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1.3
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Γενικές Πληροφορίες
Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης
Πεδίο Εφαρµογής
Ορισµοί
Όροι και ∆ιαδικασίες για τη Χορήγηση Πιστοποίησης
Αίτηση
Αρχικός έλεγχος
Υποχρεώσεις Παραγωγού
Έλεγχοι µετά την υπογραφή της σύµβασης
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του δικαιούχου
Σήµανση
Τέλη Πιστοποίησης
Καθορισµός του τέλους διατήρησης πιστοποίησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1

H Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης

Ανώνυµη Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Επωνυµία

και Εργαστηριακών ∆οκιµών, Πιστοποίησης και Ποιότητας
µε διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε»

Ε∆ΡΑ:
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail:

Α΄ Βιοµηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος
24210 95340 /1 /2
2421095364
volos.office@mirtec.gr

Γραφείο ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail:

Μ. Μερκούρη 76, 173 42 Άγ. ∆ηµήτριος
2109961408, 2109948432, 2109948436
2109969850
athens.office@mirtec.gr

Παράρτηµα ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail:

Ελ. Βενιζέλου 4, 176 76 Καλλιθέα , ΑΘΗΝΑ
2109234932, 2109237355
2109235603
athens.branch@mirtec.gr

Γραφείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail:

Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 ΣΙΝ∆ΟΣ
2310797887
2310723117
thess.office@mirtec.gr

Εργαστήρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail:

Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 ΣΙΝ∆ΟΣ
2310798845
2310797592

Παράρτηµα ΘΗΒΩΝ
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail:

72ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας,
22620 71226, 2262071811-15
2262071461
thiva.office@mirtec.gr

Έτος ίδρυσης

1985 (2011)

ΑΦΜ
∆ΟΥ
Ιστοσελίδα

094142813
ΒΟΛΟΥ
www.mirtec.gr

Αρµόδιο Πρόσωπο για τις επαφές µε τον Φορέα ∆ιαπίστευσης : Ο εκάστοτε Υπεύθυνος ∆Π
1.2

Πεδίο εφαρµογής

Ο παρών Ειδικός Κανονισµός Πιστοποίησης αφορά στη χορήγηση Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης
στους Εξοπλισµούς Παιχνιδότοπων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων που
αναφέρονται στο Παράρτηµα Α.
Υπεύθυνος Σύνταξης: Υ.∆.
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Ορισµοί

Εξοπλισµός παιχνιδότοπων (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές)
Εξοπλισµός και κατασκευές περιλαµβανοµένων µερών και κατασκευαστικών στοιχείων µε τα οποία
ή πάνω στα οποία µπορεί να παίζουν παιδιά, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, είτε ατοµικά είτε
οµαδικά σύµφωνα µε δικούς τους κανόνες ή επιλογές παιχνιδιού, που µπορεί να αλλάξουν
οποιαδήποτε στιγµή.
Εγχειρίδιο Ποιότητας
Η γραπτή τεκµηρίωση του παραγωγού που αφορά τη συγκεκριµένη δραστηριότητα / προϊόν (η
ύπαρξή του είναι προαιρετική).
Πιστοποιητικό συµµόρφωσης
Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται µε βάση τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού αλλά και των
σχετικών Ελληνικών ή /και Ευρωπαϊκών Προτύπων και βεβαιώνει τη συµµόρφωση της επιχείρησης
και του προϊόντος της µε τις απαιτήσεις αυτές.
Σήµα
Προστατευόµενο σύµβολο που ισχύει µε βάση το πιστοποιητικό συµµόρφωσης.
Φορέας έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου
Αµερόληπτος φορέας που διαθέτει την απαραίτητη επάρκεια και αρµοδιότητα για την χορήγηση
πιστοποιητικού συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τα τυποποιητικά έγγραφα.
Εσωτερικός έλεγχος
Έλεγχοι και µετρήσεις που πραγµατοποιούνται από τον παραγωγό στις εγκαταστάσεις του.
Εξωτερικός έλεγχος
Έλεγχοι και µετρήσεις που πραγµατοποιούνται από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα.
Τύπος(όργανο): Εξοπλισµός παιχνιδότοπου συγκεκριµένης κατασκευής και προοριζόµενης
χρήσης( π.χ. τσουλήθρα, τραµπάλα, µύλος, κούνια κ.λ.π. ).
Ένας τύπος µπορεί επίσης να αποτελεί σύνθεση ενός ή περισσότερων οργάνων ( π.χ. σύνθετο
όργανο από τσουλήθρα, εξέδρα, πύργο κ.λ.π.).
Οικογένεια:
Συγκεκριµένο
σύνολο
συστατικών
στοιχείων
του
Εξοπλισµού
Παιχνιδότοπων,
µε
καθορισµένη
µορφή
και
διαστάσεις,
όπως
π.χ.
προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαίο, σκάλα, πατάρι, δικτυωτό αναρρίχησης κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1

ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης υποβάλλεται στην ΕΒΕΤΑΜ, σε έντυπο
που χορηγείται από τη αρµόδια ∆ιεύθυνση.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από :
Περιγραφή του(ων) προϊόντος(ων) την πιστοποίηση του(ων) οποίου(ων) ζητά ο
παραγωγός (π.χ. προέλευση και χαρακτηριστικά υλικών που συµµετέχουν στη
σύνθεση του τελικού προϊόντος, χαρακτηριστικά για την αναγνώριση του προϊόντος
κ.λπ.)
Περιγραφή της γενικής οργάνωσης της µονάδας παραγωγής , καταλόγους του συνόλου
των παραγόµενων προϊόντων, πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής του
προϊόντος. Το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης χορηγείται µόνο για τα προϊόντα που
περιλαµβάνονται στην αίτηση
Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) και
Εγχειρίδιο Ποιότητας, (εάν ο ενδιαφερόµενος εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας)
Αντίγραφο Έκθεσης ∆οκιµών της ΕΒΕΤΑΜ ή άλλου αναγνωρισµένου φορέα
Αποδεικτικά ποσού προκαταβολής ύψους 50%
Συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία κατά περίπτωση µπορεί να ζητήσει η ΕΒΕΤΑΜ,
εφόσον τα κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση

2.2

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2.2.1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Ο αρχικός έλεγχος έχει σκοπό να διαπιστώσει αν ο παραγωγός είναι σε θέση να παράγει
εξοπλισµό παιχνιδότοπων σταθερής ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα
τυποποιητικά έγγραφα του Παραρτήµατος Α και στον παρόντα Κανονισµό.
2.2.2

∆ιαδικασία

Ο αρχικός έλεγχος περιλαµβάνει Αρχική επιθεώρηση στη µονάδα παραγωγής και Αρχικές δοκιµές
για κάθε κωδικό προϊόντος του οποίου ζητείται η πιστοποίηση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
τυποποιητικών εγγράφων του Παραρτήµατος Α.
2.2.3

Αρχική επιθεώρηση

Εφόσον το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του παραγωγού έχει πιστοποιηθεί από την ΕΒΕΤΑΜ ή
άλλο φορέα µέλος του IQNET, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, δεν απαιτείται
περαιτέρω αξιολόγηση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο παραγωγός δεν διαθέτει Πιστοποιητικό
Σ∆Π, τότε διενεργείται επιθεώρηση βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
2.2.4

