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 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Το παρόν έγγραφο ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου Διαπίστευσης 

(ΕΛΔ), δηλαδή του λογότυπου που  χρησιμοποιείται από διαπιστευμένους φορείς για να 

επιδείξουν τη διαπιστευμένη υπόστασή τους και για τη χρήση της αναφοράς στη διαπίστευση, 

δηλαδή του κειμένου ή της δήλωσης που χρησιμοποιείται από τους διαπιστευμένους φορείς για 

να επιδείξουν τη διαπιστευμένη υπόστασή τους. Στο παρόν έγγραφο ως «φορέας» ορίζεται 

οποιοδήποτε διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήριο / Διοργανωτής Διεργαστηριακού 

Σχήματος Δοκιμών Ικανότητας  (ΔΣΔΙ), φορέας  πιστοποίησης / ελέγχου / επικύρωσης & 

επαλήθευσης / περιβαλλοντικός επαληθευτής. 

 

Γενικότερα, η  χρήση του ΕΛΔ και της αναφοράς στη διαπίστευση από τους  διαπιστευμένους  

φορείς με τον συγκεκριμένο τρόπο που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο,  δεν πρέπει: 

• να παραπλανά  κανέναν,  

• να υποτιμά ή   να υποβαθμίζει  τον λογότυπο ή την αναφορά στη διαπίστευση,  

• να είναι αντίθετη  με  τα Κριτήρια Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ.. 

 

1.2 Οι διαπιστευμένοι φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ ή την αναφορά στη 

διαπίστευση  για την απόδειξη της αναγνώρισης της ικανότητάς τους από τρίτο μέρος.  

 Ειδικότερα: 

α) Οι φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ΕΛΔ ή την 

αναφορά στη διαπίστευση στις νέες πιστοποιήσεις και κατά την απόφαση επαναπιστοποίησης και 

όχι αργότερα από 6.11.2019. 

β) Οι φορείς πιστοποίησης προσώπων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ΕΛΔ ή την αναφορά 

στη διαπίστευση στις νέες πιστοποιήσεις και κατά την απόφαση επαναπιστοποίησης και όχι 

αργότερα από 30.10.2020. 

 γ) Οι φορείς πιστοποίησης προϊόντων  θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ΕΛΔ ή την αναφορά στη 

διαπίστευση στις νέες πιστοποιήσεις και κατά την απόφαση επαναπιστοποίησης  το αργότερο μέχρι 

31.10.2021. 

δ) Τα εργαστήρια διακριβώσεων υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ σε κάθε πιστοποιητικό 

διακρίβωσης που αφορά μετρήσεις οι οποίες εμπίπτουν στο επίσημο πεδίο διαπίστευσης του 

εργαστηρίου. 

ε) Τα εργαστήρια δοκιμών και τα κλινικά εργαστήρια υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ ή 

αναφορά στη διαπίστευση σε όλα τα πιστοποιητικά αναλύσεων που περιλαμβάνουν έστω και μία 

διαπιστευμένη δοκιμή. 

στ) Οι διοργανωτές ΔΣΔΙ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ ή αναφορά στη διαπίστευση σε 

όλες τις εκθέσεις, αναφορές που περιλαμβάνουν έστω και μια διαπιστευμένη διεργαστηριακή 

συγκριτική δοκιμή. 

   

2.  ΤΥΠΟΣ , ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΔ   

 

2.1 Ο ΕΛΔ πρέπει να εμφανίζεται μόνο με την κατάλληλη μορφή, μέγεθος και χρώμα, σύμφωνα με 

το κατωτέρω υπόδειγμα: 
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  Όπου Α  είναι ένα από τα παρακάτω: 

 *1.   Πιστοποίηση ΣΔ  

 *2.   Πιστοποίηση Προϊόντων  

 *3.   Πιστοποίηση Προσώπων  

  4.    Περιβαλλοντική Επαλήθευση  

 *5.   Έλεγχος  

 *6.   Δοκιμές  

 *7.   Διακριβώσεις  

 *8.   Δοκιμές/Διακριβώσεις 

* 9.   Κλινικές Δοκιμές  

 *10.   Διοργάνωση ΔΣΔΙ 

*11.   Επικύρωση και Επαλήθευση ΕΑΘ  

* Τα πεδία που καλύπτονται από τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ  

 

• Οι εξωτερικές διαστάσεις του λογότυπου, όταν αυτός χρησιμοποιείται σε έγγραφα 

μεγέθους Α4, δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 mm. Σε έγγραφα μικρότερου 

μεγέθους, οι διαστάσεις του ΕΛΔ θα είναι αναλογικά μικρότερες.  

