξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ βζα ιφθμοξ 

Δλμπθζζιυξ παζπκζδυημπςκ-Μέξνο 6: Πνυζεεηεξ εζδζηέξ απαζηήζεζξ 

αζθάθεζαξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ βζα ηαθακηεουιεκμοξ ελμπθζζιμφξ 

Δλμπθζζιυξ παζπκζδυημπςκ-Μέξνο 7: Καεμδήβδζδ βζα ηδκ 

εβηαηάζηαζδ, ημκ έθεβπμ, ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδ θεζημονβία 

ΔΛΟΣ EN 1177-1998 «Γάπεδα παζπκζδυημπςκ ιε 

απμννμθδηζηυηδηα ηνμφζεςκ-Απαζηήζεζξ αζθαθείαξ ηαζ ιέεμδμζ 

δμηζιήξ» 

ΔΛΟΣ EN 14960 «Δλμπθζζιυξ θμοζηςηχκ παζπκζδζχκ-Απαζηήζεζξ 

αζθάθεζαξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ» 

εζνά πνμηφπςκ ΔΛΟΣ EN 71-1 έςξ ΔΛΟΣ EN 71-11 

 Αηηήζεηο: Αίηδζδ βζα πνμζθμνά 

Αίηδζδ πζζημπμίδζδξ πνμσυκημξ 
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Κεθάιαην 5: ΗΜΑΝΗ CE 

 

 Η ζήιακζδ CE ζοιαμθίγεζ ηδ ζοµµυνθςζδ πνμξ υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο επζαάθθμκηαζ ζημοξ 

ηαηαζηεοαζηέξ βζα ημ πνμσυκ, δοκάιεζ ηςκ ημζκμηζηχκ δζαηάλεςκ πμο πνμαθέπμοκ ηδκ 

ημπμεέηδζή ηδξ. Όηακ δ ζήιακζδ CE ημπμεεηείηαζ ζε πνμσυκηα, απμηεθεί δήθςζδ ημο θοζζημφ ή 

κμιζημφ πνμζχπμο πμο ηδκ έπεζ ημπμεεηήζεζ ή είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ ημπμεέηδζή ηδξ υηζ ημ 

πνμσυκ ζοµµμνθχκεηαζ πνμξ υθεξ ηζξ εθανµμζηέεξ απαζηήζεζξ ηαζ υηζ έπμοκ μθμηθδνςεεί 

επζηοπχξ μζ ηαηάθθδθεξ δζαδζηαζίεξ αλζμθυβδζδξ ηδξ ζοµµυνθςζδξ. 

 

Σα ηνάηδ µέθδ δεκ επζηνέπεηαζ κα πενζμνίγμοκ ηδ δζάεεζδ ζηδκ αβμνά ηαζ ηδ εέζδ ζε θεζημονβία 

πνμσυκηςκ πμο θένμοκ ηδ ζήιακζδ CE, εηηυξ εάκ ηέημζμο είδμοξ ιέηνα ιπμνμφκ κα 

δζηαζμθμβδεμφκ αάζεζ ζημζπείςκ µδ ζοµµυνθςζδξ ημο πνμσυκημξ  

 

Η ζήιακζδ CE πνέπεζ κα θαιαάκεζ ηδκ ηαηςηένς ιμνθή ηαζ εθυζμκ ζµζηνφκεηαζ ή 

µιεβεεφκεηαζ, πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ μζ ακαθμβίεξ. 

  

Η ζήιακζδ CE πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ ιε μναηυ, εοακάβκςζημ ηαζ ακελίηδθμ ηνυπμ, ααζζηά ζε 

ηάεε ζοζηεοή ή εάκ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ, ηυηε ιε αάζδ ηδκ αηυθμοεδ ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ – 

ζοζηεοαζία/μδδβίεξ πνήζδξ/πζζημπμζδηζηυ εββφδζδξ. 
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5.1 Σζηκέλην 

 

 
Σμ 2001, ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ Οδδβίαξ 89/106/ΔΟΚ ζημκ ημιέα ηςκ Σζζιέκηςκ, δζαιμνθχεδηε 

έκα κέμ πθαίζζμ ζπεηζηά ιε ηδκ πζζημπμίδζδ ηςκ Σζζιέκηςκ ζηζξ πχνεξ ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ εζζαβςβή ηζζιέκημο απυ ηνίηεξ πχνεξ, ιε ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ 

ζήιακζδξ CE ζηα πνμσυκηα Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ.  