Αρχικές δοκιµές

Οι δοκιµές / µετρήσεις / έλεγχοι εκτελούνται από τον επιθεωρητή της ΕΒΕΤΑΜ, σε καινούργια
δείγµατα προϊόντος. Τα προς δοκιµή προϊόντα µπορούν να είναι εγκατεστηµένα από τον
ενδιαφερόµενο στο χώρο παραγωγής ή σε παιχνιδότοπο.
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Στα προϊόντα αυτά εκτελούνται όλες οι προβλεπόµενες παρακάτω δοκιµές, η συµµόρφωση των
οποίων µπορεί να προκύπτει και από αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Φυσικά και Χηµικά χαρακτηριστικά
Αντοχή στη διάβρωση
Αντοχή σε προσβολή από βακτήρια/µύκητες(σάπισµα)
Απουσία τοξικών στοιχείων
Ευφλεκτότητα
Χαρακτηριστικά κατασκευής
Ποιότητα επιφάνειας(σκλήθρες, προεξέχοντα εξαρτήµατα, καµπυλότητα ακµών κ.λ.π.)
Χρησιµοποιούµενα υλικά
∆ιαστασιακός έλεγχος
Απουσία επικίνδυνων ανοιγµάτων ή εσφαλµένη συναρµολόγηση
Καταλληλότητα υλικών σύνδεσης
Μηχανικά χαρακτηριστικά
∆οµική αρτιότητα (αντοχή σε στατικά φορτία)
Επιφάνεια πρόσκρουσης (υλικά για την απορρόφηση των κρούσεων), στην περίπτωση ελέγχου
παιδικής χαράς
Τα πρότυπα στα οποία αναφέρονται οι απαιτήσεις καθώς και οι µέθοδοι δοκιµών που
εφαρµόζονται αναφέρονται στο Παράρτηµα Α.
Η δοµική αρτιότητα, συµπεριλαµβανοµένης της σταθερότητας του εξοπλισµού πρέπει να
αξιολογηθεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) υπολογισµό, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α, Β
β) δοκιµασία φόρτισης σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ ή
γ) συνδυασµό των α) και β)
όπως περιγράφεται στο σηµείο 4.2.2. του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1.
Για κάθε τύπο εξοπλισµού ο επιθεωρητής συµπληρώνει τα έντυπα Αποτελέσµατα Ελέγχων και
∆οκιµών INSP-playground/EN03 (κούνια), INSP-playground/EN04 (τσουλήθρα), INSPplayground/EN05 (κούνια), INSP-playground/EN06 (τραµπάλα).
2.2.5

Έκταση δοκιµών – ∆ειγµατοληψία

Από ένα σύνολο Τύπων (οργάνων) ή µιας Οικογένειας λαµβάνονται τα παρακάτω δείγµατα
προϊόντος:
Για τις δοκιµές Φυσικών και Χηµικών Χαρακτηριστικών: Ένα (1) δείγµα από κάθε είδος υλικού
(ξύλο, µέταλλο, πολυµερές) ή χρώµατος.
Για τις δοκιµές Χαρακτηριστικών Κατασκευής και Μηχανικών Χαρακτηριστικών: Ένα (1)
δείγµα από κάθε τύπο, στο οποίο θα διενεργούνται οι δοκιµές που αντιστοιχούν σ’ αυτό.
Μία σειρά δειγµάτων προορίζεται για τη διενέργεια των απαραίτητων δοκιµών από τους
επιθεωρητές της ΕΒΕΤΑΜ στο χώρο παραγωγής. ∆ειγµατοληψία επίσης µπορεί να γίνει και κατά το
στάδιο των ελέγχων-δοκιµών στον εγκατεστηµένο εξοπλισµό.
Σε περιπτώσεις αστοχίας σε κάποια από τις δοκιµές, αυτή διενεργείται εκ νέου παρουσία
εκπροσώπων του παραγωγού και της ΕΒΕΤΑΜ σε νέο ή/και τροποποιηµένο δείγµα.
2.2.6

Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αρχικών δοκιµών

Τα αποτελέσµατα δοκιµών θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων
(Παράρτηµα Α). Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται κάποια από τις απαιτήσεις, τότε
επαναλαµβάνεται η συγκεκριµένη δοκιµή σε νέο ή/και τροποποιηµένο δείγµα.
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Αν και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την επανάληψη των δοκιµών αυτών δεν είναι
ικανοποιητικά, τότε επαναλαµβάνονται όλες οι δοκιµές από την αρχή.
Ο παραγωγός κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της κατασκευής του εξοπλισµού και οπωσδήποτε µετά
την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών, συντάσσει τεχνικό φυλλάδιο µε περιεχόµενα τα
αναφερόµενα στην § 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 καθώς και µε όποια άλλη κατασκευαστική
λεπτοµέρεια απαιτείται και το διαθέτει στην ΕΒΕΤΑΜ για αξιολόγηση πληρότητας.
2.2.7