• Σε διαφημιστική ή άλλη καταχώρηση και σε μέσα προβολής, η τυχόν και καθοιονδήποτε 

τρόπο χρήση του ΕΛΔ από διαπιστευμένο φορέα πρέπει να έχει τις αντίστοιχες ως άνω 

αναλογίες, ήτοι να καλύπτει κατά μέγιστο το 1/100 της συνολικής επιφάνειας του 

επιπέδου της διαφήμισης / καταχώρησης  

 

2.2 Όταν ο ΕΛΔ χρησιμοποιείται από  τον φορέα, πρέπει να  ακολουθείται πάντοτε από τον αριθμό 

του πιστοποιητικού διαπίστευσης του φορέα και την πληροφορία αν η διαπίστευση αφορά 

δοκιμές, διακρίβωση, πιστοποίηση / έλεγχο ή επικύρωση & επαλήθευση και το είδος αυτής όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. Λογότυπος θεωρείται το σήμα του Ε.ΣΥ.Δ. μαζί με τον 

αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης και την αντίστοιχη αναφορά Α. 

 

2.3 Οι φορείς επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ στα έγγραφά τους (πχ: πιστοποιητικά 

διακρίβωσης, εκθέσεις δοκιμών, εκθέσεις διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών, ετικέτες 

διακρίβωσης, πιστοποιητικά συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

συμμόρφωσης προϊόντος, προσωπικού, έγγραφα αλληλογραφίας, ενημερωτικά φυλλάδια, όχι 

όμως στις επαγγελματικές κάρτες και στην υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους 

φακέλους αλληλογραφίας, στα συμβόλαια με τους πελάτες ή/και σε άλλα αντικείμενα) μόνο 

σχετικά με τη διαπιστευμένη δραστηριότητα του φορέα και σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις 

που εκτίθενται κατωτέρω. Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες τα 

 
Α 

Αρ Πιστ. XXX 
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οποία δοκιμάζονται / διακριβώνονται / πιστοποιούνται / ελέγχονται / επαληθεύονται από φορείς 

διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ.. 

 

 Η θέση του λογότυπου στα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι πλησίον των 

γωνιών του εγγράφου και σε καμία περίπτωση να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι το εν λόγω 

έγγραφο εκδίδεται με ευθύνη του Ε.ΣΥ.Δ.. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΔ του Ε.ΣΥ.Δ. δε θα 

πρέπει να καταλαμβάνει περισσότερο του ήμισυ της επιφάνειας που καταλαμβάνει ο λογότυπος 

του  φορέα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον λογότυπο του φορέα. 

 

2.4 Οι φορείς επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ στην ιστοσελίδα τους μόνο σχετικά με 

τη διαπιστευμένη δραστηριότητά τους και σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.1. 

 

2.5 Ο ΕΛΔ επιτρέπεται να αναπαράγεται ηλεκτρονικά, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 

προδιαγραμμένοι τύποι και μορφές. 

 

2.6 Ανάγλυφες ή έγχρωμες εκδόσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με ή χωρίς χρώμα. 

 Το χρώμα του λογοτύπου είναι CYAN 100 και MAG 85. 
 

3.  Ο ΕΘΝΙΚΟΣ  ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ   ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ   ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ             
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ  

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο ΕΛΔ επιτρέπεται να τίθεται μόνο στα πιστοποιητικά διακρίβωσης, εκθέσεις διεργαστηριακών 

συγκριτικών δοκιμών και εκθέσεις δοκιμών, που περιέχουν αντίστοιχα αποτελέσματα 

διακριβώσεων, διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών και δοκιμών που περιλαμβάνονται στο 

Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) του Εργαστηρίου/Διοργανωτή. 

 

Μη διαπιστευμένα αποτελέσματα επιτρέπεται να περιλαμβάνονται σε εκθέσεις με τον ΕΛΔ μόνο 

με την προϋπόθεση ότι στα αποτελέσματα αυτά υπάρχει ρητή και εμφανής αναφορά και 

επισήμανση ότι είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου / Διοργανωτή (π.χ. *δοκιμή 

εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου). Η εν λόγω αναφορά και επισήμανση θα πρέπει να 

είναι γραμμένη με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς με τα υπόλοιπα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο έγγραφο.  

