
 MIRTEC 
Κωδικός Εγγράφου : SR-CertPlasticPipes 

 EΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΗ  5.0/27.03.18 

 

Υπεύθυνος Σύνταξης : Υ.Δ. Υπεύθυνος Έγκρισης : Σ.Π. Υπεύθυνος Έκδοσης : Π.Δ.Π. Σελίδα 1/10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 
  



 MIRTEC 
Κωδικός Εγγράφου : SR-CertPlasticPipes 

 EΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΗ  5.0/27.03.18 

 

Υπεύθυνος Σύνταξης : Υ.Δ. Υπεύθυνος Έγκρισης : Σ.Π. Υπεύθυνος Έκδοσης : Π.Δ.Π. Σελίδα 2/10 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 

1.1 Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 
1.2 Πεδίο εφαρμογής  του Kανονισμού 
1.3 Σχετικά έγγραφα 
1.4 Οικονομικοί όροι 
 

 

Κεφάλαιο 2 -  Όροι και Διαδικασίες για την Χορήγηση Πιστοποιητικού – Σήματος 
Συμμόρφωσης  

2.1 Υποβολή Αίτησης για Πιστοποίηση 
2.2 Αρχικός έλεγχος 

 

 
 
Κεφάλαιο 3 -   Όροι και Διαδικασίες για τη διατήρηση της πιστοποίησης  

 
3.1 Απαιτήσεις από τον παραγωγό 
3.2 Επιθεώρηση επιτήρησης  
3.3 Αξιολόγηση επιτήρησης 

 
 
 

Κεφάλαιο 4 – Υποχρεώσεις και Δικαιώματα δικαιούχου 

  



 MIRTEC 
Κωδικός Εγγράφου : SR-CertPlasticPipes 

 EΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

ΕΚΔΟΣΗ  5.0/27.03.18 

 

Υπεύθυνος Σύνταξης : Υ.Δ. Υπεύθυνος Έγκρισης : Σ.Π. Υπεύθυνος Έκδοσης : Π.Δ.Π. Σελίδα 3/10 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1. Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 

 
 
Επωνυμία 

Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας με διακριτικό τίτλο 

«MIRTEC» 

 
ΕΔΡΑ: Α΄ Βιομηχανική Περιοχή,  385 00 Βόλος 
Τηλέφωνο: 242 109.5340 /1 /2 
FAX: 242 109.5364 
e-mail: volos.office@mirtec.gr 

  
Γραφείο ΑΘΗΝΩΝ Μ. Μερκούρη 76,  173 42  Άγ. Δημήτριος 
Τηλέφωνο: 210 996 1408, 210 994.8432, 210 994.8436 
FAX: 210 996.9850 
e-mail: athens.office@mirtec.gr 

   
Παράρτημα ΑΘΗΝΩΝ  Ελ. Βενιζέλου 4, 176 76 Καλλιθέα , ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 923 4932, 210 923.7355 
FAX: 210 923.5603 
e-mail: athens.branch@mirtec.gr 

   
Εργαστήρια ΑΘΗΝΩΝ Κηφισού 50, 12133 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 228.3757 
FAX: 210 577.0556 
e-mail: athens.lab@mirtec.gr 

   
Γραφείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ 
Τηλέφωνο: 231 079.7887 
FAX: 231 072.3117 
e-mail: thess.office@mirtec.gr 

   
Εργαστήρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ 
Τηλέφωνο: 231 079.8845 
FAX:  
e-mail:  
  
Παράρτημα ΘΗΒΩΝ  72ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας,  

Τ.Θ.18646, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλέφωνο: 226 207.1226, 226 207.1811-15 
FAX: 226 207.1461 
e-mail: thiva.office@mirtec.gr 

   
  
Έτος ίδρυσης 1985 (2011) 
  
ΑΦΜ 094142813 
ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ 
Ιστοσελίδα www.ebetam.gr 
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mailto:athens.office@mirtec.gr
mailto:athens.branch@mirtec.gr
mailto:athens.lab@mirtec.gr
mailto:thess.office@mirtec.gr
mailto:thiva.office@mirtec.gr
http://www.ebetam.gr/
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1.2. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται, σε συνδυασμό με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης 

Προϊόντων, Διεργασιών και Υπηρεσιών της MIRTEC (GR-CertProServ), για την χορήγηση 

πιστοποιητικών και σημάτων συμμόρφωσης στα παρακάτω προϊόντα: 

1.2.1. Στα συστήματα πλαστικών σωληνώσεων, τα οποία καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικά 

σύμφωνα με την απόφαση οικ. 14097/757/ΦΕΚ3346Β/14.12.12 και τη διευκρινιστική 

εγκύκλιο οικ. οικ.5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20/03.06.13 (ΥΠΑΝΑ/ΓΓΒ/1η Δ/ΝΣΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ). 