Αξιολόγηση αρχικού ελέγχου

Εφόσον τα αποτελέσµατα του αρχικού ελέγχου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος
κανονισµού, για κάθε τύπο που παράγεται, o ∆ιευθυντής του Γρ. Αθηνών ανασκοπεί τα
αποτελέσµατα των ελέγχων και της πληρότητας του φακέλου και λαµβάνει απόφαση για
πιστοποίηση υπογράφοντας την Βεβαίωση Ελέγχου ή/και το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης.
2.3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

2.3.1

Σύνθεση προϊόντος

Ο παραγωγός υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτά την ΕΒΕΤΑΜ κάθε φορά που αλλάζει τη
σύνθεση (υλικά, µορφή) των προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί.
2.3.2

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

Είναι απαραίτητο ο παραγωγός του εξοπλισµού, ή να διαθέτει Πιστοποιητικό Σ∆Π σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ή η ΕΒΕΤΑΜ να επιθεωρήσει και να αξιολογήσει το σύστηµα
διαχείρισης ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής του ώστε να είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
2.3.3

Έλεγχοι που διενεργεί ο παραγωγός

Η σταθερότητα της συµµόρφωσης της παραγωγής εξασφαλίζεται µε τις δοκιµές που διενεργεί
σύµφωνα µε τα παρακάτω :
● Φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά
Ελέγχονται για κάθε τύπο ή οικογένεια. Ο έλεγχος αυτός γίνεται τουλάχιστον µία φορά το έτος
για τους τύπους και δύο φορές το έτος για την οικογένεια όταν ο αριθµός αυτών υπερβαίνει τα
100 κοµµάτια.
● Χαρακτηριστικά κατασκευής
Ελέγχονται για κάθε τύπο, τουλάχιστον µία φορά το εξάµηνο και δύο φορές το έτος για την
οικογένεια όταν ο αριθµός αυτών υπερβαίνει τα 100 κοµµάτια.
● Μηχανικά χαρακτηριστικά
Ελέγχονται για κάθε τύπο ή οικογένεια µία φορά το έτος.
Οι δοκιµές που απαιτούνται από τους παραπάνω ελέγχους εκτελούνται εντός της εταιρίας από τον
παραγωγό ή/και από τους επιθεωρητές της ΕΒΕΤΑΜ. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αυτών
καταχωρούνται οµαδοποιηµένα κατά χρονική περίοδο, παρτίδα και είδος δοκιµής σε έντυπα
δοκιµών, τα οποία παραµένουν στο χώρο της εταιρίας για χρήση από την ΕΒΕΤΑΜ και την
εταιρεία.
Οι µέθοδοι δοκιµών καθώς και οι αποδεκτές τιµές των χαρακτηριστικών είναι σύµφωνες µε αυτές
που ορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α.
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2.4

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.4.1

Αντικείµενο

ΕΚ∆ΟΣΗ
5.2 / 27.3.2018

Αντικείµενο των ελέγχων είναι :
α) η επιθεώρηση της ορθής εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (αν εφαρµόζει η
εταιρία) ή των απαιτήσεων του ΙSΟ 9001 µία φορά το χρόνο,
β)
η συνεχής επιβεβαίωση της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στα αντίστοιχα πρότυπα ( Παράρτηµα Α ) και τον παρόντα Κανονισµό,
γ)
η εποπτεία της ορθής χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης και του Σήµατος
(τοποθέτηση επί του εξοπλισµού, έγκριση διαφηµιστικής καταχώρησης από την ΕΒΕΤΑΜ),
δ) o έλεγχος στον χώρο παραγωγής,
ε)

o έλεγχος σε εγκατεστηµένο εξοπλισµό.