 

3.2 ΕΤΙΚΕΤΕΣ  ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 

  

Ένα διαπιστευμένο εργαστήριο διακρίβωσης επιτρέπεται, όπου είναι πρακτικά δυνατό, να 

χρησιμοποιεί ετικέτα διακρίβωσης ο σχεδιασμός της οποίας έχει εγκριθεί από το Ε.ΣΥ.Δ.  ώστε 

να φέρει κατάλληλα τον ΕΛΔ, μόνο πάνω σε όργανα μέτρησης για τα οποία έχει εκδοθεί 

Πιστοποιητικό Διακρίβωσης εντός του ΕΠΕΔ του εργαστηρίου και σύμφωνα με τις κάτωθι 

προϋποθέσεις : 
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α) ότι η ετικέτα σχετίζεται μόνο με τη διακρίβωση που διεξήχθη κατά την ημερομηνία που 

αναγράφεται στην ετικέτα, 

 

β) ότι η ετικέτα από μόνη της δεν συνεπάγεται συμμόρφωση με κάποια προδιαγραφή, έγκριση 

ποιότητας ή διάρκεια της διακρίβωσης, 

 

γ) ότι η ετικέτα ελέγχεται και χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται στο Παράρτημα Α. 

 

 

3.3       ΑΝΑΓΡΑΦΗ  ΓΝΩΜΩΝ , ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΤΛ 

 

Όταν ένα εργαστήριο χορηγεί πιστοποιητικά διακρίβωσης ή εκθέσεις τα οποία φέρουν τον ΕΛΔ 

και περιέχουν γνώμες, ερμηνείες, ή άλλο υλικό σχετιζόμενο με ερευνητικές δραστηριότητες, και 

τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεθόδου δοκιμής, τότε οι πληροφορίες αυτές 

πρέπει εμφανώς και χωρίς καμία αμφιβολία να καθίσταται σαφές ότι είναι εκτός του πεδίου 

διαπίστευσης. 

 

4.     ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ / ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

4.1 Οι φορείς δεν πρέπει να κάνουν παραπλανητική χρήση του ΕΛΔ. Οι διαπιστευμένοι φορείς 

επιτρέπεται να ενσωματώνουν τον ΕΛΔ σε υλικό δημοσιεύσεων / ιστοσελίδες / μέσα 

επικοινωνίας το οποίο αναφέρεται διακριτά σε διαπιστευμένες υπηρεσίες και δραστηριότητες, με 

την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος εγγράφου και κατά τρόπο 

ώστε να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση. 

 

4.2 Ο λογότυπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κείμενα σχετιζόμενα με προϊόντα, εκτός εάν είναι 

άμεσα τοποθετημένος δίπλα στην αναφορά στο διαπιστευμένο εργαστήριο διακρίβωσης ή 

δοκιμών και σαφώς δηλώνεται ότι ο ΕΛΔ δεν συνεπάγεται ουδεμία πιστοποίηση / έγκριση των 

προϊόντων που διακριβώνονται ή δοκιμάζονται. 

 

5.  ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

 

5.1 Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να εμφανίζεται σε αντικείμενα υπό δοκιμή ή σε προϊόντα (ή σε προσαρτήματά 

τους) ή σε ετικέτες αντικειμένων διεργαστηριακής συγκριτικής δοκιμής ή να χρησιμοποιείται για 

να υπονοεί πιστοποίηση προϊόντος. 

 

5.2 Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να υπονοεί ότι  το Ε.ΣΥ.Δ. αποδέχεται 

ευθύνη για τις δραστηριότητες που διενεργούνται από τους διαπιστευμένους φορείς. Ειδικότερα, 

ο ΕΛΔ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να υπονοεί ότι το Ε.ΣΥ.Δ. φέρει ευθύνη για 

την ακρίβεια και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων διακρίβωσης ή δοκιμών ή για συναγόμενες 

από αυτά γνώμες ή ερμηνείες ή ότι εγκρίνει ένα διακριβωμένο όργανο, αντικείμενο δοκιμών ή 

προϊόν ή υπηρεσία. 
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 Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή σχετικά με την κατάσταση του 

διαπιστευμένου φορέα. 

