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1.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε.

1.1 Το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. - «Ε.ΣΥ.∆.» ιδρύθηκε το 2002 µε το ν.3066/2002
(ΦΕΚ 252/Α), µε σκοπό την υλοποίηση, την εφαρµογή και τη διαχείριση του Εθνικού
Συστήµατος ∆ιαπίστευσης που προβλέπεται στις διατάξεις του ν.2231/94 (ΦΕΚ 139/Α).
1.2 Ως διαπίστευση εννοείται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία το Ε.ΣΥ.∆. εξετάζει και
βεβαιώνει επίσηµα, µε τη χορήγηση Πιστοποιητικού ∆ιαπίστευσης, ότι ένας φορέας, ο
οποίος, για παράδειγµα, µπορεί να είναι ένα εργαστήριο ή ένας φορέας πιστοποίησης ή
ελέγχου, έχει την ικανότητα να προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες, οι οποίες
προσδιορίζονται σε ιδιαίτερο έγγραφο που συνοδεύει το Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης, το
Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆).
1.3 Το Ε.ΣΥ.∆. αποτελεί τον επίσηµο τεχνικό σύµβουλο της πολιτείας σε θέµατα
διαπίστευσης και έχει την αρµοδιότητα λήψεως αποφάσεων στα θέµατα αυτά.
1.4 Η λειτουργία του Ε.ΣΥ.∆. υποβοηθείται από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης, από τις
Τεχνικές Επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν εξειδικευµένοι κατά τοµέα ειδικοί, τους
αξιολογητές και τους εµπειρογνώµονες.
1.5 Στο Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης συµµετέχουν, ισόρροπα, εκπρόσωποι Υπουργείων
(Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Μεταφορών
και Επικοινωνιών, Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Άµυνας) και Επιστηµονικών,
Επαγγελµατικών και Κοινωνικών Φορέων (ΤΕΕ, ΣΕΒ, ΕΛΟΤ, Ένωση Εργαστηρίων,
Φορέων Πιστοποίησης και Καταναλωτών), καθώς επίσης και ένας καθηγητής ΑΕΙ ως
Πρόεδρος του Συµβουλίου. Με τη σύνθεσή αυτή εξασφαλίζεται η λειτουργία του
Συµβουλίου µε ανεξαρτησία και αµεροληψία.
1.6 Η διαπίστευση είναι εν γένει προαιρετική και η σχετική διαδικασία ενεργοποιείται µε την
υποβολή Έντυπης Αίτησης από τον ενδιαφερόµενο φορέα.
1.7 Κατά την εξέταση της αίτησης αξιολογούνται:
•
•

Η τεχνική επάρκεια του αιτούντος, συµπεριλαµβανοµένης της ύπαρξης και της
λειτουργίας ενός τεκµηριωµένου συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας.
Ο βαθµός ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, που πρέπει κατά περίπτωση να διαθέτει ο
αιτών, έναντι των αντικειµένων των οποίων τη συµµόρφωση αξιολογεί.

1.8 Η ως άνω αξιολόγηση συµπεριλαµβάνει και επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα
από οµάδα αξιολογητών και ενδεχοµένως εµπειρογνωµόνων , τα µέλη της οποίας
διαθέτουν εις βάθος γνώση του αντίστοιχου τεχνικού αντικειµένου και των
εφαρµοζόµενων προτύπων και διαδικασιών.
1.9 Οι αξιολογητές του Συστήµατος ∆ιαπίστευσης επιλέγονται και εκπαιδεύονται σύµφωνα µε
αυστηρά καθορισµένα κριτήρια και διαδικασίες και υπακούουν σε κανόνες σχετικά µε
την ανεξαρτησία , την ακεραιότητα και την εχεµύθεια που πρέπει να διαθέτουν, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
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1.10 Οι διαπιστευµένοι φορείς δικαιούνται να χρησιµοποιούν το λογότυπο του Ε.ΣΥ.∆. στα
πιστοποιητικά και στις εκθέσεις που εκδίδουν, ως απόδειξη της διαπίστευσης τους στη
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Οι προϋποθέσεις και οι λεπτοµέρειες για τη χρήση του
λογότυπου του Ε.ΣΥ.∆. προσδιορίζονται στους Κανονισµούς ∆ιαπίστευσης του Ε.ΣΥ.∆..