1.2.2. Σε συστήματα πλαστικών σωληνώσεων σύμφωνα με:  

✓ Ευρωπαϊκά Πρότυπα που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κανονιστικές 

διατάξεις,  

✓ Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

✓ Eιδικές απαιτήσεις κατασκευαστή ο οποίος εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου 

1.3. Σχετικά έγγραφα 

✓ Υπουργική Απόφαση οικ. 14097/757/ΦΕΚ3346Β/14.12.12. (ΦΕΚ 3346/Β/14.12.12) 

✓ 252/03.06.13 (ΥΠΑΝΑ/ΔΙΠΑΔ) 

✓ Εγκύκλιος οικ.5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20/03.06.13 (ΥΠΑΝΑ/ΓΓΒ/1η Δ/ΝΣΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ) 

✓ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 (ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012) υπουργική απόφαση, Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

 
1.4. Οικονομικοί όροι 

Τα τέλη για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης των συστημάτων πλαστικών σωληνώσεων 

διαμορφώνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο 7 του Γενικού Κανονισμού 

Πιστοποίησης Προϊόντων (GR-CertProServ), την σχετική οικονομική προσφορά και τη σύμβαση μεταξύ 

των συμβαλλομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ – ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

2.1 Υποβολή Αίτησης για Πιστοποίηση  

Η αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδικό 

έντυπο που παραλαμβάνεται από την ΕΒΕΤΑΜ  ΑΕ και συνοδεύεται από : 

✓ Περιγραφή του προϊόντος του οποίου ζητείται η πιστοποίηση συμπεριλαμβανομένης της 

εμπορικής ονομασίας και της προοριζόμενης χρήσης του. 

✓ Περιγραφή του συστήματος ποιότητας της μονάδας παραγωγής (ΣΔΠ) και του 

εγκατεστημένου ελέγχου της παραγωγής (ΕΠΕ) 

✓ Συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητηθούν εφόσον κριθούν  απαραίτητα για 

την αξιολόγηση. 

2.2 Αρχικός έλεγχος 

Ο αρχικός έλεγχος έχει σκοπό να εξακριβώσει αν ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να παράγει 

συστήματα πλαστικών σωληνώσεων σταθερής ποιότητας σύμφωνα με τις καθοριζόμενες 

προδιαγραφές. 

Ο αρχικός έλεγχος περιλαμβάνει Αρχική Επιθεώρηση στη μονάδα παραγωγής/επεξεργασίας και 

δειγματοληψία με σκοπό την διενέργεια των Δοκιμών Τύπου (ΤΤ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

εκάστοτε εφαρμοζόμενων προτύπων. 

2.2.1 Αρχική Επιθεώρηση 

Η αρχική επιθεώρηση έχει σκοπό να διαπιστώσει εάν η εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας, έλεγχο παραγωγής του εργοστασίου (FPC) αναφορικά με τα προϊόντα που 

πρόκειται να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προτύπων. 

Εάν το Σύστημα Ποιότητας της μονάδας παραγωγής έχει πιστοποιηθεί από την MIRTEC ή άλλο 

διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, δεν απαιτείται περαιτέρω 

αξιολόγηση του. 

Στην περίπτωση που το Σύστημα Ποιότητας της μονάδας παραγωγής δεν είναι πιστοποιημένο, τότε 

εξετάζεται εάν περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο: 

✓ Εγχειρίδιο ποιότητας στο οποίο περιλαμβάνονται οπωσδήποτε το οργανόγραμμα και γενική 

αναφορά στις διαδικασίες 

✓ Κατάλογο προϊόντων και προδιαγραφές τους 

✓ Κατάλογο εφαρμοζομένων προτύπων 

✓ Κατάλογο διαδικασιών και οδηγιών εργασίας 

✓ Κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών 

✓ Κατάλογο συσκευών εργαστηριακών δοκιμών 

✓ Πρόγραμμα ποιότητας προϊόντος 
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✓ Διαδικασίες παραγωγής, ιχνιλασιμότητας, ελέγχου Α’ υλών, ποιοτικού ελέγχου, χειρισμού μη 

συμμορφούμενων προϊόντων και παραπόνων πελατών 

 
Κατά την αρχική επιθεώρηση πραγματοποιείται η Αρχική Δειγματοληψία με σκοπό τη διενέργεια των 

Δοκιμών Τύπου (TT) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προτύπων. 