 

5.3 Εφόσον ένας διαπιστευμένος φορέας είναι ταυτόχρονα πιστοποιημένος από φορέα 

πιστοποίησης, δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του φορέα πιστοποίησης για αναφορά 

αποτελεσμάτων οποιασδήποτέ δραστηριότητάς  του που περιλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευση 

(όπως, π.χ. εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά αναλύσεων, απαντητικά αποτελεσμάτων 

εργαστηρίων δοκιμών και κλινικών εργαστηρίων). 

 

5.4 Τηρώντας τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, η χρήση του λογότυπου  

επιτρέπεται να γίνεται με τρόπο διαφορετικό αυτών που περιγράφονται παραπάνω μόνον 

κατόπιν εγκρίσεως του Ε.ΣΥ.Δ.. 

 

5.5 Ένας διαπιστευμένος φορέας πρέπει μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της αναστολής της 

διαπίστευσης, να ενημερώσει άμεσα τους πελάτες του  να σταματήσει αμέσως να χορηγεί  κάθε 

πιστοποιητικό ή ετικέτες διακρίβωσης στα οποία εμφανίζεται ο λογότυπος. Στην περίπτωση 

μερικής αναστολής της διαπίστευσης, τα παραπάνω ισχύουν για το μέρος που έχει ανασταλεί. Ο 

φορέας πρέπει επίσης να σταματήσει καθοιονδήποτε τρόπο και μέσο τη χρήση του ΕΛΔ στο 

ανεσταλμένο ΕΠΕΔ ή μέρος αυτού, άλλως ισχύουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα για κακή ή 

παραπλανητική χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω ενέργειες 

των διαπιστευμένων φορέων ελέγχονται από το Ε.ΣΥ.Δ..    

 
 
6.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΔ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

6.1 Οι πελάτες των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης μπορούν να κάνουν χρήση του 

λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

▪ ο λογότυπος του Ε.ΣΥ.Δ. πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ. 2.1 του 

παρόντος 

▪ περιλαμβάνεται στο ίδιο πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και ο λογότυπος του φορέα 

▪ το εμβαδόν του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του αντίστοιχου  

λογοτύπου του Φορέα. 

π.χ. 

 

  

 

 

Πιστοποίηση Προϊόντων  
Αρ. Πιστ. XXX 
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6.2  Οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ελέγχουν τη χρήση του 

ΕΛΔ από τους πελάτες τους κατόχους πιστοποιητικών. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ΕΛΔ από 

του πελάτες των διαπιστευμένων φορέων στις επαγγελματικές κάρτες και στην υπογραφή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

 

7.  ΑΝΑΣΤΟΛΗ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  

 

7.1 Ένας διαπιστευμένος φορέας, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της αναστολής της 

διαπίστευσης πρέπει να ενημερώσει άμεσα τους πελάτες  και να παύσει αμέσως να εκδίδει 

πιστοποιητικά, εκθέσεις δοκιμών, και  να χρησιμοποιεί έγγραφα,  αναφορές κ.ά. που εμφανίζουν 

το ΕΛΔ και την αναφορά της διαπίστευσης  καθώς να αφαιρέσει το ΕΛΔ  και την αναφορά της 

διαπίστευσης που εμφανίζεται σε ιστότοπους  και σε υλικό δημοσιεύσεων.  

 

Στην περίπτωση μερικής αναστολής της διαπίστευσης, τα παραπάνω εφαρμόζονται ως προς το 

μέρος των διαδικασιών που έχει ανασταλεί η διαπίστευση. 

 

7.2 Ένας διαπιστευμένος φορέας, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάκλησης της 

διαπίστευσης πρέπει να ενημερώσει άμεσα τους πελάτες τους και να παύσει αμέσως να εκδίδει 

πιστοποιητικά, εκθέσεις δοκιμών καθώς, και  να χρησιμοποιεί έγγραφα,  αναφορές κ.ά. που 

εμφανίζουν το ΕΛΔ και την αναφορά της διαπίστευσης καθώς να αφαιρέσει το ΕΛΔ  και την 

αναφορά της διαπίστευσης που εμφανίζεται σε ιστότοπους  και σε υλικό δημοσιεύσεων. 

