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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ACTA 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2005, με την επωνυμία Αριστοτέλειες Καταρτίσεις, 
Αξιολογήσεις, Πιστοποιήσεις Ανώνυμη Εταιρία και το διακριτικό τίτλο ACTA 
(AristotleCertificationTrainingAssessment). Η Εταιρεία αποτελεί Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο διαθέτει σημαντικότατη τεχνογνωσία στην πιστοποίηση 
των γνώσεων χειρισμού Η/Υ. Στη σύνθεση της Εταιρείας συμμετέχει η Επιτροπή Ερευνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέροντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει 
στο συγκεκριμένο αντικείμενο.  
 
Από την αρχή της λειτουργίας της, πορεύεται βασιζόμενη στην ποιότητα των υπηρεσιών της και 
στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνεται στην 
ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης της χώρας μας για πιστοποίηση της γνώσης, των δεξιοτήτων 
και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Οι 
πιστοποιήσεις της ACTA είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις που εκδίδονται από Εταιρεία Έντασης 
Γνώσης Ελληνικού Πανεπιστημίου, συνδέοντας την τεχνογνωσία και την έρευνα του Πανεπιστημίου 
με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας. Με συνέπεια και σεβασμό στις σύγχρονες ανάγκες 
πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού, η ACTA αναπτύσσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο 
ένα καλύτερο μέλλον στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 
 
 
Η ACTA αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την πιστοποίηση και άλλων γνωστικών αντικειμένων πέραν 
αυτών της χρήσης και της γνώσης πληροφορικής, έχει αναπτύξει αποτελεσματικά Σχήματα 
Πιστοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /IEC 17024) για την εξέταση, αξιολόγηση και πιστοποίηση 
υποψηφίων και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά παρουσιάζονται στον ισότοπο 
https://acta-edu.gr/  
Από τον Νοέμβριο του 2017, εφαρμόζει  σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ), κατά το πρότυπο 
ISO 9001 ενώ έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων  :  ΕΛΟΤ ISO / IEC 17020 , 
ΕΛΟΤ ISO / IEC 17021και ΕΛΟΤ ISO / IEC 17065. 
 
Ο τρόπος χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της ACTA συνίσταται από: 

  Το μετοχικό της κεφάλαιο  
  Τα λειτουργικά έσοδα από: 

Εγγραφές Υποψηφίων  
 Εξέταστρα 
 Έκδοση Πιστοποιητικών   
 Πιστοποιήσεις Εξεταστικών Κέντρων  

 \Τη δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.  
 
Τα στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας της Εταιρείας, είναι: 
 
Κεντρικά γραφεία (Θεσσαλονίκη): Εγνατίας 1, ΤΚ 54630  
      Τηλ: 2310 510870 

      Fax: 2310 510871 
 Υποκατάστημα (Αθήνα):  Βασιλίσσης Σοφίας 48, ΤΚ 11528  
      Τηλ: 210 7239770 
      Fax: 210 7239777 
 e-mail:    info@acta.edu.gr 
 website:    www.acta-edu.gr 
 
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου έχουν εφαρμογή οι ορισμοί που περιέχονται στα έγγραφα 

αναφοράς του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. 
 

mailto:info@acta.edu.gr
http://www.acta-edu.gr/


 

2.2 Ειδικότερα : 
 
2.2.1 Ο όρος “προϊόν”, στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού, χρησιμοποιείται με ευρεία 

έννοια και μπορεί κατά περίπτωση να σημαίνει, εκτός από προϊόν, ή/και διεργασία, ή/και 
υπηρεσία, ή/και εγκατάσταση. 

 
2.2.2 Ο όρος “έλεγχος” αντίστοιχα σημαίνει, την εξέταση ενός προϊόντος, διεργασίας, 

υπηρεσίας, εγκατάστασης ή του σχεδιασμού τους και το προσδιορισμό της συμμόρφωσής 
τους με ειδικές απαιτήσεις ή, στη βάση επαγγελματικής κρίσης, με γενικές απαιτήσεις. 

 
2.2.3 Ο όρος “πιστοποίηση” από την άλλη, μπορεί κατά περίπτωση να περιλαμβάνει : 
 

 Δοκιμές ή εξέταση τύπου 

 Δοκιμές ή έλεγχο δειγμάτων που λήφθηκαν από την αγορά ή από τα αποθέματα του προμηθευτή ή 
από συνδυασμό και των δύο. 

 Δοκιμές ή έλεγχο κάθε συγκεκριμένου προϊόντος είτε είναι καινούριο ή υπό χρήση. 

 Δοκιμές ή έλεγχο ομάδας προϊόντων (παρτίδας) 
 

2.2.4 Πιστοποίηση συμμόρφωσης είναι η δράση με την οποία η ACTA, λειτουργώντας σαν 
φορέας πιστοποίησης τρίτου μέρους, αποδεικνύει ότι παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη, ότι 
ένα κατάλληλα προσδιορισμένο προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία συμμορφώνεται με 
συγκεκριμένο πρότυπο ή άλλο τυποποιητικό έγγραφο. 

 
2.3. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 

Κ.Α.Π.Ε.Π.Υ.Δ Κανονισμός Αξιολόγησης, Πιστοποίησης και Ελέγχου Προϊόντων, 
Υπηρεσιών και Διεργασιών 

Α.Π.Ε.Π.Υ.Δ. Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Έλεγχος Προϊόντων, Υπηρεσιών και 
Διεργασιών 

Τ.Ε.Π. Τομέας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων της ACTA 

Δ.Ε.Π. Διευθυντής Τομέα Ελέγχων και Πιστοποιήσεων της ACTA 

Τ.Α.Π.Ε.Β.Ε.Π. Τμήμα Αξιολογήσεων, Πιστοποιήσεων και Ελέγχων Βιομηχανικού 
Εξοπλισμού και Προϊόντων (υπό του Τ.Ε.Π.) 