2.4.2

Έλεγχοι

Εγκατάσταση
Πέραν των ελέγχων που πραγµατοποιούνται κατά την αρχή της διαδικασίας, πραγµατοποιούνται
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι του πιστοποιηµένου εξοπλισµού από την ΕΒΕΤΑΜ, ο αριθµός των
οποίων είναι ανάλογος της παραγωγής του κατασκευαστή.
Οι έλεγχοι αυτοί µπορεί να περιλαµβάνουν έως και το σύνολο των προβλεπόµενων από τα
πρότυπα δοκιµών, εκτός εκείνων οι οποίες µπορεί να είναι καταστροφικές (π.χ. φορτία).
Η ΕΒΕΤΑΜ αποφασίζει ποιόν εγκαταστηµένο εξοπλισµό θα ελέγξει µε βάση κριτήρια που
καθορίζονται από την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας των δειγµάτων. Είναι επίσης στη διακριτική
ευχέρεια της ΕΒΕΤΑΜ να επιλέξει να γίνει ο έλεγχος κατά το στάδιο της εγκατάστασης ή αργότερα.
Έλεγχοι επίσης πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της ετήσιας επιθεώρησης του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζει ο παραγωγός.
Ετήσια επιθεώρηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
∆ιενεργείται µία φορά το χρόνο. Αντικείµενο της επιθεώρησης είναι η επιβεβαίωση της εφαρµογής
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας από τον παραγωγό.
Έλεγχος της παραγωγής
Η εταιρία διενεργεί ελέγχους των προϊόντων της σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο
2.3.3 του παρόντος κανονισµού. ∆ύο φορές το χρόνο, η µία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας, οι επιθεωρητές της ΕΒΕΤΑΜ πραγµατοποιούν το
σύνολο των δοκιµών που προβλέπονται στα πρότυπα σε δείγµατα της παραγωγής µε σκοπό την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων από το σύνολο των κωδικών που φέρουν το σήµα
ποιότητας.
Ο παραγωγός υποχρεούται, σε κάθε αλλαγή µορφής ή υλικών της κατασκευής, να ενηµερώνει και
να συνεργάζεται µε την ΕΒΕΤΑΜ προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση του νέου προϊόντος
µε τις απαιτήσεις των προτύπων του Παραρτήµατος Α.
Αξιολόγηση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται µετά την υπογραφή της σύµβασης
Τα αποτελέσµατα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ικανοποιούν
όλες τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων (Παράρτηµα Α). Ιδιαίτερα στην περίπτωση του
Υπεύθυνος Σύνταξης: Υ.∆.
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εξωτερικού ελέγχου κατά τον οποίο δεν ικανοποιείται κάποια από τις απαιτήσεις των προτύπων,
τότε επαναλαµβάνονται από την ΕΒΕΤΑΜ οι συγκεκριµένες δοκιµές σε δείγµατα της παραγωγής.
Ο αριθµός των δειγµάτων που θα επιλεγεί εξαρτάται από το είδος του σφάλµατος. Αποκλίσεις σε
διαστασιακές απαιτήσεις των προτύπων θεωρούνται σηµαντικές και κύριες.
Αν και τα αποτελέσµατα των επαναληπτικών αυτών δοκιµών δεν είναι ικανοποιητικά, σε σχέση µε
τα προβλεπόµενα από τα πρότυπα, τότε διενεργείται εκ νέου δειγµατοληψία και εκτελούνται όλες οι
δοκιµές, τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να ικανοποιούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις των
προτύπων.
Στην περίπτωση που και πάλι δεν ικανοποιείται κάποια απαίτηση, γίνεται εισήγηση για ανάκληση
του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης το οποίο καλύπτει το συγκεκριµένο τύπο ή οικογένεια και
επαναλαµβάνεται όλη η διαδικασία από την αρχή, αφού κατατεθεί εκ νέου αίτηση από τον
ενδιαφερόµενο.
Εγκατάσταση
Στην περίπτωση ελέγχου εγκαταστηµένου εξοπλισµού κατά τον οποίο εντοπιστούν από την
ΕΒΕΤΑΜ αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των προτύπων, αυτές καταγράφονται και γνωστοποιούνται
στον παραγωγό.
Ο παραγωγός υποχρεούται, σε συµφωνηµένο (ανάλογα µε την κρισιµότητα της απόκλισης) µε την
οµάδα των επιθεωρητών της ΕΒΕΤΑΜ χρονικό διάστηµα, να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις των
προτύπων, υλοποιώντας διορθωτικές ενέργειες, για την άρση της απόκλισης, κοινοποιώντας αυτές
στην ΕΒΕΤΑΜ.
Όταν η επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών για δύο (2) συνεχόµενες φορές δεν έχει θετικό
αποτέλεσµα τότε γίνεται εισήγηση για ανάκληση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, το οποίο
καλύπτει το συγκεκριµένο τύπο ή οικογένεια
2.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ο δικαιούχος του Σήµατος και του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης έχει τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα που καθορίζονται από το Γενικό Κανονισµό Πιστοποίησης Προϊόντων, ∆ιεργασιών και
Υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ.
Ειδικότερα υποχρεούται για την ορθή σήµανση όλης της παραγωγής των πιστοποιηµένων
προϊόντων του που θα διαθέσει στην αγορά, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2.6
του παρόντος Κανονισµού.

