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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
1.1  H Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 

 
 

 

Επωνυμία 

 

Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας 

με διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε» 

 

ΕΔΡΑ: Α΄ Βιομηχανική Περιοχή,  385 00 Βόλος 
Τηλέφωνο: 2421313500 
FAX: 2421095364 
e-mail: volos.office@mirtec.gr 
  
Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνικά Α΄ Βιομηχανική Περιοχή,  385 00 Βόλος 
Τηλέφωνο: 2421313500 
FAX:  
e-mail: electrotechnical.labs@mirtec.gr 
  
  
Γραφείο ΑΘΗΝΩΝ Μ. Μερκούρη 76,  173 42  Άγ. Δημήτριος 
Τηλέφωνο: 2109961408, 2109948432, 2109948436 
FAX: 2109969850 
e-mail: athens.office@mirtec.gr 
  
Παράρτημα ΑΘΗΝΩΝ  Ελ. Βενιζέλου 4, 176 76 Καλλιθέα , ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 2109234932, 2109237355 
FAX: 2109235603 
e-mail: athens.branch@mirtec.gr 

  
  
Γραφείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ 
Τηλέφωνο: 2310797887 
FAX: 2310723117 
e-mail: thess.office@mirtec.gr 
  
Εργαστήρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ 
Τηλέφωνο: 2310798845 
FAX:  
e-mail:  
  
Παράρτημα ΘΗΒΩΝ  72ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας,  

Τ.Θ.18646, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ 
Τηλέφωνο: 22620 71226, 2262071811-15 
FAX: 2262071461 
e-mail: thiva.office@mirtec.gr 
  
  
Έτος ίδρυσης 1985 (2011) 
  
ΑΦΜ 094142813 
ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ 
Ιστοσελίδα www.mirtec.gr 
  

mailto:athens.office@mirtec.gr
mailto:athens.branch@mirtec.gr
mailto:thess.office@mirtec.gr
mailto:thiva.office@mirtec.gr
http://www.mirtec.gr/
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1.2 Πεδίο εφαρμογής  

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός αφορά στη χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης σε συνθετικό 
δάπεδο ασφαλείας (SBR, EPDM), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 
 

1.3 Ορισμοί 

Συνθετικό Δάπεδο Ασφαλείας (Εξοπλισμός παιχνιδότοπων) 
Ελαστικό δάπεδο αποτελούμενο από κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR ή/και EPDM) με 
συνδετική ουσία κόλλα πολυουρεθάνης. Δάπεδο πάνω στο οποίο μπορούν 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 αρμοδιότητα και υπευθυνότητα 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 
Συνθετικό Δάπεδο Ασφαλείας συγκεκριμένης κατασκευής και προοριζόμενης χρήσης (π.χ. 
εσωτερικού ή/και εξωτερικού χώρου). Ένας τύπος μπορεί επίσης να αποτελεί σύνθεση Συνθετικών 
Δαπέδων Ασφαλείας με διαφορετικά πάχη (π.χ. 4mm+4mm, 2mm+4mm, κ.λπ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
2.1 ΑΙΤΗΣΗ 
 
Η αίτηση για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης υποβάλλεται στην ΕΒΕΤΑΜ, σε έντυπο 
που χορηγείται από τη αρμόδια Διεύθυνση. 
 
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 Δοκιμών (test report) της ΕΒΕΤΑΜ ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα. 
 
➢ Αποδεικτικά καταβολής ποσού προκαταβολής. 
 
➢ Συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία κατά περίπτωση μπορεί να ζητήσει η ΕΒΕΤΑΜ, εφόσον τα 

κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση. 

 
 
2.2 ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Ο αρχικός έλεγχος έχει σκοπό να διαπιστώσει αν ο παραγωγός είναι σε θέση να παράγει συνθετικό 
δάπεδο ασφαλείας σταθερής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα 
τυποποιητικά έγγραφα του Παραρτήματος Α και στον παρόντα Κανονισμό και περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στάδια: 
  

α)  Αρχική επιθεώρηση στη μονάδα παραγωγής ή/και επιτόπου σε εγκατεστημένο δάπεδο 
 β)  Αρχικές δοκιμές 
 
Οι αρχικές δοκιμές διενεργούνται για κάθε κωδικό-πάχος προϊόντος, του οποίου ζητείται η 
πιστοποίηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων του Παραρτήματος Α. 
 

α) Αρχική επιθεώρηση στη μονάδα παραγωγής 
 
Εφόσον το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 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 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας τότε η 
επιθεώρηση γίνεται με βάση το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Β, το οποίο βασίζεται σε μέρος 
των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. 
 