7.3 Στην περίπτωση που αναστέλλεται ή ανακαλείται ή παύει  η διαπίστευση ενός φορέα από το 

Ε.ΣΥ.Δ. και ο φορέας κατέχει και  χορηγεί σε πελάτες του  άδεια χρήσης του δικού του σήματος 

σε συνδυασμό με τον ΕΛΔ σύμφωνα με το κεφ.6, ο  φορέας θα πρέπει να λάβει όλα τα εύλογα 

μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες του παύουν να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ σε έγγραφα 

διαφημιστικά, χαρτικά, διαφημίσεις,  ιστοσελίδες, εμπορεύματα, σήμανση  συσκευασίας κ.ά. 

 

7.4 Η ενημέρωση του Φορέα για την αναστολή ή την ανάκλησή της διαπίστευσης γίνεται με μέριμνα 

της Υπηρεσίας ώστε να διασφαλίζεται ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση. 

 

 

8. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ IAF-ILAC 
 

 

8.1 Το Ε.ΣΥ.Δ. ως μέλος των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ILAC και IAF, κατόπιν 

σχετικής εγκρίσεως, δύναται να εκχωρεί στους διαπιστευμένους πελάτες του τη δυνατότητα 

χρήσης των λογοτύπων των φορέων αυτών σε συνδυασμό πάντα με τον ΕΛΔ, ο οποίος σε κάθε 

περίπτωση χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τις παραγράφου 2.1 του παρόντος, 

κατόπιν αίτησης. 

 

8.2 Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο διαπιστευμένος φορέας να χρησιμοποιεί μόνος του το 

λογότυπο του IAF ή το λογότυπο της ILAC. 

Α) Ο λογότυπος του IAF δύναται να χρησιμοποιείται, κατόπιν αίτησης στο Ε.ΣΥ.Δ., από φορείς    

     διαπιστευμένους για τα παρακάτω πεδία:  
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1. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,      

ISO/IEC 27001, ISO 13485, ISO 50001 και ISO 45001 σύμφωνα με το παρακάτω 

παράδειγμα: 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

2. Πιστοποίηση Προϊόντων για το πρότυπο GlobalG.A.P. IFA CPCCs σύμφωνα με το 
παρακάτω  παράδειγμα: 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
B) Ο λογότυπος της ILAC δύναται να χρησιμοποιείται, κατόπιν αίτησης, από διαπιστευμένα  

εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων και φορείς ελέγχου, σύμφωνα με τα παρακάτω 
παραδείγματα:  

 
 

 

 

 

Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. XXX 

  

 

Πιστοποίηση ΣΔ  
Αρ. Πιστ.  XXX 

 

 

Πιστοποίηση Προϊόντων 
Αρ. Πιστ.  XXX 
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8.3 Απαγορεύεται  η χρήση του λογοτύπου IAF από τους πελάτες των διαπιστευμένων φορέων.  
 

8.4 Ο συνδυασμένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛΔ, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με 

τρόπο που να υπονοεί ότι οι IAF και ILAC  αποδέχονται ευθύνη για τις δραστηριότητες που 

διενεργούνται από τους διαπιστευμένους φορείς. 

8.5 Ο συνδυασμένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛΔ, μπορεί να χρησιμοποιείται σε 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από διαπιστευμένους φορείς, Ο συνδυασμένος λογότυπος του IAF 

ή του ILAC και του ΕΛΔ, δεν πρέπει να εμφανίζεται σε προϊόντα ή σε συνδυασμό με προϊόντα. 

 

8.6 Η εκχώρηση χρήσης του λογοτύπου των IAF και ILAC  διέπεται από τους κανόνες και τις 

προϋποθέσεις που θέτουν οι εν λόγω οργανισμοί, όπως περιγράφονται στα αντίστοιχα 

έγγραφα.  

 

 
 
 
 
 
 

Διακριβώσεις   
Αρ. Πιστ. XXX 

Δοκιμές/Διακριβώσεις  
Αρ. Πιστ. XXX 

Έλεγχος 
Αρ. Πιστ. XXX 
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9.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ  
      

Οι ανωτέρω κανόνες χρήσης του ΕΛΔ ισχύουν και για την περίπτωση της χρήσης από τους 

διαπιστευμένους φορείς της αναφοράς στη διαπίστευση. Η αναφορά στη διαπίστευση από έναν 

διαπιστευμένο φορέα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα: «Διαπιστευμένος 

Φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ. με Αρ. Πιστ. ΧΧΧ  σε Α» (όπου Α, περιγράφεται στο 2.1). 