 

ηα πθαίζζα αοηά μ ΔΛΟΣ ακέπηολε ημκ ζζπφμκηα Δζδζηυ Κακμκζζιυ Πζζημπμίδζδξ Σζζιέκηςκ. 

Δπίζδξ μ ΔΛΟΣ ημζκμπμζήεδηε ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ βζα ηδ πμνήβδζδ ημο Πζζημπμζδηζημφ 

οιιυνθςζδξ CE ζηα πνμσυκηα ημο Κθάδμο (Ανζειυξ Κμζκμπμίδζδξ ΔΛΟΣ 0365). 

 

5.1.1 ήκαλζε CE ζηα ηζηκέληα 

 

ηα πθαίζζα ηδξ εθανιμβήξ ηδξ Οδδβίαξ 89/106/ΔΟΚ (ΠΓ 334/94) δ Δονςπασηή Έκςζδ 

ηαηέζηδζε οπμπνεςηζηή ηδκ εθανιμβή ημο εκανιμκζζιέκμο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1-2000, ημ 

μπμίμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-2, απμηεθμφκ ηδ αάζδ βζα ηδκ πζζημπμίδζδ 

ηςκ ηζζιέκηςκ ηαζ ηδ πμνήβδζδ ημο Πζζημπμζδηζημφ οιιυνθςζδξ CE. 

Σμ Πζζημπμζδηζηυ οιιυνθςζδξ CE ζηα Σζζιέκηα, είκαζ ζήια πζζημπμίδζδξ, ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο, ημ μπμίμ πανέπεζ ηδ δζαζθάθζζδ υηζ ηα πζζημπμζδιέκα πνμσυκηα Σζζιέκημο 

ζοιιμνθχκμκηαζ πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Δονςπασηχκ Πνμηφπςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1-2000 ηαζ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 197-2-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&char=E
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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Γηάγξακκα 13.  Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Διιεληθνύ ήκαηνο πκκόξθσζεο 

θαη Πηζηνπνηεηηθνύ πκκόξθσζεο CE ζηα Σζηκέληα 
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Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ, δζελάβεηαζ πανάθθδθα ηαζ πνυβναιια 

δζενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ πμο ζημπυ έπεζ κα πνμζδζμνίζεζ ημ επίπεδμ ζηακυηδηαξ ηςκ 

ειπθεημιέκςκ Δνβαζηδνίςκ. 

 

 Κείκελα βάζεο:  Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Σζζιέκηςκ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1-2000 «Σζζιέκημ-Μένμξ 1:φκεεζδ, πνμδζαβναθέξ ηαζ 

ηνζηήνζα ζοιιυνθςζδξ βζα ημζκά ηζζιέκηα» ηαζ  

ΔΛΟΣ ΔΝ 197-2-2000 «Σζζιέκημ-Μένμξ 2:Αλζμθυβδζδ ζοιιυνθςζδξ» 

 Ννκνζεζία: Οδδβία 89/106/ΔΟΚ, ΠΓ 334/94, ΚΤΑ 16462/29/11-07-2001 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
http://www.elot.gr/pptsime2.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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5.2 Αδξαλή 

 
Με ηδκ Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ΚΤΑ 5328/122/2-3-2007 (ΦΔΚ 386/Β/20-3-2007) 

ηαεμνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ ήιακζδ CE ζηα Αδνακή πνμηεζιέκμο κα πανάβμκηαζ 

πμζμηζηά ηαζ αζθαθή πνμσυκηα. Η Απυθαζδ αοηή αθμνά ζηα ελήξ πνμσυκηα: 

 

  Αδνακή βζα ηονυδεια (ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ12620-2002) 

  Αδνακή βζα Αζθαθημιίβιαηα (ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ 13043-2002) 

  Αδνακή Κμκζαιάηςκ (ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ 13193-2002) 

  Αδνακή βζα Οδμπμζία (ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ 13242-2002) 

  Αδνακή βζα Ένια ζδδνμδνμιζηχκ βναιιχκ (ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ 

13450-2002) 

  Φοζζημφξ Οβηυθζεμοξ (ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ 13383-1-2002) 

  Δθαθνά Αδνακή (ιε αάζδ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμηφπμο ΔΛΟΣ ΔΝ 13055-1-2002 ηαζ ΔΛΟΣ 

ΔΝ 13055-2-2004) 

 

φιθςκα ιε ηδκ ακςηένς ΚΤΑ μζ επζπεζνήζεζξ πμο πανάβμοκ ηα παναπάκς πνμσυκηα μθείθμοκ 

κα εβηαηαζηήζμοκ, έκα ζφζηδια Δθέβπμο Παναβςβήξ Δνβμζηαζίμο, ιε ημ μπμίμ εα 

ελαζθαθίγεηαζ υηζ ηα παναβυιεκα Αδνακή είκαζ ζφιθςκα ιε ηα ακηίζημζπα πνυηοπα ηαεχξ ηαζ 

ηδκ Οδδβία ηςκ Πνμσυκηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ 89/106/ΔΟΚ (ΠΓ 334/1994). 