Κατά το στάδιο της αρχικής επιθεώρησης συμπληρώνονται τα έντυπα INSP-playground/ΕΝ 17 και 
ΕΝ 18. 
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β) Αρχικές δοκιμές 
Οι δοκιμές / μετρήσεις / έλεγχοι εκτελούνται σε καινούργια δείγματα προϊόντος από τον επιθεωρητή 
της ΕΒΕΤΑΜ σε χώρους της επιλογής του. Τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά είναι: 
 
α)  Κρίσιμο ύψος πτώσης HIC (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, 1177) 
 
β)  Ανίχνευση βαρέων μετάλλων (ΕΝ 71.3) 

 
Από κάθε κωδικό – πάχος ή/και ένα σύνολο Τύπου λαμβάνονται δείγματα προϊόντος έκτασης 
(εμβαδού) 1τ.μ. 
 
Μία σειρά δειγμάτων προορίζεται για τη διενέργεια των απαραίτητων δοκιμών HIC. Δειγματοληψία 
επίσης μπορεί να γίνει και κατά το στάδιο των ελέγχων-δοκιμών σε εγκατεστημένο δάπεδο για την 
ίδια δοκιμή HIC (ορισμός 1 τ.μ. στην επιφάνεια της παιδικής χαράς). Σε περιπτώσεις αστοχίας σε 
κάποια από τις δοκιμές, αυτή  διενεργείται εκ νέου παρουσία εκπροσώπων του παραγωγού και της 
ΕΒΕΤΑΜ, σε νέο δείγμα. 
 
Η δοκιμή ανίχνευσης βαρέων μετάλλων διενεργείται από εγκεκριμένα – διαπιστευμένα για τις 
συγκεκριμένες δοκιμές, εργαστήρια και τα αποτελέσματα πρέπει να ικανοποιούν τα προβλεπόμενα 
στα συγκεκριμένα πρότυπα. 

 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών 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 δείγμα.  
 
Αν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επανάληψη των δοκιμών αυτών δεν είναι 
ικανοποιητικά, τότε ο παραγωγός οφείλει να τροποποιήσει το δείγμα και κατά συνέπεια την 
παραγωγική του διαδικασία (συνταγή, συνθήκες, κ.λ.π.) προκειμένου να συμμορφωθεί το προϊόν με 
τις σχετικές προδιαγραφές. 
 
Ο παραγωγός κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της παραγωγής - κατασκευής του προϊόντος και 
οπωσδήποτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών, συντάσσει τεχνικό φυλλάδιο στο οποίο 
αναφέρονται κωδικοποιημένα ή μη όλες οι λεπτομέρειες, καθώς και με όποια άλλη κατασκευαστική 
λεπτομέρεια απαιτείται. 
 
Εφόσον τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού, τότε εκδίδεται το test report της κάθε δοκιμής και στη συνέχεια το Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (Έντυπο INSP-playground/ΕΝ 15), για κάθε απλό προϊόν ή/και τύπο που παράγεται. 

 
2.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
 
Ο παραγωγός υποχρεούται να ενημερώνει γραπτά την ΕΒΕΤΑΜ κάθε φορά που αλλάζει τη σύνθεση 
(υλικά, μορφή) των προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί και να διατηρεί σε ισχύ το πιστοποιητικό του 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει ή τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Β. 
 
2.3.1 Έλεγχοι που διενεργεί ο παραγωγός 

 
Η σταθερότητα της συμμόρφωσης της παραγωγής εξασφαλίζεται με τις δοκιμές που διενεργεί 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
●   Φυσικά χαρακτηριστικά  

Ελέγχονται για κάθε απλό προϊόν ή/και τύπο. Ο έλεγχος αυτός αφορά διαστασιακά       
χαρακτηριστικά (μήκος, πλάτος, ύψος) ανά 100 κομμάτια απλού πλακιδίου ή /και ενός 
τετραγωνικού (1m2). 

 
●   Χαρακτηριστικά κατασκευής  
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Ελέγχονται για κάθε απλό προϊόν ή/και τύπο. Ο έλεγχος αυτός αφορά τα υλικά και τις      συνθήκες 
παραγωγής και πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά 1000 κομμάτια απλού πλακιδίου ή 
/και ενός τετραγωνικού (1m2). 

 
●   Μηχανικά χαρακτηριστικά (HIC)  

Ελέγχονται για κάθε απλό προϊόν ή/και τύπο μία φορά το τρίμηνο (3) με τη χρήση εξοπλισμού 
και δοκιμαστού από την ΕΒΕΤΑΜ.  

 
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 εταιρία. 
 