2.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Η διαπίστευση χορηγείται σε εργαστήρια δοκιµών , σε εργαστήρια διακρίβωσης , σε φορείς
πιστοποίησης , σε φορείς ελέγχου , καθώς επίσης και σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές
οι οποίοι :
2.1 Συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα Κριτήρια ∆ιαπίστευσης, όπως αυτά εξειδικεύονται µε
τις κατά περίπτωση εφαρµόσιµες Κατευθυντήριες Οδηγίες, τα οποία καθορίζουν τις
απαιτήσεις για Τεχνική Ικανότητα και ∆ιασφάλιση της Ποιότητας των διαπιστευοµένων
και τα οποία παρατίθενται στο έγγραφο ΕΣΥ∆ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
2.2 Συµµορφώνονται µε τους Κανονισµούς ∆ιαπίστευσης , οι οποίοι καθορίζουν τις πέραν
από την Τεχνική Ικανότητα υποχρεώσεις των διαπιστευοµένων και οι οποίες αναφέρονται
µε λεπτοµέρεια στο έγγραφο Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆ ΚΑ∆).
2.3 Υφίστανται αξιολόγηση, όπως αυτή περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο έγγραφο
∆ιαδικασία ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆ ∆∆) και τα βασικά βήµατα της οποίας παρατίθενται
στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος.
2.4 Καταβάλλουν τα τέλη διαπίστευσης, όπως αυτά προσδιορίζονται µε λεπτοµέρεια στο
Κεφάλαιο 4 του παρόντος.
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3.

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Η ∆ιαδικασία ∆ιαπίστευσης περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο έγγραφο ∆ιαδικασία
∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆ ∆∆). Περίληψη των βηµάτων που ακολουθούνται για τη χορήγηση
διαπίστευσης παρατίθεται κατωτέρω.

6.1 Πληροφόρηση
•

Ο υποψήφιος για διαπίστευση φορέας πληροφορείται σχετικά µε τα Κριτήρια , τους
Κανονισµούς , τα Τέλη και τη ∆ιαδικασία ∆ιαπίστευσης, από τα έγγραφα που εκδίδει το
Ε.ΣΥ.∆. ή επισκεπτόµενος την Ιστοσελίδα ή απευθυνόµενος στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.∆..

3.2. Aίτηση
•

Ο φορέας υποβάλλει στο Ε.ΣΥ.∆. συµπληρωµένη έντυπη αίτηση, συνοδευόµενη εις
διπλούν µε εγχειρίδιο για την ποιότητα και τις σχετικές διαδικασίες και καταβάλλει τα Τέλη
Αίτησης.

3.3. Εξέταση της Αίτησης και ορισµός Oµάδας Αξιολόγησης
•
•

Αρχικός έλεγχος της πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων.
Εξέταση της δυνατότητας του Ε.ΣΥ.∆. για άµεση ανταπόκριση και, σε θετική περίπτωση,
ορισµός και αποδοχή ή όχι από τον φορέα της οµάδας αξιολόγησης.

3.4. Προαξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του φορέα
•
•

Εντοπισµός πιθανών σηµαντικών ελλείψεων και συµπλήρωσή τους από τον φορέα.
Οριστικοποίηση της οµάδας αξιολόγησης και προϋπολογισµός των τελών διαπίστευσης.

3.5. Kυρίως Αξιολόγηση στις εγκαταστάσεις του φορέα
•
•

Προκαταβολή µέρους των τελών διαπίστευσης.
Εντοπισµός µη συµµορφώσεων , πρόταση και υλοποίηση από το φορέα διορθωτικών
ενεργειών.