Τ.Α.Π.Ε.Ξ.Υ.Δ. Τμήμα Αξιολογήσεων, Πιστοποιήσεων και Ελέγχων  Ξενοδοχειακών και 
λοιπών Υπηρεσιών και Διεργασιών (υπό του Τ.Ε.Π.) 

Τ.Α.Π.Ε.Σ. Τμήμα Αξιολογήσεων, Πιστοποιήσεων και Ελέγχου Σκαφών     

Π.Σ.Π. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος 
 

ΕΠ.ΑΜ. Επιτροπή Αμεροληψίας 
 

Μ.Π.Π. Μητρώο Πιστοποιημένων Προϊόντων 
 

E.ΣΥ.Δ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

 
   
Σημ.: οι ανωτέρω συντμήσεις, μπορεί να εμφανίζονται και χωρίς τις τελείες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
1.1 Ο παρόν κανονισμός καθορίζει τις ευθύνες και υποχρεώσεις, αφ'ενός του Τομέα Ελέγχων και 

Πιστοποίησης της ACTA - στο κείμενο θα συμβολίζεται και ως Τ.Ε.Π. - και αφ'ετέρου, της 
ενδιαφερόμενης προς Έλεγχο ή/και Πιστοποίηση των προϊόντων της Επιχείρησης. 

 
1.2 Η ACTA είναι εξουσιοδοτημένη ή/και διαπιστευμένη για να αξιολογεί, ελέγχει ή/και και πιστοποιεί, 

σειρά προϊόντων. Ο παρόν Κανονισμός καθορίζει τις γενικές αρχές που ισχύουν για την αξιολόγηση, 



 

έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διεργασιών, για τα οποία η ACTA είναι 
διαπιστευμένη κατά το Πρότυπα  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /IEC 17020:2012 και  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /IEC 17065:2012. 
Για κάθε προϊόν υπάρχουν και εφαρμόζονται αντίστοιχες Οδηγίες Εργασίας που καθορίζουν όλες 
τις ειδικές απαιτήσεις και τις λεπτομέρειες της επιθεώρησης και πιστοποίησής του.  

 
1.3 Σαν αποτέλεσμα της δραστηριότητας ΑΠΕΠΥΔ, η ACTA απονέμει τα πιστοποιητικά / 

βεβαιωτικά/εκθέσεις επιθεώρησης που καθορίζονται από το πρότυπο ή/και το/τα κανονιστικό(α) 
κείμενο(α), βάσει του οποίου γίνεται ο έλεγχος ή η  πιστοποίηση  και από την αίτηση του πελάτη, 
όπως αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση, στις αντίστοιχες Οδηγίες Εργασίας.  

 
1.4 Ο Πελάτης θα πρέπει να ζητά από τον ΤΕΠ, τον παρόν Κανονισμό, καθώς και την/τις αντίστοιχη/ες 

Οδηγία/ες ανάλογα με το Προϊόν, τον έλεγχο /  πιστοποίηση του οποίου ζητά. 
 
1.5 Την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ελέγχει και επιτηρεί η Επιτροπή Αμεροληψίας της ACTA 

(ΕΠΑΜ).   
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ 
 
2.1 ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17020 “Aξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για τη λειτουργία των 

διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν ελέγχους”. 
 
2.2 ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17065 “Aξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης 

προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών”. 
 
2.3 Τα επί μέρους σχετικά πρότυπα, κανονιστικά κείμενα, εξουσιοδοτήσεις για κάθε προϊόν, που 

καθορίζονται στις σχετικές με το προϊόν Οδηγίες Εργασίας. 
 
2.4 ΙSO/IEC 17000 “Aξιολόγηση της συμμόρφωσης – Λεξιλόγιο και γενικές αρχές”. 
 
2.5 ISO 31000 «Διαχείριση της διακινδύνευσης – Αρχές και Oδηγίες» 

 
2.6 ILAC P15:07 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies 
2.7 KO-ΔΙΑΚΡΙB 
2.8  EA-2/17  Document on Accreditation for Notification Purposes 

 
2.9 ΕΛΟΤ ΕΝ 45020 “Γενικοί Όροι και Ορισμοί τους για την Τυποποίηση και τις Συναφείς 

Δραστηριότητες”. 
2.10   “Aξιολόγηση της συμμόρφωσης – Βασικά στοιχεία της πιστοποίησης προϊόντων ”  
 
2.11. Εγχειρίδιο Ποιότητας ACTA 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
 
3.1 Η ανεξαρτησία της ACTA διασφαλίζεται από το Καταστατικό της, την οργανωτική της διάρθρωση, 

τον Κώδικα Ηθικής (για την τήρηση του οποίου δεσμεύονται συμβατικά όλο το προσωπικό της 
ACTA και οι συνεργάτες της) και από τη λειτουργία της Επιτροπής Αμεροληψίας (ΕΠΑΜ), που βάσει 
του Κανονισμού Οργάνωσης και λειτουργίας της (ΚΕΠΑΜ), εποπτεύει τις δραστηριότητες 
πιστοποίησης της ACTA και είναι ανεξάρτητο Σώμα, στο οποίο εκπροσωπούνται ευρέως φορείς, 
ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία πιστοποίησης, χωρίς όμως να επηρεάζεται ή να ελέγχεται η 
λειτουργία του από κάποιον ή κάποιους από τους φορείς αυτούς. 