 

Δζδζηυηενα βζα ηα αηυθμοεα πνμσυκηα απαζηείηαζ δ Πζζημπμίδζδ ηςκ εθανιμγυιεκςκ 

οζηδιάηςκ οπμπνεςηζηά απυ Κμζκμπμζδιέκμ Φμνέα (φζηδια Πζζημπμίδζδξ 2+): 

 

  Αδνακή βζα ηονυδεια (ΔΛΟΣ ΔΝ 12620-2002) 

  Αδνακή βζα Αζθαθημιίβιαηα (ΔΛΟΣ ΔΝ 13043-2002) 

  Αδνακή βζα Οδμπμζία (ΔΛΟΣ ΔΝ 13242-2002) 

  Αδνακή βζα Ένια ζδδνμδνμιζηχκ βναιιχκ (ΔΛΟΣ ΔΝ 13450-2002) 

  Δθαθνά Αδνακή (ΔΛΟΣ ΔΝ 13055-1-2002 ηαζ ΔΛΟΣ ΔΝ 13055-2-2004) 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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Δκχ βζα ηα παναηάης πνμσυκηα δεκ απαζηείηαζ δ Πζζημπμίδζδ ηςκ εθανιμγυιεκςκ οζηδιάηςκ 

απυ Κμζκμπμζδιέκμ θμνέα (φζηδια Πζζημπμίδζδξ 4): 

  Αδνακή Κμκζαιάηςκ (ΔΛΟΣ ΔΝ 13193-2002) 

  Φοζζημί Οβηυθζεμζ (ΔΛΟΣ ΔΝ 13383-1-2002) 

 

Ο Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ (ΔΛΟΣ) είκαζ μ ιυκμξ θμνέαξ απυ ηδκ Δθθάδα μ μπμίμξ 

έπεζ ημζκμπμζδεεί ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (ανζειυξ Κμζκμπμίδζδξ 0365), πνμηεζιέκμο κα δίκεζ 

πζζημπμζήζεζξ ζε πνμσυκηα ηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

ηα Αδνακή. 

 

 
 

 

 

Γηάγξακκα 14. Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ Διέγρνπ Παξαγσγήο 

Δξγνζηαζίνπ ζηα Αδξαλή ήιακζδ CE, φζηδια 2+ 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&char=E
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 Κείκελα βάζεο:  Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Αδνακχκ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 12620-2002 «Αδνακή βζα ηονυδεια» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13043-2002 «Αδνακή βζα Αζθαθημιίβιαηα»  

ΔΛΟΣ ΔΝ 13242-2002 « Αδνακή βζα Οδμπμζία» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13450-2002 «Αδνακή βζα Ένια ζδδνμδνμιζηχκ βναιιχκ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13055-1-2002 & ΔΛΟΣ ΔΝ 13055-2-2004 «Δθαθνά 

Αδνακή» 

 Ννκνζεζία: Οδδβία 89/106/ΔΟΚ, ΠΓ 334/94, ΚΤΑ 5328/122/2-3-2007 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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5.3 Κεξακηθά Σνύβια 

 
Με ηδκ Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ΚΤΑ 15914/340/20-7-2007 (ΦΔΚ 1557/Β/17-8-2007), 

ηαεμνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ ήιακζδ CE ζηα ημζπεία Σμζπμπμζίαξ ζηα μπμία 

οπάβμκηαζ ηα Κεναιζηά Σμφαθα πνμηεζιέκμο κα πανάβμκηαζ πμζμηζηά ηαζ αζθαθή πνμσυκηα.  

 

φιθςκα ιε ηδκ ακςηένς ΚΤΑ μζ επζπεζνήζεζξ πμο πανάβμοκ ηα παναπάκς πνμσυκηα μθείθμοκ 

κα εβηαηαζηήζμοκ έκα ζφζηδια Δθέβπμο Παναβςβήξ Δνβμζηαζίμο, ιε ημ μπμίμ εα 

ελαζθαθίγεηαζ υηζ ηα παναβυιεκα Κεναιζηά Σμφαθα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα ακηίζημζπα πνυηοπα, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ Οδδβία ηςκ Πνμσυκηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ 89/106/ΔΟΚ (ΠΓ 334/1994).  