3.5α. Παρακολούθηση επιθεωρήσεων Φορέων Πιστοποίησης ή Φορέων
Ελέγχου ή Περιβαλλοντικών Επαληθευτών
•
•

Παρακολούθηση επιτόπου επιθεωρήσεων του φορέα , όπου απαιτείται.
Εντοπισµός µη συµµορφώσεων , πρόταση και υλοποίηση από τον φορέα διορθωτικών
ενεργειών.

3.6. Eισήγηση
•

Εισήγηση του επικεφαλής αξιολογητή προς την αντίστοιχη Τεχνική Επιτροπή για τη
χορήγηση διαπίστευσης, η οποία στη συνέχεια εισηγείται προς το Εθνικό Συµβούλιο
∆ιαπίστευσης.

3.7. Έγκριση
•

•

Το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης. εγκρίνει την εισήγηση, η οποία στη συνέχεια
επικυρώνεται από το ∆Σ του Ε.ΣΥ.∆., το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση
πιστοποιητικού διαπίστευσης στο φορέα.
Ενηµέρωση του φορέα για το προτεινόµενο πεδίο διαπίστευσης (ΕΠΕ∆).

3.8. Xορήγηση ∆ιαπίστευσης
•

Ο φορέας, εφόσον αποδεχθεί το προταθέν ΕΠΕ∆, εξοφλεί τα τέλη διαπίστευσης και
χορηγείται σε αυτόν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης.

3.9. Eπιτήρηση
•

Για τη διατήρηση της διαπίστευσης , διενεργείται ετήσια επιτήρηση του διαπιστευµένου
φορέα , ο οποίος καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη επιτήρησης.

3.10. Eπαναξιολόγηση
•

Κάθε τέσσερα χρόνια διενεργείται συνολική επαναξιολόγηση του φορέα.
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4. ΤΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Τα τέλη διαπίστευσης καταβάλλονται στο Ε.ΣΥ.∆. µε αναγραφή της επωνυµίας του φορέα /
καταθέτη και της αιτιολόγησης πληρωµής π.χ. «για τέλη αίτησης διαπίστευσης από Ε.ΣΥ.∆.». Το
δικαιολογητικό της καταβολής επισυνάπτεται στην αίτηση. Οι φορείς του ∆ηµοσίου θα
παρακρατούν το νόµιµο ποσοστό ,το οποίο θα δικαιολογείται µε προσκόµιση στο Ε.ΣΥ.∆.,
σχετικού εγγράφου από την Οικονοµική τους Υπηρεσία. Στα τέλη θα προστίθεται ΦΠΑ 18%.
4.1 Τέλος αίτησης, καταβάλλεται κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Για αρχική
διαπίστευση, το τέλος αίτησης ανέρχεται εξακόσια (600) €. Για επέκταση υφιστάµενης
διαπίστευσης σε διαφορετικούς τοµείς δοκιµών ή τοµείς διακριβώσεων ή σε διαφορετικούς
κλάδους δραστηριοτήτων ή σε διαφορετικά προϊόντα, το τέλος αίτησης ανέρχεται σε εκατό
σαράντα (140) € .
4.2 Τέλη αξιολόγησης, καταβάλλονται για τη διενέργεια αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του
φορέα ή/και στις εγκαταστάσεις πελατών του, προκειµένου να χορηγηθεί αρχική διαπίστευση
ή επέκταση υφιστάµενης διαπίστευσης ή προκειµένου να διενεργηθεί περιοδική επιτήρηση ή
επαναξιολόγηση για τη διαπίστωση της συνεχιζόµενης ικανότητας του διαπιστευµένου. Τα
τέλη αξιολόγησης είναι ανάλογα µε την αντίστοιχη απασχόληση του Συστήµατος
∆ιαπίστευσης. Ως βάση για τον υπολογισµό τους λαµβάνεται ο αριθµός των ηµερών φυσικής
παρουσίας των επικεφαλής αξιολογητών, αξιολογητών ή εµπειρογνωµόνων στους χώρους
δραστηριοτήτων του φορέα, ως ακολούθως:

• οκτακόσια ογδόντα 880 € , ανά ηµέρα παρουσίας επικεφαλής αξιολογητή
•

επτακόσια τριάντα πέντε (735) € ανά ηµέρα παρουσίας αξιολογητή ή εµπειρογνώµονα.