 



 

3.2 Η ACTA δεν προμηθεύει ούτε σχεδιάζει προϊόντα του τύπου που πιστοποιεί, ούτε προμηθεύει άλλα 
προϊόντα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα, 
την αμεροληψία, τις σχετικές με τους ελέγχους και την πιστοποίηση διαδικασίες και αποφάσεις του  

 
3.3 Η ACTA δεν παρέχει υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης, ούτε συμβουλές, για τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή, την εγκατάσταση ή την προμήθεια προϊόντων του τύπου που αξιολογεί, ελέγχει ή 
πιστοποιεί. Διασφαλίζει επίσης ότι, κανένας από τους επιθεωρητές του που μπλέκεται με την 
πιστοποίηση συγκεκριμένου προϊόντος δεν έχει εμπλακεί σε συμβουλευτική διαδικασία στην υπό 
αξιολόγηση εταιρία, τα τελευταία δύο χρόνια, oύτε έχει οποιαδήποτε μορφής διασύνδεση με την 
υπό αξιόλογη εταιρεία.  

 
3.4 Στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού, η  ACTA συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

με αντικείμενο αποκλειστικά την ορθή ερμηνεία των προτύπων και την ορθή εφαρμογή των 
Διαδικασιών Ελέγχου και Πιστοποίησης. 

 
3.5 Κάθε μέλος της Επιτροπής Αμεροληψίας , πρέπει να απέχει από την λήψη αποφάσεως, για θέμα 

για το οποίο έχει προσωπικό ενδιαφέρον. 
 
3.6 Όλες οι επιχειρήσεις που έρχονται σε επαφή με την ACTA, στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού, 

αντιμετωπίζονται ισότιμα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1 Αίτηση για Πιστοποίηση μπορούν να υποβάλλουν όλoι οι πελάτες, τα προϊόντα των οποίων η ACTA 

έχει εξουσιοδοτηθεί / κοινοποιηθεί να πιστοποιεί. 
 
4.2 Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Προϊόντος (ΠΣΠ), 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια : 
 

 Αίτηση του Κατασκευαστή. 

 Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις - Ρύθμιση λεπτομερειών 

 Επιθεώρηση - Δειγματοληψία - Εκτέλεση δοκιμών - Αξιολόγηση - Εξέταση συμμόρφωσης του 
προϊόντος προς εγκεκριμένο τύπο ή προς τα κατά περίπτωση εφαρμοζόμενα πρότυπα ή 
κανονιστικά κείμενα, όπως προβλέπεται από την Οδηγία Εργασίας για κάθε επί μέρους προϊόν. 

 Απόφαση Χορήγησης ή μη του προβλεπόμενου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Προϊόντος 
(Π.Σ.Π.) ή βεβαιωτικού με περιγραφή ενδεικτικά : των διενεργούμενων ελέγχων, της νομοθεσίας 
ελέγχου,της περιγραφής του επιθεωρούμενου αντικειμένου . Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος 
οδηγεί σε μη λήψη βεβαιωτικού, στον πελάτη παραδίδεται έκθεση επιθεώρησης στην οποία 
αποτυπώνονται τα ευρήματα /αποκλίσεις που οδήγησαν στη μη έκδοση βεβαιωτικού.  

 Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, οσάκις απαιτούνται.  
 
4.3 Για να γίνει αποδεκτή η Αίτηση και να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 

εκ μέρους της ACTA ο πελάτης θα πρέπει να κάνει αποδεκτό τον παρόντα Κανονισμό.  Για τον 
σκοπό αυτό στην Αίτηση θα πρέπει ο πελάτης να δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον ισχύοντα παρόντα Κανονισμό. 

 
4.4 Η χορήγηση των Π.Σ.Π. και η εγγραφή του προϊόντος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προϊόντων της 

ACTA γίνεται μόνο μετά την εξόφληση των προβλεπομένων οικονομικών απαιτήσεων της ACTA. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ 
 
5.1 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 
 

5.1.1 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, ο ΤΕΠ πληροφορεί όλους όσους 
ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση και πιστοποίηση προϊόντος τους από την ACTA, για τις 
κατάλληλες διαδικασίες, την χρονική διάρκεια και το κόστος της κάθε αξιολόγησης και για 



 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.  Ο ΤΕΠ εάν του ζητηθεί, μπορεί επίσης να 
συντάξει σχετικό οικονομικό προϋπολογισμό. 

 
5.1.2 Σε συνέχεια του ενδιαφέροντος του πελάτη, ο ΤΕΠ του παραδίδει το έντυπο Αίτησης προς 

συμπλήρωση . 
 
5.1.3 Η κυρίως διαδικασία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του προϊόντος από την ACTA, 

περιλαμβάνει τα στάδια που περιγράφονται στη σχετική Οδηγία Εργασίας που αφορά το 
προϊόν. 

 
5.1.4 Οι Αρχικές Συνομιλίες καθώς και τα παρεχόμενα στον πελάτη έγγραφα δεν τον  βαρύνουν 

οικονομικά.  
 
5.1.5 Η ACTA μπορεί να αναγνωρίζει ισχύοντα πιστοποιητικά ή εκθέσεις επιθεώρησης που έχουν 

πραγματοποιηθεί από άλλον φορέα πιστοποίησης ή από αναγνωρισμένο από την ACTA 
εργαστήριο, εφόσον τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της ACTA. 

 
 
5.2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

5.2.1. Οι πελάτες οι οποίοι επιθυμούν πιστοποίηση κάποιου Προϊόντος, υποβάλλουν στην ACTA 
την Αίτηση που τους δίνεται από την ACTA. 