 

Γζα ηα ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα απαζηείηαζ δ Πζζημπμίδζδ ηςκ εθανιμγυιεκςκ οζηδιάηςκ 

οπμπνεςηζηά απυ Κμζκμπμζδιέκμ Φμνέα (φζηδια Πζζημπμίδζδξ 2+), ζηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ 

μπμία ηα πνμσυκηα ηαηαηάζζμκηαζ ζηα ημζπεία Σμζπμπμζίαξ Καηδβμνίαξ Ι, δδθαδή ιε 

πζεακυηδηα απυηθζζδξ ηδξ εθζπηζηήξ ακημπήξ θζβυηενμ απυ 5% απυ ηδ δδθμφιεκδ ηζιή. 

 

Ο Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ (ΔΛΟΣ) είκαζ μ ιυκμξ θμνέαξ απυ ηδκ Δθθάδα μ μπμίμξ 

έπεζ ημζκμπμζδεεί ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (ανζειυξ Κμζκμπμίδζδξ 0365), πνμηεζιέκμο κα δίκεζ 

πζζημπμζήζεζξ ζε πνμσυκηα ηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

ηα Κεναιζηά Σμφαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
http://www.elot.gr/ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&char=E
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Γηάγξακκα 15. Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ Διέγρνπ Παξαγσγήο 

Δξγνζηαζίνπ ζηα Κεξακηθά Σνύβια 

ήιακζδ CE, φζηδια 2+ 

 

 

 

 Κείκελα βάζεο:  Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Κεναιζηχκ Σμφαθςκ (ορδθήξ ηαζ 

παιδθήξ ποηκυηδηαξ) 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 771-1-2003 «ημζπεία Σμζπμπμζίαξ απυ Άνβζθμ» 

 Ννκνζεζία: Οδδβία 89/106/ΔΟΚ, ΠΓ 334/94, ΚΤΑ 15914/340/20-7-2007 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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5.4 ηνηρεία Σνηρνπνηίαο 

 
Με ηδκ Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ΚΤΑ 15914/340/20-7-2007 (ΦΔΚ 1557/Β/17-8-2007), 

ηαεμνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ ήιακζδ CE ζηα ημζπεία Σμζπμπμζίαξ πνμηεζιέκμο κα 

πανάβμκηαζ πμζμηζηά ηαζ αζθαθή πνμσυκηα.  

 

φιθςκα ιε ηδκ ακςηένς ΚΤΑ μζ επζπεζνήζεζξ πμο πανάβμοκ ηα παναπάκς πνμσυκηα μθείθμοκ 

κα εβηαηαζηήζμοκ έκα ζφζηδια Δθέβπμο Παναβςβήξ Δνβμζηαζίμο, ιε ημ μπμίμ εα 

ελαζθαθίγεηαζ υηζ ηα παναβυιεκα ημζπεία Σμζπμπμζίαξ είκαζ ζφιθςκα ιε ηα ακηίζημζπα 

πνυηοπα, ηαεχξ ηαζ ηδκ Οδδβία ηςκ Πνμσυκηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ 89/106/ΔΟΚ (ΠΓ 

334/1994). 

 

Γζα ηα ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα απαζηείηαζ δ Πζζημπμίδζδ ηςκ εθανιμγυιεκςκ οζηδιάηςκ 

οπμπνεςηζηά απυ Κμζκμπμζδιέκμ Φμνέα (φζηδια Πζζημπμίδζδξ 2+), ζηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ 

μπμία ηα πνμσυκηα ηαηαηάζζμκηαζ ζηα ημζπεία Σμζπμπμζίαξ Καηδβμνίαξ Ι, δδθαδή ιε 

πζεακυηδηα απυηθζζδξ ηδξ εθζπηζηήξ ακημπήξ θζβυηενμ απυ 5% απυ ηδ δδθμφιεκδ ηζιή. 

διεζχκεηαζ υηζ εζδζηά βζα ηα ημζπεία Σμζπμπμζίαξ απυ Άνβζθμ (Κεναιζηά Σμφαθα) μ ΔΛΟΣ έπεζ 

ακαπηφλεζ λεπςνζζηυ ζφζηδια Πζζημπμίδζδξ. Ο Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ (ΔΛΟΣ) 

είκαζ μ ιυκμξ θμνέαξ απυ ηδκ Δθθάδα μ μπμίμξ έπεζ ημζκμπμζδεεί ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 

(ανζειυξ Κμζκμπμίδζδξ 0365), πνμηεζιέκμο κα δίκεζ πζζημπμζήζεζξ ζε πνμσυκηα ηςκ Γμιζηχκ 

Καηαζηεοχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα ημζπεία Σμζπμπμζίαξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html


 88 

 

 
 

Γηάγξακκα 16. Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ Διέγρνπ Παξαγσγήο 

Δξγνζηαζίνπ ζηα ηνηρεία Σνηρνπνηίαο  

ήιακζδ CE, φζηδια 2+ 
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

14 Γζα ηα ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα απαζηείηαζ δ Πζζημπμίδζδ ηςκ εθανιμγυιεκςκ οζηδιάηςκ οπμπνεςηζηά απυ 
Κμζκμπμζδιέκμ Φμνέα (φζηδια Πζζημπμίδζδξ 2+), 



 89 

 

 

 Κείκελα βάζεο:  Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ ημζπείςκ Σμζπμπμζίαξ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 771-2-2003 «ημζπεία Σμζπμπμζίαξ απυ Αζαέζηζμ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 771-3-2003 «ημζπεία Σμζπμπμζίαξ απυ ηονυδεια (αδνακή 

ζοκήεδ ηαζ εθαθνά)» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 771-4-2003 «ημζπεία Σμζπμπμζίαξ απυ Αοηυηθεζζημ 

ηορεθςηυ ζηονυδεια» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 771-5-2003 «ημζπεία Σμζπμπμζίαξ απυ Σεπκδημφξ θίεμοξ» 

 Ννκνζεζία: Οδδβία 89/106/ΔΟΚ, ΠΓ 334/94,ΚΤΑ 15914/340/20-7-2007 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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5.5 Κνληάκαηα Σνηρνπνηίαο 

 
Οζ επζπεζνήζεζξ παναβςβήξ Κμκζαιάηςκ Σμζπμπμζίαξ, πνμηεζιέκμο κα πανάβμοκ πμζμηζηά ηαζ 

αζθαθή πνμσυκηα, μθείθμοκ κα εβηαηαζηήζμοκ έκα ζφζηδια Δθέβπμο Παναβςβήξ Δνβμζηαζίμο, 

ιε ημ μπμίμ εα ελαζθαθίγεηαζ υηζ ηα πνμσυκηα ημοξ, είκαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 

998-2-2003, ηαεχξ ηαζ ηδκ Οδδβία ηςκ Πνμσυκηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ 89/106/ΔΟΚ (ΠΓ 

334/1994).  

 

Δζδζηυηενα βζα ηα πνμσυκηα εηείκα πμο μ ζπεδζαζιυξ ημοξ βίκεηαζ απυ ημκ Παναβςβυ απαζηείηαζ 

δ Πζζημπμίδζδ ηςκ εθανιμγυιεκςκ οζηδιάηςκ οπμπνεςηζηά απυ Κμζκμπμζδιέκμ Φμνέα ( 

φζηδια Πζζημπμίδζδξ 2+). 

 

Ο Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ (ΔΛΟΣ) είκαζ μ ιυκμξ θμνέαξ απυ ηδκ Δθθάδα μ μπμίμξ 

έπεζ ημζκμπμζδεεί ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (ανζειυξ Κμζκμπμίδζδξ 0365), πνμηεζιέκμο κα δίκεζ 

πζζημπμζήζεζξ ζε πνμσυκηα ηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

ηα Κμκζάιαηα Σμζπμπμζίαξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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Γηάγξακκα 17.Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ Διέγρνπ Παξαγσγήο 

Δξγνζηαζίνπ ζηα Κνληάκαηα Σνηρνπνηίαο 

ήιακζδ CE, φζηδια 2+ 

 

 

 Κείκελα βάζεο:  Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Κμκζαιάηςκ Σμζπμπμζίαξ 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2-2003 «Πνμδζαβναθή ημκζαιάηςκ ημζπμπμζίαξ-Μένμξ 

2:Κμκίαια ημζπμπμζίαξ» 

 Ννκνζεζία: Οδδβία 89/106/ΔΟΚ, ΠΓ 334/94 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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5.6 Πξόζζεηα θπξνδέκαηνο, Δλεκάησλ θαη Κνληακάησλ 

 
Με ηδκ Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ΚΤΑ 6310/41/28-3-2006 (ΦΔΚ 427/Β/7-4-2006), 

ηαεμνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ ήιακζδ CE ζηα Πνυζεεηα ηονμδέιαημξ, Δκειάηςκ ηαζ 

Κμκζαιάηςκ, πνμηεζιέκμο κα πανάβμκηαζ πμζμηζηά ηαζ αζθαθή πνμσυκηα. 