Οι μέθοδοι δοκιμών καθώς και οι τιμές των χαρακτηριστικών πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές που 
ορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 

 
2.4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείμενο των ελέγχων είναι : 
 
1. η επιθεώρηση της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (αν εφαρμόζει η 

εταιρία) ή των απαιτήσεων του Παραρτήματος Β μία φορά το χρόνο, 
 
2. η συνεχής επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις που αναφέρονται 

στα αντίστοιχα πρότυπα ( Παράρτημα Α ) και τον παρόντα Κανονισμό, 
 
3. η εποπτεία της ορθής χρήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και του Σήματος 
 
4. έλεγχος στον χώρο παραγωγής 
 
5. έλεγχος σε εγκαταστημένο προϊόν 

 
 
Πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την αρχή της διαδικασίας ή κατά την ετήσια 
επιθεώρηση, έλεγχοι του πιστοποιημένου προϊόντος πραγματοποιούνται από την ΕΒΕΤΑΜ και κατά  
τη διάρκεια του έτους σε εγκαταστημένο προϊόν (δάπεδο) σε χώρο παιδικής χαράς, τη θέση της 
οποίας είναι υποχρεωμένος ο παραγωγός να γνωστοποιεί στην ΕΒΕΤΑΜ κατά το στάδιο της 
παράδοσης – εγκατάστασης ή/και τη διάρκεια του έτους.  
 
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετά την υπογραφή της σύμβασης, συμπληρώνονται τα έντυπα INSP-
playground/ΕΝ 16 και ΕΝ 18. 
 
Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν έως και το σύνολο των προβλεπόμενων φυσικών και μηχανικών 
χαρακτηριστικών.  
 
Η ΕΒΕΤΑΜ αποφασίζει ποιο εγκατεστημένο προϊόν θα ελέγξει με βάση κριτήρια που καθορίζονται 
από την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων. Είναι επίσης στη διακριτική ευχέρειά της 
να επιλέξει να γίνει ο έλεγχος κατά το στάδιο της εγκατάστασης ή αργότερα.  
 
Έλεγχοι επίσης πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ετήσιας επιθεώρησης του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας, εφόσον εφαρμόζει ο κατασκευαστής, καθώς και κατά τη διάρκεια 
επαλήθευσης των απαιτήσεων του Παραρτήματος Β. 

 
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 
εξωτερικού ελέγχου, κατά τον οποίο δεν ικανοποιείται κάποια από τις απαιτήσεις των προτύπων, 
τότε επαναλαμβάνονται οι συγκεκριμένες δοκιμές σε δείγματα της παραγωγής. Ο αριθμός των 
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δειγμάτων που θα επιλεγεί εξαρτάται από το είδος του σφάλματος και πάντα σε συνεργασία με το 
επιλεγμένο εργαστήριο δοκιμών. 
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 προϊόν ή/και τύπο και 
επαναλαμβάνεται όλη η διαδικασία από την αρχή, αφού κατατεθεί εκ νέου αίτηση από τον 
ενδιαφερόμενο. 

 
Στην περίπτωση ελέγχου εγκαταστημένου προϊόντος κατά την οποία εντοπιστούν αποκλίσεις από τις 
απαιτήσεις των προτύπων, κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού, αυτές καταγράφονται και 
γνωστοποιούνται στον παραγωγό. 
 
Ο παραγωγός υποχρεούται σε συμφωνημένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με την κρισιμότητα της 
απόκλισης) να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των προτύπων υλοποιώντας διορθωτικές ενέργειες, 
για την άρση της απόκλισης. 
 
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 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
Ο δικαιούχος του Σήματος και του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης έχει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα που καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων, Διεργασιών και 
Υπηρεσιών της ΕΒΕΤΑΜ.  

 
2.6 ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Ο δικαιούχος μπορεί να αναγράφει το σήμα της ΕΒΕΤΑΜ στη συσκευασία και στα δελτία αποστολής 
τα οποία αφορούν τα πιστοποιημένα προϊόντα, καθώς επίσης και σε υλικό προβολής. 
Επιπροσθέτως ο δικαιούχος μπορεί να θέτει το Σήμα επί του προϊόντος ή/και τύπου σε εμφανές 
σημείο, υποδηλώνοντας με αυτό ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή/και τύπος τη στιγμή της εγκατάστασης 
και παράδοσής του ήταν σύμφωνος με τις απαιτήσεις  των προτύπων του Παραρτήματος Α. 
 

2.7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι οικονομικοί όροι για την απονομή του Σήματος/Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, ορίζονται σε 
οικονομική προσφορά  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 (2017) 
Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδότοπων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι 
δοκιμής. 
 