 
5.2.2. Υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε προϊόν ή ομάδα προϊόντων και για κάθε τόπο 

παραγωγής για τον οποίο αιτείται πιστοποίηση. 
 
5.2.3 Τα στοιχεία που η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, είναι (ενδεικτικά): 
  

 Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης 

 Προσδιορισμό του προϊόντος, του οποίου ζητείται η πιστοποίηση,  ή το αιτούμενο πεδίο πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση, καθώς και το πρότυπο, τον Κανονισμό κλπ., βάσει του οποίου αυτή θα 
πραγματοποιηθεί. 

 Τεχνικό φάκελο με τα στοιχεία που προβλέπεται για κάθε προϊόν, στις αντίστοιχες Οδηγίες Εργασίας . 

 Τυχόν υπάρχοντα πιστοποιητικά και εκθέσεις από σχετικές δοκιμές για το ίδιο προϊόν. 

 Δήλωση του αιτούντος, ότι δεν έχει υποβάλλει παρόμοια αίτηση για το ίδιο προϊόν σε άλλο φορέα 
πιστοποίησης και συμφωνεί να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της ACTA και ότι θα παρέχει όλες τις 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης του προϊόντος πληροφορίες 

 Υπογραφή από εξουσιοδοτημένο άτομο. 
 

5.2.4 Ο πελάτης πρέπει να διαθέτει και να υποβάλλει έγκαιρα στην ACTA τη σχετική 
τεκμηρίωση.  

 
5.2.5 Αν πρόκειται για εταιρεία, πρέπει να δηλώνεται στην ACTA εάν είναι θυγατρική άλλης 

εταιρείας ή έχει οιουδήποτε είδους σχέση με άλλες εταιρείες. 
 
5.2.6 Ο ενδιαφερόμενος υποχρεώνεται επίσης να ορίσει τον εκπρόσωπό του, για την 

πιστοποίηση του συγκεκριμένου Προϊόντος, καθώς επίσης και αναπληρωτή του, ο οποίος 
θα έχει την αρμοδιότητα για τη διενέργεια επαφών με τον ΤΕΠ. 

 
5.2.7 Η Αίτηση, για να θεωρηθεί ότι ισχύει, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σε όλα τα σημεία 

της (σημεία που δεν εφαρμόζονται διαγράφονται) και να συνοδεύεται από τα ανωτέρω 
έγγραφα. 

 
 

    5.3            ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 



 

5.3.1 Ο ΤΕΠ εξετάζει την Αίτηση μετά την παραλαβή της με σκοπό να ελέγξει αν : 
 

 Η αίτηση είναι πλήρως συμπληρωμένη και ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ή 
απορία εκ μέρους του πελάτη. 

 Ο τεχνικός φάκελος ή τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί όπου απαιτείται περιέχει όλα τα 
απαραίτητα για την αιτούμενη πιστοποίηση στοιχεία 

 Το αιτούμενο πεδίο/αντικείμενο προς έλεγχο είναι σαφώς καθορισμένο. 

 Η ACTA διαθέτει την ικανότητα και την δυνατότητα να εκτελέσει την αιτούμενη 
πιστοποίηση. Εφόσον δεν υφίσταται προγενέστερη εμπειρία (είτε για το Σχήμα 
Πιστοποίησης, είτε για τον Τύπο του Προϊόντος, είτε για το αιτούμενο Κανονιστικό 
έγγραφο) και λαμβάνεται θετική Απόφαση για την ανάληψη κάποιου Ελέγχου ή  
Πιστοποίησης, επί του ίδιου του Εντύπου της Αίτησης, καταγράφεται με σαφήνεια η 
σχετική αιτιολόγηση / τεκμηρίωση της εν λόγω θετικής Απόφασης. 

 
5.3.2 Εάν η τεκμηρίωση που έχει προσκομιστεί χαρακτηριστεί μη πλήρης ή ανεπαρκής, η 

διαδικασία της Πιστοποίησης διακόπτεται, μέχρις ότου η αιτούσα επιχείρηση ικανοποιήσει 
τις έγγραφες απαιτήσεις - παρατηρήσεις της ACTA 

 
5.3.3 Εάν η εξέταση της Αίτησης έχει θετικό αποτέλεσμα, ο ΤΕΠ πληροφορεί την Αιτούσα για την 

αποδοχή της και συνεχίζει την Διαδικασία Ελέγχου / Πιστοποίησης, όπως περιγράφεται 
κατωτέρω. 

 
5.3.4 Στην περίπτωση απόρριψης της Αίτησής της ο Πελάτης ενημερώνεται γραπτώς και έχει το 

δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος. 
 
5.3.5 Ο ΤΕΠ μετά την αποδοχή της Αίτησης αναθέτει την υπόθεση σε εγκεκριμένο για το 

αντικείμενο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητές σύμφωνα με τις σχετικές Διαδικασίες. 
 
5.3.6 Διασφαλίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι Επιθεωρητές διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα για 

την αξιολόγηση του προς πιστοποίηση Προϊόντος. Επίσης ότι οι επιθεωρητές αυτοί δεν 
έχουν εμπλακεί καθ’οιονδήποτε τρόπο στην σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση ή 
συντήρηση του υπό πιστοποίηση προϊόντος, ούτε έχουν οποιαδήποτε μορφή διασύνδεσης 
με την υπόψη εταιρεία. 

 
5.3.7. Γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία για την πιστοποίηση. 
 