 

 

10.    ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΤΙΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (MLAs) 

 

 Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι  μέλος των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ, του ILAC και του IAF 

για τα πεδία που επισημαίνονται με * στην παράγραφο 2.1 του παρόντος εγγράφου.  

 

10.1    Τα πιστοποιητικά διαπίστευσης που εκδίδει το Ε.ΣΥ.Δ. στα πεδία στα οποία είναι μέλος των      

 Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ (EA MLAs) περιλαμβάνουν την παρακάτω                 

 αναφορά: 

 «Το Ε.ΣΥ.Δ. έχει υπογράψει τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας   

για τη Διαπίστευση (ΕΑ) για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό». 

 
 

10.2   Οι διαπιστευμένοι φορείς μπορούν να κάνουν χρήση της αναφοράς ότι το Ε.ΣΥ.Δ. είναι          

          μέλος των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης (MLAs) μόνο μετά από γραπτό αίτημά τους στο       

          Ε.ΣΥ.Δ.  

 

 

11.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Για οποιαδήποτε παράτυπη χρησιμοποίηση του ΕΛΔ ή της αναφοράς στη διαπίστευση, το Ε.ΣΥ.Δ. 

πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. 

επιφυλάσσεται για την άσκηση των εκ του Νόμου δικαιωμάτων του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 

 

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 

 

1.1    Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ετικέτες εγκεκριμένου από το Ε.ΣΥ.Δ. σχεδιασμού. 

 

1.2    Πάνω στην ετικέτα πρέπει να σημαίνονται με τρόπο ανεξίτηλο οι κάτωθι πληροφορίες : 

α)   ο ΕΛΔ και ο αριθμός του πιστοποιητικού διαπίστευσης, 

β)   ταυτότητα του οργάνου (προαιρετικά), 

γ)   ημερομηνία διακρίβωσης, 

δ)   όνομα εργαστηρίου (προαιρετικά), 

ε)   ο αριθμός του πιστοποιητικού διακρίβωσης. 

 

Εάν αναφέρεται ημερομηνία επαναδιακρίβωσης (π.χ. Επαναδιακρίβωση τον Ιανουάριο 2000), η 

ημερομηνία αυτή να σημαίνεται στην ετικέτα από τον πελάτη για τον οποίο διεξήχθη η διακρίβωση  

ή από το εργαστήριο διακρίβωσης, εφόσον αυτό ζητείται γραπτώς από τον πελάτη. 

 

1.3     Όπου η διάρκεια της διακρίβωσης το εγγυάται (πχ ογκομετρικά γυάλινα είδη), μπορεί να δοθεί      

         άδεια για τυπωμένη ή εγχάρακτη πάνω στον εξοπλισμό ετικέτας εγκεκριμένου σχεδιασμού. Πρέπει     

         να υποβάλλονται για εκ των προτέρων έγκριση από το Φορέα Διαπίστευσης οι πλήρεις  

         λεπτομέρειες για την παραπάνω περίπτωση. 

 

 

2.  ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 

 

2.1       Ο Επικεφαλής του Διαπιστευμένου Εργαστηρίου  Διακρίβωσης είναι υπεύθυνος για την φύλαξη      

            και χρήση των ετικετών.  

 

2.2 Κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται στο διακριβωμένο όργανο   

από το εργαστήριο που διεξήγαγε τη διακρίβωση. Όπου δεν είναι πρακτικό να τοποθετηθεί η 

ετικέτα στο όργανο (π.χ. gauge blocks), η ετικέτα επιτρέπεται να τοποθετηθεί στη θήκη του 

οργάνου. Η ετικέτα θα πρέπει να τοποθετείται σε θέση όπου είναι εύκολα ορατή όταν 

χρησιμοποιείται το όργανο. Ο σχεδιασμός της ετικέτας, το υλικό κατασκευής της και η μέθοδος 

για την τοποθέτησή της πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην επηρεάζουν την επίδοση του 

οργάνου και να μπορούν να αντικατασταθούν με νέα ετικέτα όταν το όργανο 

επαναδιακριβώνεται.  

 

 


