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ΔΙΑΓΩΓΗ
1. Η EUROCERT ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΩΝ Α.Δ,
είλαη κία Αλώλπκε Δηαηξεία ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε Δζληθό,
ζε Παλεπξσπατθό θαη ζε Γηεζλέο επίπεδν.
2.

Ζ EUROCERT δελ εκπιέθεηαη θαζ’νηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνηύπσλ
ζηηο ελδηαθεξόκελεο εηαηξίεο.

3.

Ζ Αλεμαξηεζία ηεο EUROCERT δηαζθαιίδεηαη από ην Καηαζηαηηθό ηεο, ηελ
Οξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηερληθήο επηηξνπήο
Πηζηνπνίεζεο.

4.

Όιεο νη εηαηξίεο αληηκεησπίδνληαη ηζόηηκα από ηελ EUROCERT θαη απηή
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εηαηξίεο κε αληηθείκελν απνθιεηζηηθά ηελ νξζή εξκελεία
θαη εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.

ΑΡΘΡΟ 1 :
1.1

1.2
1.3

1.4

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

θνπόο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη αξρηθά ε πηζηνπνίεζε παξαγσγηθώλκεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ, Διιεληθήο ηδηνθηεζίαο θαη ε απνλνκή ηνπ
ζήκαηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ <ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ> θαη ζε δεύηεξν
ζηάδην ε πηζηνπνίεζε ησλ ινηπώλ επηρεηξήζεσλ .
Σν ζήκα <ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ> έρεη θαηαρσξεζεί ζην Τπνπξγείν θαη ηελ
δηαρείξηζή ηνπ έρεη αλαιάβεη απνθιεηζηηθά ε EUROCERT.
Σν παξόλ έγγξαθν έρεη γξαθεί ππό κνξθή Καλνληζκνύ ζύκθσλα κε ηηο
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδεη ε EUROCERT πνπ είλαη
ζπκκνξθνύκελεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηύπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 45011 θαη
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17020 θαη ηηο αληίζηνηρεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Δ.Α.
Ο παξόλ Καλνληζκόο θαζνξίδεη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ππό πηζηνπνίεζε
εηαηξηώλ θαζώο θαη ηεο EUROCERT θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ρνξήγεζε,
επηηήξεζε, επέθηαζε, δηαθνπή‚ αλαλέσζε θαη αλάθιεζε ηνπ ΖΜΑΣΟ.
Ζ Πηζηνπνίεζε κηαο εηαηξίαο απνθέξεη ηελ απνλνκή ηνπ ζήκαηνο <ΔΛΛΑΓΗΚΑ ΜΑ> θαη ηελ άκεζε θαηαρώξεζή ηεο ζην Μεηξών ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ
Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Π.Δ).
Ο παξόλ Καλνληζκόο έρεη εγθξηζεί από ηελ ηερληθή επηηξνπή πηζηνπνίεζεο
θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη από απηή. ηηο πεξηπηώζεηο
ηξνπνπνηήζεσλ νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αλαζθνπνύληαη από ηελ
Γξακκαηεία, δηαπηζηώλνληαη νη κε ελεκεξσκέλνη πειάηεο κε βάζε ηελ
ηξέρνπζα έθδνζε θαη ηνπο απνζηέιιεηαη ε ελ ηζρύ έθδνζε ε νπνία
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1.5

θαηαγξάθεηαη επί ηεο θάζε αηηήζεσο.
Σελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ επηηεξεί ε Σερληθή Δπηηξνπή
Πηζηνπνίεζεο ΖΜΑΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ.(ΔΗ) ηελ επηηξνπή
ζπκκεηέρνπλ ηξηο εθπξόζσπνη από ηνπο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνύο θιάδνπο
ηξνθίκσλ θαη έλαο εθπξόζσπνο από ηελ EUROCERT
Ζ Σερληθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη από:
-Α. ΠΗΣΗΟΛΑ/ AGRINO
-Μ. ΣΑΟΤΣΟ/ΔΦΑ
-Μ. ΝΗΣΗΑΚΟΤ/ΝΗΣΗΑΚΟ
-Γ. ΜΠΡΗΚΟΛΑ/ EUROCERT
ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο είλαη
-

-

Ο θαζνξηζκόο ηεο Πνιηηηθήο ηεο EUROCERT αλαθνξηθά κε ηελ
δηαδηθαζία γηα ηελ ρνξήγεζε ΖΜΑΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ
<ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ> ζηηο επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο
Ζ έγθξηζε ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ηεο Έθζεζεο Δπηζεώξεζεο θαη
όισλ ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ αλσηέξσ .
Ζ επηθύξσζε ησλ απνθάζεσλ γηα ρνξήγεζε ,αλαζηνιή θαη αλάθιεζε ησλ
πηζηνπνηεηηθώλ .