 
 

5.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

5.4.1 Η διαδικασία ελέγχου εξαρτάται από το προς πιστοποίηση Προϊόν ή/ και το πεδίο της 
Αιτούμενης Πιστοποίησης και γίνεται πάντοτε σε σχέση με το πρότυπο, τις κανονιστικές 
διατάξεις κλπ, που αναφέρονται στην αίτηση του πελάτη. Αναλυτική περιγραφή των 
ακολουθούμενων διαδικασιών, ανά Προϊόν και είδος πιστοποίησης, και γίνεται πάντοτε σε 
σχέση με το πρότυπο, τις κανονιστικές διατάξεις κλπ που αναφέρονται στην αίτηση του 
πελάτη δίδεται για το κατά περίπτωση προϊόν στις επιμέρους Οδηγίες Εργασίας. 

 
5.4.2 Όπου απαιτείται η διενέργεια δοκιμών για το Προϊόν, αυτές εκτελούνται είτε στις 

εγκαταστάσεις του Κατασκευαστή (πχ υδραυλική δοκιμή ή Κατόχου), είτε σε 
διαπιστευμένο κατά το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 εργαστήριο (πχ. ΜΚΔ,χημικές 
αναλύσεις). 

5.4.3 Όταν κατά την Επιθεώρηση παρατηρηθούν μη συμμορφώσεις ή/και παρατηρήσεις, 
εφόσον απαιτείται, γίνεται επιτόπιος επανέλεγχος του προϊόντος από τον Επιθεωρητή, 
ώστε να διαπιστωθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι απαιτούμενες διορθωτικές 
ενέργειες. Επιτόπιος επανέλεγχος δεν λαμβάνει χώρα, όταν η αποκατάσταση των 
παρατηρήσεων, είναι εφικτή με την απλή αποστολή επιπλέον εγγράφων και στοιχείων από 
την Επιχείρηση. 



 

 
5.4.5.                Τα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις εκδίδονται και χορηγούνται όταν δεν υπάρχουν (από 

την αρχή) μη συμμορφώσεις και παρατηρήσεις ή έχει γίνει πλήρη αποκατάσταση των 
καταγραφηθεισών μη συμμορφώσεων και παρατηρήσεων. 

 
5.4.6 Η απόφαση για πιστοποίηση ή μη του προϊόντος, βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν 

συλλεχθεί και κατατεθεί στην εταιρεία  από τον επιθεωρητή, κατά τον χρόνο και τόπο της 
επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά μόνο το αντικείμενο που κάθε φορά 
περιγράφεται στο εκδιδόμενο από τον φορέα έγγραφο και το δικαίωμα της επέκτασης ή 
της αναστολής της ισχύος ή της απόσυρσης του πιστοποιητικού δεν εκχωρείται σε άλλο 
φορέα ή άτομο. 

 
5.4.7 Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό Ελέγχου ή η Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνει, τουλάχιστον τα 

προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ   17020/§ 7.4.2. 
 

5.4.8 Αντίστοιχα, το χορηγούμενο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος περιλαμβάνει, τα 
προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ   17065/§ 7.7.1. 

 
5.4.9.  Σε κάθε περίπτωση τα Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις είναι σε ισχύ όταν κατά την χρονική διάρκεια της 

ισχύος των, στα προϊόντα που καλύπτουν, τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες  
διαδικασίες που αφορούν την συντήρηση και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με 
την Ισχύουσα Νομοθεσία και τις σχετικές Οδηγίες του Κατασκευαστή καθώς δεν 
συντρέχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 12 λόγοι ανάκλησής των. 

 
5.5 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ  
 
5.5.1  Όπου απαιτείται από τις κανονιστικές διατάξεις ή/και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις που έχει λάβει η 

ACTA από τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς, ή όπου καθορίζεται από την ACTA, εκτελείται από τον 
ΤΕΠ επανέλεγχος του Προϊόντος, σε συχνότητα που καθορίζεται στα ως άνω. Ο τρόπος 
πραγματοποίησης της επιθεώρησης επιτήρησης περιγράφεται στις επί μέρους οδηγίες εργασίας. 

 
5.5.2 Όπου η ACTA εξουσιοδοτεί τον πελάτη για συνεχή χρήση του λογοτύπου του σε τύπο προϊόντος 

που έχει πιστοποιήσει, υποχρεούται να πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους για να επιβεβαιώνει 
ότι τα παραγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται προς τα σχετικά πρότυπα. 

 
 

5.6 ΣΗΜΑΝΣΗ CE 
 

5.6.1 Η ACTA, ως κοινοποιημένος Οργανισμός, παρέχει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις, μετά από 
την επιτυχή αξιολόγηση και Πιστοποίησή τους, να τοποθετούν στα προϊόντα τους την 
σήμανση CE και παράλληλα να τοποθετούν το λογότυπο της ACTA μαζί με τον αριθμό 
κοινοποίησης, για όσα Προϊόντα είναι κοινοποιημένος. 

 
5.6.2 Η τοποθέτηση, η χρήση και λοιπές απαιτήσεις για τα ανωτέρω σήματα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα καθοριζόμενα στα σχετικά Κανονιστικά Έγγραφα και στον παρόντα 
Κανονισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 
 
6.1 Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό που του χορηγήθηκε χωρίς κανένα περιορισμό 

για επαγγελματικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, επιβεβαίωσης 
παραγγελιών, προβολής, συμφωνιών  
 

6.2  Ο Πελάτης υποχρεούται : 
 

 να παρέχει στην ACTA όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση της πιστοποίησης. 



 

 να επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας του, και στα αρχεία που 
είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση καθώς και να εξασφαλίζει την  απρόσκοπτη συνεργασία 
με το αρμόδιο προσωπικό αυτής, κατά την φάση της αξιολόγησης. Επίσης υποχρεούται να 
επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση ώς άνω και στους επιθεωρητές του ΕΣΥΔ οσάκις του 
ζητηθούν.  