2.6 ΣΗΜΑΝΣΗ
Το σήµα αποτελείται από το λογότυπο της ΕΒΕΤΑΜ και έχει την παρακάτω µορφή σε αναλογικές
διαστάσεις:

Ο δικαιούχος µπορεί να αναγράφει το Σήµα αυτό στη συσκευασία και στα δελτία αποστολής τα
οποία αφορούν τα πιστοποιηµένα προϊόντα, καθώς επίσης και σε υλικό προβολής.
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Επιπροσθέτως ο δικαιούχος µπορεί να θέτει το Σήµα επί του εκάστοτε εξοπλισµού σε εµφανές
σηµείο, υποδηλώνοντας µε αυτό ότι ο συγκεκριµένος εξοπλισµός τη στιγµή της εγκατάστασης και
παράδοσής του ήταν σύµφωνος µε τις απαιτήσεις των προτύπων του Παραρτήµατος Α.
2.7 ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οι οικονοµικοί όροι ρυθµίζονται µε την αποδοχή σχετικής προσφοράς.
2.8 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το τέλος διατήρησης πιστοποίησης ορίζεται για το πεδίο εφαρµογής αυτού του Κανονισµού, ίσο µε
900€ ανά έτος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Χηµικές Ιδιότητες
ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3

Ασφάλεια Παιχνιδιών: Μετανάστευση ορισµένων στοιχείων.

Μηχανικές και Κατασκευαστικές Ιδιότητες - ∆ιαστάσεις
ΕΛΟΤ EN 1176-1

Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδότοπων – Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2

Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδότοπων – Μέρος 2: Πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για κούνιες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-3

Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδότοπων – Μέρος 3: Πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για τσουλήθρες.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-4

Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδότοπων – Μέρος 4: Πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για
αερόδροµους.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-5

Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδότοπων – Μέρος 5: Πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για µύλους.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-6

Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδότοπων – Μέρος 6: Πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και µέθοδοι δοκιµής για
ταλαντευόµενους εξοπλισµούς.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7

Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδότοπων-Μέρος 7: Καθοδήγηση για
την εγκατάσταση, τον έλεγχο τη συντήρηση και τη λειτουργία

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-10 Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδότοπων- Μέρος 10: Πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για εξοπλισµούς
παιδότοπων εσωτερικού χώρου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-11 Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδότοπων- Μέρος 11: Πρόσθετες
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για
χωροπλέγµατα
ΕΛΟΤ ΕΝ 14960
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Εξοπλισµός φουσκωτών παιχνιδιών- Απαιτήσεις ασφάλειας και
µέθοδοι δοκιµής
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