Η Αρχική Δειγματοληψία πρέπει να τεκμηριώνεται είτε με το δελτίο αποστολής του παραγωγού είτε 

με την συμπλήρωση ειδικού εντύπου της MIRTEC υπογεγραμμένου από τον παραγωγό και τον 

Επιθεωρητή. 

Ο επιθεωρητής πρέπει να διασφαλίσει ότι: 

✓ Το είδος, το πλήθος και οι διαστάσεις των δειγμάτων είναι ικανά για την εκτέλεση όλων των 

Δοκιμών Τύπου (TT), που προβλέπονται από το εκάστοτε εφαρμοζόμενο πρότυπο. 

✓ Η σήμανση των δειγμάτων είναι ευκρινής και αναλλοίωτη. 

2.2.2 Δοκιμές Τύπου (TT) 

Οι δοκιμές γίνονται στα εργαστήρια της MIRTEC, σε τρίτο αξιολογημένο εργαστήριο, ή στο εργαστήριο 

του παραγωγού υπό την επίβλεψη του επιθεωρητή της MIRTEC εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. Ο παραγωγός διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

2. Διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου 

3. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι διακριβωμένος 

4. Υπάρχουν οδηγίες εργασίας του εργαστηρίου 

5. Τηρεί έντυπα εργαστηριακών δοκιμών ενταγμένα στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

Κατά τη διενέργεια δοκιμών στο εργαστήριο δοκιμών του παραγωγού για λογαριασμό της MIRTEC,  

παρευρίσκεται εξουσιοδοτημένο άτομο της MIRTEC με εμπειρία σε εργαστηριακές δοκιμές. Για δοκιμές 

μακράς διάρκειας, η MIRTEC επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των καταγεγραμμένων δεδομένων. Πρέπει 

να διασφαλίζεται η ταυτότητα του δείγματος και η ιχνηλασιμότητα των δοκιμών έως την πρώτη ύλη / 

compound, το σχεδιασμό και τις τρέχουσες πρακτικές παραγωγής. 

 

Περιπτώσεις διενέργειας δοκιμών στο εργαστήριο του παραγωγού : 

• Το εργαστήριο της MIRTEC δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. μεγάλες διατομές) 

• Το εργαστήριο της MIRTEC δεν έχει διαθεσιμότητα 

• Οποιαδήποτε άλλη αιτία επαρκώς αιτιολογημένη 

 

Εφόσον τα αποτελέσματα της Αρχικής Επιθεώρησης και τα αποτελέσματα των Δοκιμών Τύπου 

(TT), ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προτύπων, εκδίδεται 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. 
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Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι μέγιστο τρία χρόνια και για το διάστημα αυτό υπογράφεται 

σχετική σύμβαση επιτήρησης. 

Αν τα αποτελέσματα των Δοκιμών Τύπου (TT), δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εκάστοτε 

εφαρμοζόμενων προτύπων, διενεργείται εκ νέου δειγματοληψία σύμφωνα με τα παραπάνω.  

Αν τα αποτελέσματα και πάλι δεν ανταποκρίνονται, τότε δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό και ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει στην ΕΒΕΤΑΜ  ΑΕ νέα αίτηση μετά την παρέλευση εξαμήνου 

οπότε θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

3.1 Απαιτήσεις από τον παραγωγό 
 
Ο παραγωγός οφείλει: 

✓ Να διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών και προσωπικό που να το καθιστά ικανό 

να διενεργεί όλες τις Δοκιμές Απελευθέρωσης Παρτίδας (BRT) και τις Δοκιμές Επαλήθευσης 

Διεργασίας (PVT) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προτύπων. 

✓ Να έχει ενταγμένο στο Σύστημα Ποιότητας, Πρόγραμμα Έλεγχου Παραγωγής εναρμονισμένο με 

τις απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προτύπων. 