 να ενημερώνει την ACTA για κάθε αλλαγή στα στοιχεία του τεχνικού φακέλου που έχει 
υποβάλλει στην ACTA, καθώς και στη διαδικασία παραγωγής του, ή/και στο σύστημα ποιότητας 
που εφαρμόζει ή/και για τυχόν μετασκευές, επισκευές, ζημιές ,αλλαγή χρήσης που έχει υποστεί 
το επιθεωρούμενο προϊόν    που έχουν επιπτώσεις στη χορηγηθείσα πιστοποίηση.  Η 
ενημέρωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται στην ACTA γραπτώς εντός είκοσι (20) ημερών από 
την εφαρμογή της μεταβολής.  Σε αντίθετη περίπτωση Η ACTA μπορεί να λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα, (όπως απόσυρση του πιστοποιητικού, ενημέρωση των εποπτευουσών αρχών, 
δικαστικά μέτρα κλπ.) 

 Εάν η ACTA αποφασίσει  ότι οι πραγματοποιηθείσες αλλαγές απαιτούν περαιτέρω ελέγχους 
ενημερώνεται εγγράφως ο πελάτης ότι δεν πρέπει, να θέτει σε κυκλοφορία ή να χρησιμοποιεί 
τα πιστοποιημένα προϊόντα που επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές, μέχρι να ενημερωθεί 
σχετικά από την ACTA 

 να σέβεται τις αποφάσεις της ACTA που αφορούν την πιστοποίηση του προϊόντος του και 
ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην απόσυρση ή αναστολή ισχύος του πιστοποιητικού. Στις 
περιπτώσεις αυτή πρέπει να πάψει να διαφημίζει ή να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στην 
πιστοποίηση και να επιστρέφει το ταχύτερο δυνατόν στην ACTA το χορηγηθέν πιστοποιητικό. 

 να κάνει σωστή χρήση του σήματος-πιστοποιητικού-βεβαιωτικού που του έχει απονεμηθεί και 
να αποφεύγει κάθε χρήση αυτών που μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική. 

 Να ενημερώνει άμεσα την ACTA σε περίπτωση συμβάντος, καταγγελίας  ή  ατυχήματος που 
σχετίζεται με το επιθεωρούμενο προϊόν 

 Να χρησιμοποιεί και να προβάλλει μόνο την πιστοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος ή/και 
του πεδίου πιστοποίησης και των προτύπων με τα οποία αυτό πιστοποιήθηκε. 

 Να τηρεί αρχείο των παραπόνων των πελατών του και να το θέτει στην διάθεση των 
επιθεωρητών της ACTA. 

 Να εκδηλώνει τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση παραπόνων των πελατών του ή όταν 
διαπιστώνονται ελαττώματα των πιστοποιημένων προϊόντων του, που επηρεάζουν την 
συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της πιστοποίησης και να τηρεί αρχεία των παραπάνω 
ενεργειών του. 

 Να προβαίνει στην προβλεπόμενη χρήση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό  και  συντήρηση των 
επιθεωρούμενων προϊόντων και του εξοπλισμού τους βάση οδηγιών του κατασκευαστή , της 
σχετικής νομοθεσίας και του σχετικού εσωτερικού του προγράμματος συντήρησης  

 να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ACTA για την πιστοποίηση του 
προϊόντος του και τις δαπάνες των επιθεωρητών, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της 
ACTA 

 
6.3.  Τα χορηγούμενα από την ACTA πιστοποιητικά δεν απαλλάσσουν τον πελάτη από τις ευθύνες του 

έναντι της ισχύουσας Νομοθεσίας που διέπει τις σχετικές με τα προσφερόμενα προϊόντα 
διεργασίες ή από τις συμβατικές υποχρεώσεις του απέναντι στους πελάτες του. 

 
6.4.  Η ACTA δεν φέρει καμία ευθύνη για διάθεση ελαττωματικών προϊόντων, από πιστοποιημένο 

πελάτη, σε τρίτους ούτε έχει ευθύνη από πρόκληση ζημιάς από τα ανωτέρω. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
 
7.1  Το προσωπικό της ACTA, αλλά και όσοι εξωτερικοί συνεργάτες ή υπεργολάβοι της, λειτουργούν για 

λογαριασμό της (εμπλεκόμενο προσωπικό), δεσμεύονται εκ του επαγγελματικού απορρήτου και ως 
εκ τούτου όλα τα έγγραφα και γενικά, πληροφορίες ενός πελάτη που αποκτώνται ή διαχειρίζονται 
κατά την λειτουργία της δραστηριότητας πιστοποίησης θεωρούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά και 
θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των επαφών με τον πελάτη για την 
διεξαγωγή των αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων. 

 



 

7.2. Ο χειρισμός και η πρόσβαση σε αυτά διέπονται από συγκεκριμένες διαδικασίες και από τον Κώδικα 
Ηθικής της ACTA, που όλο το προαναφερθέν εμπλεκόμενο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα, 
δεσμεύεται να  εφαρμόζει. 

 
7.3 Ο ενδιαφερόμενος πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι, όλα τα έγγραφα τα οποία της 

παραδίδονται από την ACTA και αποτελούν μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης π.χ. Κανονισμοί, 
Έκθεση  Επιθεώρησης   και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, αποτελούν ιδιοκτησία της ACTA  Ο 
πελάτης δεσμεύεται ότι δεν θα τα αναπαράγει και δεν θα τα διαθέσει σε τρίτους χωρίς την γραπτή 
έγκριση της ACTA. 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
8.1 Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το απαιτούμενο συνολικό κόστος, για να του 

επιδοθεί το Πιστοποιητικό / Βεβαιωτικό και για να έχει τα δικαιώματα που του παρέχει η απόκτησή 
του. 