1.6 Αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα ρνξεγεζεί ην ΖΜΑΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ
<ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ> είλαη νη επηρεηξήζεηο λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θαζώο επίζεο θαη λα έρνπλ
βαζκνινγεζεί κε ην 100% ζηα 6 βαζηθά θξηηήξηα θαη κε 80% ηνπιάρηζηνλ ησλ
θξηηεξίσλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ
Έθζεζε Δπηζεώξεζεο ηεο EUROCERT .
1.7

Ζ εηαηξία νθείιεη θαηά ηνπο ειέγρνπο λα γλσζηνπνηεί ζηελ EUROCERT ηηο
απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ Ννκνζεζία (Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή)

ΑΡΘΡΟ 2 :
2.1

ΥΔΣΙΚΑ

ΔΛΟΣ ΔΝ 45011 “Γεληθά θξηηήξηα γηα θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνύλ πζηήκαηα
Πηζηνπνίεζεο Πξντόληνο”.

”
2.2

Έθζεζε Δπηζεώξεζεο ήκαηνο Διιεληθήο Ηδηνθηεζίαο

ΑΡΘΡΟ 3 :

ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ

3.1
Όιεο νη παξαγσγηθέο-κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο Διιεληθήο ηδηνθηεζίαο,
αλεμαξηήησο κεγέζνπο ή αληηθεηκέλνπ εξγαζηώλ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ Αίηεζε γηα
ΓΠ 13.66/ Δ01/2016-01-01

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ Νο : 00

ελίδα 5 από 12

KANONIΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Πηζηνπνίεζε ζηελ EUROCERT.
3.2 Όιεο νη Αηηήζεηο αμηνινγνύληαη θαη γηα λα γίλνπλ δεθηέο θαη λα αξρίζεη ε
δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηα
έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αίηεζε.
3.3

Σόζν ε Γηνίθεζε όζν θαη ην πξνζσπηθό (κόληκνη θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο)
ηεο EUROCERT ρεηξίδνληαη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ
θαηνρή ηνπο θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηώλ πηζηνπνίεζεο σο άθξσο
εκπηζηεπηηθέο θαη ηεξνύλ ην επαγγεικαηηθό απόξξεην.

3.4

Ζ εηαηξία πξέπεη λα γλσξίδεη όηη όια ηα έληππα πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ
EUROCERT παξακέλνπλ ηδηνθηεζία ηεο δεύηεξεο θαη απαγνξεύεηαη ε
αλαπαξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπο ζε Σξίηνπο άλεπ ηεο άδεηαο ηεο EUROCERT.

ΑΡΘΡΟ 4 :

ΚΑΣΑΘΔΗ ΚΑΙ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΥΟΡΗΓΗΗ ΒΔΒΑΙΩΗ

4.1

Ζ εηαηξία πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ Αίηεζε ζηελ EUROCERT ζύκθσλα κε ην
εηδηθό έληππν αηηήζεσλ θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.

4.2

Ζ Αίηεζε πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε.

H αίηεζε γηα ρνξήγεζε ήκαηνο <ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ> ππνβάιιεηαη ζηελ
EUROCERT, ζε έληππν πνπ ρνξεγείηαη από ηελ Αξκόδηα Γηεύζπλζε. Ζ επηρείξεζε
ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο.
Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από:
-Λίζηα θσδηθώλ επηρείξεζεο
-Πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο, ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νπνίαο δεηά ε επηρείξεζε
-Πεξηγξαθή ηεο γεληθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, θαηαζηαηηθό επηρείξεζεο.
-Απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ αξρηθνύ θόζηνπο.
- Άδεηα ιεηηνπξγίαο
-πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζεη ε EUROCERT, εθόζνλ ηα
θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιόγεζε.