ΕΛΟΤ EN 1177 (2018) 
Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων-Προσδιορισμός του κρίσιμου ύψους 
πτώσης 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3 (2019) 
Μετανάστευση βαρέων μετάλλων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ / 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

 

Γενική Σημείωση :  Απαιτήσεις που ισχύουν μόνο για Παραγωγούς επισημαίνονται με (Π) 

 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

  

1.1. Έχει οριστεί εκπρόσωπος της επιχείρησης με σαφώς καθορισμένη 

αρμοδιότητα και υπευθυνότητα για την υλοποίηση και συνεχή 

εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων ποιότητας Γενικού 

Κανονισμού Πιστοποίησης (Υπεύθυνος Ποιότητας); 

 

  

1.2. Ο υπεύθυνος ελέγχου ποιότητας έχει τις απαραίτητες γνώσεις , την 

ευθύνη αλλά και την εξουσιοδότηση να αναγνωρίζει και να εντοπίζει 

προβλήματα, τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα αλλά και να 

υιοθετεί λύσεις αποτελεσματικές ή/και ριζικές; 

 

  

1.3. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας αναφέρεται απευθείας στη Γενική 

Διεύθυνση; Αν όχι, σε ποιόν; 

 

  

2. EΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

  

2.1. Ο έλεγχος εγγράφων, περιλαμβάνει και  νομοθεσία που τυχόν αφορά 

στο προϊόν; 

 

  

2.2. Τηρείται ενημερωμένο το σχετικό αρχείο; 

 

  

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

  

3.1. Υπάρχουν και είναι επαρκείς οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής 

των προμηθευτών/υποκατασκευαστών/υπεργολάβων; 

 

  

3.2. Τηρείται κατάλογος εγκεκριμένων 

προμηθευτών/υποκατασκευαστών/ υπεργολάβων και είναι  

ενημερωμένος; 

 

  

3.3. Οι προμήθειες υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας γίνονται 

μόνο από τους εγκεκριμένους προμηθευτές/υποκατασκευαστές/ 

υπεργολάβους; 

 

  

3.4. O υπεύθυνος προμηθειών έχει στη διάθεσή του τον κατάλογο των 

εγκεκριμένων προμηθευτών/υποκατασκευαστών/υπεργολάβων; 
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  ΝΑΙ ΟΧΙ 

3.5. Συνοδεύονται τα προμηθευόμενα υλικά από τα απαιτούμενα κατά 

περίπτωση πιστοποιητικά συμμόρφωσης, ελέγχου, κλπ.; 

 

  

3.6. Υπάρχουν γραπτές δεσμεύσεις των προμηθευτών/υποκατασκευαστών 

υπεργολάβων για τήρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων του παραγωγού 

και για αποδοχή διενέργειας ελέγχων στις εγκαταστάσεις του από τον 

παραγωγό ; 

 

  

3.7. O έλεγχος των εγκαταστάσεων του 

προμηθευτή/υποκατασκευαστή/υπεργολάβου, όταν και όπου αυτό 

εφαρμόζεται, αποδεικνύει την συμμόρφωσή του με τις  παραπάνω 

δεσμεύσεις; 

 

  

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(Π) 

 

  

4.1. Υπάρχει καθορισμένος κωδικός που πρέπει να αναγράφεται στη 

συσκευασία ή στην ετικέτα του προϊόντος (serial no ή άλλος αριθμός); 

 

  

4.2. Αν όχι, προσδιορίζεται με κάποιον άλλο τρόπο μονοσήμαντα η 

ταυτότητα του προϊόντος; 

  

4.3. Εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος με βάση τα παραπάνω 

και σε  συνδυασμό με τα υπάρχοντα σχετικά αρχεία και σημάνσεις ως 

προς τις παρτίδες των α΄  υλών που χρησιμοποιήθηκαν; 

  

4.4. Υπάρχει σύστημα αναγνώρισης και ανίχνευσης παρτίδων τελικού 

προϊόντος; 

 

  

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π) 

 

 

  

5.1. Έχουν αναγνωριστεί οι κρίσιμες παράμετροι των διεργασιών που 

πρέπει να επιτηρούνται; 

 

  

5.2. Απομονώνονται τα προϊόντα, για τα οποία υπάρχει αμφιβολία για την 

ποιότητά τους; 

 

  

5.3 Υπάρχουν γραπτές διαδικασίες που να περιγράφουν τις διεργασίες 

παραγωγήςκαι να καθορίζουν για κάθε μία από αυτές τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική 

νομοθεσία; Εφαρμόζονται. 