Τα τέλη αξιολόγησης σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η απασχόληση αλλοδαπών
αξιολογητών ή εµπειρογνωµόνων θα καθορίζονται κατά περίπτωση.
Τα τέλη αξιολόγησης καταβάλλονται σε δύο δόσεις:
•

Το ύψος της πρώτης δόσης ανέρχεται στο εβδοµήντα στα εκατό (70%) της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης για τη διενέργεια της αξιολόγησης και καταβάλλεται
πριν από την έναρξη της κυρίως αξιολόγησης.

•

Με τη δεύτερη δόση εξοφλείται το σύνολο των τελών αξιολόγησης, όπως αυτά έχουν
διαµορφωθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φορέα.

4.3 Τέλη διατήρησης, καταβάλλονται µετά τη συµπλήρωση ενός έτους από τη χορήγηση της
διαπίστευσης, προκειµένου να διατηρηθεί η χορηγηθείσα διαπίστευση και υπολογίζονται
ετησίως, ανάλογα µε το προσωπικό το οποίο συµµετέχει στις διαπιστευµένες δραστηριότητες,
και µέχρι ανωτάτου ορίου εκ επτακόσια τριάντα πέντε (735) € από τη σχέση :
Τ.∆.= (140 + 30 Χ n ) ΕΥΡΩ , όπου
Τ.∆. είναι τα τέλη διατήρησης και
n είναι το πλήθος του προσωπικού, το οποίο συµµετέχει στις διαπιστευµένες
δραστηριότητες του φορέα
4.4 ∆απάνες για τη µετακίνηση, τη διαµονή και τη διατροφή των επικεφαλής αξιολογητών,
αξιολογητών ή εµπειρογνωµόνων , όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στο σύνολό τους πριν από τη διενέργεια της
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κυρίως αξιολόγησης σύµφωνα µε την προεκτιµώµενη απασχόληση, το τυχόν δε υπόλοιπο
εξοφλείται µε τη δεύτερη δόση των τελών αξιολόγησης.
4.5 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, µε βάση τα ανωτέρω, η ελάχιστη δαπάνη για τη διαπίστευση ενός
µικρού εργαστηρίου είναι της τάξεως των 3.100 ΕΥΡΩ, ενός µικρού φορέα πιστοποίησης ή
ελέγχου 4.000 ΕΥΡΩ ενώ τα ετήσια τέλη επιτήρησης είναι της τάξεως των 1.500 και 2.000
ΕΥΡΩ αντίστοιχα.

5

ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε ότι αφορά την οµογενοποίηση των υποχρεώσεων ασφαλιστικής κάλυψης των ευθυνών
των διαπιστευµένων από το Ε.ΣΥ.∆. φορέων, το Ε.ΣΥ.∆. απαιτεί:
α) την ασφάλιση των διαπιστευµένων από το Ε.ΣΥ.∆. φορέων, έναντι αγωγής του
πιστοποιηθέντος/ ελεγχθέντος για ζηµία του από αµέλεια του εν λόγω φορέα κατά την
πιστοποίηση/ έλεγχο του, µε ποσό ασφαλίσεως τουλάχιστον 1.500.000 € ανά πρότυπο
διαπίστευσης.
β) την ασφάλιση των διαπιστευµένων από το Ε.ΣΥ.∆. φορέων έναντι αγωγής καταναλωτή για
ζηµία του από αµέλεια του εν λόγω φορέα κατά την πιστοποίηση/ έλεγχο των πελατών του
φορέα µε ποσό ασφαλίσεως τουλάχιστον 300.000 € ανά γεγονός και 1.000.000 € σωρευτικά.
6

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Στο έγγραφο ΕΣΥ∆ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ παρατίθενται τα έγγραφα τα οποία διατίθενται από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης και τα οποία αφορούν στις διαδικασίες αξιολόγησης και διαπίστευσης.
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