✓ Να τηρεί αρχείο δοκιμών είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

✓ Να τηρεί αρχείο μη συμμορφώσεων των πιστοποιημένων προϊόντων. 

 
3.2  Επιθεώρηση επιτήρησης 

 

Η MIRTEC διενεργεί επιθεωρήσεις επιτήρησης μία φορά το έτος τουλάχιστον. Αντικείμενο των 

επιθεωρήσεων αυτών είναι: 

✓ Η περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις των εκάστοτε 

εφαρμοζόμενων προτύπων μέσω των αποτελεσμάτων του ελέγχου παραγωγής (ΕΠΕ)  

✓ Η αξιολόγηση της συνεχιζόμενης εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει 

επί των παραγόμενων πιστοποιημένων προϊόντων, σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν 

εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. 

✓ Η εποπτεία της ορθής χρήσης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. 

✓ Η δειγματοληψία με σκοπό την εκτέλεση των Δοκιμών Επιτήρησης (AT). Το είδος, το πλήθος 

και οι διαστάσεις των δειγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε 

εφαρμοζόμενων προτύπων.  

 Σε ειδικές περιπτώσεις, που καθορίζονται από το γενικότερο εμπορικό και οικονομικό 

 περιβάλλον της  αγοράς, όταν παρατηρείται μειωμένη παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων 

 ή δεν υπάρχει απορρόφηση από την αγορά, είναι δυνατόν να μην διενεργηθεί δειγματοληψία 

 και να διατηρηθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης μέχρι την επόμενη δειγματοληψία.  

 Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραγωγή για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του ενός 

 έτους γίνεται αναστολή ή ανάκληση του Πιστοποιητικού. 

 

3.3 Αξιολόγηση επιτήρησης 

Εάν κατά την Επιθεώρηση Επιτήρησης εντοπισθούν μη συμμορφώσεις ο παραγωγός πρέπει να 

προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. 
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Σε περίπτωση που κάποια ή κάποιες Δοκιμές Επιτήρησης δεν πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε 

εφαρμοζόμενων προτύπων γίνεται Επαναληπτική Δειγματοληψία από το συγκεκριμένο 

μέγεθος/τύπο/κατηγορία προϊόντος, για την εκτέλεση Επαναληπτικών Δοκιμών Επιτήρησης. Το 

κόστος των Επαναληπτικών Δοκιμών Επιτήρησης βαρύνει τον παραγωγό. 

Εάν και τα αποτελέσματα των Επαναληπτικών Δοκιμών Επιτήρησης δεν συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προτύπων τότε γίνεται ανάκληση της ισχύος του 

Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο μέγεθος, τύπο ή κατηγορία προϊόντος. Εάν ο 

παραγωγός επιθυμεί την επανάκτηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, υποβάλλει εκ νέου αίτηση 

και εφαρμόζεται η διαδικασία του Αρχικού Ελέγχου. 

Τα αποτελέσματα όλων των δοκιμών αποστέλλονται στο παραγωγό, ο οποίος ενημερώνεται για τα 

αποτελέσματα της Επιθεώρησης. 

Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης διατηρείται εφόσον τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης Επιτήρησης 

και των ετήσιων Δοκιμών Επιτήρησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εκάστοτε 

εφαρμοζόμενων προτύπων. 

 

Όλα τα αρχεία επιθεωρήσεων και δοκιμών τηρούνται για διάστημα 10 ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
 

Ο δικαιούχος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που 

καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Προϊόντων Διεργασιών και 

Υπηρεσιών της MIRTEC (GR-CertProServ), σε ό,τι τον αφορά. 

Ειδικότερα υποχρεούται για την ορθή σήμανση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε 

εφαρμοζόμενων προτύπων, όλης της παραγωγής των πιστοποιημένων προϊόντων. 

Στην σήμανση περιλαμβάνεται κατ΄ ελάχιστο το λογότυπο της MIRTEC και ο αριθμός του 

πιστοποιητικού συμμόρφωσης 

Το λογότυπο ή/και το σήμα συμμόρφωσης μπορούν να αναγράφονται από τον παραγωγό σε όλα τα 

έντυπα που χρησιμοποιούνται είτε για την σήμανση είτε για τη διανομή των πιστοποιημένων προϊόντων 

όπως διαφημιστικά, τεχνικά έντυπα κλπ.  