4.3

Μεηαμύ ηεο EUROCERT θαη ηεο επηρείξεζεο ππνγξάθεηαη κία ζύκβαζε ε
νπνία έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ηξηώλ εηώλ πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
5.1

Ζ ηεθκεξίσζε, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα αξρεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαη λα πεξηγξάθνπλ επαξθώο ηα
παξαθάησ:
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Α) ηελ δνκή ηεο επηρείξεζεο
Β) ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
Γ) ηα θνηλσληθά θξηηήξηα

5.2

ύζηεκα ηεθκεξίσζεο
Ο εθπξόζσπνο ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν όισλ
ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ επηρείξεζε. Μεηαμύ απηώλ
πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ηα θάησζη:
1. Καηαζηαηηθό
2. Ηζνινγηζκόο
3. Μέηνρνη
4. Άδεηεο
5. Καηάζηαζε εξγαδνκέλσλ
6. Κνηλσληθά θξηηήξηα

5.3

Γεληθά
Ζ ηεθκεξίσζε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ , ηηο επηζεσξήζεηο,
ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη όια ηα ζπλαθή αξρεία.

5.4

Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο
Πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη νη δηαδηθαζίεο ζηελ επηρείξεζε ζε πεξίπησζε κε
ζπκκόξθσζεο.
Οη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη ζε αλαθνξά ε νπνία ζα ππνβάιιεηαη ζε έιεγρν από ηελ
δηνίθεζε.
Ζ EUROCERT πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά κε ηέηνηεο ελέξγεηεο θαη
επξήκαηα.

5.5

5.6

Αξρεία Πνηόηεηαο
Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ηεξεί όια ηα απαξαίηεηα αξρεία γηα 3 ρξόληα.
.
Τπνρξεώζεηο αμηνιόγεζεο
Ζ αμηνιόγεζε γίλεηαη κε επηηόπνπ επηζεώξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
επηρείξεζεο .Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο θαζνξίδνληαη θαη νη απαηηνύκελεο αλζξσπνεκέξεο γηα ηνλ έιεγρν
Ζ επηζεώξεζε ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
αλ ηπρόλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, έρνπλ
αλαθεξζεί ζηελ EUROCERT από ηελ επηρείξεζε εληόο πέληε εκεξώλ από
ηελ δηεμαγσγή ηνπο.
Καηά ηελ επηζεώξεζε πξέπεη λα επαιεζεύεηαη αλ ε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ .
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πρλόηεηα επηζεσξήζεσλ
Οη ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο γίλνληαη ζε εηήζηα βάζε, θαη ε EUROCERT πξέπεη
λα ελεκεξώλεη ηελ επηρείξεζε εθ ησλ πξνηέξσλ.
5.8
Έπεηηα από θάζε επηζεώξεζε πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη έθζεζε θαη λα
απνζηέιιεηαη ζηελ επηρείξεζε.
5.7

5.9 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηελ EUROCERT ζρεηηθά κε νπνηεζδήπνηε
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή πξόθεηηαη λα ιεθζνύλ κεηά ηελ
παξαιαβή ηεο έθζεζεο.
5.10 Μεηά ηα παξαπάλσ θαη κεηά ηελ άξζε ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ απνθαζίδεηαη
ε πηζηνπνίεζε ή κε ηεο επηρείξεζεο από ηελ EUROCERT

ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
6.1
Ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Αίηεζεο αξρίδεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο
ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ νπνία ειέγρεηαη ην πεξηερόκελν ηεο
Αίηεζεο θαζώο επίζεο θαη ε ζπλεκκέλε ηεθκεξίσζε πνπ ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ
γίλεη δεθηή ε Αίηεζε ζπγθξνηείηαη ε νκάδα ειέγρνπ πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ
επηζεώξεζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη δεθηή ε Αίηεζε ε Δηαηξία ελεκεξώλεηαη
εγγξάθσο.
6.2
Ζ Οκάδα Δπηζεώξεζεο (Ο.Δ) απνηειείηαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο
Δπηζεσξεηέο, κόληκνπο ή εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, εγθεθξηκέλνπο από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο EUROCERT κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Γηεζλή
Πξόηππα θαη θαηά πεξίπησζε από ηερληθνύο εκπεηξνγλώκνλεο. Ζ ζπγθξόηεζε ηεο
Οκάδαο γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε απηή λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ηηο
εηδηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ πξντόληνο.
6.3
Οη ηερληθνί εκπεηξνγλώκνλεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη από Γεκόζηεο
Τπεξεζίεο, ΝΠΓΓ, ΝΠIΓ, Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα, Σερλνινγηθά /Δξεπλεηηθά Κέληξα,
Δηαηξίεο θ.ι.π. ε θάζε πεξίπησζε ε ζύλζεζε θαη νη εκεξνκελίεο επηζεώξεζεο
αλαθνηλώλνληαη ζηελ εηαηξία θαη δεηείηαη ε επηβεβαίσζή ηνπο.
6.4
Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο n EUROCERT ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιηζζεί ε ακεξνιεςία, ε ερεκύζεηα θαη ε
αληηθεηκεληθόηεηα ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ε εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ
αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Δπηζεώξεζεο.
6.5
Ζ εηαηξία νθείιεη λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ησλ επηζεσξεηώλ ζηνπο
ρώξνπο ηεο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πξντόλησλ, λα δηαζέζεη όια ηα ζρεηηθά κε ηνλ
έιεγρν έγγξαθα θαη λα δηεπθνιύλεη ηνπο επηζεσξεηέο ζην έξγν ηνπο παξέρνληαο θαη
ην απαξαίηεην όπνπ απαηηείηαη ζπλεξγείν ή πξνζσπηθό.
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6.6
ε πεξηπηώζεηο πνπ εληνπηζηνύλ απνθιίζεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ηόηε ε
EUROCERT δελ πξνβαίλεη ζηελ απνλνκή / ρνξήγεζε ήκαηνο <ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ>.
6.7

Ζ εηαηξία νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα
ρνξεγεζεί ην ΔΗ <ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ>. Δθόζνλ απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε, ε
άξζε ησλ επξεκάησλ δηαπηζηώλεηαη κε επηηόπηα επίζθεςε ηεο Ο.Δ. ζηελ
επηρείξεζε.

6.8

Ο αξκόδηνο Γηεπζπληήο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζεώξεζεο θαη κεηά
ηελ επαιήζεπζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ από ηελ Ο.Δ., εμεηάδεη αλ ε
επηρείξεζε ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη
αλάινγα απνθαζίδεη γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε ηνπ ήκαηνο.

6.9

Ζ Σερληθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο αλά ηξίκελν επηθπξώλεη ή κε, ηηο
απνθάζεηο γηα πηζηνπνίεζε

ΑΡΘΡΟ 7 :

ΥΟΡΗΓΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ

7.1 Ζ επηθύξσζε ησλ απνθάζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ήκαηνο είλαη αξκνδηόηεηα
ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο .
7.2

Ζ Σερληθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο δηέπεηαη από θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο .

7.3

ε ζπλέρεηα ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ήκαηνο, ε επηρείξεζε θαηαρσξείηαη ζηνλ
ΚΠΔ θαη ζηνλ αληίζηνηρν θαηάινγν πηζηνπνηεκέλσλ πειαηώλ ζηελ
ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο EUROCERT ζην δηαδίθηπν ζηε δηεύζπλζε
www.eurocert.gr . Ο ΚΠΔ πεξηιακβάλεη ην όλνκα ηεο εηαηξίαο, ην πξόηππν
ζύκθσλα κε ην νπνίν έγηλε ε αμηνιόγεζε θαη πηζηνπνίεζε, θαζώο θαη ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ήκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπ ινγνηύπνπ

7.4

Υξήζε Λνγνηύπνπ

Όιεο νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην θάησζη ινγόηππν.
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Δμαίξεζε, ππάξρεη κόλν, επί ηεο ζπζθεπαζίαο, ζηα πξνηόληα ζηα νπνία αλαγξάθεηαη
εκθαλώο όηη ε βαζηθή ά ύιε είλαη εηζαγόκελε. Ζ ζήκαλζε απηή ζην πξνηόλ, κπνξεί
λα πξνέξρεηαη είηε από ππνρξεσηηθή ζήκαλζε βάζε λνκνζεηηθώλ απαηηήζεσλ, είηε
πξναηξεηηθά από ηηο επηρεηξήζεηο.
Απαγνξεύεηαη ξεηώο λα επηζεκαλζεί πξνηόλ κε ηνλ ραξαθηεξηζκό <ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ
ΜΑ>, αλ ε ά ύιε (πνπ ην ραξαθηεξίδεη σο πξνηόλ) είλαη εηζαγόκελε.
Οη πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο όζνλ αθνξά ην ζήκα <ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ>, κπνξνύλ
λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Λνγόηππν <ΔΛΛΑ-ΓΗΚΑ ΜΑ >
Οη πηζηνπνηεκέλεο Δπηρεηξήζεηο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηνλ
Λνγόηππν ηεο EUROCERT σο θάησζη:

ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Αξ. Πηζη. …..
Σα Λνγόηππα είλαη απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο EUROCERT θαη αθνξά
απνθιεηζηηθά ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί θαη δελ επηηξέπεηαη ε
κεηαβίβαζή ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.

ΑΡΘΡΟ 8 :
8.1

ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΩΗ ΗΜΑΣΟ

Ζ ζπρλόηεηα ησλ επαλειέγρσλ είλαη εηήζηα.

8.2

Ο επαλέιεγρνο απαηηεί έιεγρν ζηελ εγθαηάζηαζε. Οη απαηηήζεηο γηα ηνλ
επαλέιεγρν θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ηεο EUROCERT.

8.3

Ζ πηζηνπνηεκέλε εηαηξία νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηε EUROCERT θαηά ηε
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δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ αιιαγέο ζηελ
νξγαλσηηθή δνκή, ιεηηνπξγία θαη παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο.
8.4 Ζ Σερληθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο επαλειέγρνπ ηεο
επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεη όηη απαηηνύληαη εηδηθνί έιεγρνη .
ΑΡΘΡΟ 9 :
9.1

ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

Ζ Σερληθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζε
πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ηερληθνύ θαθέινπ δηαπηζηώζεη όηη δελ
αθνινπζήζεθαλ νη απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο EUROCERT θαζώο
θαη ηεο Διιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.

ΑΡΘΡΟ 10 :

ΠΡΟΦΤΓΔ

10.1 Ζ εηαηξία κπνξεί λα πξνζθύγεη θαηά απνθάζεσλ ησλ Οξγάλσλ ηεο
EUROCERT εγγξάθσο κέζα ζε ηξηάληα κέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηήλ
ηεο απόθαζεο. Ζ πξνζθπγή εμεηάδεηαη θαη ε απάληεζε ζεηηθή ή αξλεηηθή
δίδεηαη εγγξάθσο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε κέζα ζε ηξεηο κήλεο από ηελ
εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνζθπγήο.
10.2 Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθύπηεη ζα ιύλεηαη από δηαηηεηηθό δηθαζηήξην
ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Ζ
απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ είλαη νξηζηηθή δελ ππόθεηηαη ζε έλδηθν κέζν θαη είλαη
άκεζα εθηειεζηή.
ΑΡΘΡΟ 11 :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πξηλ από ηελ απνζηνιή ηνπ ήκαηνο ζηελ εηαηξία, ε ηειεπηαία ζα πξέπεη λα
θαηαβάιεη ην ζπλνιηθό θόζηνο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαηά ηελ παξαιαβή ηεο
αίηεζεο θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Tν θόζηνο πηζηνπνίεζεο
αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Α.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
Σο κόζηος πιζηοποίηζης περιλαμβάνει ηο κόζηος επιθεώρηζης και ηο
κόζηος για ηην τρήζη και ηην προβολή ηοσ ζήμαηος
.
ΑΡΗΘΜΟ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επνρηαθνί)
1-20
21-50
51-100
101+

ΣΕΗΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
0-1 εθαηνκ ΔΤΡΧ
1-5 εθαηνκ. ΔΤΡΧ
5-20 εθαηνκ. ΔΤΡΧ
20-50 εθαηνκ. ΔΤΡΧ
50+
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ΚΟΣΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ
600 ΔΤΡΧ
750 ΔΤΡΧ
1000 ΔΤΡΧ
1800 ΔΤΡΧ

ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ
ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΖΜΑΣΟ
400 ΔΤΡΧ
750 ΔΤΡΧ
1000 ΔΤΡΧ
2000 ΔΤΡΧ
3000 ΔΤΡΧ
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