 
8.2 Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ACTA τον προϋπολογισμό του κόστους της 

διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης.  Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ο προϋπολογισμός 
του κόστους καταρτίζεται σύμφωνα με την χρονική διάρκεια της εργασίας που απαιτείται και είναι 
αναγκαία και γίνεται μετά από την πρώτη επαφή των υπευθύνων της ACTA με τον πελάτη. 

 
8.3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν εκπληρώσει τις ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις της 

προς την ACTA, η ACTA μπορεί να προχωρήσει αμέσως στην εφαρμογή του άρθρου 10 του 
παρόντος Κανονισμού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ - ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 
9.1 Στις περιπτώσεις που έχουμε : 

 
α) τροποποίηση των προτύπων αναφοράς 
β) ουσιαστικές τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού, 

 
 Η ACTA ενημερώνει αμέσως τους υπό Πιστοποίηση ή τους ήδη Πιστοποιημένους πελάτες, δίδοντάς 
τους τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής τους στις νέες απαιτήσεις. 
 

9.2 Στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις επιφέρουν σημαντικές αλλαγές, η ACTA επαληθεύει την 
συμμόρφωσή του πελάτη στις νέες απαιτήσεις.  Το οικονομικό κόστος που θα προκύψει από τυχόν 
ειδικούς ελέγχους βαρύνει την Επιχείρηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
10.1 Οποιοσδήποτε πελάτης της ACTA ή τρίτος ενδιαφερόμενος έχει παράπονα για συγκεκριμένη πράξη 

ή παράλειψη της ACTA σε σχέση με την λειτουργία ελέγχου και πιστοποίησης της ACTA, μπορεί να 
τα υποβάλλει στην ACTA, που τα διερευνά και του απαντά γραπτώς. Ο πελάτης πρέπει να 
υποβάλλει τα παράπονά του εντός μηνός από της γνωστοποίησης σ’ αυτόν του γενεσιουργού των 
παραπόνων του γεγονότος άλλως τα παράπονά του θεωρούνται απαράδεκτα.  

 
10.2 Αν ο παραπονούμενος δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση που θα του δοθεί μπορεί να ασκήσει 

προσφυγή στην ACTA                                       Μπορεί επίσης, αν το επιθυμεί,  να ασκήσει απ’ ευθείας 
προσφυγή.  

 
10.3 Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί από μεν τον πελάτη εντός ενός μηνός από της γνωστοποίησης σ’ 

αυτόν της απάντησης επί των παραπόνων του εντός επίσης ενός μηνός από της γνωστοποίησης σ’ 
αυτόν του γενεσιουργού της προσφυγής γεγονότος, αν επιλέξει την απ’ ευθείας προσφυγή, άλλως 
ή προσφυγή του θεωρείται απαράδεκτος.                                                      

 
Κάθε τρίτος ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παράπονα ή να ασκήσει προσφυγή οποτεδήποτε.  



 

 
10.4 Επί των προσφυγών πελατών ή τρίτων αποφαίνεται τελεσίδικα ο Δ/ντής του ΤΕΠ, ο οποίος για το 

σκοπό αυτό τηρεί σχετικό Αρχείο, το οποίο και ελέγχει δειγματοληπτικά η ΕΠΑΜ, κατά την Ετήσια 
Συνεδρίασή της.  

 
10.5 Οι εταιρείες των οποίων έχουν πιστοποιηθεί προϊόντα υποχρεούνται να τηρούν αρχείο παραπόνων 

των πελατών τους ή τρίτων και να το θέτουν στην διάθεση των Επιθεωρητών της ACTA κατά την 
διάρκεια των επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί.  
 

ΑΡΘΡΟ 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ACTA 
 
11.1 Η ACTA αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στον πελάτη της πιστής τήρησης των άρθρων του 

παρόντος Κανονισμού και των αποφάσεων που λαμβάνονται στα πλαίσια αυτού. 
 
11.2 Η ACTA πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις και τις αξιολογήσεις με ειδικευμένο εγκεκριμένο 

προσωπικό, κατά τον καλύτερο τρόπο, σύμφωνα με τις γνώσεις του και την εμπειρία του.  Αν ένας 
πελάτης διατυπώσει αιτιολογημένα παράπονα για την ποιότητα και την αντικειμενικότητα 
συγκεκριμένης επιθεώρησης, η ACTA θα προβαίνει σε νέα επιθεώρηση ή έλεγχο, με δικά της έξοδα, 
και αν τούτο είναι αναγκαίο, με διαφορετικούς Επιθεωρητές. 

 
 Πέραν της ανωτέρω διαδικασίας, η ACTA δεν αναλαμβάνει περαιτέρω ευθύνες.  Ιδιαίτερα δεν 

μπορεί να είναι υπεύθυνη στην περίπτωση που τρίτα μέρη δεν αναγνωρίζουν τα Πιστοποιητικά της 
ACTA ή τα αναγνωρίζουν εν μέρει. 

 
11.3 Η ACTA δεν ευθύνεται  επίσης στην περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις για ευθύνη λόγω ζημιών 

από ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες του πιστοποιημένου πελάτη ή συμβάντων που 
προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή χρήση από μη 
εξουσιοδοτημένο/εκπαιδευμένο προσωπικό ή ελλιπή συντήρηση ή επισκευή/μετασκευή χωρίς  
σχετική επίβλεψη /ενημέρωση. 