 

φιθςκα ιε ηδκ ακςηένς ΚΤΑ μζ επζπεζνήζεζξ πμο πανάβμοκ ηα παναπάκς πνμσυκηα μθείθμοκ 

κα εβηαηαζηήζμοκ έκα ζφζηδια Δθέβπμο Παναβςβήξ Δνβμζηαζίμο, ιε ημ μπμίμ εα 

ελαζθαθίγεηαζ υηζ ηα παναβυιεκα Πνυζεεηα ηονμδένιαημξ, Δκειάηςκ ηαζ Κμκζαιάηςκ, είκαζ 

ζφιθςκα ιε ηα ακηίζημζπα πνυηοπα, ηαεχξ ηαζ ηδκ Οδδβία ηςκ Πνμσυκηςκ Γμιζηχκ 

Καηαζηεοχκ 89/106/ΔΟΚ (ΠΓ 334/1994). Γζα ηα ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα απαζηείηαζ δ 

Πζζημπμίδζδ ηςκ εθανιμγυιεκςκ οζηδιάηςκ οπμπνεςηζηά απυ Κμζκμπμζδιέκμ Φμνέα 

(φζηδια Πζζημπμίδζδξ 2+). 

 

Ο Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ (ΔΛΟΣ) είκαζ μ ιυκμξ θμνέαξ απυ ηδκ Δθθάδα μ μπμίμξ 

έπεζ ημζκμπμζδεεί ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (ανζειυξ Κμζκμπμίδζδξ 0365), πνμηεζιέκμο κα δίκεζ 

πζζημπμζήζεζξ ζε πνμσυκηα ηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ 

ηα Πνυζεεηα ηονμδέιαημξ, Δκειάηςκ ηαζ Κμκζαιάηςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&char=E
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Γηάγξακκα 18. Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ Διέγρνπ Παξαγσγήο 

Δξγνζηαζίνπ ζηα Πξόζζεηα θπξνδέκαηνο, Δλεκάησλ θαη Κνληακάησλ 

ήιακζδ CE, φζηδια 2+ 

 

 Κείκελα βάζεο:  Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμζεέηςκ ηονμδέιαημξ, Δκειάηςκ 

ηαζ Κμκζαιάηςκ 

 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2-2001 &/Α1-2005 «Πνυζεεηα ζηονμδέιαημξ, 

ημκζαιάηςκ ηαζ εκειάηςκ-Μένμξ 2:Πνυζεεηα ζηονμδέιαημξ-Ονζζιμί 

απαζηήζεζξ, ζοιιυνθςζδ, ζήιακζδ ηαζ επζζήιακζδ»  

ΔΛΟΣ ΔΝ 934-3-2003 &/ΑC-2005 «Πνυζεεηα ζηονμδέιαημξ, 

ημκζαιάηςκ ηαζ εκειάηςκ-Μένμξ 3:Πνυζεεηα βζα ημκζάιαηα ημζπμπμζίαξ-

Ονζζιμί, απαζηήζεζξ, ζοιιυνθςζδ, ζήιακζδ ηαζ επζζήιακζδ» 

ΔΛΟΣ ΔΝ 934-4-2001&/Α1-2005 «Πνυζεεηα ζηονμδέιαημξ, 

ημκζαιάηςκ ηαζ εκειάηςκ-Μένμξ 4:Πνυζεεηα εκειάηςκ βζα 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf


 94 

πνμεκηεηαιέκμοξ ηέκμκηεξ -Ονζζιμί, απαζηήζεζξ, ζοιιυνθςζδ, ζήιακζδ 

ηαζ επζζήιακζδ» 

 Ννκνζεζία: Οδδβία 89/106/ΔΟΚ, ΠΓ 334/94, ΚΤΑ 6310/41/28-3-2006 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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5.7 Γνκηθή Άζβεζηνο 

 
Με ηδκ Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ΚΤΑ 18174/393/30-8-2007 (ΦΔΚ 1870/Β/14-9-2007) 

ηαεμνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ ήιακζδ CE ζηδ Γμιζηή Άζαεζημ, πνμηεζιέκμο κα 

πανάβμκηαζ πμζμηζηά ηαζ αζθαθή πνμσυκηα. 

 

φιθςκα ιε ηδκ ακςηένς ΚΤΑ μζ επζπεζνήζεζξ πμο πανάβμοκ ηα παναπάκς πνμσυκηα μθείθμοκ 

κα εβηαηαζηήζμοκ έκα ζφζηδια Δθέβπμο Παναβςβήξ Δνβμζηαζίμο, ιε ημ μπμίμ εα 

ελαζθαθίγεηαζ υηζ δ παναβυιεκδ Γμιζηή Άζαεζημξ είκαζ ζφιθςκδ ιε ηα ακηίζημζπα πνυηοπα, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ Οδδβία ηςκ Πνμσυκηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ 89/106/ΔΟΚ (ΠΓ 334/1994). 