  

  

5.4 Υπάρχει διαδικασία που να περιγράφει τον τρόπο συντήρησης του 

εξοπλισμού 

  και των εγκαταστάσεων; 

  

5.5         Υπάρχουν  οδηγίες εργασίας που  περιέχουν λεπτομέρειες των 

λειτουργιών, των 
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  ΝΑΙ ΟΧΙ 

        παραμέτρων   εξοπλισμού και των εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν; 

 

5.6  Υπάρχει πρόγραμμα ή εντολές παραγωγής; ; 

 

  

5.7 Τηρούνται αρχεία προληπτικής και έκτακτης συντήρησης;  

 

  

6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ/ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  (Π) 

 

  

6.1. Ελέγχονται οι πρώτες ύλες .Γίνεται επαλήθευσή των πρώτων υλών; 

 

  

6.2. Υπάρχουν αρχεία αποτελεσμάτων των ελέγχων/δοκιμών/αναλύσεων: 

 

  

6.3        Τα αρχεία των ελέγχων/δοκιμών/αναλύσεων, στις διάφορες φάσεις,  

είναι  

       πλήρη και επαρκή; 

 

  

6.4 Υπάρχουν και να είναι επαρκείς οι οδηγίες ελέγχου κατά τη διάρκεια 

της παραγωγής;  

 

  

6.5       Τα τελικά προϊόντα  ελέγχονται για να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή 

τους προς  

      τις απαιτήσεις;  

 

  

6.6        Οι οδηγίες ελέγχου  περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη  

       διενέργεια των ελέγχων/δοκιμών/αναλύσεων;  

 

  

7. EΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ 

 

  

7.1. Υπάρχει γραπτή διαδικασία, για τον τρόπο αντιμετώπισης και 

διάθεσης των μη  συμμορφούμενων προϊόντων και υλικών; 

 

  

7.2. Ποιος είναι αρμόδιος να αποφασίζει για τη διάθεση των μη 

συμμορφούμενων; 

 

 

  

8. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

  

8.1. Υπάρχουν τα σχετικά αρχεία με το ιστορικό των περιπτώσεων και 

σαφή περιγραφή  των ενεργειών που έγιναν και των αποτελεσμάτων 

που έφεραν; 

  

 

8.2. Υπάρχει αρχείο παραπόνων/καταγγελιών/μηνύσεων και των 

αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών; 
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9. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

  

9.1. Oι αποθήκες και τα μέσα μεταφοράς είναι κατάλληλες για τη φύλαξη 

και τη μεταφορά των υλικών έτσι ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση 

της ποιότητάς τους ή ζημιές; 

 

  

9.2. Tα επικίνδυνα υλικά σημαίνονται επαρκώς και φυλάγονται σε ειδικό 

χώρο με αναγνωρίσιμο και ευανάγνωστο τρόπο; 

 

  

9.3. Οι επισημάνσεις είναι αναγνωρίσιμες και ευανάγνωστες; 

 

  

10. AΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

  

10.1. Τηρούνται όλα τα παραπάνω αρχεία με σωστό τρόπο και ευρίσκονται 

σε καλή κατάσταση; 

 

 

  

10.2. Τηρούνται τα παραπάνω αρχεία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

δύο (2) ετών (ή για μεγαλύτερο διάστημα, αν έτσι ορίζεται από τη 

νομοθεσία); 

 

  

10.3 Τηρείται αρχείο καταγγελιών-μηνύσεων-παραπόνων  και ελέγχων από 

Κρατικό Φορέα; 

 

  

10.4 Τηρείται αρχείο παραγωγής/εισαγωγής προϊόντων; 

 

  

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

  

11.1. Έχει παρασχεθεί  η απαιτούμενη εκπαίδευση στο προσωπικό και είναι 

επαρκής αυτή; 

  

 

12.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

Ημερομηνία : 

 

 

Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή επιθεωρητή (-ων): 

 

Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή εκπροσώπου παραγωγού/εισαγωγέα: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ  

ΚΑΙ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

 
Στον Βόλο σήμερα στις…………., αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας με την επωνυμία «ΕΒΕΤΑΜ 

Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» ή «ΕΒΕΤΑΜ» και έδρα τον Βόλο (Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου), 

ΑΦΜ: 094142813, ΔΟΥ: Βόλου,  νομίμως εκπροσωπούμενη κατά τη σύναψη της παρούσας από τον 

.................... αποκαλούμενη εφεξής «ΕΒΕΤΑΜ» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία 

«..................» και έδρα τ..............,  ΑΦΜ: ...........................,  

ΔΟΥ: .............., νομίμως εκπροσωπούμενη κατά τη σύναψη της παρούσας από τον 

.....................αποκαλούμενη εφεξής «δικαιούχος», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα: 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ΕΒΕΤΑΜ χορηγεί στη αντισυμβαλλόμενη δικαιούχο, μετά από επιθεώρηση και αξιολόγηση της  

Μονάδας  Παραγωγής στη ...............   

