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1.Κάθε φορέας να λαµβάνει ένα πιστοποιητικό για κάθε πρότυπο διαπίστευσης, ήτοι: 

• Για το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 

• Για το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1 

• Για το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 

• Για το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 

• Για τον Κανονισµό 1221:2009 (EMAS) 

• Για το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 14065  

 

2.Κάθε πιστοποιητικό να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα επίσηµα πεδία εφαρµογής της 

διαπίστευσης. Κάθε επίσηµο πεδίο εφαρµογής της διαπίστευσης (ΕΠΕ∆), να έχει µοναδικό 

αριθµό ταυτοποίησης ως εξής: 

 

XXX-Yi/z, όπου …….. 

 

XXX: αύξων αριθµός του πιστοποιητικού 

 

Yi: αλφαριθµητικός συνδυασµός, που αντιστοιχεί το Υ σε ένα πρότυπο διαπίστευσης και το i 

σε ένα τοµέα διαπίστευσης, ήτοι: 

 

Για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1  (A) 

1:   σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, 

2:   σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ    

      1801 ή/και OHSAS 18001,  

4:  σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ISO/ΙΕC 

27001, 

5:   σύστηµα πιστοποίησης κατά Agro 3, 

7:   σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN ISO 22000, 

8:   σύστηµα διασφάλισης της Ποιότητας σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ε.Ε., 

9:   σύστηµα πιστοποίησης κατά Agro 2, 

10: σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1429, 

11: σύστηµα διαχείρισης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σύµφωνα µε      

      το ΕΛΟΤ 1435, 

12: σύστηµα διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1433,  

13: σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, 

14: σύστηµα διαχείρισης υπηρεσιών συνεργείων, φανοποιείων και επιχειρήσεων  

      πώλησης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1434, 

15: σύστηµα υπηρεσιών διαχείρισης της τεχνολογίας πληροφοριών σύµφωνα µε το          

      ISO/IEC 20000-1, 

16. σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO  

      22301, 

17: σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων σύµφωνα µε το FSSC 22000 (ΕΛΟΤ  

      EN ISO 22000 & ISO/TS 22002-1:2009), 

18: σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001, 

19: σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας προϊόντων για ιατρική χρήση σύµφωνα µε το 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485, 

20: σύστηµα διαχείρισης οδικής ασφάλειας κατά ΕΛΟΤ ISO 39001, 

21: σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας υπηρεσιών υγείας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 

15224, 

22: σύστηµα διαχείρισης για την καταπολέµηση της διαφθοράς σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 

ISO 37001. 
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Για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 (Β) 

1: πιστοποίηση κατά GlobalGAP 

2: επαλήθευση σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/87-ΕU/ETS 

3: πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων 

4: πιστοποίηση προϊόντων σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε., 

5: πιστοποίηση προϊόντων στον προαιρετικό τοµέα ή/και σύµφωνα µε τις Εθνικές  

    Κανονιστικές ∆ιατάξεις 

6: πιστοποίηση κατά Agro 3 

 

Για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020(C) 

1: δραστηριότητες ελέγχου ΚΤΕΟ 

2: δραστηριότητες ελέγχου ADR  

3: δραστηριότητες ελέγχου ATP 

4: δραστηριότητες ελέγχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε., 

5: δραστηριότητες ελέγχου στον προαιρετικό τοµέα ή/και σύµφωνα µε τις Εθνικές     

    Κανονιστικές ∆ιατάξεις  

6: δραστηριότητες ελέγχου οχηµάτων, σύµφωνα µε την Οδηγία ΕΚ 2007/46 

 

 Για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024(D) 

 

1: πιστοποίηση προσώπων στον υποχρεωτικό τοµέα 

2: πιστοποίηση προσώπων στον προαιρετικό τοµέα 

 

 

Για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14065 

 

Ε1: επαλήθευση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου  

 

Για τον Κανονισµό 1221:2009 (EMAS) 

 

Ε2: περιβαλλοντικοί επαληθευτές  

 

 

z: αύξων αριθµός (αρχίζοντας από το 1) για κάθε τροποποιηµένη έκδοση του ΕΠΕ∆, που 

συµβαίνει συνήθως λόγω επέκτασης του τοµέα είτε σε περίπτωση αλλαγής τινός των 

αναφεροµένων στο ΕΠΕ∆ στοιχείων. 

 

Π.χ.  

ο Φορέας ΩΩΩΩΩΩΩ  έχει λάβει το πιστοποιητικό διαπίστευσης υπ’ αριθµ. 123 σύµφωνα 

µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1 ως φορέας πιστοποίησης συστηµάτων OHSAS 

και πρόσφατα µετά από επιτυχή αξιολόγηση επεξέτεινε το πεδίο του για πρώτη φορά. 

Το νέο ΕΠΕ∆ του θα έχει τη µορφή 123-A2/2. 

 
Σηµείωση: Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού διαπίστευσης είναι τετραετής και άρχεται από την 

ηµεροµηνία που εκδόθηκε το πιστοποιητικό διαπίστευσης. Τυχόν επεκτάσεις σε άλλους τοµείς 

διαπίστευσης ή επεκτάσεις εντός ενός τοµέα διαπίστευσης, που αφορούν το ίδιο πιστοποιητικό 

ανεξάρτητα πότε χορηγήθηκαν, λήγουν όποτε λήγει το πιστοποιητικό διαπίστευσης. 

  