 

Γζα ηα ζοβηεηνζιέκα πνμσυκηα απαζηείηαζ δ Πζζημπμίδζδ ηςκ εθανιμγυιεκςκ οζηδιάηςκ 

οπμπνεςηζηά απυ Κμζκμπμζδιέκμ Φμνέα ( φζηδια Πζζημπμίδζδξ 2). 

 

Ο Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ (ΔΛΟΣ) είκαζ ηαζ μ ιυκμξ θμνέαξ απυ ηδκ Δθθάδα μ 

μπμίμξ έπεζ ημζκμπμζδεεί ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (ανζειυξ Κμζκμπμίδζδξ 0365), πνμηεζιέκμο κα 

δίκεζ πζζημπμζήζεζξ ζε πνμσυκηα ηςκ Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ Γμιζηή Άζαεζημξ. 

 
 

Γηάγξακκα 19. Πηζηνπνίεζε-Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ Διέγρνπ Παξαγσγήο 

Δξγνζηαζίνπ ζηε Γνκηθή Άζβεζην 

ήιακζδ CE, φζηδια 2 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&char=E
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 Κείκελα βάζεο:  Γεκζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Πνμσυκηςκ 

Δζδζηυξ Κακμκζζιυξ Πζζημπμίδζδξ Γμιζηήξ Αζαέζημο 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 459-1-2001 «Γμιζηή άζαεζημξ-Μένμξ 1:Ονζζιμί, 

πνμδζαβναθέξ ηαζ ηνζηήνζα ζοιιυνθςζδξ» 

 Ννκνζεζία: Οδδβία 89/106/ΔΟΚ, ΠΓ 334/94, ΚΤΑ 18174/393/30-8-2007 

 

http://www.elot.gr/grcertofprod.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html
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5.8 Μεραλέο 

 
Η κμιμεεζία ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ζπεηζηά ιε ηδκ πνυθδρδ ηςκ αηοπδιάηςκ πανμοζίαγε ιεβάθεξ 

δζαθμνέξ, μζ δε οπμπνεςηζηέξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ πμο ζοπκά ζοιπθδνχκμκηαζ ιε οπμπνεςηζηέξ 

ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ή/ηαζ ιε πνμαζνεηζηά πνυηοπα, δεκ ζοκεπάβμκηαζ ηαη‟ακάβηδ 

δζαθμνεηζηά επίπεδα αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ, απμηεθμφζακ υιςξ, θυβς ηςκ δζαθμνχκ ημοξ, 

ειπυδζα ζηζξ ζοκαθθαβέξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Κμζκυηδηαξ. Με δεδμιέκμ υηζ μζ οθζζηάιεκεξ 

εεκζηέξ δζαηάλεζξ βζα ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβεία ιε ηζξ μπμίεξ ελαζθαθίγεηαζ δ πνμζηαζία έκακηζ 

ηςκ ηζκδφκςκ πμο δδιζμονβμφκ μζ ιδπακέξ, έπνεπε κα εκανιμκζζημφκ χζηε κα είκαζ εββοδιέκδ δ 

εθεφεενδ ηοηθμθμνία ηςκ ιδπακχκ, ημ εονςπασηυ οιαμφθζμ ελέδςζε, ηδκ 14δ Ιμοκίμο 1989, 

ηδκ μδδβία 89/392/ΔΟΚ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ κμιμεεζίαξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ζπεηζηά ιε ηζξ 

ιδπακέξ. Η Οδδβία βζα ηζξ ιδπακέξ εηέεδ ζε εθανιμβή ζηδκ Δθθάδα ιε ημ ΠΓ 377-93/ΦΔΚ 

160/Α/1993. 

 

Η μδδβία αοηή ηνμπμπμζήεδηε πμθθέξ θμνέξ ηαζ ζε ζδιακηζηή έηηαζδ ηαζ ςξ εη ημφημο, ηνίεδηε 

ζηυπζιμ βζα θυβμοξ ζαθήκεζαξ ηαζ ελμνεμθμβζζιμφ, δ ηςδζημπμίδζή ηδξ ηαζ δ έηδμζδ ηδξ 

98/37/ΔΚ. 