• το Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης ΕΒΕΤΑΜ, για τα προϊόντα που παράγονται στη 

συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής και αναφέρονται στο Παράρτημα I της παρούσας 

καθώς και το δικαίωμα χρήσης 

• του  Σήματος Συμμόρφωσης EBETAM  (ΣΣ/ΕΒΕΤΑΜ). 

Όπου στη σύμβαση αυτή αναφέρονται «Πιστοποιητικό» και «Σήμα» νοούνται τα αμέσως παραπάνω. 

Τα προαναφερθέντα Πιστοποιητικά και το δικαίωμα χρήσης του Σήματος χορηγούνται, διατηρούνται 

και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προϊόντων, 

Διεργασιών και Υπηρεσιών και του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης SR-PlaygroundSurfacing, 

όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν (Παράρτημα III της παρούσας),  και τους ακόλουθους συμβατικούς 

όρους : 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

2.1 Η διάρκεια της παρούσας είναι τρία έτη από την υπογραφή της. 

2.2 Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί κατόπιν έγγραφης 

συμφωνίας των συμβαλλομένων και με τους ειδικότερους όρους πληρωμής ή άλλους, οι οποίοι 

προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων, Διεργασιών και Υπηρεσιών και στον 

Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης SR-PlaygroundSurfacing, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν 

(Παράρτημα III της παρούσας). 

2.3 Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί αζημίως και πριν από το χρόνο λήξης της με έγγραφη 

καταγγελία οποιουδήποτε συμβαλλόμενου. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως δηλαδή του λόγου για 

τον οποίο γίνεται η καταγγελία της παρούσας από τη δικαιούχο ή την ΕΒΕΤΑΜ, η δικαιούχος 

υποχρεούται να καταβάλει στην ΕΒΕΤΑΜ το κόστος των επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών που 

έχουν διενεργηθεί έως την ημερομηνία της καταγγελίας. Τυχόν πληρωμές που έγιναν έως το χρόνο 
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καταγγελίας δεν αναζητούνται. Σε περίπτωση καταγγελίας, η λήξη της σύμβασης θα επέλθει σε ένα 

μήνα από την ημερομηνία που θα περιέλθει στον αντισυμβαλλόμενο η δήλωση καταγγελίας. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

3.1 Η δικαιούχος υποχρεούται να παράγει και διαθέτει προϊόντα που είναι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στον πίνακα προτύπων (Παράρτημα II της παρούσας), 

καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Γενικό Κανονισμό 

Πιστοποίησης Προϊόντων, Διεργασιών και Υπηρεσιών και στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης SR-

PlaygroundSurfacing,(Παράρτημα III της παρούσας). 

3.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης ή συμπλήρωσης των παραπάνω προτύπων 

και κειμένων (Παράρτημα II και III της παρούσας), η δικαιούχος υποχρεούται να προσαρμόσει τα 

προϊόντα που παράγει, προς τις τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτές, έτσι ώστε αυτά να είναι 

πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις. 

Η ΕΒΕΤΑΜ υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στη δικαιούχο τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των σχετικών προτύπων ή κειμένων, έχει δε τη δυνατότητα 

να ορίσει, κατά την κρίση της, μεταβατική περίοδο προκειμένου η δικαιούχος να προβεί στις 

απαιτούμενες εκ μέρους της προσαρμογές. 

Σε περίπτωση που η δικαιούχος δεν επιθυμεί να εφαρμόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις ή 

συμπληρώσεις, δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση αυτή, απαλλασσόμενη από 

κάθε οικονομική επιβάρυνση για τον εφεξής της καταγγελίας χρόνο. 

3.3 Τροποποιήσεις στο προϊόν ή στην παραγωγική διαδικασία του δεν επιτρέπονται χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση από την ΕΒΕΤΑΜ. 

3.4 Η δικαιούχος υποχρεούται να περιορίζει τη χρήση του Πιστοποιητικού και Σήματος, στα 

οποία αναφέρεται η σύμβαση αυτή, αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα που παράγονται στη 

………………………………………………………...και αναφέρονται στο Παράρτημα I της παρούσας. 

Η δικαιούχος υποχρεούται, επομένως, να συμμορφώνεται απολύτως προς τα ανωτέρω και να 

απέχει από οποιαδήποτε τυχόν παραπλανητική ενέργεια. Η ΕΒΕΤΑΜ δικαιούται να 

καταγγείλει αμέσως την παρούσα σε περίπτωση που διαπιστώσει παράνομη χρήση του 

Σήματος. 