  
 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εγείρονται τέτοιου είδους απαιτήσεις, ο πελάτης είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς την ACTA 
 
11.4 Η ACTA έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον πελάτη, καθώς επίσης και τα σχετικά Εθνικά όργανα 

ελέγχου, όταν γίνεται αποδέκτης παραπόνων σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων του. 
 
11.5 Η ACTA είναι υποχρεωμένη να χειρίζεται σαν εμπιστευτικές, όλες τις πληροφορίες που αποκτούνται 

κατά την διαδικασία της πιστοποίησης και που αναφέρονται στην Επιχείρηση (εκτός από αυτές που 
δημοσιεύονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προϊόντων) και να μη τις γνωστοποιεί σε τρίτους 
χωρίς την έγκρισή της Επιχείρησης. 

 
 

11.6 Τέλος η ACTA, υποχρεούται να πληροφορεί έγκαιρα τους πελάτες της, για τις αλλαγές που 
υφίστανται τα Πρότυπα, με βάση τα οποία τους χορηγήθηκε το Πιστοποιητικό, ώστε να 
προγραμματίζονται και οι απαιτούμενες αλλαγές. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΩΝ 
 
12.1 Η ACTA διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί (παύει την ισχύ) των εκδοθέντων Πιστοποιητικών / 

Βεβαιωτικών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
 

α. Η επιχείρηση στην οποία έχουν χορηγηθεί τα Πιστοποιητικά / Βεβαιωτικά, αρνηθεί  την 
υποχρεωτική, στον προσδιορισμένο χρόνο από την Νομοθεσία, Πρότυπα, Κανονισμούς της ACTA, 
επιθεώρηση επιτήρησης. 

β. Όταν κατά την επιθεώρηση επιτήρησης διαπιστωθούν από τον Επιθεωρητή μη συμμορφώσεις 
που αφορούν τις απαιτούμενες ποιοτικές παραμέτρους του προϊόντος.  

γ. Όταν υπάρχουν αλλαγές στην σχεδίαση του προϊόντος που επηρεάζουν δυσμενώς τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτό πιστοποιήθηκε. 



 

δ. Σε περιπτώσεις  που διαπιστωθεί από την ACTA (από καταγγελίες, δημοσιεύσεις κτλ), ζημιά, 
μετατροπή, μετασκευή ή οποιαδήποτε επέμβαση  στο προϊόν το οποίο καλύπτεται σαν μονάδα 
από Βεβαιωτικό ελέγχου της ACTA, χωρίς προηγουμένως να γίνει ενημέρωση και έγκριση 
(κατόπιν σχετικών ελέγχων), της ACTA για την επέμβαση αυτή.  

ε. Όταν η ασφάλεια ή άλλα χαρακτηριστικά του πιστοποιημένου προϊόντος αποδεικνύονται κατά τη 

χρήση του προϊόντος ως μη ικανοποιητικά. 

στ. Εάν γίνεται κακή χρήση του πιστοποιητικού ή του λογότυπου της ACTA 

ζ. Αν αλλάξει διεύθυνση ο πελάτης, χωρίς να ενημερώσει την ACTA 
η. Αν ο πελάτης δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ACTA 

θ. Αν λάβει σχετική εντολή από την εποπτεύουσα Αρχή. 
 
12.2 Επίσης η ACTA ανακαλεί το πιστοποιητικό προϊόντος : 
 

 Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την συνέχιση ή ανανέωση της πιστοποίησης. 

 Αν το προϊόν παύσει να παράγεται ή διακοπεί η για οποιοδήποτε λόγο η κυκλοφορία του στην 
αγορά. 

 
12.3 Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού, η ACTA ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως τον 

πελάτη, δίνοντάς του την ευχέρεια να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες ή να ασκήσει 
προσφυγή.  Η ACTA υποχρεούται επίσης να ενημερώνει, στις περιπτώσεις αυτές, το ταχύτερο 
δυνατόν, και την εποπτεύουσα Αρχή. 

 
12.4 Η ACTA διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει στοιχεία που αφορούν τους λόγους ανάκλησης 

πιστοποιητικού προϊόντος και να λαμβάνει τα απαραίτητα δικαστικά μέτρα αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΓΚΡΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Ε.Π.Υ.Δ 
 
13.1 Ο Κ.Α.Π.Ε.Π.Υ.Δ εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ACTA. Για το περιεχόμενό του και τις 

τροποποιήσεις του ενημερώνεται η Επιτροπή Αμεροληψίας της ACTA, η οποία προτείνει τυχόν 
βελτιώσεις του στο Δ.Σ. της ACTA και εποπτεύει παράλληλα την σωστή και αποτελεσματική 
εφαρμογή του. 

 
13.2 Ο Κ.Α.Π.Ε.Π.Υ.Δ αποτελεί ελεγχόμενο έγγραφο του Συστήματος Ποιότητας του Τομέα Ελέγχων και 

Πιστοποίησης της ACTA.  Οποιαδήποτε τροποποίησή του γίνεται από τον Διευθυντή του Τομέα, ενώ 
η τελική του έγκριση γίνεται από το Δ.Σ. 

   
13.3 Τυχόν αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται γραπτώς στους πελάτες που έχουν πιστοποιηθεί, 

καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις διαφωνίας 
με τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ο πελάτης μπορεί να διακόψει την χρήση του 
Πιστοποιητικού / Βεβαίωσης,  γνωστοποιώντας αυτό εγγράφως στην ACTA 

 
13.4 Ο Κ.Α.Π.Ε.Π.Υ.Δ ελέγχεται από την ημερομηνία ισχύος του, τον αριθμό έκδοσής του και τον αριθμό 

τροποποίησής του. 
 