 

Ο ΔΛΟΣ έπεζ δζαπζζηεοεεί απυ ημ ΔΤΓ ηαζ ημζκμπμζδεεί απυ ημ ΤΠΑΝ ζηδκ ΔΔ ςξ θμνέαξ 

εθέβπμο ημο ηεπκζημφ θαηέθμο ηαηαζηεοήξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 8.2β.1ηδξ μδδβίαξ. 

 Ννκνζεζία: 98/37/ΔΚ, ΠΓ 18-96 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html
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5.9 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

 
Σμ οιαμφθζμ ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ ιε ζημπυ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ εκζαίαξ 

εζςηενζηήξ αβμνάξ, ζηδκ μπμία εα δζαζθαθίγεηαζ δ εθεφεενδ ηοηθμθμνία ειπμνεοιάηςκ, 

πνμζχπςκ, οπδνεζζχκ ηαζ ηεθαθαίςκ ηαζ δεδμιέκμο υηζ πμθθά ηνάηδ ιέθδ είπακ ήδδ εεζπίζεζ 

δζαηάλεζξ βζα ηα ιέζα αημιζηήξ πνμζηαζίαξ πμο δζέθενακ ζδιακηζηά ιεηαλφ ημοξ, απμηεθχκηαξ 

ειπυδζμ ζηζξ ζοκαθθαβέξ ηαζ ζηδ δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία ηδξ ημζκήξ αβμνάξ, ελέδςζε ηδκ 

μδδβία 89/686/ΔΟΚ. 

 

Η μδδβία εκζςιαηχεδηε ιε ηδκ ιε ηδκ Yπ Απυθαζδ 4373/1205(ΦΔΚ 187/Β/23-3-93) ηαζ, Τπ 

Απυθαζδ 881/1994 (ΦΔΚ 450/Β/16-06-1994). 

 

Ο ΔΛΟΣ έπεζ δζαπζζηεοεεί απυ ημ ΔΤΓ ηαζ έπεζ ημζκμπμζδεεί απυ ημ ΤΠΑΝ ζηδκ ΔΔ ςξ 

θμνέαξ εθέβπμο ημο ηεπκζημφ θαηέθμο ηαηαζηεοήξ ηαζ βζα ελέηαζδ ηφπμο βζα ηα Μέζα Αημιζηήξ 

Πνμζηαζία (ΜΑΠ) ηαζ εζδζηυηενα βζα ηα ηνάκδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 10 ηδξ μδδβίαξ.  

 

 Πξόηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 397-1995, «Βζμιδπακζηά ηνάκδ αζθαθείαξ» Amendment A1-2000. 

 Ννκνζεζία: 89/686/ΔΟΚ,Yπ Απυθαζδ 4373/1205(ΦΔΚ 187/Β/23-3-93) ηαζ, Τπ Απυθαζδ 

881/1994 (ΦΔΚ 450/Β/16-06-1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/ppe.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/ppe.html
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Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ημ Γεκζηυ Κακμκζζιυ Πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ, ιε ημοξ Δζδζημφξ 

Κακμκζζιμφξ Πζζημπμίδζδξ πνμσυκηςκ ηαεχξ ηαζ βζα ημ ηζ πενζθαιαάκεζ ημ έκηοπμ αίηδζδξ βζα 

ηδ πζζημπμίδζδ πνμσυκηςκ ιπμνμφκ κα ακηθδεμφκ απυ ηδκ επίζδιδ ζζημζεθίδα ημο Δ.ΛΟ.Σ 

(http://www.elot.gr/) 

 

Σα ζημζπεία επζημζκςκίαξ ηςκ ανιυδζςκ Ανπχκ Κμζκμπμίδζδξ θμνέςκ πζζημπμίδζδξ ζηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ  ιπμνμφκ κα ακηθδεμφκ απυ ηδκ επίζδιδ ζζημζεθίδα  ημο Τπμονβείμο 

Τπμδμιχκ Μεηαθμνχκ ηαζ Γζηηφςκ (http://www.yme.gr/), απυ ηδκ επίζδιδ ζζημζεθίδα ημο 

Τπμονβείμο Ακάπηολδξ (http://www.ypan.gr/) ηαζ απυ ηδκ επίζδιδ ζζημζεθίδα ημο Δεκζημφ 

Ονβακζζιμφ Φανιάηςκ (http://www.eof.gr/)   

 

Σέθμξ ηα ζημζπεία επζημζκςκίαξ ηςκ θμνέςκ πζζημπμίδζδξ ιπμνμφκ κα ανεεμφκ απυ ηδκ επίζδιδ 

ζζημζεθίδα ηδξ  Δονςπασηή Δπζηνμπήξ (http://ec.europa.eu/) 
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