3.5 Η δικαιούχος υποχρεούται να θέτει υπόψη της ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να λάβει την σχετική 

έγκρισή της, όλα τα έγγραφα/έντυπα και τις θέσεις, επί των οποίων προτίθεται να επιθέσει το 

λογότυπο του Σήματος (ΣΣ/ΕΒΕΤΑΜ), καθώς και το διαφημιστικό υλικό της, το οποίο αναφέρεται στο 

Σήμα και στο Πιστοποιητικό. 

Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνεται πριν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση ή θέση 

σε κυκλοφορία του εντύπου και διαφημιστικού εν γένει υλικού της δικαιούχου. 

3.6  Σε περίπτωση που η σύμβαση αυτή και τα με βάση αυτής χορηγηθέντα πιστοποιητικά ή 

σήματα λήξουν και ανακληθούν για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. μη ανανέωση, καταγγελία της 

σύμβασης), η δικαιούχος υποχρεούται : α) να διακόψει εντός μίας το αργότερο εβδομάδας κάθε 

χρήση ή διαφήμιση των πιστοποιητικών και σημάτων της παρούσας σύμβασης, β) να επιστρέψει 

στην ΕΒΕΤΑΜ εντός της αυτής προθεσμίας τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών της παρούσας 

σύμβασης που έχει στην κατοχή της και γ) να ενημερώσει εντός της ίδιας προθεσμίας γραπτώς την 

ΕΒΕΤΑΜ για την διακοπή ή απόσυρση κάθε σχετικής αναφοράς στα ανακληθέντα πιστοποιητικά και 

σήματα.  
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4. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

4.1 Η δικαιούχος υποχρεούται να καλύπτει κατ’ έτος όλες τις δαπάνες για την χορήγηση και 

διατήρηση του Σήματος/Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Προϊόντος.  

4.2 Το ποσό των οφειλόμενων εκάστοτε δαπανών ορίζεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 

παρ. 2.8 του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προϊόντων, Διεργασιών και Υπηρεσιών και στην 

παρ. 2.7 του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης Εξοπλισμού Παιχνιδότοπων (SR-

PlaygroundEquipment), όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν (Παράρτημα III της παρούσας). 

4.3 Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών θα πραγματοποιείται είτε στην έδρα της ΕΒΕΤΑΜ (Α’ ΒΙ.ΠΕ. 

Βόλου) είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύει η ΕΒΕΤΑΜ. 

5. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΒΕΤΑΜ 

5.1 Η δικαιούχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την άσκηση εποπτείας της ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η εκ μέρους της διαπίστωση, ότι η δικαιούχος τηρεί τους όρους της σύμβασης 

αυτής και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους προαναφερθέντες Κανονισμούς 

Πιστοποίησης (Γενικό και Ειδικό). 

Η εποπτεία της ΕΒΕΤΑΜ ασκείται, ειδικότερα για την ορθή και σύμφωνα με τους Κανονισμούς χρήση 

εκ μέρους της δικαιούχου του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και Σήματος (του λογότυπου 

συμπεριλαμβανομένου), έτσι ώστε να αποκλείεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόκληση 

παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού. 

5.2 Η κατά τον όρο 5.1 εποπτεία της ΕΒΕΤΑΜ ασκείται περιοδικώς σύμφωνα με τις διατάξεις των 

Κανονισμών που προαναφέρθηκαν. Η δικαιούχος υποχρεούται να διευκολύνει την άσκηση της 

εποπτείας αυτής, να επιτρέπει δε ειδικότερα στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της ΕΒΕΤΑΜ 

και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή της, την απρόσκοπτη είσοδο στη θέση όπου παράγονται τα 

πιστοποιημένα προϊόντα της επιχείρησής της, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της, 

καθώς και να παρέχει στους επιθεωρητές της ΕΒΕΤΑΜ κάθε δυνατή διευκόλυνση και πληροφορία 

για την καλή και απρόσκοπτη διενέργεια των απαιτούμενων σχετικών ελέγχων. 

Κατά περίπτωση και σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό, η δικαιούχος υποχρεούται ακόμη να 

ενημερώνει για τη διάθεση και τοποθέτηση κωδικών εξοπλισμού της παραγωγής της, προκειμένου 

να γίνουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, όπως περιγράφεται στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης. 

6.  ΕΥΘΥΝΗ 

6.1 Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΒΕΤΑΜ στη δικαιούχο εκ μέρους της 

ΕΒΕΤΑΜ δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση την ευθύνη που έχει η ίδια κατά το νόμο για τυχόν 

ελαττώματα των προϊόντων που παράγει, των υπηρεσιών που παρέχει ή των δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσει στην επιχείρησή της. 

