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1. Υπολογισµός αριθµού ΑΗ για τα Κεντρικά Γραφεία 

 

1.1. Προαξιολόγηση (εφόσον διενεργείται) :1 ΑΗ 

 

1.2. Αρχική αξιολόγηση: 2
 
ΑΗ, ήτοι 1 ΑΗ  για το σύστηµα (π.χ. ΕΝ 45011) 

και 1 ΑΗ για κάθε κανονιστική διάταξη (ως κανονιστική διάταξη 

νοείται κάθε οδηγία νέα προσέγγισης, εθνική νοµοθεσία, πρότυπο 

πιστοποίησης κλπ.) και για κάθε προϊόν ή οµάδα προϊόντων, εντός της 

διάταξης, όπως ή οµάδα ορίζεται από τις αντίστοιχες κατευθυντήριες 

οδηγίες του ΕΣΥ∆.  

 

1.3. Για αρχική αξιολόγηση σε περισσότερες από µία κανονιστικές 

διατάξεις ή περισσότερα προϊόντα / οµάδες προϊόντων εντός της ίδιας 

κανονιστικής διάταξης προστίθεται 1 ΑΗ  για κάθε νέα κανονιστική 

διάταξη ή νέο προϊόν / οµάδα προϊόντων.  

 

1.4. Επέκταση:  εφαρµόζονται αναλογικά τα ίδια µε την παράγραφο 1.3. 

 

1.5. Ετήσια Επιτήρηση: το 1/3 των ΑΗ της αρχικής αξιολόγησης για το  

σύνολο του πεδίου διαπίστευσης. 

 

1.6. Επαναξιολόγηση: ως η αρχική αξιολόγηση. 

 

1.7. Σε περιπτώσεις που φορέας πιστοποίησης ή ελέγχου ζητεί επέκταση   

του Πεδίου ∆ιαπίστευσης, σε οµάδα προϊόντων/προϊόν που ανήκει σε 

διάταξη του ήδη χορηγηθέντος Πεδίου ∆ιαπίστευσης και όπου, για την 

αιτούµενη επέκταση απαιτείται η ίδια  ακριβώς τεχνική ικανότητα του 

φορέα, όσον αφορά το εµπλεκόµενο προσωπικό και τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό, διαφέρει όµως µόνο στο ότι απαιτείται η εφαρµογή 

διαφορετικής διαδικασίας, θα είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της 

οικείας Τεχνικής Επιτροπής, να γίνει συµπληρωµατική αξιολόγηση 

του φορέα, µε την εξέταση της γραπτής τεκµηρίωσης από τον 

Επικεφαλής Αξιολογητή µε τεχνική επάρκεια στο αιτούµενο πεδίο και 

αντίστοιχη εισήγηση στην Τεχνική Επιτροπή που θα διαρκέσει 1 ΑΗ , 

χωρίς τη διενέργεια επίσκεψης στα Κεντρικά Γραφεία του Φορέα ή  τη 

διενέργεια επιτόπου αξιολόγησης. 

 

Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα των κανονιστικών διατάξεων, των προϊόντων και το 

εύρος του πεδίου εφαρµογής της κάθε κανονιστικής διάταξης. οι α/η µπορούν να 

αναθεωρούνται από την Υπηρεσία σε συνεργασία µε την οµάδα αξιολόγησης, όπου 

απαιτείται. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των ανθρωποηµερών µπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν 

τεκµηριωµένης εισήγησης του Επικεφαλής Αξιολογητή προς την Υπηρεσία. 
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2. Υπολογισµός αριθµού Επιτόπου Αξιολογήσεων  

 

2.1 Αρχική ∆ιαπίστευση 

 

Όλες οι διατάξεις και όλες οι κατηγορίες προϊόντων για κάθε διάταξη, 

ανάλογα µε τη διακινδύνευση (1 τουλάχιστον). 

  

2.2 Ετήσια επιτήρηση 

 

Μέσα στην τετραετία, όλες οι διατάξεις και όλα τα προϊόντα εντός της κάθε 

διάταξης, ανάλογα µε τη διακινδύνευση ή µε βάση τον παρακάτω πίνακα 

(όποιο είναι µεγαλύτερο). 

 

Αριθµός ελεγµένων / πιστοποιηµένων 

προϊόντων* 

Αριθµός ετήσιων επιτόπου αξιολογήσεων / 

κανονιστική διάταξη (µέγιστο)** 

Μέχρι 1000 2 

1001-5000 3 

Για κάθε 5000 +1 

 

 

* Ο αριθµός αυτός αφορά το  σύνολο των µεµονωµένων, απλών  προϊόντων, 

π.χ. ανελκυστήρες, που έχει ελέγξει ο φορέας το προηγούµενο από την 

επιτήρηση έτος. 

** ∆εν αφορά ανθρωποηµέρες. 

Σηµείωση: Ο ανωτέρω πίνακας δεν εφαρµόζεται όταν το ελεγχόµενο 

αντικείµενο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, π.χ. πλοία  από τα οποία µπορεί να 

προκληθεί ατύχηµα µεγάλης έκτασης. 

Ο ελάχιστος αριθµός επιτόπου αξιολογήσεων ανά έτος είναι µια. 

 
 