Σε περίπτωση που η ΕΒΕΤΑΜ κληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αποζημιώσει τρίτο για ζημία που 

υπέστη από ελαττωματικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες της δικαιούχου, η 

ΕΒΕΤΑΜ έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της δικαιούχου για ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε ως 

αποζημίωση στον ζημιωθέντα τρίτο, υπό τον όρο ότι στην παραπάνω δίκη έχει προσεπικληθεί από 

την ΕΒΕΤΑΜ, σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες, να παρέμβει η δικαιούχος. 

6.2 Σε περίπτωση που η δικαιούχος παραβιάζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους 

όρους των παραγράφων 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3 και 5.2 της παρούσας, η ΕΒΕΤΑΜ 

δικαιούται να αξιώσει, κατά την κρίση της σωρευτικά: 

α) αποζημίωση για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας  
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β) καταβολή ποινής χρηματικού ποσού ίσου προς ολόκληρο το ετήσιο κόστος  (ΕΚ) του 

εκάστοτε τρέχοντος έτους και  

γ) να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης η ΕΒΕΤΑΜ προβαίνει στην ανάκληση του χορηγηθέντος 

Πιστοποιητικού, η δικαιούχος δε υποχρεούται να παραδώσει αμέσως μετά την κοινοποίηση της 

ανάκλησης σε αυτήν το πρωτότυπο του Πιστοποιητικού. Η χρήση του Σήματος είναι εφεξής 

παράνομη. 

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι δυνατόν να ασκήσει το κατά τα παραπάνω δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας και 

ανάκλησης του Πιστοποιητικού ή της άδειας χρήσης του Σήματος, θέτοντας κατά την κρίση της 

σχετική προθεσμία ή όχι, ανάλογα με τη βαρύτητα και την σημασία του παραπτώματος της 

δικαιούχου, ειδικότερα όσον αφορά την προστασία του καταναλωτικού κοινού. 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

7.1 Η δικαιούχος δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 

στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων, Διεργασιών και Υπηρεσιών και στον Ειδικό 

Κανονισμό Πιστοποίησης SR-PlaygroundSurfacing, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν (Παράρτημα III της 

παρούσας). 

Δηλώνει, επίσης ότι θα εφαρμόζει τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, οι οποίες περιλαμβάνονται 

στα παραπάνω κείμενα, καθώς και τις, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, παραδεκτές αρχές και 

μεθόδους της πιστοποίησης, με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού, των υγιών 

συνθηκών ανταγωνισμού, της τεχνολογικής προόδου και του κύρους του συστήματος πιστοποίησης. 

Οι αποφάσεις αυτές θα της κοινοποιούνται γραπτώς από την ΕΒΕΤΑΜ. 

7.2 Στη σύμβαση αυτή επισυνάπτονται τα εξής Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της: 

Παράρτημα I:  Καθορισμός  πιστοποιημένων προϊόντων στη Μονάδα Παραγωγής στ…            και 

ημερομηνίας λήξης της ισχύος των σχετικών Πιστοποιητικών 

Παράρτημα II:  Τυποποιητικά Έγγραφα 

Παράρτημα III:   Κανονισμοί ΕΒΕΤΑΜ 

Παράρτημα IV: Ισχύουσα οικονομική προσφορά 

7.3        Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ως ουσιώδεις. 

7.4 Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση, συμπλήρωση, ανανέωση της σύμβασης αυτής γίνεται 

μόνον μετά από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων. 

7.5 Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει κατά την εφαρμογή της παρούσας 

αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Βόλου, τα οποία εφαρμόζουν ελληνικό δίκαιο. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα. Ο καθένας από τους συμβαλλομένους έλαβε από 

ένα. 

 

 

Για την ΕΒΕΤΑΜ                   Για τη Δικαιούχο 

 

.............................................          .............................................. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σύμβασης ………. 

 

Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας ΄΄.........΄΄  

 

Καθορισμός  πιστοποιημένων προϊόντων στη Μονάδα Παραγωγής στ….…………......................... 

 

Προϊόντα Πάχος 
Ημερομηνία λήξης 

Πιστοποιητικών 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Σύμβασης ………. 

 

Τυποποιητικά Έγγραφα 

 

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (17): Μέρος 1 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (18) 

            ΕΛΟΤ ΕΝ 71.14 (18) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Σύμβασης ………. 

 

Κανονισμοί ΕΒΕΤΑΜ 

 

− Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προϊόντων, Διεργασιών και Υπηρεσιών 

− Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης SR-PlaygroundSurfacing 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Σύμβασης ………. 

 

Ισχύουσα οικονομική προσφορά 

 
 


